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Közszféra, privát szféra és kormányzati politika
A köz és a privát klasszikus és modern fogalma
Hannah Arendt szerint az ókori görögök a közösségi és a privát szférát olyan fogalompárokkal
állították szembe egymással, mint a polisz és a háztartás, a szabadság és szükségszerűség, a
hallhatatlanság és halandóság, a nyitottság és zártság, a férfi és nő, az egyenlőség és egyenlőtlenség.
A görögök - írja Arendt - éles demarkációs vonalat húztak a természetes és mesterséges (emberlétrehívta) közösségek, a háztartás és a politikai közösség (polisz) között, és úgy vélték, hogy az
első a szükségszerűség, a második a szabadság birodalmába tartozik.1 A természetes közösség (a
család és a háztartás) az ember biológiai éppígylétével áll kapcsolatban (az élet fenntartásával és
reprodukciójával, melynek eszköze a férfi és a nő közötti munkamegosztás: a táplálékról és az
utódokról való gondoskodás), a specifikusan emberi közösség a polisz politikai közössége,
amelyben az emberek arra a kérdésre keresik a választ, hogy ”mi az ember és mivé lehet az ember”
mint “zoon politicon” (társadalomban élő állat). Az antik politikai közösség, mint a természeti
közösségnél magasabb státust képviselő társulás, előfeltételezi, hogy az abba belépő már
“felszabadította önmagát” a természeti kényszerek alól, amit első lépésben csak úgy “vívhat ki”, ha
erőt és erőszakot alkalmaz a másik ember fölött: a klasszikus görögség esetében a nők, gyermekek
és szolgák fölött. A természeti szükségszerűség kényszere alól való felszabadulás - a “szabadság “lényeges feltétele volt annak, amit a görögök eudaimoniának (boldogságnak vagy “jó életnek”)
neveztek, ami mindenekelőtt a gazdagságtól és az egészségtől függ, és ez mai is így van.
Szegénynek vagy betegnek lenni egyet jelent a természeti kényszereknek való kiszolgáltatottsággal.
A politikai közösség (a polisz) a görögök felfogásában abban különbözik a háztartástól, hogy abba
csak szabad (a fenti értelemben felszabadult) emberek léphetnek be, akik szabadok (mert nincsenek
kiszolgáltatva az élet szükségszerűségeinek) és egyenlők, (mert nem uralkodnak másokon és rajtuk
sem uralkodik senki). A szolga, aki nem léphetett be a politikai közösségbe, egyszerre volt alávetve
a természeti kényszerek hatalmának és a másik ember parancsának: nem volt sem szabad, sem
urával egyenlő.
Az állampolgárok egyszerre tartoztak természet adta, primer közösségükhöz (a családhoz) és

1

“A görög gondolkodás szerint az ember ama képessége, hogy politikai szervezetet hozzon létre, nem csak
különbözik a természetes társulásoktól, melyek központja a háztartás (oikosz) és a család, hanem ellentétes vele. A
városállam kialakulása azt jelentette, hogy az ember privát élete mellett egyfajta második életben részesült az ő bios
politicosában. Minden állampolgár az emberi lét e két rendszeréhez tartozik, és éles határ húzódik aközött ami
sajátja (idion) és aközött, ami közös (koinon). És mindez nem csak vélemény vagy Arisztotelész elmélete, hanem
történelmi tény is, minthogy a polisz létrehozása valamennyi rokonsági köteléken alapuló egység destrukciójával
járt, mint amilyen a nagycsalád, a frátria és a törzs.” Hannah Arendt, The Human Condition, The University of
Chicago Press, Chicago and London 1989, 25.o.
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történelmi (ember alkotta) közösségükhöz a poliszhoz, melyek között Arendt értelmezése szerint
éles határvonal húzódott. Ez a határ (különbség) nemcsak a szükségszerűség-szabadság,
egyenlőtlenség-egyenlőség ellentéteiben írható le, hanem - azt mondhatni - a kommunikációnak
(érintkezési formának) abban a “módjában” is, ahogyan e közösségeken belül a tagok egymáshoz
viszonyultak. A természetes közösségen belül a despotikus alávetés nyers hatalmi logikája, az
érintkezés “prepolitikai” formája érvényesült, a politikai közösségben a meggyőzés (a retorika)
politikai logikája. A háztartás feje által meghozott döntések az erőszak és az instrumentális
értelemben vett hatalom döntései voltak, a politikai közösség döntései - szemben a paranccsal,
kényszerrel és az erőszakkal - , a szó és a beszéd (a vita, az érvelés és meggyőzés) humanizált
közegrendszerében születtek meg és “erkölcsi” célokat szolgáltak: az igazságos és jó politikai
berendezkedés megvalósítását és a derék, “jó élet”-re képes állampolgárok kinevelését.2
Magának a köznek - Arendt szerint - két jelentése volt: (a) jelentette egyrészt mindazt - szemben az
intimitás világával, amit elrejtünk, mint pl. szenvedélyeinket -, ami a “nyilvánosságban”
közvetlenül megjelent, “amit mindenki látott és hallott”, (b) másrészt azt a “világot” jelölte ellentétben a priváttal -, amely valamennyi állampolgár számára közös: azoknak az embereknek a
“közös ügyeit”, akik együtt lakják az általuk létrehívott világot (a polisz politikai közösségét). A
privát több értelemben is a köztől való megfosztottsággal volt azonos: (1) jelölte az emberi lény
saját lényegétől (zoon politikon mivoltától) való megfosztottságot, (2) a másokkal közösen osztott
“ügyek”-től (a közösségi problémáktól) való eloldottságot, és (3) kifejezte azt is, hogy a közös
ügyektől és problémáktól való elválasztottság és izoláció megfoszt attól a lehetőségtől, hogy a
puszta létnél és annak reprodukciójánál valami többet érjünk el. A köztől való megfosztottság a
görögök szerint lényegében visszavet bennünket az élet biológiai, prepolitikai szintjére, a
szükségszerűség birodalmába, ahol nem lehet feltenni a “mi az ember és mivé lehet az ember”
kérdését, mert az emberi élet értelmezése, és azok a kísérletek, melyek értelmet próbálnak
kölcsönözni ennek az életnek szükségképpen feltételezi a közhöz, a politikai közösséghez való
kapcsolódást.
A köz és a magánszféra közötti demarkációs vonalat a klasszikus görögség esetében sem szabad
merev és átjárhatatlan határvonalként kezelni, mert a két terület közötti viszony sokkal komplexebb
volt a puszta szembenállásnál és egymás kölcsönös kizárásánál, ami a két szféra “tragikus

2

“A politika annyit jelentett, mint a poliszban élni, aminek az volt a közelebbi értelme, hogy mindent a szavakon és a
meggyőzésen keresztül döntöttek el, nem pedig az erő vagy erőszak útján. A görögök szerint az emberek erőszakkal
való kényszerítése a parancs, szemben a meggyőzéssel, az emberek kezelésének prepolitikai módja, amely a
poliszon kívüli életnek, a háztartásnak és a családnak a jellegzetessége, ahol a családfő despotikus módon uralkodott
házanépe fölött.” Hannah Arendt, I.m., 26-27.o.

6

interdependenciájában” is kifejeződött. Ezt látszik alátámasztani, hogy a korabeli (klasszikus) görög
gazdaság és társadalomtörténet a köz és a magántulajdon, a piac és az állami redisztribúció egyfajta
küzdelmének a képét mutatja, de erre utalnak Euripidész drámái és Szókratész valamint a szofisták
filozófiai fellépése is, és ezt “tükrözik” Plutarkhosz, Xenophon és Arisztotelész közgazdasági és
politológiai tárgyú írásai is. A görögök rendelkeztek egy olyan fogalommal, amely a magán és a
köz közötti ellentmondásos viszony jelölésére szolgált: ez a mértékvesztés fogalma, a “hübrisz”. A
hübrisz, a polisznak, mint az élet vonatkoztatási keretének a megkérdőjelezése, a két
életnyilvánítási terep (a köz és a privát) közötti küzdelemként az élet legkülönbözőbb területein
jelentkezett, így többek között a köztulajdon és a magántulajdon, a redisztribúció és a piac, a
legalitás és a moralitás egymás elleni “harcában”. Fontos azonban rámutatni arra, hogy a privát
szférának a köz “gyarmatosítására” tett eme kísérleteit - amint azt a hübrisz szó is jelzi - a görögök
eltévelyedésnek,

“bűnnek”

(a

klasszikus

drámákban

“tragikus

vétségnek”)

tekintették.

Mindazonáltal az antik világban az emberek természetesnek találták, hogy először a közösség
tagjaiként gondolkodjanak önmagukról, és csak másodsorban mint olyan autonóm egyénekről,
akiknek élete bizonyos tekintetben független a közösségtől.
Ezzel szemben napjaink társadalmaiban a privát, az individuális sokkal reálisabbnak és
megfoghatóbbnak tűnik számunkra, mint az, amit köznek nevezünk. Kézenfekvőbbnek tűnik, hogy
személyes céljaink, preferenciáink és vágyaink fogalmi keretében értelmezzük önmagunkat, ne
pedig olyan vonatkoztatási keretben, hogy vajon személyes preferenciáink, értékeink és
törekvéseink mennyiben esnek egybe az olyan absztrakcióknak tűnő fogalmakkal, mint a közösségi
értékek, a közjó vagy közérdek. A modern ember politikai önértelmezésének liberális
kiindulópontja nem a “megrögzített”, “objektivitással” és magasabb értékstátussal bíró köz, hanem
a privát, az atomizált és piedesztálra emelt egyén. A modernitásban az, amit köznek nevezünk nem
előfeltevés vagy előfeltétel, hanem következmény, amit csak az egyének és/vagy csoportjaik
egymáshoz való viszonya - a modernitásban kiépült “társadalom” - felől lehet megérteni. A
társadalom, akárcsak a görögöknél a háztartás, itt is előfeltétele a politikainak, azonban, amint arra
Arendt rámutat, döntő különbség az, hogy (a) a társadalom maga is történelmi képződmény, nem
pedig természeti adottság és kényszer, mint a háztartás, (b) és lényeges differencia az is, hogy a
kettőnek (a társadalminak és a politikainak) az egymáshoz való viszonya nem a negáció, hanem a
funkció fogalmával írható le. A modernitás a politikát nem tekinti öncélú és önelvű világnak, abban
nem a szabadság birodalmát - nem az emberi lét önértelmezésének legfőbb terrénumát - látja, mely
felé az embereknek törekedniük kell, ellenkezőleg, olyan eszköz és közegrendszert lát benne,
amellyel, és amelyben a társadalomban fellépő különböző típusú problémákat és konfliktusokat
meg lehet oldani. A modern kapitalisztikus világ nem állítja olyan élesen szembe egymással a
7

társadalmit és a politikait, ahogyan azt a görög tette a háztartás és a polisz esetében (az előbbit nem
tekinti egy legyőzendő és meghaladandó állapotnak, mint a görögök a háztartást), és a politikairól
sem úgy gondolkodik, mint ami szükségképpen magasabb értéket képviselne a civil társadalomnál.
Az a tény, hogy a civiltársadalom kiépülése maga is a történelem, az emberek műve, azt is jelenti,
hogy a “köz” és a “politikai” fogalma sem esik többé mechanikusan egybe, mint a görögöknél. A
görögök úgy gondolkodtak, hogy közösségi kérdések, problémák és viták kizárólag a politikai
közösségben vetődnek fel (a háztartásban nem), amelyek abból fakadnak, hogy az emberek “közös
világa” (a polisz politikai közössége) - annak a függvényében, hogy az emberek milyen helyet
foglalnak el vagy milyen funkciót töltenek be politikai közösségükön belül - különböző
perspektívákban jelenik meg az állampolgárok előtt. Abból következően, hogy a politikai közösség
tagjai egyenlők egymással és hogy magát e közösséget különböző pozíciókból és perspektívákból
látják, szükségképpen következett az, hogy ezeket a nézőpontokat is egyenértékűeknek tartották, és
a doxa (vélemény) kategóriájába sorolták. Amint arra Leo Strauss 3rámutatott, a görögök
kiindulópontja az volt, hogy politikai kérdésekben az emberek között nincsenek kompetenciakülönbségek, nincs laikus és szakértő, mindnyájuknak pusztán véleményük - és nem biztos és
megalapozott tudásuk - lehet arról, hogy miként lehet és kell a politikai közösség kérdéseit
megoldani. Ezért öltötte a politikacsinálás a klasszikus időszakban a “közmegvitatás”, a diskurzus
formáját. Erre szolgált a dialektika és a retorika, ami azt mutatja, hogy - szemben a modernekkel,
akik a közösségi kérdésekre szakértői, tudományos válaszokat keresnek - a görögök arról is meg
voltak győződve, hogy a közösségi problémákra nem adhatóak a priori tudományos vagy szakértői
válaszok. A jó élet és a jó társadalom nem-tudása azonban nem abszolút értelemben vett nem-tudás,
hanem csak a tudományos (filozófiai) értelemben vett tudáshoz képest az: empirikus értelemben ez
a nem-tudás egyfajta pretudományos vagy common sense tudás, annak a tudása ez, amely abban
fejeződik ki, hogy az emberek meg tudják különböztetni a politikai dolgokat a nem-politikai
dolgoktól. “Minden politikai dologgal kapcsolatos tudás magában foglal a politikai dolgok
természetére vonatkozó előfeltevéseket: előfeltevéseket, amelyek nem pusztán az adott politikai
szituációra vonatkoznak, hanem a politikai életre vagy az emberi életre, mint olyanra. Az ember
semmit sem tudhat az adott időben éppen folyó háborúról, ha nincs semmiféle fogalma a háború
ködéről és homályáról valamint helyéről az emberi életben, mint olyanban. Az ember nem tudhat
semmit a rendőrről, mint rendőrről, ha nincs valamiféle előfeltevése a joggal és a kormányzással
kapcsolatban, mint olyannal.” 4Az így értelmezett vélemény, a megalapozatlan tudás, azonban csak
kiindulópont és nem végpont is egyben: azaz Strauss azt feltételezi, hogy a jó élet illetve a jó
társadalom tudása felé való “irányultság” a doxától a jó tudása felé mozog. Strauss szerint a
3
4

V. ö. Leo Strauss, What is Political Philosophy? The University of Chicago and London 1959.
Leo Strauss, I. m. 16.o.
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görögök a dialógusban látták azt az eszköz-és közegrendszert, amelyben ez a mozgás megvalósul, a
modernek ezzel szemben a tudást kiindulópontnak és nem végpontnak tekintik. Ez magyarázza azt,
hogy a politikáról való modern gondolkodás az absztrakttól halad a konkrét, az általánostól az egyes
irányában: “összehasonlítva a klasszikus politikafilozófiával, minden későbbi politikai gondolat…
karakterét illetően következtetett, és különösen igaz ez a modern politikai gondolkodásra. Ez azt
jelenti, hogy a későbbi időkben megtörtént az elidegenedés az egyszerű és elsődleges kérdésektől.
Ez absztrakt jelleget kölcsönöz a politikai filozófiának, és ez hívta létre azt az elképzelést, hogy a
filozófiai mozgás nem a véleménytől tart a tudás felé, nem az itt és mosttól afelé ami mindig van
vagy az örökkévaló felé, hanem az absztrakttól a konkrét irányába” 5 A közösségi kérdés a görög
gondolkodók és az állampolgárok számára egyaránt a legjobb alkotmány ill. a legjobb kormányzás
kérdésének a formáját öltötte: ami világosan mutatja, hogy a görögség esetében a közösségi kérdés
egyben politikai kérdés is volt, amely genetikusan is és funkcionálisan is a politikai közösséghez, a
háztartással szemben autonómiát élvező poliszhoz kapcsolódott.
Arendt és Strauss kapcsán azt mondtuk, hogy:
1. A görögség esetében közösségi probléma csak a szabad és egyenlő polisz-polgárok politikai
közösségén belül merült fel, az autokratikus berendezkedésű háztartásban nem,
2. Azt is állítottuk, hogy a köz és a politikai egybeesett és hogy azt a nehézséget és potenciális
konfliktust, ami abból fakadt, hogy a polgárok különböző perspektívákból tekintettek a közösségi
ügyekre és eltérően

ítélték meg azokat, az érvelő diskurzus, a dialógus eszköz-és

közegrendszerében oldották meg.
3. Továbbá azt is kifejezésre juttattuk, hogy a modernitásban a köz és a politikai nem esik
mechanikusan egybe, és hogy a politikai funkcionálisan kapcsolódik a társadalomhoz, az ott
felmerült problémákra kísérel meg megoldásokat találni.
A modernitásban a privát szférát a politikaival (az állammal) szembeállított és autonómnak
tételezett

civil

társadalommal,

illetve

az

ugyancsak

autonómnak

tekintett

gazdasági

vállalkozásokkal és a háztartásokkal azonosítják, a közszférát pedig az állammal, illetve a
kormányzattal. Eric Lane pl. úgy tekint a társadalomra, mint “amely két különböző részre van
osztva: a magán-és a közösségi szektorra. ...A közösségi szektor azoknak a szervezeteknek a
magatartását foglalja magában, amelyek ahhoz tartoznak, amit 'államnak' vagy 'kormányzatnak'
nevezünk. A közösségi szektorba tartozik mindenfajta és minden szintű kormányzati tevékenység, a
közösségi pénzügyek minden fajtája csakúgy, mint a közösségi szabályozás. Ami kívül áll a

5

Leo Strauss, I. m. 28.o.
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közösségi szektoron, az a privát szektorhoz vagy civil társadalomhoz tartozik. Itt találjuk a
háztartásokat és magánvállalkozásokat – amit piacgazdaságnak fogunk nevezni.”6 A politikaival
(államival, kormányzatival) azonosított köz fogalmát a továbbiakban, másokhoz hasonlóan, a köz
szűkebb értelemben vett fogalmának fogjuk nevezni. Létezik a köznek egy tágabb értelemben vett
fogalma is, amit nyilvánosságnak és/vagy politikai társadalomnak neveznek, amely a közvetítő
közép szerepét játssza a magánszféra (a társadalom) és az állam között: “A politikailag működő
nyilvánosság kapja meg annak a szervnek a normatív státusát, melynek feladata, hogy közvetítést
hozzon létre maga a polgári társadalom és a szükségleteinek megfelelő államhatalom között. Ennek
a 'kiteljesedett' polgári nyilvánosságnak az a tendenciájában liberalizált piac a társadalmi
előfeltétele, mely az érintkezést a társadalmi újratermelés szférájában amennyire csak lehetséges, a
magánemberek egymás közti ügyévé változtatja, és csak így teszi teljessé a polgári társadalom
privatizációját.”7 Azonban a köznek ez a tágabb fogalma nem statikus valami, nem dolog, hanem
állandóan változó, formálódó, keletkező és elmúló dinamikus valóság.

A köz és a privát

egymáshoz való viszonyának mindmáig egyik legeredetibb értelmezése J. Dewy8 nevéhez fűződik,
aki, Arendthez és Strausshoz hasonlóan azt állítja, hogy a “köz” csak akkor és csak ott jelenik meg,
ahol, és amikor egy szóban forgó embercsoport felfogja, hogy egy “különös cselekvés vagy eszme”
valamilyen értelemben befolyásolja sorsát, és ha erre a szituációra valamilyen módon akar is és tud
is válaszolni. Szerinte a közösségi szféra inkább egy cselekvés vagy eszme hatása által
meghatározott, nem pedig azáltal aki cselekszik vagy előáll egy eszmével. Dewy “közzel”
kapcsolatos elméleti perspektívája két lényeges következtetést von maga után.
(a) Az egyik meglepő implikáció az, hogy nem pusztán egy és nem is csak egyfajta “köz” létezik,
hanem több és többféle. A “köz” azért plurális, mert azok a cselekvések és eszmék, amelyek emberi
közösségekre hatnak vagy hathatnak, maguk is többes számúak: egy bizonyos cselekvés vagy
eszme erre és erre az emberi közösségre fog hatni, annak sorsát fogja így vagy úgy befolyásolni,
egy másik pedig egy másik társadalmi csoportra és így tovább. Másfelől a “köz” azért is plurális,
mert egyugyanazon cselekvés vagy eszme egyszerre több embercsoport életére vagy sorsára lehet
befolyással.
(b) Dewey “köz” értelmezésének második implikációja az, hogy a “köz” alapvetően egy
cselekvésnek vagy eszmének a következménye, nem pedig a cselekvés vagy eszme kontextusának:
magyarán a “köz” nem köthető kifejezetten sem a társadalomhoz, sem a politikához, mindkettőben
jelen van vagy jelen lehet.
6
7
8

Jan Erik Lane, New Public Administration, Routledge Taylor and Francis Group, London and
New York 2000, 2.o.
Jürgen Habermas, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, Gondolat, Budapest, 1971.
110.o.
John Dewey “The Public and Its Problems (Chicago: Swallow, 1954) (idézi Martha Cooper, Analyzing Public
Discourse, Waveland Press, Inc. Prospect Heights, Illinios 1989, 1-18.o.)
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Az ebben az értelemben vett “köz” lényeges meghatározottságához tartozik, hogy az a szituáció,
amelyben emberek és embercsoportok befolyásolják egymást és /vagy hatnak egymásra (történjék
ez a civil társadalomban vagy a politikában), jobbára nem egyértelmű, hanem ellentmondásos és
ennélfogva problematizálható. Aminek oka részben abban van, hogy az, aki befolyásol, aki tettei
vagy szavai révén hat emberek egy csoportjára, és a szóban forgó csoport, vagy annak képviselője,
egymástól eltérő módon ítélheti meg a befolyásoló eszmei vagy “valóságos” cselekvését, annak
következményeit, értékes vagy értéktelen voltát stb. Röviden: a szituáció, illetve a cselekvés eltérő
megítélése és értékelése “közösségi problémát” konstituál, amelyet valamilyen módon meg kell
oldani. A szituáció - miután a szituációk mindig konkrétak - nem pusztán a közösségi probléma
létére figyelmeztet, hanem arra a különös területre is, ahol a közösségi probléma megoldását
illetően nincs egyetértés.
A közösségi probléma lényeges pontokon különbözik a privát élet problémáitól, noha maga a
közösségi probléma végső soron privát egyének és csoportok egymáshoz való viszonyából, illetve
kölcsönhatásából (a társadalomból) emelkedik ki. Az egyik lényeges különbség az, hogy míg privát
választásainkban szabadon követhetjük személyes preferenciáinkat, ízlésünket vagy értékrendünket
egészen addig, míg döntéseinkkel nem okozunk kárt másoknak, vagy nem sértjük szabadságukat,
addig a közösségi döntésekben, amelyekkel többek között a közösségi problémára - egyet-nemértésünkre - keressük a választ, orientációs pontként az egyetértés, a kompromisszum, azaz a
probléma valamilyen megoldása szolgál. Amikor belépünk a “köz” világába lehet, hogy pusztán
saját szükségleteink, céljaink és preferenciáink motiválnak bennünket, azonban rá leszünk
kényszerítve arra, hogy másoknak, azoknak az embereknek vagy embercsoportoknak a
szükségleteit, vágyait és értékeit is tekintetbe vegyük, akikre akár egyénekként, akár csoportként
valamilyen értelemben hatunk. És mindez nem azért van így, mintha a közösségi szférában jó
szándékunkból lennénk mások, mint a privátban, hanem azért, mert akire hatunk, vagy akit
befolyásolunk nem “tárgy”, hanem ember, aki tetszésének vagy nemtetszésének hangot is fog adni,
arra fog “kényszeríteni” bennünket, hogy magatartásunk kialakításakor vegyük tekintetbe azt, hogy
az, hogyan hat másokra. Azaz, fogalma szerint a köz „deliberáció”, a közösségi problémák
közösség által és közösségben történő megvitatása és megoldása. A köznek, mint deliberációnak az
értelmét egy David Millertől vett szociálpszichológiai kísérlettel fogom megvilágítani.
A kísérletben bírósági vizsgálatnak alávetett személyeket mutatnak be videó felvételen a kísérleti
alanyok csoportjának. A videofilmből kiderül, hogy a vádlott mellett és az ellene szóló
bizonyítékok kiegyensúlyozottak. A film megtekintése után arra kérik a kísérletben résztvevőket,
hogy nyilvánítsák ki saját ítéletüket az esetről: bűnösnek vagy ártatlannak nyilvánítván a vádlottat.
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A kísérletben résztvevők körülbelül fele-fele arányban tekintették bűnösnek, illetve ártatlannak a
vádlottat. Ezután arra kérte a kísérletvezető a kísérleti alanyokat, hogy alkossanak “látszatbíróságokat” és kollektíve kíséreljék meg a döntéshozatalt. A kérdés az volt, hogy vajon a probléma
csoportokon belüli megvitatása hatással lesz-e a végeredményre, a döntésre? A priori azzal az
előítélettel élhetnénk, hogy miután az esetet nem lehet racionálisan megítélni, mert ugyanannyi és
ugyanolyan súlyú érv szól a vádlott bűnössége, mint ártatlansága mellett, ezért úgy vélhetnénk,
hogy határozatképtelen esküdtszékek alakulnak, amelyeken belül, hasonlóan a kísérlet első
fázisához, nagy valószínűséggel paritásban lesznek a “bűnösnek” és az “ártatlannak” minősített
ítéletek. A kísérlet azonban egyértelműen bizonyította, hogy létezik egy elhajlás vagy
“részrehajlás”az “ártatlanság” irányában: ezt nevezték el a kutatók a “megbocsájtás normájának”. A
megbocsájtás normája és az alapjául szolgáló szociálpszichológiai kísérlet azt mutatja, hogy ahol
konfliktusban álló vélemények vannak jelen, ahol valódi kétségek merülnek fel a vádlott bűnössége
vagy ártatlansága tekintetében, ott előnyt adnak a vádlottnak: megelőlegezik ártatlanságát. A
“megbocsájtás normája” azonban nem egy eleve adott erkölcsi elv, amelyet csak úgy előhúzunk és
ilyen vagy hasonló kétséges esetekben automatikusan alkalmazunk. Hogy ez mennyire nincs így, az
is bizonyítja, hogy a kísérlet első fázisában a résztvevők körülbelül fele-fele arányban ítélték
bűnösnek vagy ártatlannak a vádlottat: a “megbocsájtási norma” csak a “látszatbíróságok”
megalakulása után, az ott folyó diszkusszió eredményeképpen született meg. A kísérleti eredmény
úgy általánosítható, hogy a diszkusszióban leli magyarázatát, hogy a korábban önkényesen, saját
individuális preferenciáik alapján ítélkező egyének, megváltoztatták saját preferenciáikat: a közös
vita abba az irányba mozdította el a résztvevőket, hogy úgy gondolkodjanak önmagukról, mint egy
formálódó csoportról (közösségről), amely a közös vitában közös normákat és értékeket hív létre.9
A köz és a privát határainak elmosódása
A kormányzati tevékenység egyre inkább részévé válik a társadalmi életnek és az átlagember
mindennapi életének. A kormányzat hatáskörébe olyan tevékenységek tartoznak, amelyek
közfeladatok teljesítésére irányulnak. Ilyen tevékenységek: a bűnmegelőzés, a nemzetvédelem, az
egészségügyi ellátás, az oktatás: emellett a kormányzat számos egyéb jószágról és szolgáltatásról
gondoskodik, és tevékenységével befolyást gyakorol a gazdasági növekedésre éppúgy, mint a javak
igazságosabb elosztására. A kormányzatok által nyújtott szolgáltatások nagyobbik része a
közjavak10 kategóriájába tartozik, míg a javak és szolgáltatások egyéb formái nem számítanak
V.ö. David Miller, Deliberative Democracy and Social Choice, In: Prospects for Democracy edited by David Held,
Stanford University Press, Stanford, California 1993, 74-93.o.
10 Közjószágnak minősül pl. a jogbiztonság, a nemzetbiztonság, a tiszta víz-és levegő, az oktatás, az egészségügyi
ellátás, a társadalmi biztonság, az állampolgári és politikai jogok stb. A közjavak olyan jószágok, melyeknek
jótékony előnyeit a társadalom valamennyi tagja élvezi, ezeknek fogyasztásából nem kell és nem is lehet kizárni
9
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közjószágnak, mert csak a társadalom valamilyen kritérium által definiált csoportjaihoz jutnak el,
nem pedig mindenkihez. Ebben az értelemben nem közjószág a munkanélküli-és gyermekgondozási
segély, sem az egyéb, különböző jogosultságokon alapuló szociális- és jóléti juttatások.
A fenti szolgáltatásokon túl napjaink kormányai számtalan olyan tevékenységet szabályoznak,
melyek korábban az egyén vagy a piac hatáskörébe tartoztak. A szabályozás az élet legkülönbözőbb
területeire vonatkozhat: a gyógyszer-és élelmiszergyártással kapcsolatos, vagy a vegyi üzemek
káros füstkibocsátására vonatkozó előírásokra, az autópályákon megengedett maximális sebesség
megállapítására, sőt magát a piaci versenyt is szabályozásnak vetik alá. Sok olyan tevékenység,
amely korábban ismeretlen volt, ma a kormányzat széleskörű szabályozó tevékenységének tárgya: a
televízió, az atomenergia, a légi közlekedés csak néhány esetleges példa a sok közül.
Az egyes kormányprogramok kidolgozása és megvalósítása a kormány, ill. a szóban forgó
kormányhivatalok (minisztériumok) kompetenciaterülete. Azonban a végrehajtó hatalom - a
kormány és/vagy a kormányhivatal – döntéseinek a „szuverenitása” nem abszolút, nem teljes
szuverenitás, mert a kormányzat csomagterveinek a kidolgozásában és előkészítésében a
kormányon, ill. az adott kormányhivatalon kívül olyan szereplők is részt vesznek, amelyek
kényszert és korlátozásokat jelentenek a kormányzati döntések számára.
(1) .Egy program csak akkor lép életbe, ha a kormány és az adott minisztérium tervezetét a
parlament megszavazza, törvényerőre emeli.
(2) A kormányt és a kormányhivatalokat arra kötelezheti a jog, hogy az egyes közpolitikák
kidolgozásakor konzultáljanak az „érintett csoportokkal”- a szakmai, foglalkozási vagy
érdekvédelmi szervezetekkel: lobbikkal, szakszervezetekkel, szakmai kamarákkal stb. – és hogy
döntéseikben vegyék figyelembe azok véleményét és javaslatait.
(3) Ugyanez a konzultációs kötelezettség vonatkozik vagy vonatkozhat a minisztériumok
„szabályalkotására” – rendelet-kibocsájtására -, amikor a törvényhozó (a parlament) hatalmazza fel
a kormányhivatalt az általa meghozott törvény értelmezésére és konkretizálására.

A

kormányhivataltól megkövetelhető bizonyos procedurális szabályok betartása a törvény
konkretizálása kapcsán. Ilyen szabály lehet maga a konzultációs kötelezettség is, illetve az ezzel
kapcsolatos nyilvántartás, ami lehetővé teszi a kormányhivatal megfelelő bírósági ellenőrzését.
(4) A kormányzati döntés játékterének „szűkítését” jelentheti a nyilvánosság, a média is. Ha a
médiában a közvélemény „egésze”, vagy egy szignifikáns kisebbség opponálja a szóban forgó
kormányzati irányvonalat, az meghátrálásra vagy döntéseinek megváltoztatására késztetheti a
senkit: nem kell, mert az egyes egyének fogyasztása nem csökkenti a többiek rendelkezésére álló
jószágmennyiséget, és nem lehet, mert a fogyasztásból való kizárás lehetetlen, vagy túlságosan költséges lenne.
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kormányt.
(5) A különböző bíróságok (Alkotmánybíróság, közigazgatási és rendes bíróságok) a kormány
tevékenységének alkotmányossága fölött őrködnek, illetve az emberi és állampolgári jogok
védelmét biztosítják a kormányzati döntésekkel szemben, mert a kormányok a közérdekre vagy a
hatékonyságra hivatkozva hajlamosak ezek áthágására.
(6) Végül a közpolitikák megfogalmazásában és megvalósításában döntő szerepe van a
bürokráciának. A bürokrácia „minősége”, szakmai és erkölcsi kompetenciája meghatározza, hogy
képes-e ellátni tanácsadói és „irányítói” szerepét az ágazati (köz) politikák kidolgozásában, illetve
azt, hogy elkötelezi-e magát a kormány céljai mellett, vagy saját haszonmaximáló törekvéseit teszi
magatartása maximájává.
A kormány szolgáltatói és szabályozási tevékenységének tehát egyik lényeges meghatározottsága
az, hogy az (a) kollektív cselekvés eredményeként jön létre, (b) mely folyamatban a legfontosabb
ágens szerepét a kormány és a kormányhivatal(ok) játssza(k), amely a fenti szereplők által
támasztott korlátokon és kényszereken belül “szabadon” dönt a rendelkezésre álló közpolitikai
alternatívák között, és ő az, aki a törvény által szentesített közpolitikai programokat - bürokráciája
révén – a gyakorlatba átülteti.
Úgy tűnik - noha ebben nem lehetünk bizonyosak, hogy a kormányzat szolgáltatásokkal és
szabályozással kapcsolatos szerepvállalása folyamatosan nő, amely az un. Wagner-törvény
érvényességét látszik bizonyítani, mely szerint az ipari társadalmak evolúciója a közkiadások
folyamatos növekedésével jár együtt. A’80-as és ‘90-es éveknek a kormányzati tevékenység
megreformálását célzó elméleti és politikai vitái más előjellel ugyan, mint a ‘60-as években, de
újfent felvetették a közösségi szektor, a kormányzat és bürokrácia méretének (terjedelmének) a
kérdését, illetve ennek megmérhetősége kapcsán a kormányzat és a társadalom, a közösségi és a
privát szektor határainak a problémáját. A modern ipari társadalmak egyik fundamentális vonása,
hogy elmosódnak bennük a határok a privát és a köz világa között, ami természetszerűen
megnehezíti, hogy pontos képet kapjunk a kormányzat és az adminisztráció méreteiről. A kérdés itt
az, hogy vajon a közszektorhoz tartoznak-e azok a (a) privát cégek, amelyek közfeladatokat látnak
el, mert kormányzati megrendeléseket teljesítenek, és (b) azok a kormányzat és a magáncégek
között elterülő társulások (az un. harmadik szektor), amelyek közfeladatokat látnak el. A
kormányzat és a társadalom, a köz és a privát egymástól való elhatárolását, azt, hogy az un.
harmadik szektort, illetve az állami megbízatásokat teljesítő magán cégeket a köz szektorhoz
soroljuk-e vagy sem, az is megnehezíti, hogy nehéz ellentmondásmentes választ adni arra a
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kérdésre, hogy miféle jelenségnek tekintsük magát a kormányzatot: entitásnak-e vagy relációnak?11
Ha a kormányt entitásként, azaz szervezetek, közintézmények és közfunkciók egyfajta
“készletének” tekintjük, amely felhatalmazással rendelkezik szolgáltatói és szabályozási funkciók
elvégzésére, ez lehetővé teszi számunkra a köz és a privát szféra közötti különbségtételt, mert ennek
alapján világos különbséget lehet tenni a kormányzati és a gazdasági, a kormányzati és a kulturális
intézmények, egyszóval a köz és a privát között.
Ha ellenben úgy vélekedünk, hogy a kormány önmagában nem megragadható entitás, lényegét
tekintve nem intézményrendszer, nem apparátus, hanem sokkal inkább ennek ellentettje, azaz
“reláció”, amely a társadalom sokszor ellentétes csoportjainak az érdekeit, értékeit és követeléseit
fejezi ki, illetve tükrözi vissza, akkor a kormányzást nehéz, ha nem lehetetlen elválasztanunk a
társadalomtól, a közt a priváttól, ami végül is ahhoz a következtetéshez vezet, hogy a kormány(zás)
csak a társadalom egész elemeként vagy mozzanataként érthető meg.
Ehhez hasonlóan gondolkodik Jan E. Lane is, aki a közösségi szabályozásról írott könyvében ezt
írja: „Ha az államot vagy a helyi önkormányzatok rendszerét, alkalmazottakkal együtt, intézmények
egy készletének tekintjük, akkor a közösségi szektor meglehetősen jól kitapintható. De ha az
államot normatív rendszerek (szabályozások) létrehívójának tekintjük, akkor nagyon nehéz
identifikálni a törvények és rendelkezések hatalmas rendszerét (a láthatatlan államot), amely
minden magatartásformát szabályoz”.12
Természetesen intuitíve “tudjuk” vagy inkább tudni véljük, hogy a kormányzat struktúra is-és
reláció

is,

de

létezik-e

olyan

globális

társadalomelmélet,

amely

ezt

adekvátan

és

ellentmondásmentesen képes leírni?
A fejlett ipari társadalmak kormányzatainak említett fundamentális vonása, t.i., hogy elmosódnak a
határok a kormányzat és a társadalom, illetve a köz és a privát szféra között, többek között azzal a
következménnyel jár, hogy nehéz kétértelműség nélkül állást foglalni abban a tekintetben is, hogy
növekszik-e a kormányzat, vagy ellenkezőleg, összezsugorodik. Hat csoportba lehet sorolni azokat
az elméleti erőfeszítéseket, amelyek a kormányzati szféra növekedésének genetikus és funkcionális
megértésére tettek kísérletet:
(a) Az egyik legkézenfekvőbb magyarázat erre a növekedésre az, hogy a kormányzatok a gazdasági
V.ö. Robert R.Alford and Roger Friedland, Powers of Theory(Capitalism, the State, and Democracy)Cambridge
University Press Cambridge New York Port Chester Melbourne Sydney 1985, 26.o.)
12 Jan Eric Lane, The Public Sector, SAGE Publications London Newbury Park New Delhi 1993.
107.o.
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prosperitás időszakában olyan széleskörű szociális jogosultsági rendszereket vezettek be, amit
azután, amikor a gazdasági helyzet rosszabbra fordult - politikai okokból - nem voltak képesek
visszavonni, leépíteni.
(b) A közösségi szektor viszonylagos növekedésével kapcsolatos másik említésre méltó értelmezés
Peacock és Wiseman13 nevéhez fűződik. Ők az úgynevezett “kiszorítási effektus” léte mellett
érvelnek, ami azt jelenti, hogy a közösség, a civil társadalom kritikus társadalmi és történelmi
időszakokban (háborúk, természeti katasztrófák és egyéb krízisek idején) nagyobb toleranciát mutat
az adózással kapcsolatban, mint normális társadalmi élethelyzetekben. Az adózás közösségi
elfogadottságának

felfelé

történő

elmozdulásából

fakadó

többletforrások

alapján

a

kormányzatoknak módjuk nyílik új közpolitikai programok beindítására.
(c) A közszektor terjedelmi bővülésének egy harmadik magyarázatát “Baumol-féle betegségnek”,14
vagy közérthetőbben relatív árhatásnak nevezték el. Eszerint a kormányzat munka intenzív iparág,
és mint ilyen, csak nagyon kevés produktivitást nyer a tőkenövelés alkalmazásával. A
közszolgáltatás feladatának nagy részét a kormányzat valósítja meg, s az olyan feladatok, mint az
iskolák, a rendőrség vagy a posta működtetése és fejlesztése sajátos költségterhekkel járnak,
melyeket a legintenzívebb technológiai fejlődés mellett is csak nagyon minimális módon lehet
csökkenteni. Mindez azt jelenti, hogy inflációs periódusokban a kormányzati szolgáltatások
költségei jóval gyorsabban növekednek, mint az egyéb javaké és szolgáltatásoké. Ezért ahhoz, hogy
a szolgáltatások színvonalát változatlanul biztosítani tudják, emelni kell a kormányzati kiadásokat.
(d) A kormányzati szféra növekedésével kapcsolatos negyedik, említésre méltó teóriát “Pogo-féle
jelenség”-nek nevezik. Vagyis: ”szembetalálkoztunk az ellenséggel, aki mi magunk vagyunk”.
Ugyanis a kormányzat mérete azért növekszik, mert az állampolgárok egyre több szolgáltatást
követelnek kormányaiktól. Végezetül, a neomarxisták a kései kapitalizmus hanyatlásában, míg a
közösségi választások elméletének képviselői a közösségi bürokráciákban látják a kormányzat
növekedésének alapvető okát.
A fenti elméletek egymásnak ellentmondóan ítélik meg a kormányzat növekedésének okait, és noha
nehéz, vagy talán lehetetlen teljes pontossággal megmérnünk a kormányzat növekedését, a
közösségi kiadások elemzésével mégis bepillantást nyerhetünk a kormányzati szerep változásaiba.
A közösségi kiadások nagysága ugyanis tükrözi a kormányzat relatív méretét, és ezzel együtt
kifejezi a kormányzati aktivitás mértékét is. A kormányzati kiadások és a GDP közötti viszony az
egyik leggyakrabban használt olyan mérce, amely megmutatja, hogy a gazdaságban megtermelt
V.ö. Peacock, Alan T.-Wiseman, Jack, The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom. Princeton
University Press 1961
14 Baumol,W.J., Macroeconomics of Unbalanced Growth: Anatomy of Urban Crisis. American Economic Review, 57,
1967
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javak és szolgáltatások hányad részét fordítják közösségi kiadásokra. Ezek a durva adatok
természetesen nem mutatják meg azt, hogy a kormányzati kiadásoknak mi a tényleges tartalma,
hogy pontosan mire fordítják azokat. Mégis nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy a fejletlen
országokban a közkiadások nagy részét a gazdaság mobilizálására és a tekefelhalmozásra fordítják,
míg a fejlett ipari államokban a közpénzek nagyobb hányadát az oktatásra, az egészségügyre, az
infrastruktúra fejlesztésére és más állami szolgáltatásokra költik el.
A kormányzati kiadások GDP-hez viszonyított aránya mindazonáltal nemcsak durva, hanem
túlértékelt indikátora is a kormányzati szektornak, mert pl. a közösségi kiadások egy része
magánszemélyeknek vagy intézményeknek nyújtott juttatásokból áll, amelyek nem sorolhatóak a
közjavak vagy közszolgáltatások kategóriájába. Pontosabb képet kaphatunk a közszektorról, ha meg
tudjuk határozni a közkiadások összetevőit és ezek egymáshoz viszonyított arányait.15 A
kormányzati kiadások (a) egyik elemét a fent említett juttatások alkotják, amelyek címzettjei: privát
személyek, alapítványok, vállalatok. A közkiadásoknak ez a formája a pénzbeli kifizetéseket, a
dotációkat és a természetbeni juttatásokat (ellátásokat) foglalja magában.16
(1) A kormányok pénzbeli kifizetéseket nyújtanak a társadalom szegényebb rétegei számára, akik
nem rendelkeznek megfelelő erőforrásokkal a társadalmilag elfogadhatónak tartott életvitel
biztosításához. A pénzbeli juttatások lehetnek “hozzájárulás-függő”, társadalombiztosítás jellegűek
vagy hozzájárulástól-független transzfer-kifizetések.
(2) A juttatások másik formája a dotáció, ami a mezőgazdaságnak, a kórházaknak, a zenekaroknak,
az iskoláknak stb. nyújtott támogatásokat foglalja magában. Az un. meritokratikus javaknak
nyújtott ártámogatás azt célozza, hogy a szóban forgó javakhoz és szolgáltatásokhoz támogatott
áron vagy kvázi ingyenesen lehessen hozzáférni.
(3) A természetbeni ellátások (egészségügy, oktatás, bölcsődei és óvodai ellátás, öregekről és
betegekről való gondoskodás, élelmiszerkuponok stb.) egyik meghatározottsága, hogy a kiadások
felhasználása ebben az esetben bizonyos javakhoz és szolgáltatásokhoz kötött.
Ezek a kiadások ugyan lényeges alkotóelemei a jóléti államok közpolitikáinak, de gyors
növekedésükből mégsem vonhatunk le következtetéseket a köz és a privát közötti arányokra
vonatkozóan, mert a kormányzati kiadásoknak ez a formája pusztán a recipiensek fogyasztási
(költekezési) képességét növeli, nem emeli viszont sem a kormányzat által nyújtott javak és
V.ö. Massimo Paci, Long Waves in the Development of Welfare System In: Changing Boundaries of the Political,
edited by Charles S. Maier, Cambridge University Press Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney
1987, 326.o.
16 V.ö. Csaba István-Tóth István György, A jóléti állam politikai gazdaságtana, In: A jóléti állam politikai
gazdaságtana, szerkesztette: Csaba István és Tóth István György, Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium Budapest,
1999, 23.o.
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szolgáltatások mennyiségét, sem a kormányzati fogyasztásokét. Amit a juttatások emelnek, az a
kormányzat hatalma, mert ő határozhatja meg az adományokra jogosultak körét, és mert arra is
lehetősége van, hogy bizonyos pozitívnek minősített magatartásformákat előnyökhöz juttasson, pl.,
hogy az álláskeresőket és az ipari innovációt jutalmazza. A kormányzati kiadások másik
összetevőjét azok a költségek alkotják, melyeket a kormány a közösségi szektor termelői és
szolgáltatói tevékenységeire fordít: ezek a közszolgálat kiadásai, amelyekbe a honvédelemmel,
egészségüggyel, oktatással kapcsolatos költségek éppúgy beletartoznak, mint a bűnüldözéssel és
bűnmegelőzéssel kapcsolatos kiadások. Ezek “valódi közösségi kiadások”-nak tekinthetőek, mert
szemben a fenti juttatásokkal “közösségi” és nem parciális csoport érdekeket- és célokat szolgálnak.
Valódi közösségi kiadásoknak tekinthetőek emellett azok a kormányzati kiadások is, melyeket a
kormány a közbeszerzések kapcsán magáncégeknek fizet azért, mert azok utakat, kórházakat és
iskolákat építenek, technikai felszereléseket szállítanak a hadseregnek és a rendőrségnek stb. A
valódi közösségi kiadások és a juttatások közötti különbségtétel fontos lehet a jóléti állam
válságának, illetve annak a megértésében, hogy mi történt a közösségi szektorban a XX. század
második felében. A valódi közösségi kiadások a kormányzati tevékenység allokatív, a juttatások
annak disztributív oldalát jelenítik meg.
A kormányzatoknak döntéseik alkalmával két lényeges problémával kell szembenézniük:
(1) Az egyik a szűkös kormányzati erőforrások allokálásával kapcsolatos kérdés, amely arra
vonatkozik, hogy a kormány a rendelkezésére álló forrásokat milyen arányban osztja meg az egyes
közpolitikai területek között: mennyi pénzt juttat az egészségügynek, az oktatásnak, a
honvédelemnek stb. Az allokatív döntések önmagukban is mindig disztributív következményekkel
járnak, mert ha a kormány “relatíve” több pénzt invesztál az oktatásba, mint a közpolitika más
területeire, akkor a véges kormányzati erőforrásokból evidensen kevesebb jut a többi közpolitikai
aréna számára. A kormányzat allokatív döntései egyben értékítéletek is, mert azt is kifejezésre
juttatják, hogy a kormány ilyen vagy olyan meggondolások alapján a legmagasabb prioritást - fenti
példánknál maradva - az oktatásnak. kölcsönzi.
(2) A másik lényeges kérdés az, hogy milyen arányt célszerű a kormányzatoknak a valódi közösségi
kiadások és a juttatások között kialakítani. Az 1950-es években a kormányzati kiadásokon belül a
valódi közösségi kiadások domináltak: a közpénzek nagyobbik hányadát oktatásra, útépítésre,
honvédelemre és egyéb közszolgáltatásokra fordították a kormányok. A juttatások GDP-hez
viszonyított aránya az európai államok nagyobb részében 10% alatt volt. A ‘60-as évektől
kezdődően azonban olyan folyamatok indultak el, amelyek eredményeként ez az arány 20%-ra
emelkedett. A kifizetési transzferek kormányzati költségei pedig elérik a GDP 30%-át. Ehhez
hasonló nagyarányú növekedés állapítható meg a GDP és a kormányzati összkiadások közötti
18

arányokban is, amely 20%-ról 45%-ra emelkedett.17
A juttatásoknak a valódi közösségi kiadásokhoz, ill. a kormányzati kiadásoknak a GDP-hez
viszonyított arányainak az emelkedésével együtt járó gazdasági és kormányzati hatékonyságcsökkenés a ‘70-es évek közepétől kezdődően valamennyi fejlett országban a kormányzati politikák
társadalmi reprodukcióban elfoglalt helyének, szerepének és eszközeinek az újragondolásához
vezetett.
A köz dinamikája: kiterjedés és összehúzódás
A kormányzati vagy közpolitika (public policy), mint a „köz” egyik megjelenési formája,
többértelmű kifejezés, melynek használata és jelentése sem a laikusok, sem a tudomány művelői
között nem egyértelmű: a közpolitika szót többféle értelemben és többféle tevékenység jelölésére
használják. A közpolitikát leggyakrabban a kormányzat egy bizonyos tevékenységi területének a
megjelölésére alkalmazzák: ebben az értelemben beszélnek gazdaság-, szociál-, bel- és
külpolitikáról stb. A kormány egy-egy tevékenységi területét az irodalom gyakran nevezi ágazati
vagy szakpolitikának is, újabban “közpolitikai térnek”, ami egyszerűen a területnek, a helynek, ahol
a tevékenység lezajlik, illetve a “tárgynak”, amire a kormányzati tevékenység irányul, általánosabb
megfogalmazása. Említésre méltó, hogy potenciálisan a társadalom valamennyi életnyilvánítási
terepe (alrendszere), az ember-természet, illetve az ember-ember közötti viszonyok valamennyi
formája tárgyává válhat a kormányzati tevékenységnek. A mindennapi szóhasználat és gyakran a
tudomány is úgy gondolkodik ezekről a különböző tevékenységi területekről, mintha (a) éles
határvonal húzódna közöttük, mintha függetlenek lennének egymástól, és (b) mintha örökkévalóak,
időtlenek volnának, melyeknek nincs időbeli (múlt-jelen-jövő) kiterjedtségük, és ( c) nem tesznek
közöttük különbséget “sűrűségük” vagy “zsúfoltságuk”18 tekintetében sem, azaz eltekintenek a
kormányzati aktivitás intenzitásától, attól, hogy a kormányzati tevékenység milyen mértékben,
milyen szélességben és mélységben van jelen egy-egy közpolitikai területen.
Ez az általánosnak mondható szemlélet erősen megkérdőjelezhető, mert
(1) A közpolitika területei nem egymástól izolált monászok, amelyek nem hatnak egymásra, hanem
olyan “terek”, amelyek kölcsönösen átcsúsznak egymásba, mert ami az egyik területen történik, az
hatással van a másikra. Nem nehéz belátni, hogy az oktatáspolitika hatással van a munkaerőpolitikára, ahogyan az egészségügyi politika a népességpolitikára stb.

17
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Massimo Paci, I.m., 326.o.
V.ö. Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn, Policy Analysis for the Real World, New York: Oxford University
Press, 1984, 12-31.o.
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(2) Azt is evidenciának kell tekintenünk, hogy a “közpolitikai terek” - mint minden létező - alá
vannak vetve az időnek, mert magukban foglalják a kormányzat múltbeli, jelenbeli és jövőbeli
tevékenységét,

mely

tevékenységek

folyamatosak

és

megszakítottak

(kontinuusak

és

diszkontinuusak): az idő egy bizonyos fajta ritmusa által tagoltak, amely a kormányzati tevékenység
kiterjedésében és összehúzódásában jelenik meg.
(3) Bizonyosságnak számít, hogy a kormányzat a kor (a világtörténelmi hely és idő) szellemének
megfelelően, eltérő intenzitással van jelen egy-egy közpolitikai területen. A jóléti politika a ‘60-as
években meglehetősen intenzív volt, a ‘70-es évek végétől kezdődően egyre inkább defenzív, és
ugyanez mondható el a kormányzat gazdasági aktivitásáról is.
(4) Végezetül azt is meg kell említeni, hogy nem csak a közpolitikai terek, hanem az idő (a jövő) is
alá van vetve (vagy potenciálisan alávethető) a kormányzat aktivitásának. 19
A kormányzatok közpolitikai tevékenységében érvényesülő ritmus (pulzálás) a közösségi és privát
szektor viszonyában érvényesült dinamizmusra hívja fel a figyelmet, arra, hogy azok a „realitások”,
amit korábban természetesnek tekintettek, most politikai változások tárgyává válnak, a korábban
privátnak és személyesnek tekintett dolgok politikaivá és nyilvánossá lesznek és megfordítva, ami
eddig politikainak számított, az holnaptól priváttá válik.
Amint arra P. Starr és E. Immergut20 rámutatott, a kormányzati tevékenység pulzáló mozgása két
dologgal jár párhuzamosan együtt.
1. Az egyik az, hogy a politikai határainak a kiterjesztése az autonómia és az individuális szabadság
korlátozásával fenyeget, a határok szűkítése pedig a kollektív döntések és a demokrácia
intézményének csorbulásával. A „politizáció”, a kormányzati szféra tágulása azt mutatja, hogy a
politika túllépett korábban elfogadott saját határain, a depolitizáció”, ezzel ellentétes mozgása, a
kormányzat összezsugorodása pedig azt jelzi, hogy a politika bizonyos kérdéseket és problémákat a
politikai diszkusszión kívülre tol. Mindkettő olyan változásokat jelöl, amelyek rombolják az adott
jogi-és politikai struktúrákat.
2. A kormányzati tevékenység ritmikus mozgásával jár együtt az is, hogy azokat a döntéseket,
amelyeket hajdan technikai döntésekként értelmeztek és a szakértők kompetencia területéhez
soroltak, most politikai döntésekként fogalmazzák meg, és megfordítva, a korábban politikainak
19
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számító döntéseket most a szakértők kompetencia területéhez sorolják. A 2. pont kapcsán
hangsúlyoznunk kell, hogy a politikai és a szakmai kompetencia közti disztinkció alapját a politika
adminisztrációtól való formális elválasztása képezi, a két terület közti határmegvonás azonban
ugyanolyan bizonytalan, mint a köz és a privát között. Ez a bizonytalanság manipulatív hatalmi
célok lehetőségét rejti magában, mert mindkét félnek „érveket” ad a kezébe a határátlépéshez. A
fentiekből adódóan a politikainak így két határa van: határos a priváttal és önmagán belül az
adminisztrációval, ami a politizáció és a depolitizáció két-két lehetőségét foglalja magában. Egy
kérdést vagy problémát a társadalomból is és az adminisztrációból is be lehet emelni a politikaiba,
ahol vagy elfogadják, vagy nem. Bizonyos kérdések politizációját azzal utasítják el, hogy az vagy a
privát szféra, pl. a gazdasági csere kompetencia területe, vagy tudományos, szakmai probléma.
Ehhez hasonlóan a depolitizációnak is két formája van: az átjárás történhet a politikaiból a privátba
pl. privatizáció útján és a politikaiból a technikaiba, ahol a döntéseket vagy szakmai kultúrákra vagy
a bürokráciára testálják.

Természetszerűen adódik a kérdés, hogy noha a politika és a technikai kompetenciát képviselő
bürokrácia egymással való szembeállítása sem a teória, sem a gyakorlat szintjén nem állja meg a
helyét, mégis mi lehet annak az oka, hogy mind a politika, mind a bürokrácia ragaszkodik az
elválasztáshoz. Guy Peters szerint a két terület önálló entitásként való feltüntetése egyszerre szolgál
manipulatív és haszonmaximáló célokat mindkét szereplő számára és mindkét fél válláról leveszi a
tetteiért való felelősség terhét. Az adminisztráció számára biztosítja azt, hogy a nélkül válhasson a
kormányzati politika alakításának konstitutív elemévé, hogy ezért felelősséget kelljen vállalnia: a
policyért való felelősség a céltételező oldalán áll. Miután „az adminisztráció tevékenységét a
politikusok, a nyilvánosság, de maga a bürokrácia is úgy tekinti, mint gazdasági, jogi és technikai
kritériumok alkalmazását a policy kérdéseire (ezért ez) az elfogadhatatlan döntéseket is
elfogadhatóvá teszi a nyilvánosság számára.”21 A politika és az adminisztráció oppozícióba állítása
a politikusok számára is haszonnal jár, mert olyan játékteret biztosít számukra, amellyel egyébként
nem rendelkeznének, mert a szeparáció látszatának a bázisán a politika olyan fontos döntések fölött
gyakorol diszpozíciót, melyek nem politikai intézmények kompetencia területei, de az itt
meghozott, lényegében politikai döntésekért nem tartozik el-és beszámolási kötelezettséggel. Ezen
túl, a politikai és technikai döntéshozatal egymástól való elválasztásának deklarációja lehetővé teszi
a politikusok számára, nem ritkán a politikai korrupció rejtett szándékával, hogy fontos közösségi
döntéseket, alapvető kormányzati funkciókat távolítsanak el a politika birodalmából, olyan
független hivatalokra, bürokráciákra és technokrata elitekre transzferálva azokat, melyek fölött a
21
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politikának nincs kontrollja. „Így nyilvánvalóan előfeltételezhető, hogy azok a bürokraták, akik
ilyen elrendezettségben hoznak döntéseket, valójában el vannak szigetelve a politikai nyomástól és
eme inszuláció okán képesek pro bono publico döntéseket hozni. Azonban a funkcióknak ez a
mesterséges szétválasztottsága ahelyett, hogy megszüntetné a döntésekre gyakorolt politikai
befolyást,

valójában

alárendeli

azokat

különböző

és

sokkal

szégyenletesebb

politikai

befolyásoknak. Ezek a befolyások azért szégyenletesek, mert miután nem létezőkként lettek
definiálva, az állampolgárok nehezen tudják ezeket identifikálni és még nehezebben kontrollálni.”22
Peters fenti gondolatmenetét úgy általánosíthatjuk, hogy a politika és a bürokrácia egymástól való
formális elválasztása, a hagyományos felfogással szemben, nem arra való garancia, hogy a
bürokráciák a politikai neutralitás illetve a jogszerűség és gazdasági hatékonyság kritériumai
mentén ültessék át a politika vélt közérdeket tükröző preferenciáit a gyakorlatba, ellenkezőleg: a
formális értelemben vett szeparáció szubsztantív értelemben olyan policyt eredményez, amely nem
a közjót, hanem a két szereplő racionális haszonmaximálását szolgálja.
Intézményes politika és a társadalmi mozgalmak
A '60-as-70-es években a kormányzati politika extenzív tágulási periódusában, az intézményes
politika határain belül megjelent az e határokat revideáló „nem-intézményes politika”, ami új
társadalmi mozgalmak néven ismeretes. A „nem-intézményes politika” olyan eszközök
alkalmazását jelenti, amelyek gyakran összeegyeztethetetlennek tűnnek a politika intézményes
rendjének a fenntartásával. Ilyen eszközök pl. a tiltakozások, demonstrációk, nem-hivatalos
sztrájkok, erőszakos vagy destruktív megmozdulások stb. Az új politika, az új populizmus, az
antipolitika,

az

anti-ortodox

politika

aktivistái

önmagukat

alternatív

mozgalomnak,

ellengazdaságnak, ellenintézményesítettségnek, ellennyilvánosságnak nevezik. Ide tartoznak
továbbá a diák mozgalmak, a feminizmus, a városvédők, környezetvédők, ellenkultúrális
mozgalmak, etnikai és nyelvi kisebbségek stb. A háború utáni intézményesített politikában, írja
Offe, a politikai szereplők között egyetértés uralkodott az érdekekkel, problémákkal, szereplőkkel
és a konfliktusokat megoldó intézményes keretekkel kapcsolatosan: a kollektív tárgyalás, a pártok
közötti verseny és a képviseleti kormányzás voltak azok a kizárólagos mechanizmusok, amelyekben
a társadalmi és politikai konfliktusokat megoldották. Specializált, általános és intézményesített
érdekszervezetek (lobbik), a kormányzati bürokrácia és a politikai pártok voltak a domináns
szereplők. A köznek és a privátnak a lobbik, a bürokrácia és a politikai pártok útján való
összefonódása és összemosódása a politikai társadalomnak, a nyilvánosságnak, mint az állam és a
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társadalom közötti közvetítőnek eróziójához és kiüresedéséhez vezetett. „Csak az a dialektika, mely
a társadalom előrehaladó államosítása és az állam ezzel egyidejűleg érvényesülő társadalmasodása
között kifejlődik, rombolja szét lassanként a polgári nyilvánosság alapját – az állam és a társadalom
elválasztását. A kettő között úgyszólván mindkettőből, kialakul egy repolitizált szociális szféra,
melyre a 'köz'-és 'magán' megkülönböztetése nem alkalmazható.”23
Habermas a magán-és a közszféra összefonódását, ahol politikai fórumok vesznek át társadalmi
funkciókat és ahol a társadalom bizonyos szegmensei (főként a lobbik) politikai funkciókra tesznek
szert, a társadalom és egyben a nyilvánosság „refeudalizálásának” nevezi, mert hasonlóan a
középkori bárókhoz, akik egymással és a központi hatalommal viaskodva igyekeztek előjogaikat
biztosítani vagy kicsikarni, a modern bárók, a lobbik is a nyilvánosság háta mögött harcolnak
egymással és az állammal, hogy ilyen vagy olyan előnyökhöz jussanak. Mindezt egy olyan
„állampolgári kultúra” hitelesítette, amely a mobilitás, a magánélet, az individualizmus, a
fogyasztás, az instrumentális racionalitás, az autoritás és a rend értékeit hangsúlyozta, de nem
tekintette értéknek a participációt, a kormányzati ügyekben való állampolgári részvételt. Ez
fejeződött ki az „ideológia vége' és a „politikai konfliktusok vége” ideológiai szlogenjeiben. 24 Az új
társadalmi mozgalmak szerint a fejlett ipari társadalmak konfliktusai többé már nem oldhatóak meg
a

fenti

módszerekkel,

a

modern

bárók

és

uraik

közti

nézetegyeztetésen

alapuló

kompromisszumokkal, a feladat: az elveszett nyilvánosság, a politikai társadalom autonómiájának
helyreállítása. Azonban Offe a nyilvánosság, a politikai társadalom fogalmán nem a magánszféra (a
társadalom) és a politika (állam) közötti köztes dialogikus teret, nem a két terület közti
kommunikációt érti, hanem úgy tűnik, hogy azokat a társadalmi mozgalmakat, amelyek önmagukat
nem azonosítják sem az állammal, sem a magánszférával. Ezeknek lenne a feladatuk a civil
társadalom, állam ellenében való „átpolitizálása”, ami megszüntetné a köz- és a privát szféra
kettősségét, a civil társadalom fogalmában szintetizálva azokat.
A köz és a privát közti határvonal mozgásának értelmezése
A köz és a privát ritmikus mozgása azt is jelzi, hogy a két terület egymáshoz való viszonyával
kapcsolatosan nemcsak a demarkációs vonalak meghúzása jelent nehézséget, hanem a határvonalak
mozgásának és eltolódásainak az értelmezése is, az, hogy miért és hogyan változnak időről-időre a
két szféra határai. Mi az oka annak, hogy bizonyos történelmi periódusokban tágul az a szféra és
Jürgen Habermas, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, Gondolat, Budapest 1971.
205.o.
24 V. ö. Claus Offe, Challenging the boundaries of institutional politics: social movements since
the 1960's, In: Changing Boundaries of the Political, ed. by Charles S. Maier, Cambridge
University Press Cambridge, New York, New Rocheller, Melbourne, Sydney 1987.
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tevékenységi terület, amit közszektornak nevezünk, egy másik történelmi időszakban pedig
összeszűkül? A közösségi szektor tágulási periódusaiban a kormányzati tevékenység intenzíven van
jelen a közpolitikai terek sokaságában, a szűkülés időszakaiban “kivonul” ezekből és a piacra és a
civil társadalom különböző társulásaira, az állam és a piac között elterülő un. köztes szférára vagy
harmadik szektorra “bízza” a közpolitikai tereknek nevezett tevékenységi területek működtetését. A
közösségi szektor tágulási periódusai egyben a történelmi idő átpolitizálódásának, kormányzati
politikáknak való alávetési kísérletei is: ezekben az időszakokban a kormányok nem pusztán
széleskörű közpolitikai programokkal állnak elő, hanem a “jövő társadalmának” egy olyan
víziójával is, amely olyan koherens és értelmes egységbe próbálja rendezni a múltat, jelent és a
jövőt, amelyben az egyén is megtalálja helyét, és politikai értelemben legalábbis jelentést és
értelmet tud kölcsönözni életének. A közösségi és privát szféra határainak ez a történelmi mozgása
és eltolódása a felszínen abban jelenik meg, hogy a közpolitikai terek működtetését hol az egyik,
hol a másik, hol pedig a harmadik integrációs séma “vállalja magára.” Bizonyos történelmi
időszakokban a redisztribúció, máskor a piac és/vagy a reciprocitás intézményei szabályozzák és
vezérlik az egészségügy, az oktatás, a bűnüldözés- és bűnmegelőzés stb. tevékenységeit. Az
integrációs sémákkal kapcsolatos elméleti meggondolások azonban nem adnak magyarázatot arra a
kérdésre, hogy bizonyos történelmi periódusokban miért az egyik koordinációs mechanizmus
domináns, egy másikban pedig miért egy másik. Amint arra D.North rámutatott, nem világos, hogy
a Polányi által megfogalmazott integrációs sémák (vagy ahogyan North nevezi: “tranzakciós
módok”) hogyan vannak “megalapozva” és az sem, hogy miért “cserélődnek az időben”. A köz és a
privát közötti határmozgások - a kormányzati tevékenység tágulása és szűkülése - értelmezésében
az egyetlen, valóban plauzibilis magyarázatot A. O. Hirschman szolgáltatja.25
Hirschman amellett érvel, hogy a modern, iparilag fejlett demokráciákban pontosan regisztrálhatóak
a kollektív viselkedés hosszú távú ciklusai, melyek (a) a közösségi kereslet olyan ciklusaiként
jelennek meg, (b) amelyek a köz és privát tengelye mentén mozognak. Hirschman szerint az
állampolgár-fogyasztó oszcillál a privát és a közszektor preferenciái között (a piac és a politika
között), aminek okát abban látja, hogy az állampolgárok csalódnak a két szektor által biztosított
javak és szolgáltatások mennyiségében és minőségében is. Amikor a kormányzat által nyújtott
szolgáltatások gyors növekedésnek indulnak (a kormányzati szféra tágulási periódusaiban), ez
szükségképpen maga után vonja az inputok értékcsökkenését, képzetlen személyzet alkalmazását,
technikai és szervezeti fogyatékosságokat és hiányosságokat, amelyek a szolgáltatások
színvonalának csökkenéséhez vezetnek. Ez csalódottságot és elégedetlenséget vált ki az
25
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emberekben, akik ezután a piaci mechanizmusoktól (ill. a közszektor privatizálásától) remélik a
szolgáltatások minőségének a helyreállítását. A kormányzati szektor szűkülési periódusainak is
megvan a maga ellentmondása, mert a piac maga sem gyógyír a problémára, ugyanis a
profitorientáltság szintén a szolgáltatások minőségének a romlásához, azaz értékcsökkenéshez
vezet, ami újfent az emberek elégedetlenségéhez vezet, és a körforgás kezdődik elölről. Hirschman
elméletéből az következik, hogy:
(a) A jóléti államok kormányzati és szolgáltatói tevékenységének kiterjedését nem lehet önmagában
(szinkron metszetben) megérteni, mert a kormányzati tevékenység kitágulása egy olyan nagyobb
léptékű történelmi folyamat része, amelynek a kitágulás ellentettje, az összehúzódás is szerves
mozzanata.
(b) A második következtetés az, hogy a közszektor tágulásának és összehúzódásának periodikus
mozgása valamilyen értelemben az integrációs sémák “belső tökéletlenségéből” is fakad.
Az integrációs sémák belső tökéletlensége empirikusan a piaci és kormányzati tevékenység
kudarcával azonos, azzal, hogy sem a piac, sem a kormány nem képes a közjavak iránti társadalmi
kereslet tökéletes kielégítésére, aminek Hirschmann magyarázata mellett az is “oka”, hogy:
(1) A piac a közjavakat a tényleges keresletnél (vagy szükségletnél) csak kisebb mennyiségben
biztosítja, mert kicsi azoknak a fogyasztóknak a száma, akik önként hajlandók fizetni azon
jószágokért, melyekhez ingyen is hozzá lehet jutni.”Az alacsony piaci kereslet miatt így a termelők
kevesebbet állítanak elő a kollektív javakból, mint amennyire a fogyasztóknak ténylegesen
szükségük és igényük van. Erre a jelenségre, mint a ‘potyautas problémára’ szokás hivatkozni a
hagyományos gazdaságelméletben, amely az állami szerepvállalás legfontosabb indoka.”26
(2) A kormány csak úgy képes a közjavak biztosítására, csak úgy tudja megoldani a potyautas
problémát, hogy kényszert vet ki a közösségre, azaz adókat szed. “De a kormánynak, mint a
kollektív javak előállítójának szintén megvannak a maga belső korlátai. Ezek közül a legfontosabb
az, hogy egy demokratikus társadalomban az állam csak a többség által igényelt mennyiségben és
választékban gondoskodik a kollektív javak termeléséről. Ebből elkerülhetetlenül következik, hogy
mindig marad kielégítetlen kereslet, mert a társadalom egyes szegmenseinek az igényei sohasem
esnek teljesen egybe a többségével.”27
A közjavak szolgáltatásával kapcsolatos piaci és kormányzati kudarcok magyarázzák a harmadik
vagy nonprofit szektornak, azoknak a piac és a kormány mellett létező önkéntes társulásoknak

Lester M. Salamon, A piac kudarca, az öntevékenység kudarca és a kormány nonprofit szektorral kialakított
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(egyesületek, alapítványok, önsegélyező csoportok stb.) a felértékelődését, amelyek maguk is
közjavakat biztosítanak. Ezek az öntevékeny szervezetek kiegészítik a közjavak állami
(kormányzati) kínálatát és alternatívákat nyújtanak a kollektív javak helyettesítésére szánt, a piaci
szektor által előállított magánjavakkal szemben.28 Azonban az öntevékeny társulások sem képesek a
kollektív javak piacnál és kormányzati tevékenységnél hatékonyabb és/vagy igazságosabb
biztosítására, mert ennek is megvannak a maga kudarcai. L.M.Salamon az öntevékeny szervezetek
kudarcának okait az alacsony hatékonyságban, a partikularizmusban, a paternalizmusban és az
amatörizmusban jelöli meg. 29
A kormányzati tevékenység nem merül ki az egyes közpolitikai terekben való intenzív vagy
kevésbé intenzív jelenlétben és szerepvállalásban, a kormányok feladatkörébe tartozik az egyes szak
vagy ágazati politikák összehangolása, a köztük lévő “megfelelő” mérték és arány eltalálása is. A
helyes mérték eltalálása korántsem könnyű (ha nem lehetetlen) feladat, amit az is mutat, hogy a
kormányzaton belüli “belső”, szakpolitikák közötti konfliktusok időről-időre felújulnak. Ezek a
konfliktusok, melyek főként a költségvetés kapcsán lángolnak fel, nem neutrálisak, nem pusztán
egymással

összeegyeztethetetlen

“szakpolitikák”(közpolitikák)

közötti

ellentétek

és

ellentmondások, hanem értékek közötti konfliktusok is, melyeknek gyökerei túlmutatnak a
kormányzati tevékenységen.
Az idő allokálása: közösségi és privát idő
A kormányzat tevékenysége nem merül ki abban, hogy a kormányzati döntések (a) formálisan
kötelezőerejű előírások a társadalom, vagy annak bizonyos szegmensei számára, amelyek a jog
útján kikényszeríthetőek, ill. hogy (b) tartalmi értelemben ezek a döntések valamilyen társadalmi
szükséglet kielégítésére irányulnak. (c) Charles Maier amellett érvel, hogy a kormányzati döntések
emellett az emberi társadalom és történelem egyfajta “vízióján” is alapulnak, amelyen belül
“értelmes egészbe” rendeződik a történelmi múlt, jelen és a kívánatos, a politika által céllá emelt
(vagy emelhető) világtörténelmi jövő csakúgy, mint az idő privát és közösségi aspektusa. A jó
társadalomnak ezek a víziói, mint az egyén és közösség (privát és köz) kapcsolatrendszerének a
szóban forgó kormányzatok által kívánatosnak tartott formái, gyakorta politikai utópiák formáit
V.ö. Burton A. Weisbroad, A háromszektoros gazdaságban működő öntevékeny nonprofit szektor egy elmélete
felé, In: A harmadik szektor, Nonprofit Kutatócsoport. Budapest 1991, 21.o.)
29 Salamon magyarázatában az alacsony hatékonyság a rendelkezésre álló források szűkösségében és
bizonytalanságában leli magyarázatát, a partikularizmus arra vezethető vissza, hogy mind a szervezetek, mind az
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öltik. A társadalom és a történelem kormányzati politika szintjére emelt víziói azonban nem
szükségképpen megvalósíthatatlan utópiák, ahogyan az sem szükségszerű, hogy a történelmi idő
(illetve a jövő) politikának való alávetési kísérlete minden esetben totalitáriánus kormányzati
gyakorlat kell legyen. Ezt bizonyítja a jóléti társadalom európai és a “great society” amerikai víziója
és ezek viszonylagos sikeressége. C. Maier szerint az “idő politikájának” és/vagy átpolitizálásának
két oldala van, melyek feladatokként jelennek meg a kormányzatok számára:
(1) Az egyik az, hogy akik uralkodnak, vagy uralkodni akarnak, meg kell fogalmazzák azt, hogy a
társadalomnak hogyan “kell” önmagát reprodukálnia a történelmi időben, azaz valamilyen
“értelmet” kell kölcsönözniük az ember és a társadalom történelmi létének.
(2) A másik feladat abból következik, hogy az idő - mind individuális mind a közösség szintjén ritka társadalmi erőforrás, és ha a társadalomnak szüksége van állampolgárai idejére, azt vagy meg
kell vásárolnia, vagy ki kell kényszerítenie. A kérdés itt közelebbről az, hogy hogyan, miféle
mechanizmusokon keresztül allokálható az idő, ill., hogy milyen a “kívánatos kapcsolat” az idő
privát és közösségi dimenziója között.
Maier szerint a liberális korban az “idő allokálásának politikája” abban az erőfeszítésben állt, hogy
az időt piacosítható árucikként konstruálja meg. A klasszikus politikai gazdaságtan abból indult ki,
hogy az egyes ember ideje az ő fundamentális birtoka, és hogy e szűkös erőforrással való
gazdálkodás ésszerű vagy nem-ésszerű volta határozza meg az egyének sikerességét vagy
sikertelenségét. Közismert, hogy pl. Say a profitot a takarékosságból, a fogyasztás befektetésnek
való alárendeléséből - a fogyasztás elhalasztásából - magyarázza, ahogyan Franklin Benjamin is - a
protestáns etika más képviselőihez hasonlóan - előnyben részesíti a munkaidőt a szabadidővel, ill. a
munkát az élvezetekkel és a fogyasztással szemben. A liberális értékrendben a kormányzat nem
szembesült az idő allokálásának politikai kérdésével, annak megoldását a szabad piaci
mechanizmusoktól várta, az idő közösségi aspektusát pedig a privát idők piaci versengése spontán
eredőjének tekintette. A társadalmi idő privát és közösségi aspektusa között ugyanúgy nem látott
ellentmondást, ahogyan a magán és közérdek között sem. Adam Smith amellett érvel, hogy noha a
cserekapcsolatba belépők racionális önérdekkövetők, egy láthatatlan kéz mégis úgy alakítja a cserét,
hogy az végül közjóhoz a felek kölcsönös megelégedéséhez vezet. A liberalizmus a piac által
közvetített közösségi időt társadalmi értelemben semlegesnek, standardizálhatónak és lineárisnak
gondolta és az emberek közötti gazdasági tranzakciók objektív mértékének tekintette. Ez utóbbi
fejeződött ki a klasszikus angol közgazdaságtanban és a marxi értékelméletben: mind a
klasszikusok, mind Marx a társadalmilag szükséges munkaidőt tekintették az érték forrásának és
mértékének. A klasszikus liberalizmus látóhatárán kívül esett a potenciális közpolitikai tereknek (a
társadalom különböző életnyilvánítási terepeinek, a gazdaságnak, a kultúrának, az egészségügynek,
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az oktatásnak stb.) és a történelmi idő átpolitizálásának gondolata, mert mind a társadalmi
konfliktusoknak, mind a történelem víziója (értelme) kérdésének megoldását a piaci
mechanizmusok spontán tevékenységétől, ill. az egyes emberektől várta. Az idő két aspektusa
közötti ellentmondás mindmáig legklasszikusabb feltárása Marx nevéhez fűződik, aki főként a Tőke
és a Grundrisse elemzéseiben mutat rá arra, hogy a kapitalista társadalmi idő minden aspektusában
ellentmondásos, mert (a) kibékíthetetlen konfliktus áll fenn a magán-és a társadalmilag szükséges
munka(idő), a szükséges munka és a többletmunka(idő) - a munkabér és a profit -, valamint a
munkaidő és a szabadidő között. Marx emellett érvel, hogy a társadalmi idő piac általi feldarabolása
(“allokálása”) és az idő különböző szegmensei közötti ellentmondások társadalmi-politikai
értelemben nem neutrálisak, mert a magántulajdonon alapuló kizsákmányolás fenntartását és
elmélyítését célozzák, és mert az állam a magántulajdon jogi garanciáinak biztosításával közvetve
maga is hozzájárul ennek fenntartásához, azaz a társadalmi idő piaci allokálása lényegében politikai
természetű.
Szemben a liberalizmussal, amely az idő “depolitizálása”, az idő politikai értelemben vett
neutralitása mellett érvelt (az időt lényegében privát erőforrásnak és piaci árucikknek tekintette), a
totalitáriánus politikai berendezkedések “visszaszerzik” az idő feletti politikai kontrollt és újrapolitizálják azt. Az idő újra-politizálása (“államosítása”) a jakobinizmusnak, a fasizmusnak és a
szovjet típusú rendszereknek egyaránt lényeges meghatározottsága volt: a privát időt mindhárom
esetben alárendelték a kollektív időnek. A szovjet típusú rendszerek esetében ez a jelen feláldozását
jelentette a kollektív jövő oltárán, a fasizmusnál pedig a kollektív történelmi múlt oltárán. Az idő
átpolitizálása nemcsak történetfilozófiai mítoszokban vagy pozitív jövőképekben (a történelmi
múlt, jelen és jövő valamilyen “értelmes egészbe” való művi elrendezésében), nem is csak a privát
idő közösségi időnek, ill. a jelen jövőnek vagy múltnak való alárendelésében jelent meg, hanem a
társadalom reprodukciós folyamatainak a tervezésében is. Az ötéves tervek lényegében olyan
közpolitikák voltak, amelyek a politikum által definiált világtörténelmi idő perspektívájának a
vonatkoztatási keretében tettek kísérletet a közpolitikai terek egymáshoz való viszonyának
(arányainak és társadalmi-politikai súlyának) a meghatározására.
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A kormányzás az eszmetörténet tükrében
A kormányzással - ill. az adminisztrációval és az igazgatással - kapcsolatos eszmék és gyakorlatok
egyidősek az emberi társadalommal. Azonban csak az írásbeliséggel veszi kezdetét az ókori kelet és
a klasszikus antikvitás “kormányzati tudománya”. A sumer, az egyiptomi és a babilóniai történelem
egyaránt szolgáltat arra való bizonyítékokat, hogy ezek a kultúrák reflektáltak a kormányzás
gyakorlatára, azonban ezek a reflexiók megmaradtak a “politikai tanácsadás” gyakorlati szintjén,
nem kérdeztek rá a kormányzás és adminisztráció természetének mibenlétére. A kormányzással
kapcsolatos elméleti megfontolások azonban nem voltak teljes mértékben idegenek a Kelet
kultúráitól, jól példázzák ezt az indiai miniszter, Kautyla “Arthasastra” címen ránk maradt
töredékei, vagy a kínai neokonfuciánus és legista politikafilozófia kormányzással kapcsolatos
munkái.
Konfuciánus és legista tanok a kormányzásról
A kínai politikafilozófia középponti problémája: mik a helyes kormányzás alapelvei, milyen érték
és normarendszerek kell vezéreljék a társadalom életfolyamatait? A konfucianizmus (a kínai
bürokrácia, a mandarinátus “ideológiája”)30 és ellenlábasa a legizmus (a kereskedő és értelmiségi
rétegek, valamint a központi hatalom érdekeinek az elméleti kifejeződése) eltérően válaszolják meg
a fenti kérdést. A konfucianizmus a társadalom és a gazdaság alapvető integratív mechanizmusát a
patriarchális család mikroközösségében uralkodó erkölcsi értékrend analógiájára gondolja el: az apa
és fiú viszonyában uralkodó “kölcsönös szeretet”, az e kapcsolatban érvényesülő “igazságosság”,
“emberség” és “tisztelet” szolgáltatja a modellt az emberek (a társadalom) és a kormányzás
(fejedelem) közötti tranzakciók számára.31

Ha az alattvalók és fiuk nem mutatnak gyermeki

szeretetet fejedelmük és apjuk iránt, akkor “zűrzavar” áll elő az államban. A fejedelem nép iránti
szeretete elsősorban a népről való atyai gondoskodásban áll. A népről való paternalisztikus
gondoskodás (az “emberségesség” kiterjesztése a népre) elsősorban a kormányzás helyes
eszközeinek a megválasztását jelenti: a fejedelemnek óvatosan kell bánnia a büntetésekkel,
mérsékelt adópolitikát kell alkalmaznia, és önmérsékletet kell tanúsítania a különböző
szolgáltatásokkal kapcsolatban is. A paternalisztikus kormányzás célja - akárcsak a család
irányításáé - a közjó előmozdítása. A közjó Meng-Ci - és általában a neokonfucianizmus - szerint
két dolgot jelent: (a) a népesség számának növekedését és (b) a megélhetési források biztosítását. A
népesség gyarapodásának az előmozdítása (a népességpolitika) a paraszti társadalmakban azért
V.ö. Tőkei Ferenc, Az ókori kínai társadalom és filozófia, In: Kínai filozófia, Válogatta: Tőkei Ferenc, Akadémiai
Kiadó, Budapest 1980
31 I.m. I.k. .Meng-Ci, 329-387.o.
30
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fontos, mert a fizikai tőke szűkösségének következtében a gazdasági termelékenység növelésének
egyetlen módja van: a munkáskezek szaporítása. A család és az állam ezekben a kultúrákban nem a
fizikai tőkébe ruház be, hanem a népességszám növelésével az “emberi tőkébe”. A családra
vonatkoztatva (a közgazdasági érvelés szerint) ez azt jelenti, hogy az apa a gyermeknevelésre
fordított “áldozatáért” azért, mert (1) a rendelkezésére álló javak fogyasztásának egy részéről
lemondott, és mert (2) a család természetes reprodukcióját biztosító gyermekszámon túl “további”
gyermekek felnevelését vállalta öregkorában viszontszolgáltatásként megkövetelheti gyermekeitől,
hogy gondoskodjanak ellátásáról: egyenlítsék ki azt a “ráfordítást”, amit nekik meghitelezett. A
családban az számít igazságosnak, ha a fiú, amíg gyermek alárendeli magát apja irányításának, majd
felnőttként kiegyenlíti apjával szembeni kötelezettségeit, gondoskodik eltartásáról. Igazságtalanság
akkor történik, ha a fiú egyik vagy másik kötelezettségét elmulasztja. Ugyanez érvényes a
fejedelem (ill. az elöljárók) és a nép közötti tranzakciókra is: a fejedelemnek gondoskodnia kell a
nép megélhetéséről és a népesség gyarapodásának előmozdításáról (Ma ezt nevezzük társadalom és
népességpolitikának), amit a népnek különböző szolgáltatásokkal (adókkal vagy munkaszolgálattal)
kell kiegyenlítenie. A fejedelem és a nép (a kormány és a társadalom) közötti kapcsolatok - az apafiú viszonyhoz hasonlóan - egyszerre tartalmazzák a reciprocitás egyenlőség elvét és az aláfölérendeltség egyenlőtlenségét. A nép - a neokonfucianizmus szerint - ugyanúgy nem képes
önmagát kormányozni, ahogyan a gyermek: az “egyetemes igazságosság” érvényesítése éppen
abban áll, hogy csak az elöljárók (a szellemi munkát végzők) tudják képviselni a társadalom egész
érdekeit, ezért nekik kell kormányozniuk.
A legizmus “reform ideológiának” számított a korabeli kínai társadalomban, melynek újítása abban
állt, hogy - szemben a konfuciánus hagyományokkal - a társadalom alapvető integrációs
mechanizmusát a “törvények uralmán” alapuló kormányzásra kívánta alapozni: a fejedelemnek
“törvények” és a társadalmi törvényszerűségek figyelembevételével kell kormányoznia, nem pedig
a konfuciánus etika elvei alapján. A legizmus támadta a konfucianizmust32, mert (a) annak irodalmi
műveltsége és etikája alkalmatlan a kormányzás megalapozására, és mert (b) a konfuciánus
hivatalnokréteg egyfajta szimbolikus (kapcsolati) tőke birtokában saját szolgálatába állítja a
közhatalmat és kizsákmányolja a faluközösségeket.(a társadalmat). A legizmus intenciói szerint az
államnak a racionális bürokrácia (ill. a bürokratikus racionalitás) megteremtése, a törvények és a
“törvényhozás nyilvánossága” útján kell hatalmát gyakorolnia. A bürokratikus racionalizmus
gondolatának kifejtésében Han-Fei-Ci Max Weber bürokráciaelméletét előlegezi meg, mert
akárcsak híres “utóda” ő is ugyanabban a két dologban jelöli meg annak lényegét. (1) A hivatalt a
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hivatal által betöltött társadalmi funkció kell definiálja, (2) a hivatali státushoz olyan jog és
kötelezettségrendszert kell hozzárendelni, melynek alapján a hivatalok és hivatalnokok ellenőrzése
és számonkérése egyértelműen és intézményesen biztosítható. “A helyes módszer azt jelenti, hogy a
feladatokhoz mérten kell hivatalt adományozni, a névvel egybehangzóan kell számon kérni a
valóságot”.33 A törvények a nép vezetésére szolgálnak és nyilvánosak: “A törvényeket azért
alkotjuk, hogy általuk vezessük a népet, ám ha nagyra becsüljük az irodalmi műveltséget, akkor a
népben kétségek támadnak a törvények felől”.34 A törvényeknek és rendeleteknek racionálisaknak,
ellentmondás menteseknek kell lenniük, hogy a nép világosan megértse azokat, és hogy magatartása
vonatkoztatási keretéül szolgálhasson. A formalizált és univerzalizált (jogi) törvény a bürokrácia és
a nép felett kiépíteni szándékozott abszolút monarchia uralmának garanciáit szolgálta: “A törvények
és helyes módszerek követése tehát csapást jelent a főhivatalnokok, kisebb hivatalnokok és
egyszerű emberek számára” 35
Han-Fei-Ci elsők között fogalmazza meg, hogy a kormányzás középponti fogalma a hatalom,
melyet (a) ember által teremtett, mesterséges “intézménynek” tekint és (b) amelynek
érvényesítéséhez “erőpozíció” és a központi hatalmat szolgáló erős és racionális bürokrácia, nem
pedig a “kölcsönös szeretet” a szükségszerű előfeltétel. A politikai-adminisztratív szféra erkölcsről
való leválasztása, annak autonóm társadalmi életnyilvánítási terepként való megfogalmazása a
legizmus nagy szellemi tette. A következő idézettel kapcsolatban nehéz nem Machiavellire
gondolnunk: “Így szemlélve a dolgot, láthatjuk, hogy a kiválóság és a bölcsesség még nem
elegendő a sokaság meghódoltatásához, ám az erő-helyzet és a hivatali állás még a kiválóak
leigázásához is elegendő. …Ha a hatalmi helyzet mindig csak természettől adott lehetne, akkor
semmi értelme nem lenne, hogy beszéljünk róla. Az a hatalmi helyzet, amelyről én beszélek, az
ember által teremtett hatalmi helyzetet jelenti.”36
A törvények uralma egyszerre szolgálná a kormányzat és a kereskedőrétegek érdekeit, melyek
cselekvési maximája a racionális önérdekkövetés: a haszon. A kormánynak azonban nem szabad
redisztribúciós eszközökkel, a jövedelem újraelosztásának szociálpolitikai eszközeivel stb.
beleavatkoznia a gazdasági életbe, mert az csak a szegénység bővített újratermelését szolgálná, és
nem gyarapítaná a kincstár bevételeit sem. Az államnak törvények útján kell garantálnia azt is, hogy
a “szorgalom” és “takarékosság” eredményeként létrejövő magángazdaságot ne érje igazságtalanság
azáltal, hogy túlzottan megadóztatják, s hogy az így befolyt javakat ne oszthassák ki igazságtalanul
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a szegények között. A szegénység - így Han-Fei-Ci - egyébként is a lustaságnak és
mértéktelenségnek a következménye, amit igazságtalanság lenne államilag még támogatni is. A
következő passzusokban mintha csak B.Franklin, a klasszikus angol közgazdászok, vagy a modern
libertáriánusok (F.Hayek, M.Friedman, R.Nozick) hangja szólalna meg, akik, mint köztudott, a
tőkét az önmegtartóztatás és szorgalom gyümölcseként értelmezik, az állam funkcióját pedig
egyetlen negatív elvre, a libertáriánus szabadságjogok garantálására korlátozzák. “A mértéktelenség
és lustaság: szegénység, a szorgalom és takarékosság pedig gazdagság. Mármost az uralkodó, ha
adót szed a gazdagoktól, hogy szétossza azt a szegények között, akkor ezzel megrabolja a
szorgalmasokat, hogy adományával segítse a mértékteleneket és lustákat.” 37
A klasszikus görögök: Platon és Arisztotelész a kormányzásról. Periklész
“társadalompolitikája”
A görögök csakúgy, mint a matematikában és más tudományterületeken, a kormányzás
“tudománnyá tevésében” (pontosabban tudományos igényű megközelítésében) is nagy szerepet
játszottak. (Platon, Arisztotelész, Pseudo-Xenophon )
Platón a Törvényekben tíz oldalt szentel a közhivatalnokok kinevezése, képzése, valamint
feladataik és kompetencia területeik kérdései elemzésének38, másutt a közhivatalnokok bírósági
ellenőrzésének a kérdéseit vitatja és a közérdek érvényesítését tekinti a kormány egyik legfontosabb
feladatának. Az Állam c. műben az állam szabályozó szerepeit vizsgálja, amely olyan kormányzati
területekre terjed ki, melyeket ma gazdaságpolitikának, családpolitikának, művészetpolitikának
vagy oktatáspolitikának mondanánk. Az Államférfi c. dialógusában olyan ma is aktuális kérdéseket
feszeget, mint hogy (a) mi a “parancsolás művészetének” (a politikai vezetésnek) sajátos
természete: szakértelmen alapuló tudásként kell-e kezelnünk, vagy olyan gyakorlati bölcsességként
, melynek valamennyi állampolgár birtokában lehet, vagy (b) hogyan viszonyul egymáshoz a
törvény és a közjó: vajon az államon belül az embereknek (demokrácia) vagy a törvényeknek
kellene-e uralkodniuk, és (c) vajon a törvények személyre szabottak-e, vagy “átlagosak”, vagy (d)
milyen módon lehet az állam polgárait a lehető legigazságosabb bánásmódban részesíteni, (e)
melyek az igazságos kormányformák, és mik ezeknek a kritériumai stb.
Platónhoz hasonlóan Arisztotelész is különbséget tett a kormánytípusok között, az Athéni állam c.
művében39 pedig feltárja és dokumentálja a korabeli alkotmánytípusokat. A poliszt különböző
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tevékenységeket folytató emberek "pluralitásaként" értelmezi, akik az állampolgári jólét vagy
boldogság (eudaimonia) megvalósítására társultak. Ez lényegében annyit tesz, hogy a kormányok
felelősséggel tartoznak az "abszolút boldogság” megvalósításáért, az állampolgárok fizikai és
mentális szükségleteinek teljes és közvetlen kielégítéséért. Ez a “szolgáltatói állam” és a
“funkcióját” jelentő közjó korai megfogalmazása, amely a későbbiekben a kormányzásról és
adminisztrációról való gondolkodás normatív alapjává válik. Arisztotelész azért is fontos a
közpolitika tanulmányozása szempontjából, mert gazdaságelmélete középpontjában a háztartás áll,
ami majd kiindulóalapként szolgál a középkori gondolkodók számára, akik a királyi és
államháztartás vizsgálatával foglalkoznak.
A görögök nem csak a kormányzással kapcsolatos elméleti reflexióikban bizonyultak újítóknak,
hanem tényleges közpolitikai gyakorlatukban is. Periklész korában létezett egy általános
társadalompolitikának nevezhető közpolitika, amely a jóléti gazdaságtan és Keynes naiv
előfutáraként a kevéssé tehetős poliszpolgárok számára garantálta a szociális biztonságot, a korabeli
“vállalkozói szféra” számára pedig az expanziót és rentabilitást. Az állami politika különböző
jogcímeken folyósított különböző transzfer-kifizetéseket, ez gyakorlatilag kvázi munkanélküliségi
segélyek folyósítását, állami munkaalkalmak teremtését jelentette: ide tartoztak a népgyűlésen
folyósított obulusok, az ingyen színház, az állami ünnepségeken osztott pénzek, az állami
közmunkák stb. Mindezek az intézkedések nem csak a szegénység általánossá válása ellen hatottak,
hanem fizetőképes keresletet is támasztottak, mint ahogyan az állam által nyújtott kedvezmények a
vállalkozói szféra számára annak prosperitását mozdították elő. Az állam az ehhez szükséges
pénzeszközöket a “túlzottan gazdagok” külön adóztatásából (leiturgia), a szövetségesek adóiból
(déloszi szövetség) és saját bevételeiből finanszírozta. Polányi nem alaptalanul minősíti a periklészi
gazdaságpolitikát Keynes korai előfutárának. Plutarkhosz Periklészről írott életrajzából ez napnál
világosabban kiderül: “ A mostani nemzedék jólétben élhet, hiszen ezáltal mindenféle kereseti
lehetőségek nyílnak számára. A különféle szükségletek különböző mesterségeket hívnak életre,
munkát adnak minden kézművesnek, és keresethez jut szinte az egész város, amely így nem csak
lakosait táplálja, hanem önmagát is szépíti. Perikész…azt akarta, hogy a katonai kiképzésben nem
részesülő, kézművességgel foglalkozó polgárok tömege is kapjon az állami juttatásokból, de ne úgy,
hogy az emberek munka nélkül, tétlenül töltsék idejüket. Ezért nagy építkezéseket és különféle
közmunkákat javasolt a népnek,…a különféle anyagokkal számtalan mesterember dolgozott…aztán
ott voltak azok, akik beszerezték és szállították mindezeket az anyagokat: kereskedők,
hajótulajdonosok és kormányosok. Végül minden iparágnak, mint a hadvezérnek a köztársaság,
rendelkezésére álltak a napszámosok, akiket igénybe lehetett venni mindenféle szolgálatra, s úgy
engedelmeskedtek, mint a szerszám a kéznek és test a léleknek. Ezért elmondhatjuk, hogy a
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tevékenység megosztotta a jövedelmet és a jómódot a város minden korú és minden társadalmi
réteghez tartozó lakosa között”40
A prekapitalisztikus világban sehol másutt nem találunk a göröghöz fogható komplex
“társadalompolitikai” rendszert, sem a Keleten, sem Rómában, sem a középkorban. Róma pl.
ismerte ugyan a különböző kifizetési transzfereket, de ezeket pusztán a hatalom legitimációs
eszközeiként használta, s nem állította ezzel együtt a gazdasági jólét szolgálatába. Ismeretes, hogy
már a Gracchusok osztottak havonként olcsó gabonát a populus romanus között, s az is, hogy
Caesar óta mindez a római politika általános vonásává vált. “Annyira jutottak, hogy még kenyeret is
szolgáltattak és borkiosztásokat rendeltek el a piaci áron alul. Ingyen fürdők, már Augustus kora
óta. Pompás állatviadalok, vívójátékok, színházak stb. már régen szokásban voltak. Ezekhez
járultak még közvetlen pénzkiosztások, amelyek eredetileg a csőcselék megvesztegetéseiből
keletkeztek. A kezdő Caesar volt diadalmenete alkalmával: Augustus megismételte többször. Utóbb
ilyen congiariák rendszerint minden trónra lépéskor az elhunyt császár legatumaként fordultak elő.
Néha a senatus is kénytelen volt magát ilyesmire elhatározni. Mikor Marcus Aurelius a háború
befejezése után a néphez beszélt és a háború nyolcévi tartamát említette, a csőcselék nyomatékkal
kiáltotta:”nyolc év”! és nyolc darab arany fizetését jelző taglejtéseket tett. A császár fizetett” 41
A római állami juttatások egy saját háztartásból megélni nem tudó proletariátus állami fenntartását
célozták, ill. a hatalomra áhítozók “szavazatmaximálását”: az ekvivalencia két oldalát a
proletariátus által a “pártokra” adott politikai szavazatok tömege, ill. a hatalom által kiosztott pénz
vagy gabonatömeg alkotta. Mindez erkölcsileg lealjasította, a hódítások és rabszolgapiac
beszűkülésével pedig gazdaságilag is a csőd szélére sodorta mindkét felet, az államot is, a római
proletariátust is.
A rómaiak
A rómaiak nem voltak ugyan sikeres tanítványok a “globális társadalompolitika” terén, de más
területeken a görögök kormányzásban szerzett elméleti és gyakorlati tapasztalatait sikeresen viszik
és fejlesztik tovább. A rómaiak különösen az adminisztráció gyakorlatában bevezetett újításaikkal
hatottak későbbi korok közpolitikai gyakorlatára. A territoriális adminisztráció és ennek
hierarchikus (katonai) szervezeti formája római találmányként ma is a közigazgatási gyakorlat
egyik modellje. De még ennél is jelentősebbnek kell ítélnünk a római jog kidolgozását, amely
elhatároló módon befolyásolta későbbi korok, jogi, politikai és társadalombölcseleti gondolkodását.
40
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Plutarkhosz, Periklész, In: Párhuzamos életrajzok Magyar Helikon 1978, I.k.338-339.o.
Roscher Vilmos, A szegénygyámolítás és szegényügyi politika, Szeged, Kiadta Schulhof Károly 1905, 72.o.
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A rómaiak megkülönböztették egymástól a pozitív (ius civile) és a természetjogot (amit ius
gentiumnak és ius naturalenak is neveztek). Az előbbi a római polgár valamennyi jogi természetű
viszonyát szabályozta: az állampolgárnak az államhoz és polgártársaihoz való viszonyát. A pozitív
jogon belül különbséget tettek a magánjog (ius privatum) és a közjog (ius publicum) között. A
római jog az előbbiben fejti ki a birtokra, a tulajdonra és a szerződésre vonatkozó elképzeléseit: a
magánjog tartalmilag olyan “árucserejog”42, amely az alattvalók egymáshoz való személyi és
vagyoni viszonyait szabályozza olyan viszonyrendszerként, amely a szuverénként felfogott
individuum nézőpontjából, a Civis Romanus aspektusából tételezi a gazdasági tranzakciókat
szabályozó jogi kötelmeket. A római magánjog tulajdon és szerződés fogalmai révén nemcsak a
modern polgári társadalom viszonyainak “szabályozásában” játszott komoly szerepet, hanem a
modern jogi és közgazdasági gondolkodást is erősen befolyásolta. Pl. a tulajdon “teljes” (nem
osztott) fogalma és munkából való levezetése nem Locke találmánya, ő “csak” átveszi a római
jogból. De ugyanilyen mélyenszántó hatást gyakorolt a rómaiak által kidolgozott természetjog is,
amely az újkor politikafilozófiai gondolkodásának válik alapjává, és amely - főleg az angolszász
társadalmakban - ma is eleven társadalomtudományi szellemi irányzat. A ius publicum által
szabályozott életnyilvánítási terep a z amit “köz”-nek nevezünk: a rómaiaknál a közjog az
államvallás dolgaira, a papokra és papi tisztségekre, az állam szervezetére és működésére vonatkozó
előírásokat (hatalmi jogköröket) foglalta magában. A közjognak a magánjogtól való elválasztása, a
köz és a privát szféráinak elkülönítése a kormányzati tevékenység lehatárolásának szempontjából
ma is alapvető fontosságú.
A klasszikus antikvitásban a kormányzásról való gondolkodást lényegében két kérdés határozta
meg: (1) egy gyakorlati-technikai kérdés: hogyan kell a kormányzati feladatokat megoldani, (2) és
egy etikai kérdés: hogyan lehet a kormányzást a lehető legigazságosabbá tenni: hogyan lehet a
kormányzáson keresztül megvalósítani a közjót, azaz melyik a legjobb kormányzási forma.
A középkor
A középkorban a görög-római “politikai hagyomány” a keresztény moralitás elveivel ötvözötten
főként a királytükör irodalomban élt tovább. Ezek a királyságról írott etikai-politikai értekezések,
melyek nem szentelnek túl nagy figyelmet a kormányzás gyakorlati kérdéseinek. Emellett említésre
méltó az udvari szolgálattal kapcsolatos irodalom, mely a királyi szolgák (köztisztviselők)
gyakorlatra orientált kötelmeivel foglalkozott, valamint az udvari élet mindennapjait szabályozó
dokumentum-irodalom, amely különböző szabályzatokat és rendelkezéseket foglalt magában.
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Machiavelli és Bacon
A reneszánsz és reformáció ( a modernitás megszületésének) hosszú történelmi periódusában
számos olyan társadalomgazdasági és politikai-kulturális változás zajlott le, amely hozzájárult a
modern állam kialakulásához. Ezek közül a legfontosabbak az abszolutizmusnak és a
merkantilizmusnak az egyesítése, a modern állandó hadsereg, az adórendszer, a modern
igazságszolgáltatás és bürokrácia megjelenése.43 A modern állam megjelenése és feladatainak
növekvő komplexitása természetszerűen fordította a figyelmet a kormányzás tanulmányozása felé.
A modernitás korai periódusának két legjelentősebb politikatudományi gondolkodója N.
Machiavelli 44 és F. Bacon45 volt.
Machiavellit elsősorban a kormányzással kapcsolatos elméleti meggondolások foglalkoztatták. Úgy
vélte, hogy a hatalomgyakorlók számára a sikeres hatalomgyakorlás szempontjából elengedhetetlen
a hatalom működési módjának és mibenlétének a megértése csakúgy, mint a hatalmi technikák
megfelelő ismerete és alkalmazni tudása, de diplomataként arról is meg volt győződve, hogy ehhez
elengedhetetlen a megfelelő információk és azok “helyes” értelmezése. Erősen hitt abban, hogy az
emberi magatartás természetének, valamint az intézményes struktúrák hatásának az elemzéseiből
levonhatóak olyan általános következtetések, melyek alapján a hatalomgyakorlás elméletileg is
megalapozható. Más szóval implicite azt állította, hogy a kormányzás egyfajta techné,
kézművesség, amelynek tanulmányozása közelít a tudományhoz. Machiavellit mindenekelőtt az
állam művészete foglalkoztatta, azt hitte, hogy a politika és a hatalom tanulmányozása révén a
döntéshozók szélesebb és mélyebb kontrollt tudnak gyakorolni a közpolitikai (kormányzati)
problémák fölött, illetve, hogy nagyobb kapacitásuk lesz azok kezelésére. Machiavellit elbűvölte a
hatalom és annak hatékonysága, és úgy vélte, hogy azt a hatalmi technikákkal azonosított “policy”
révén lehet megszerezni és megtartani, bármi legyen is magának a hatalomgyakorlásnak a célja.
Biztos volt abban, hogy felfedezte azt a fundamentális “erőt”, amely a folytonos változásban Mannheim kifejezésével élve: levésben - lévő világban a politikát és közpolitikát formálja és
alakítja, úgy vélte, hogy a kormányzást tudományos alapokra helyezte. Mindenekelőtt a célok és
eszközök (hatalmi technikák) közötti viszonnyal, kontextusukkal, a változás ama folyamatával - a
véletlennel, vagy fortunával - foglalkozott, amely túl van az ember racionális kontrollján. A
hatékony politikus - a fejedelem - az, aki politikai céljai szolgálatába tudja állítani a véletlent, aki
“számol” a hely, az idő és a körülmények kalkulálhatatlan konstellációival.

V.ö. pl. Sombart Werner, Háború és kapitalizmus, Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. Kiadása, Budapest
1915 és David S.Landes, Az elszabadult Prométheusz, Gondolat.Budapest, 1986
44 V.ö.Niccoló Machiavelli művei I-II. Európa Könyvkiadó Budapest 1978
45 V.ö. Francis Bacon, Esszék, Magyar Helikon 1968
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Ha Machiavelli a kormányzás instrumentalista értelmezésének a filozófusa, aki célracionális
és/vagy stratégiai cselekvésként értelmezi a kormányzati politikát, amelynek egyetlen
vonatkoztatási kerete a siker, akkor F. Baconról joggal állíthatjuk, hogy ő a kormányzati politika
értelmezésében a “res mea”, a középút képviselője. Hasonlóan Machiavellihez Bacon is azt vallja,
hogy a kormányzás racionális cselekvési mód, amely tudáson alapul, azonban a “jó közpolitika”
nem pusztán a sikert célozza, hanem megköveteli az autoritás és legitimitás fenntartását is, ami az
emberek támogatásának, egyetértésének és beleegyezésének a megnyerésével érhető el, nem pedig vagy legalábbis nem csak - hatalmi technikákkal, antagonizmusokkal vagy konfrontációkkal.
Machiavelli és Bacon politikafilozófiai munkássága azért érdemel különös figyelmet a közpolitika
tanulmányozói számára, mert a kormányzati politika két olyan paradigmáját - a racionalista és
deontikus paradigmákat - teremtették meg, amelyek - “modernebb” változatokban - napjainkban is
uralkodóak.

A merkantilizmus 46
A modern értelemben vett kormányzati politika tudományos megalapozásának első komoly
kísérlete a merkantilizmus. Ezzel a névvel jelölik azt a gazdaságpolitikai gyakorlatot, és a hozzá
kapcsolódó közgazdasági eszmerendszert, amely az ország gazdagodását a nemesfémek (az arany
és az ezüst) felhalmozásában látja, s ennélfogva aktív külkereskedelmi mérleg elérésére törekszik,
mert így nemesfém áramlik az országba. A merkantilista gazdasági rendszer állított fel először
tervszerű, céltudatos külkereskedelmi politikát, amely a vámokat már nem egyszerű állambevételi
forrásnak tekintette, hanem olyan eszköznek, amellyel elő lehet mozdítani a kivitel növelését és
korlátozni lehet a behozatalt. A kivitel fellendítése végett a merkantilizmus hangoztatja az ipar
állami fejlesztésének szükségességét, mert az ipar sokkal inkább képes a kivitel fokozására, mint a
mezőgazdaság, melynek kivitelt fokozó szerepét korlátozza a megművelhető földterület természetes
határa. A merkantilizmus szerint a belkereskedelem útján az ország nem gazdagodhat, mert az nem
szaporítja a pénzmennyiséget: az egyik ember csak a másik rovására tehet szert nyereségre, míg
ezzel szemben a külfölddel folytatott kereskedelem során a nép gazdagszik, mert a kiviteli többlet
folytán pénz áramlik az országba. Az árukivitel jutalmak segítségével is előmozdítandó, a behozatal
korlátozandó. Az országnak arra kell törekednie, hogy feldolgozott termékek kivitele útján szerezze
be az ipar számára a szükséges nyersanyagokat. A prosperáló ipar nemcsak a kiviteli többlet fontos
előmozdítója, hanem pozitívuma abban is megmutatkozik, hogy munkaalkalmak teremtésével
széles néprétegek foglalkoztatását biztosítja. Ezért a nyersanyagok kivitele a merkantilista felfogás
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V.ö .Filozófusok a gazdaságról II., (Válogatta és szerkesztette: Gulyás Gyula), Aula Kiadó 1991
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szerint korlátozandó, nehogy a külföld dolgozza fel azokat, nyereségre téve szert ezáltal.
A merkantilizmus mint a XVI.-XVII. században uralkodó gazdaságpolitika és közgazdasági elmélet
(legjelesebb képviselői: T.Mun, D.North, J.B.Colbert) nem alkot merev, doktriner rendszert, sokkal
inkább egy olyan gondolkodási stílus (paradigma), melynek léte csak “improvizációkban”,
egymással sok tekintetben rokonítható, ám egymással vitába is szálló konkrét művekben és
gazdaságpolitikai gyakorlatokban van.
A merkantilizmusnak, mint a kialakuló nemzetgazdaságok és a kibontakozó tőkés termelés
“ideológiájának” értékei nem merülnek ki történeti és eszmetörténeti kuriozitásokban. A
merkantilizmus ugyanis amellett, hogy (a) az egymástól eltérő formában kapitalizálódó országok
számára igyekezett - e “nemzeti sajátosságokat” figyelem bevéve - gazdaságpolitikai ajánlásokat
kidolgozni, (b) egy olyan közgazdasági elmélet is, amelynek belátásai csak évszázadokkal később,
pl. a keynesi gazdaságpolitikában kaptak komoly elméleti és gyakorlati (gazdaságpolitikai)
szerepet. Keynes a merkantilizmust nyíltan saját elmélete előfutárának tekintette,47 egy helyütt
négy olyan pontot jelölt meg, amelyben rokonság mutatható ki a merkantilisták és saját elmélete
között.
(1) A merkantilisták az országban lévő pénztömeg gyarapítására irányuló törekvésüket
összekapcsolták a kamatláb csökkentésének és a beruházás ösztönzésének feladatával. Ez a keynesi
elmélet egyik kulcstétele is.
(2) A merkantilisták nem rettegtek az áremelkedéstől: azt vallották, hogy a magas árak elősegítik a
kereskedelem és a termelés kiszélesítését. Keynes egyik apostola annak a nézetnek, hogy a
“mérsékelt infláció” a gazdasági aktivitás fenntartásának egyik fontos eszköze.
(3) A merkantilisták tekintették először a pénzszűkét a munkanélküliség okának. Keynes állította fel
azt a tételt, hogy a pénzmennyiség növelése a bankok hitel expanziója és az állami költségvetési
deficit útján, a munkanélküliség elleni küzdelem egyik legfontosabb eszköze.
(4) A merkantilisták illúziók nélkül vették tudomásul gazdaságpolitikájuk “nacionalista” jellegét, és
Keynes is azt tanította, hogy a protekcionizmus segítheti az adott országban a foglalkoztatási
probléma megoldását, és emellett a gazdaságpolitika mellett szállt síkra.
A kameralizmus 48
A modernitásra való átmenet kormányzati koncepciói között szólnunk kell a kameralizmusról is,
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A.V.Anyikin, Egy tudomány ifjúkora, Kossuth Könyvkiadó.Budapest, 1978, 55.o.
A kameralizmus c. rész összefoglalását E.N.Gladden, A history of public administration, II.k.: From eleventh
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1997, c. művei alapján készítettem.
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amely a királyi bevételekkel és a királyi birtokok adminisztrációjával foglalkozott, és mint ilyen a
modern közgazdasági gondolkodás egyik előfutárának tekinthető. ( A kameralizmus lényegében a
merkantilizmus német-osztrák változata.) A kameralisták emellett kutatták a központi kormányzat
szociológiai és politikai aspektusait is.
A legjelentősebb kameralista gondolkodó talán Von Seckendorff (1626-1692), akinek több mint
ezer oldalas fő műve (Teutscher Fürsten Staat) a közpolitikai témakörök sokaságát öleli fel:
foglalkozik a kormányzás filozófiájával, a miniszteriális hivatalokkal, a bíróságok szerepével, az
állami pénzveréssel éppúgy, mint a tűzoltással kapcsolatos előírásokkal. Seckendorff szándéka a
kormányzás és adminisztráció tudományának a megteremtése, melyet a gyakorlati szakemberek
alkalmazhatnak, de amely túl kíván lépni a mindennapi gyakorlat esetlegességein: a kormányzás
problémáival nem pusztán in concreto, hanem in abstracto is foglalkozik.
A másik kiemelkedő kameralista szerző Delemare (1639-1723), akinek hat kötetből álló fő műve
(Traité de la Police) a “jó politikai renddel” foglalkozik, amelyen az állam jóléte alapszik. A
kormányzás erkölcsfilozófiai értelmezése mellett az állam szabályozási funkcióival és a közpolitika
olyan területeivel foglalkozik, mint az egészségügy, az élelmiszertermelés, a kereskedelem, az
oktatás, a honvédelem stb. Terjedelmes művének egyik alapgondolata, hogy az államnak a
társadalmi élet szinte majd minden területét szabályoznia kell ahhoz, hogy állampolgárai jólétét
biztosítsa, az utak és épületek fenn és karbantartásától kezdve, a tűz elleni védelmen keresztül
egészen a prostitúció ellenőrzéséig.
A kameralizmus filozófiája a “jóléti” vagy eudémonikus állam megalapozására tett kísérlet, amely
az adminisztráción, illetve a központi hatalom közpolitikáin keresztül biztosítja valamennyi
állampolgár jólétét. A boldogság vagy közjó fogalma, amit az államnak meg kell valósítania a
társadalom etikai szemléletéből adódik, amelyet egyének olyan “egységének” (és nem
aggregátumának) képzelnek el, akiket az egymás iránti kötelezettségek kölcsönösségen alapuló
rendszere fűz össze
Az érett kameralizmus J.H.G.Von Justi (1702-1771) és Von Sonnenfels munkáiban éri el
csúcspontját. Von Justi, akárcsak elődei, a kormányzás fő céljának a közjó biztosítását tekinti.
Lényeges újítása, hogy vizsgálódásai kiindulópontjának már nem az uralkodót tekinti: az
adminisztrációt nem a király végrehajtó apparátusának tartja, hanem olyan entitásnak, amely az
állam absztrakt céljait, az állampolgárok boldogságát szolgálja. Ez azzal a következménnyel jár,
hogy szemléletében az uralkodó érdeke és az általános érdek többé nem esik automatikusan egybe.
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A klasszikus liberalizmus és a jogállam
A XIX. század közpolitikával foglalkozó irodalmában is alapvető elv maradt a közjó szolgálatának
követelménye, azonban feszültség alakult ki a boldogságra vagy jólétre orientált “szolgáltatói
állam” és a joguralom vagy jogállam (rechtstaat) új fogalma között. Az első ugyanis az államot teszi
felelőssé a közjóért, illetve az állampolgárok jólétéért, a második pedig az állampolgárok állammal
szembeni

védelmezését

hangsúlyozza,

az

állampolgárok

személyes

jólétéért

pedig

az

állampolgárokat teszi felelőssé. Az államnak ez az új jogi megalapozása kezdetben termékenyen
hatott a kutatásra, mert a jóléti és a jogállam elvei közötti szintézis keresés a politika és
adminisztráció területén is előtérbe került. Ennek a törekvésnek egyik kulcsfigurája Bonnin, aki
kísérletet tett a kormányzás önálló tudományának a megalapozására, amelyet a jog-és
társadalomtudományok határán helyez el. Bonnin abból indult ki, hogy a kormányzati
tevékenységet szabályok (törvények) határozzák meg, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a
kormányzás több a szabályok puszta alkalmazásánál. Amellett érvel, hogy Montesquieu trias
politica-ját ki kell egészíteni a kormányzás és közigazgatás közötti disztinkcióval. Az utóbbit olyan
tudásként definiálja, amely specifikus társadalmi viszonyokra és a szabályok olyan alkalmazására
vonatkozik, amely az általános érdeken, illetve az egyének és ügyeik szabályozott viszonyain
alapszik.
A kormányzás tudományának normatív megalapozásában Von Mohl (1799-1875) művei
eredményezték a legmélyrehatóbb változásokat. Von Mohl hangsúlyozza a normatív államelmélet
fontosságát, mert szerinte a kormányzás tudományának megalapozásában mindaddig nem lesz
konszenzus, amíg viták folynak az állam megalapozásáról. Normatív kiindulópontként a jogállam
fogalmát veszi, és elutasítja azt a gondolatot, hogy az államnak a jólétet vagy az állampolgárok
erkölcsi nevelését kellene szolgálnia. A jogállam és jóléti állam, az uralkodó és szolgáltatói állam
konfliktusát ezzel ugyan nem oldja meg, de előkészíti a talajt a kormányzat liberális megközelítése
számára.
A XIX. .század második felében gyakorlatilag megszűnik a kormányzattal kapcsolatos elméleti
kutatás, aminek részben az az oka, hogy a kormányzás egyre inkább azonossá válik a
jogalkalmazással, részben pedig maga a pozitív funkciókat fel nem vállaló éjjeliőr állam. A
liberalizmus uralkodóvá válása után az államra és a kormányra nem úgy tekintenek, mint a
társadalmi jólétért felelős politikai intézményre, hanem olyan veszélyes képződményt látnak benne,
amelytől a jog eszközeivel kell megvédeni az egyént, és mint amelynek egyetlen “negatív”
közpolitikai funkciója kell legyen: a személyek szabadságának - az állampolgári jogoknak - és a
tulajdon illetve a szerződés intézménye biztonságának a garantálása. A liberálisok nem azt kutatták,
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hogy milyen politikai eszközökkel és módszerekkel lehet elérni a közjót, hanem azt, hogy a fentiek
mellett hogyan lehet biztosítani a hatalom megosztását és a képviseleti kormányzást. Úgy
tekintettek a pozitív jogra, mint a kormányzás legfőbb céljára, ami magyarázatot nyújt arra is, hogy
miért tekintették a kormányt és az adminisztrációt a jog társadalomban való alkalmazásának.
A boldogságra orientált állameszme elutasításának filozófiai megalapozása Kant49 nevéhez fűződik,
aki szerint a boldogság vagy a jólét nem lehet az állam célja, ahogyan az egyének erkölcsi nevelése
sem, éppen ellenkezőleg: az államnak az individuális szabadság eszközévé kell válnia, amely
“szabadság” szuverén módon dönti el, hogy mely életforma (boldogság) a legmegfelelőbb számára.
A jogállam és a jóléti állam közötti “küzdelem” az utóbbi ideiglenes vereségével végződött: a jóléti
állam vereségének illetve a jogállam győzelmének az “igazolása” azonban korántsem jelentette a
közjó eszméjének teljes feladását vagy elvetését. Ellenkezőleg, a liberalizmus nem az általában vett
közjó vagy közérdek fogalmát veti el, hanem pusztán annak kormányzati eszközökkel és
közpolitikákkal való megvalósítását. A liberalizmus azzal érvel, hogy a közjó elérhető úgy is, hogy
az szembekerülne a jogállamiság elvével, illetve anélkül is, hogy ahhoz kormányzati tevékenységet,
aktív közpolitikacsinálást vennének igénybe: ezt a célt szolgálják a piaci mechanizmusok. A
közgazdászok számára a köz és privát érdek közötti feszültség megoldási trükkje a piaci
mechanizmus csatarendbe állításában állt. Amint azt Habermas50 megjegyezte, a XIX. század
elején az Angliában kialakult “közszféra” anélkül fejlődött ki, hogy világos demarkációs vonalat
húztak volna a közhatalom és a magánszférát megtestesítő civil társadalom között. A közgazdászok
trükkje az az állítás volt, hogy a piaci mechanizmus az emberek közötti tranzakciók olyan
szabályozó rendszere, amely képes egy olyan “spontán rend” megteremtésére, amelyben a magán és
a közérdek anélkül esik egybe, hogy ehhez kormányzati segítséget vennének igénybe.

V.ö. Immanuel Kant, Az erkölcsök metafizikája, In: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése, A gyakorlati ész
kritikája, Az erkölcsök metafizikája, Gondolat.Budapest, 1991
50 V.ö.Jürgen Habermas, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, Gondolat, Budapest 1971
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A kormányzás standard háttérelméletei
Az alább ismertetendő közgazdasági és politikai elméleteket, teoretikus nézőpontjuknak
megfelelően két típusba sorolhatjuk: ezek kifejtésük logikáját tekintve, deduktívak vagy induktívak.
Emellett abban is különböznek egymástól, hogy figyelmüket az egyénre, a csoportra vagy az
intézményekre irányítják-e. A deduktív elméletek viszonylag kisszámú alapposztulátumból, vagy
premisszából indulnak ki és a deduktív logika törvényszerűségeivel összhangban ezeknek az
általános

előfeltevéseknek

a

különös

jelenségekre

való

alkalmazása

során

további

következtetésekhez, azaz új tapasztalatokhoz illetve ismeretekhez jutnak. Ezzel ellentétében, az
induktív elméletek egyedi illetve különös jelenségek megfigyeléséből indulnak ki és ezek
összehasonlítása kapcsán tesznek kísérletet az empirikus ismeretek általánosítására vagy valamilyen
elméleti konstrukció felvázolására. Azok az elméletek, amelyek az egyes egyénből indulnak ki és
minden politikai jelenséget az egyének magatartására vagy érdekeire vezetnek vissza, a
cselekvéselmélet kategóriájába tartoznak. A csoportelméletek a társadalmi és politikai jelenségeket
a társadalmi csoporton belüli és a társadalmi csoportok közötti interakciók terminusaiban fejtik ki és
magyarázzák. Végül azok a teóriák, amelyek a szervezetek vagy az intézmények kutatásától várják
a politikai jelenségek megértését, jobbára az egyén és a szervezet kölcsönhatásából indulnak ki, a
hangsúly persze eltolódhat ebbe vagy abba az irányba.
A közösségi választások elmélete
A közösségi választások elmélete (public choice) az egyént tekinti az elemzés alapvető, semmi
másra vissza nem vezethető egységének. Napjainknak ez a divatos és sok vitát kavart közgazdasági
elmélete arról az intézményről kapta a nevét, amelyben magát az elméletet első formájában
kidolgozták (Institute for the Study of Public Choice at Virginia Polytehnic University). Az elmélet
a neoklasszikus közgazdaságtan elveit alkalmazza a politikai viselkedés tanulmányozására.
Legfontosabb előfeltevése az, hogy a politikai cselekvők - hasonlóan a piaci szereplőkhöz racionális haszonmaximálók, akik a költség-haszon elvet teszik meg magatartásuk maximájává. Ezt
az elvet alkalmazza a szavazásnak, a politikai és gazdasági rendszer viszonyának, a kollektív
döntéseknek és a kormányzat intézményeinek (beleértve a bürokráciát, a törvényhozást, a politikai
pártokat és az alkotmányt is) a tanulmányozására. A választók eszerint - racionális
önérdekkövetőkként - azokra a jelöltekre és politikai pártokra adják le szavazataikat, akik illetve
amelyek (vélhetően) az ő érdekeiket szolgálják. A politikusokat „szavazat-maximálóként”
értelmezi, akik a politikai szavazatokért versengenek egymással, mert csak újraválasztásuk esetében
képesek a közhivatal által nyújtott jövedelem, hatalom és presztízs maximálására. A politikai
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pártok – hasonlóan az egyes politikusokhoz - olyan csomagtervekkel állnak elő, amelyek vonzóak a
választók számára, s amelyek ebből adódóan potenciális szavazat nyereségekkel járnak.51 Peter
Shelf sommásan így foglalja össze a közösségi választások elméletének lényegét: ennek a
megközelítésnek a nyomdokain haladva, a szavazó állampolgárokat azonosíthatjuk a fogyasztókkal,
az érdekcsoportokra úgy tekinthetünk, mint politikai fogyasztói szervezetekre vagy mint
szövetkezetekre, a politikai pártok olyan vállalkozásokként értelmezhetőek, amelyek a szavazatok
cseréjeként a szolgáltatások és adók versengő csomagjait kínálják, a politikai propaganda a
reklámhoz, a kereskedelmi hirdetéshez hasonló, a kormányhivatalok pedig olyan állami cégekként
kezelendők, amelyek tevékenysége annak függvénye, hogy kapnak-e megfelelő politikai támogatást
költségeik fedezésére.52
A közösségi választások elmélete a közpolitikai folyamatot egoisztikus motívumokat követő
politikai szereplők interakció sorozataként ábrázolja. A szavazók egyre több és többféle programot
és szolgáltatást várnak el a kormányzatoktól úgy, hogy közben „adózási hajlandóságukat” erősen
visszafogják, megsértvén ezzel mind a reciprocitás, mind a piaci csere egyenértékességen alapuló
normáját illetve elvét. A politikusok, a politikai pártok és a bürokraták abban az esetben hajlandóak
az ilyen program-elvárásoknak eleget tenni, amennyiben ezzel szavazatokat nyerhetnek, illetve
amennyiben ez költségvetésük növeléséhez vezet. Ennek az interakció-sorozatnak, amelyben a
közpolitikai szereplők kölcsönösen saját haszonmaximálásuk puszta eszközének tekintik egymást
végül két negatív következménye lesz:
(a) Az egyik az, hogy az állam folyamatosan és egyre szélesebb és mélyebb értelemben avatkozik
be a gazdaság és a társadalom működésébe, gyakorta a „politikai bussiness ciklus” formájában.
Vagyis a demokratikus kormányzás az „állandó” választási kampány formájában működik,
amelyben a választók szempontjából „kedvező” vagy „kedvezőtlen” kormányzati döntések a
választási ciklus időhorizontjának megfelelően alakulnak: a népszerű döntéseket közvetlenül a
választások előtt hozzák meg, a népszerűtleneket pedig közvetlenül a választások után.
(b) A másik nem kívánatos társadalmi következmény az, hogy a közpolitikacsinálók - beleértve az
állampolgárokat is - fogoly-dilemma típusú szituációba kerülnek, a közpolitika nem közjót, hanem
közrosszat eredményez.
A közösségi választások elmélete a politika és közpolitika értelmezésében betöltött saját szerepét
olyan mérföldkőnek tekinti, mint amilyen mérföldkő volt a klasszikus közgazdaságtan megjelenése
a közgazdasági gondolkodás eszmetörténetében. Mint ismeretes, a klasszikus politikai gazdaságtan
51
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a skolasztika által kidolgozott “igazságos ár” doktrínájának kritikusaként lépett fel: megkérdőjelezte
annak normatív és erkölcsfüggő karakterét, önmagát pedig olyan pozitív tudományként határozta
meg, amely leírni és megérteni törekszik a gazdasági rendszer és a gazdasági szereplők
viselkedését, nem pedig - mint a skolasztika - “külső” normákat szabni azok magatartása számára.
A klasszikus angol közgazdaságtanhoz hasonlóan a közösségi választások elmélete is (a) kritikailag
viszonyul a hagyományos - nem közgazdasági megalapozottságú - politikaelméletekhez, melyeket a
“társadalmi etika” ágazatának tekint, (b) önmaga szerepét pedig a modern politikatudomány
közgazdasági megalapozásában látja.
E megalapozási kísérlet J.Buchanan és G.Tullock53 nevéhez fűződik, akik a “public choice” más
képviselőihez hasonlóan a neoklasszikus közgazdaságtan két elvéből indulnak ki:
(1) A már említett motivációs elvből, miszerint az egyének magatartásának és cselekvésének
egyetlen maximája van: a racionális önérdekkövetés.
(2) A másik evidenciának tekintett elv pedig az, hogy tranzakció, gazdasági értelemben vett csere
csak akkor jön létre két gazdasági szereplő között, ha a cserében benne rejlik a kölcsönös előnyök
lehetősége.
A gazdasági csere intézményének - a piacnak - két színtere van, melyekhez két - egymástól csak
analitikusan elválasztható - interdependens döntés tartozik: (a) az egyénnek először azt kell
meghatároznia, hogy belép-e a cserekapcsolatba vagy sem, (b) ha igen, akkor el kell fogadnia a
csere sajátos feltételeit és szabályait.
A piac intézménye - a kereslet-kínálat-ár szabályrendszere - ideálisan azt jelenti, hogy (1) egyetlen
eladónak vagy vevőnek sincs monopóliuma e szabályok meghatározása fölött (a kereslet-kínálat-ár
jutalmazó és/vagy büntető mechanizmusát mint spontán intézményes rendet és értékmérőt a
szereplők magatartása nem befolyásolja), (2) másrészt azáltal, hogy a csere önkéntes (abba nem
kényszerítenek bele senkit) a piac az abba belépők

kölcsönös előnyét valósítja meg, mert a

racionális (haszonmaximáló) egyén per definitionem csak olyan cserekapcsolatba lép be, amely
számára valamilyen szempontból előnyös. A közösségi választások elmélete tehát - akárcsak a
klasszikus politikai gazdaságtan (A. Smith) - azt állítja, hogy az önérdeküket követő egyének piaci
tranzakciója - egy láthatatlan kéz útján - paradox módon a közjót mozdítja elő, ami pontosan
ellentettje magatartásuk eredendő maximájának (a személyes haszonmaximálásnak). Nem
mondható el ugyanez a politikai “cseréről”. A közpolitika szereplői cselekvési motívumaikat
illetően nem különböznek a gazdasági szereplőktől, mert a politikus és a bürokrata is a racionális
53
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önérdekkövetést tekinti magatartása maximájának. A közpolitika szereplői közötti cserekapcsolatok
azonban mégsem vezetnek kölcsönös előnyökre (közjóra), mert a közpolitikacsinálásban nem
oldották meg a kollektív cselekvés olyan intézményes szabályozását, amely megakadályozná, hogy
az egyik ember vagy társadalmi csoport “kizsákmányolja” a másikat. A közpolitika - a közösségi
választások elméletében - a piac negatív mása, ahol a szereplők - szemben a piac szereplőivel motívumaikat illetően a közérdekre hivatkoznak ugyan, de ahol egy “negatív láthatatlan kéz”
hatására a politikai csere mégis egyenlőtlenségeket, jogtalan előnyöket és a közjó megrablását
eredményezi.54 E negatív hatások a közpolitikai szereplők (a) racionális önérdekkövetésének és (b)
erkölcsi gyengeségének (opportunizmusának) a következményei. A közpolitika szereplői
mindaddig meg fogják sérteni a magatartásuk vonatkoztatási keretét alkotó intézményes
szabályokat, amíg ez számukra kifizetődő, ameddig a normasértésből származó hasznok
meghaladják a lebukásból származó veszteségeket. A kérdés az, hogy hogyan lehet megakadályozni
azt, hogy az immorális, normaszegő közpolitikai cselekvő(k) igazságtalan előnyökre tegyen szert
tisztességes

társaival

szemben:

hogyan

lehet

olyan

“intézményes

elrendezettséget”

(szabályrendszert) létrehozni, amely úgy biztosítja a közjó előmozdítását, hogy közben nem sérti a
közszereplők racionális önérdekkövetésének elvét? A közösségi választások elmélete szerint ilyen
intézmény csak egy van, a piac, melynek szabályrendszere az egyének haszonmaximáló törekvéseit
abba az irányba kanalizálja, amely egybeesik a közösség tagjainak az érdekeivel, ennélfogva ez kell
modellként szolgáljon a közpolitika intézményrendszere számára.
Ha elfogadjuk azt az érvelést, hogy a közjó a piaci mechanizmusok automatikus végeredménye,
akkor a közpolitika vagy felesleges dolog, vagy rosszabb esetben egyenesen ártalmas. A közösségi
választások elmélete következtetéseiben nem megy el olyan messzire, mint például a
libertáriánusok, akik a politika és közpolitika szerepét a „minimális állam”-ra, a személyiségi és
tulajdonjogok védelmére akarják korlátozni, implicite azt állítván, hogy a legjobb közpolitika a nem
létező közpolitika. A kormányzat gazdasági és társadalmi intervencióit azonban a közösségi
választások elmélete is radikálisan csökkenteni óhajtja. Ezeknek a beavatkozásoknak a piac
„kiegészítésére” kellene korlátozódniuk oly módon, hogy az állam tulajdonjogokat hozna létre ott,
ahol ezek gyengék vagy ahol nem léteznek, abból a meggondolásból, hogy a piaci erők szabadon
működhessenek és (szemben a közpolitika társadalmi pazarláshoz vezető döntéseivel) úgy
allokálják az erőforrásokat, hogy az a társadalom egésze számára pozitív hozadékokkal járjon.
Az elmélettel szembeni ellenvetések egyike az lehet, hogy túlzott leegyszerűsítésekkel él, amikor a
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V.ö.Milton Friedman, Kapitalizmus és szabadság, Akadémiai Kiadó Budapest, 1996
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„piaci logika” elveit mechanikusan alkalmazza a politikum piacnál sokkal komplexebb világára. A
politikai cselekvések maximája ugyanis korántsem mindig az individuális haszonmaximálás: ezek
motívumaikat tekintve éppúgy lehetnek szimbolikusak, ritualisztikusak, altruisztikusak mint
egoisztikusak illetve ezek különböző keverékformái. A második, gyakran hangoztatott ellenvetés
az, hogy éppen a leegyszerűsítések következtében, az elméletnek gyenge a prediktív ereje.
Empirikusan korántsem lehet megerősíteni például azt az állítást, hogy a demokrácia kompetitív
dinamikája szükségszerűen növeli a kormányzati funkciók körét, ami az államapparátus
felduzzadását eredményezi.

A neoinstitucionalizmus
A neoinstitucionalizmus egyik kiindulópontja az a felismerés, hogy az egyénre illetve a csoportra,
mint

kollektív

entitásra

alapozott

elméleti

megközelítések

egyoldalúak

és

korlátozott

érvényességűek. A neoinstitucionalizmus név annak az önmeghatározásnak a kifejezésére szolgál,
amellyel az intézményeknek ez az új típusú szemléletmódja meg akarja különböztetni önmagát az
intézmények korábban általánosnak mondható történeti és jogi szemléletű tanulmányozásától. A
neoinstitucionalizmus ugyanis alapvetően közgazdasági indíttatású elmélet, amelyet gyakran
neveznek új intézményi közgazdaságtannak is. A neoinstitucionalizmus abból a „kantiánus” típusú
kérdésfeltevésből jött létre, hogy “társadalmi intézmények vannak, hogyan lehetségesek?” Az első
pillantásra furcsának tűnő kérdést, hogy miért léteznek az olyan típusú társadalmi intézmények,
mint amilyenek a kormányzatok, a cégek vagy éppen az egyházak és hogy létezésük milyen
törvényszerűségeknek engedelmeskedik, a közgazdászok már a neoinstitucionalizmus előtt is
feltették. A szervezetek közgazdasági megközelítésében egészen Williamson 55 felléptéig (aki Coase
“elfeledett” elméletének rehabilitálásával és továbbfejlesztésével új irányt adott a szervezetek
közgazdasági értelmezésének) két alternatív irányzat uralkodott: az egyik a szervezetet az egyének
és a “szervezet” közötti tranzakcióként, olyan csereként értelmezi, amelybe az egyének (a szervezet
tagjai) azért lépnek be, mert racionális önérdekkövetésük a szervezeti kooperáción belül jobban
kielégíthető, mint a szervezeten kívüli kooperáció alternatív formáiban. A szervezet és egyén
viszonyának ez a felfogása nagyon hasonlít a N.Luhman 56 által megfogalmazott rendszer-környezet
kapcsolathoz, mert az egyének egyik esetben sem részei a szervezetnek vagy rendszernek - hanem

V.ö. Oliver E.Williamson, Markets and Hierarchies, The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
New York Collier Macmillan Publishers London 1975
56 “A rendszer és a környezet közötti különbségtétel megadja azt a lehetőséget, hogy az emberi lényeket úgy fogjuk
fel, mint a társadalmi környezet részét. Ez sokkal komplexebb és kevésbé restriktív, mintha a társadalom részeként
interpretálnánk őket, mert a rendszerrel való összehasonlításban a környezet a disztinkciók birodalma, amely
nagyobb komplexitást mutat és kisebb létező rendet. Az emberi lény ennélfogva elfogadta a nagyobb szabadságot a
környezetéhez való viszonyában, különösképpen a szabadságot az irracionális és immorális viselkedésre.” Niklas
Luhmann, Social Systems, Stanford University Press Stanford, California 1995, 212.o.
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egymástól független entitások -, és mert e független entitások viszonya mindkét esetben olyan
cserekapcsolat, amelyben kölcsönösen eszköznek vagy Luhmannal szólván környezetnek tekintik
egymást. A szervezet alternatív értelmezése a szervezetben a kooperáció olyan formáját látja,
amelynek a tagok részei, és amelyben kollektív célokat követnek.
(1) C.Bernard és a tanítvány H. Simon és J.March

57

egyaránt amellett érvelnek, hogy szervezetek

csak annyiban léteznek, amennyiben képesek tagjaiknak olyan előnyöket nyújtani, amelyek
meghaladják annak a kontribuciónak a mértékét, amit a tagok a szervezetnek nyújtanak. Szervezet
akkor jön létre, ha az adott potenciális együttműködés (a szervezet és az egyén közötti csere),
összehasonlítva más lehetőségekkel, ill. kooperációs formákkal valamilyen előnnyel jár az egyének
számára.
(2) Mások, mint pl. P. Blau és R. Scott

58

azt állítják, hogy a formális szervezet egyének olyan

“célszerű aggregációja”, akik “koncentrált erőt” fejtenek ki a közös és explicite is elismert célok
megvalósítására.
(3) A szervezetek harmadik közgazdasági megközelítése Coase

59

tranzakciós költségek elméletére

megy vissza. Coase a szervezetet a piaci koordináció alternatívájának, önálló koordinációs
formának tekinti (amit ma “hierarchiának” nevez az irodalom), ami megoldja a piaci cserével
kapcsolatos nehézségeket és problémákat. A piaci tranzakciókkal kapcsolatos nehézségek a
szerződésekkel és azok betartásával kapcsolatosak, amelyek költségekként jelennek meg a
cserekapcsolatba belépők számára. Költségek merülnek fel magával a szerződés megkötésével
kapcsolatosan (a szerződés megkötésének a díja) és a cserepartner valamint a szóban forgó áru vagy
szolgáltatás megbízhatóságának és minőségének az ellenőrzésével kapcsolatosan: ezek az un.
tranzakciós költségek. Coase abból indul ki, hogy ha egy komplex termelési vagy szolgáltatói
folyamaton belül minden egyes tevékenységet elkülönült termelők végeznek, akkor javaik és
szolgáltatásaik piaci cseréje az erőforrások óriási pazarlásával jár, mert minden egyes tranzakció
után meg kell fizetni a tranzakciós költségeket. Mindez azért veszteség, mert a piaci árnak két
összetevője van: a termelési költségek és a tranzakciós költségek. Cégek és vállalatok pontosan
azért jönnek létre, hogy a termelők és szolgáltatók megspórolják a tranzakciós költségeket és
hatékonyabbá tegyék a vállalkozásokat. A cégek és vállalatok az elkülönült termelők és/vagy
Bernard a közintézményt (hasonlóan Luhmanhoz) a szervezet és az egyén közötti olyan cserekapcsolatként
értelmezi, amely a neoklasszikus közgazdaságtan egyik dogmájára, a kereslet-kínálat egyensúlyára épül. Eszerint az
egyének addig a pontig fognak kooperálni egymással, amíg kollektív vállalkozásuk “hatékony” és “hatásos”. A
hatékonyság a kooperatív célok teljesítésével áll kapcsolatban, s amely “mérhető” és annak a függvénye, hogy a
kooperatív rendszer milyen viszonyt alakít ki környezetével. A hatásosság a kooperációban résztvevők individuális
motívumainak a kielégítettségét tükrözi, és mint ilyen mindig személyes és szubjektív. A hatásosság próbája az,
hogy az egyének hajlanak-e a további kooperációra. Szervezet akkor jön létre, ha az adott potenciális
együttműködés összehasonlítva más lehetőségekkel valamilyen előnnyel jár az egyén számára. V.ö. Chester
Bernard, The Functions of the Executive, Cambridge, MA: Harvard 1968, 86-88.o.
58 V.ö. Peter Blau and Richard Scott, Formal Organisations, San Francisco: Scott, Foreman 1962
59 R.Coase, The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics 3, 1960
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szolgáltatók horizontális vagy vertikális integrációja útján jönnek létre. A horizontális integráció azt
jelenti, hogy az egymás mellett létező, egymástól elkülönült komplementer gazdasági
tevékenységek egyetlen komplex egységbe, egy vállalatba egyesíthetők. Pl. a bortermelés komplex
tevékenységének egymástól elkülönült olyan tevékenységformái, mint a termelés, az értékesítés, a
piackutatás stb. egyetlen nagyvállalattá integrálhatóak. Ennek az a következménye, hogy (a) a
vállalat létrehozásával megszűnnek a tranzakciós költségek, másrészt az, hogy (b) a termelési
egységek, az értékesítők és a piackutatók egymással való gazdasági kapcsolatát (tranzakcióit)
ezentúl nem a piac közvetíti, hanem a hierarchikusan strukturált vállalat. Vertikális integráció akkor
jön létre, ha a komplex termelési és/vagy szolgáltatói egységen belül egy bizonyos egység vezetése
mellett történik meg a tevékenységfajták egyesítése.
A közgazdaságtan a hierarchia logikáját érvényesítő szervezet két fajtáját különbözteti meg,
aszerint, hogy piaci vagy politikai környezetben működik: a magán és a kormányzati bürokráciát.
Az előbbi működését hatékonynak, az utóbbiét pazarlónak tekinti, amit abból az előfeltevésből
magyaráz, hogy a hatékonyság kulcsa a piaci ösztönzőkben, a piac jutalmazó és büntető
mechanizmusaiban gyökerezik, amit a politikum közegétől idegen.
Az elmélet képviselői szerint az intézményeknek az a kruciális szerepük a gazdasági, a társadalmi
és a politikai élet területén, hogy a gazdasági, politikai vagy a társadalmi szervezeteken belül
„megoldják” az információval és a cserével kapcsolatos nehézségeket, hogy csökkentsék a
tranzakciós költségeket. Az intézmények abból a szempontból „érdekesek”, hogy emelik-e vagy
csökkentik a tranzakciós költségeket.
A neoinstitucionalizmus egy másik forrásvidéke a tulajdonjogok elméletében keresendő. Ez esetben
is Coase fogalmazza meg az ismert tételt, miszerint ha nem lennének tranzakciós költségek, akkor a
tulajdonjogok allokációja nem befolyásolná a hatékonyságot. Azonban, mint arra Harold Demsetz
rámutat, ilyen költségek léteznek, ezért a tulajdonjogok allokációja befolyásolni fogja a
hatékonyságot, pozitív esetben csökkenteni fogja a tárgyalási költségeket is és a szerződéskötés
információs kiadásait is. Demsetz és Armen Alchian60 közösen irt, művükben a szervezetekre való
alkalmazáson keresztül próbálja meg tesztelni a tulajdonjogok elméletének érvényességét. Az
osztatlanul egységes és egész csoporttevékenységet elemzik, amelyen belül nem lehet elkülöníteni
azt, hogy az egyes együttműködők milyen súllyal, illetve milyen arányban járultak hozzá kollektív
tevékenységük végeredményéhez. A kérdés az, hogyan lehet az egyéni teljesítményt mérni. A
60

A. Alchian and H. Demsetz, Production, Information Cost and Economic Organisation, American Economic
Review 62, 1972
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probléma ugyanaz, mint a sokszereplős cselekvés erkölcsi dilemmájának az esetében: hogyan lehet
megállapítani illetve felosztani a felelősséget abban az esetben, amikor például egy rossz politikai
döntéshez több szereplő tevékenysége járult hozzá egyszerre. A probléma: a kollektív cselekvés
dilemmája. Ha az együtt dolgozókat racionális haszonmaximálóknak tekintjük, akkor szembe kell
néznünk a „kibújás” problémájával is, azzal, hogy mindegyik résztvevő megpróbálja erőfeszítéseit
minimalizálni, illetve a potyautas stratégiához folyamodni. A kérdés mármost úgy vetődik fel, hogy
hogyan lehet a haszonmaximáló szereplők magatartását a kooperatív cselekvés irányába kanalizálni.
Demsetzék válasza az, hogy éppen ilyen problémák megoldására használható a tulajdonjogok
elmélete. Az együttműködők elvileg köthetnének egy olyan racionális megállapodást, hogy miután
ők maguk egymást között nem tudnak dönteni arról, hogy melyikük vonja ki magát a kollektív
erőfeszítésből illetve, hogy ki milyen mértékben járul hozzá a közös eredményhez, ezért a döntést
egy harmadik személyre kell bízni. Felfogadnak tehát egy felügyelőt, akit közös megegyezéssel
felruháznak a szankcionálás hatalmával is. Azonban nincsen arra garancia, hogy a „harmadik fél”, a
külső megfigyelő objektív illetve pártatlan is lesz ítéleteiben. Ennélfogva a “rossz végtelen”
problémájával vagyunk kénytelenek szembesülni, azzal a kérdéssel, hogy ki fogja ellenőrizni, vagy
felügyelni a felügyelőt és így tovább egészen a végtelenségig. Demsetzék azt állítják, hogy a
dilemma feloldható, ha az együttműködők fix munkadíjban állapodnak meg, s ha a reziduum (a
profit) fölötti diszpozíció jogát átengedik a felügyelőnek, hogy annak se álljon érdekében a feladata
alól való kibújás, a potyautasság. A tulajdonjogok ily módon való allokálása tehát “megoldja” a
kollektív cselekvés dilemmáját, mert valamennyi szereplő számára olyan ösztönzőt (ez maga a
tulajdonjog) biztosít, amely nagyobb nyereséggel jár a nem-kooperálásnál. Az elmélet közpolitikai
relevanciája a privatizáció és a kormányzatnak privát cégekkel kötött szerződései kapcsán
mutatkozik meg.
A neoinstitucionalizmus egy másik válfaja az ügynök elmélet, amely a biztosítások
közgazdaságtanának egyik oldalhajtásaként jött létre. A biztosítások esetében is az ellenőrzés illetve
az ösztönzés a legfontosabb problémák. A biztosító megfelelő információk hiányában nem tudja
ellenőrizni a biztosítottak magatartását (emellett ez túl költséges is lenne), akik a „moral hazard”
kétes eszközéhez folyamodhatnak, ha viselkedésük maximája nem egy kanti típusú erkölcs (vagy
nem valamilyen valláserkölcs), hanem mondjuk az utilitarizmus. Ha valaki pl. 10.000000 Ft-ra
biztosít egy olyan házat, aminek az értéke ennek csak a fele, akkor hajlamos lesz nem törődni pl. a
tűzvédelemmel, mert ha a háza leég, a biztosítótól kapott biztosítási összeget nyereségként tudja
elkönyvelni. A kérdés az, hogy hogyan lehet olyan szerződéseket kötni, amelyek kizárják, illetve
nem teszik kifizetődővé a moral hazarddal való visszaélést. A biztosítók a gyakorlatban úgy
próbálják megoldani a problémát, hogy a kockázat egy részét megosztják a biztosítottakkal, amit
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„levonások” formájában építenek bele a szerződésekbe.
A kérdés ennél általánosabban fogalmazódik meg az úgynevezett ügynök elméletben. A megbízó és
az ügynök közötti szerződés ill. szerződés-teljesítés ugyanúgy felveti a moral hazard (az opportunus
magatartás) lehetőségét, mint a biztosító és a biztosított közötti: a megoldandó probléma (a
hatékony szerződés) is hasonló, tudniillik mindkét esetben a kollektív cselekvés dilemmájáról van
szó, arról, hogy hogyan lehet a megbízottat arra “kényszeríteni”, hogy a megbízó érdekei és
intenciói szerint járjon el, ne pedig a saját érdekeit követve. Az opportunus magatartásnak, annak,
hogy a megbízott nem a megbízó érdekében cselekszik, több előfeltétele van.61
(a) Az egyik az, hogy a megbízott olyan információknak vagy tudásnak van a birtokában, amivel a
megbízó nem rendelkezik. Ezt nevezik információs aszimmetriának, vagy a megbízó kognitív
inkompetenciájának. Az állampolgár a politikus megbízójaként nem tudja áttekinteni a politikai
masinéria működését, ahogyan a kormányhivatal megbízója, a választott politikus sem birtokolja a
bürokrácia szakértelmét, amelynek birtokában az a politikai akaratot a gyakorlatba átülteti. A
megbízott nemcsak információs és tudás monopóliummal rendelkezik a másik féllel szemben,
hanem azzal a lehetőséggel is, hogy annak eltitkolásával hasznot is húzhat abból.
(b) Az opportunus magatartás másik előfeltétele a megbízott jellemében keresendő: a megbízott
akkor válik opportunistává, akkor helyezi önérdekét a megbízó érdeke elé, ha gyenge jellem, ha
nem becsületes. Ha a megbízott nem becsületes, akkor partnerével való kapcsolatában csalni, lopni
és hazudni fog, ha az ilyen opportunus magatartás kifizetődőbb, mint az alternatív lehetőség, azaz a
tisztesség. A megbízó csak úgy tud megbizonyosodni megbízottja megbízhatóságáról, arról, hogy
az a megbízatás célja szerint jár el, ha ellenőrzi, vagy ellenőrizteti azt, azaz ha megfizeti az ezzel
kapcsolatos tranzakciós költségeket.
A kormányzati politika szempontjából legalább ugyanilyen fontos D. C. North az intézmények
változására és teljesítményére összpontosító elméletének a tanulmányozása. North az intézményeket
olyan „játékszabályoknak”

62tekinti,

amelyek kényszerek és ösztönzők útján strukturálják az

emberek közötti interakciókat csökkentvén ezáltal azok bizonytalanságát. Az intézmények által

V.ö. Oliver Williamson, The Economic Institutions of Capitalism, The Free Press A Devision of Macmillan Inc.,
New York, Collier Macmillan Publishers London, 1985
62 “A szabályok tökéletesen hasonlítanak a játékszabályokra a csapatverseny sportban. Vagyis ezek formális, írott
szabályokból állnak és általában az életvezetés íratlan kódexeiből, amelyek a formális szabályok mögött állnak és
kiegészítik azokat, mint például a tudatosan ne okozz sérülést az ellenfél kulcsjátékosának. És ez az analógia azt is
magában foglalja, hogy a szabályokat és az informális kódexeket alkalomadtán megsértik, amiért büntetés jár.
Ennélfogva az intézmények működésének fontos mozzanata az, hogy költségessé tegyék az erőszakosságot és
biztosítsák a szigorú büntetést. Folytatva a sport hasonlatot, a formális és informális szabályok, a kényszerítés
típusa és hatékonysága együttesen alakítják ki az egész játék karakterét.” D.C.North, Institutions, Institutional
Change and Economic Performance, Cambridge University Press Cambridge 1993, 4.o.
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kivetett kényszerek és ösztönzők lehetnek formálisak, mint amilyenek a szabályok, vagy
informálisak, mint a konvenciók és a viselkedési kódexek. A szabályokban és konvenciókban
megfogalmazott kényszereknek és ösztönzőknek – a bizonytalanság csökkentése mellett - az a
szerepük, hogy büntetések kilátásba helyezésével tegyék költségessé a szabályok áthágását, illetve
jutalmazásokkal tegyék kifizetődővé a szabálykövető magatartást. Ebben az értelemben az
intézmények az interakciók hatékonyságát előmozdító eszköz és közegrendszerek. North
különbséget tesz az intézmény és a szervezet fogalmai között, amelyeket a mindennapi életben
egymás szinonimáiként, differenciálatlanul használunk. Az intézmény és a szervezet egymáshoz
való viszonyát a csapat verseny sportok példájával illusztrálja. A csapat versenysportban az
intézmény azzal a szabályrendszerrel azonos, amely meghatározza azt, hogy milyen módon kell a
játékot játszani: mit szabad és mit nem szabad a pályán megtenni. A csapat, az együttes – northi
értelemben - maga a szervezet. A szervezetnek akárcsak az intézménynek (a szabálykészletnek) az a
szerepe, hogy a szabályok adta keretfeltételeken belül szintén strukturálja az egyének közötti
interakciókat. A csapatsport példánál maradva, mindkét együttesnek az a célja, hogy megnyerje a
mérkőzést. Ezt a szabályok (intézményes keretfeltételek) betartása mellett úgy tudja a csapat (a
szervezet) elérni, hogy maga is strukturálja a csapattagok közötti interakciókat: kombinálja
egymással a csapattagok képességeit, stratégiákat dolgoz ki a győzelem elérésére és koordinálja a
csapattagok közötti együttműködést, a kooperációt. North intézményelmélete szerint a csapatsport
fenti analógiájára kell elképzelnünk a társadalmi, gazdasági és politikai szervezeteket is. Ezek a
szervezetek is célokat követnek és ezeket stratégiák kidolgozása, illetve a belső erőforrások
kombinációja és az együttműködés koordinálása révén érik el, hasonlóan a sport együttesekhez. Az
intézmény és a szervezet (a szabály és a stratégia) közötti viszony egy olyan kölcsönös függőségi
viszony, amelyen belül az intézménynek van prioritása. North szerint intézmények generálják a
szervezeteket és az intézményes keretfeltételek vonják meg a szabályok útján azt a játékteret és
lehetőség szférát, amelyen belül a szervezetek - a szabályok betartása mellett – kidolgozhatják
stratégiáikat, kombinálhatják erőforrásaikat és koordinálhatják önmagukon belül a kooperációt.
Azonban az intézmény és a szervezet közötti „interakció” nem mechanisztikusan determinisztikus:
azaz a szervezetek rendelkeznek egy relatív autonómiával, ami abban nyilvánul meg, hogy képesek
visszahatni az intézményes szabályokra. North szerint ebben a dialektikus kölcsönhatásban találjuk
meg a magyarázó elvét annak, hogy miért is változnak illetve, hogy hogyan változnak az
intézmények és a szervezetek a történelmi időben. Az intézményes változások rendszerint
inkrementálisak az egyes társadalmakban és szinte sohasem diszkontinuusak, sohasem
forradalmiak. Ez azzal áll összefüggésben, hogy az intézményes szabályok két típusának - a
formális és az informális szabályoknak – egymástól különböző a társadalmi és kulturális
beágyazottsága. A formális szabályokat meg lehet változtatni jogi vagy politikai döntések útján, az
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informális szabályok - a kultúrához kötött szokások, hagyományok és konvenciók stb.- azonban
ellenállnak az ilyen típusú „mesterséges”változtatásoknak. A kulturális hagyománynak ez a
„tehetetlensége” azonban nemcsak annak magyarázó elve, hogy az intézményes és az erre épülő
szervezeti változások miért evolutivak és miért nem radikálisan forradalmiak, hanem azt is
megvilágítja, hogy a történelmi múlt és a történelmi jövő az intézményeken keresztül alkot szerves
kontinuumot.
A politika világán belül az intézmények azért tarthatnak igényt különös fontosságra és érdeklődésre,
mert a politikai intézmények formális és informális szabályai
(a) határozzák meg a politikus és a bürokrata „társadalmi szerepeit”,
(b) legitimációs bázist kölcsönöznek a közpolitika szereplői számára,
(c) harmadsorban pedig konzisztens magatartási szabályokat, értékelési normákat, a valóságról
kialakított koncepciókat, érzelmi kötelékeket stb. bocsájtanak a közpolitkacsinálók rendelkezésére,
hogy azok szerepüket tudatosan tölthessék be,
(d) végül, de nem utolsósorban a politika és közpolitikacsinálásnak ezek a játékszabályai alkotják
azt a normatív keretfeltételt, amelyen belül a politikai szervezetek kidolgozzák a

politikai

stratégiákat és a politikai együttműködés különböző formáit.
A szervezetekkel foglalkozó tudósok a neoinstitucionalizmus előtt is hangsúlyozták ugyan az
intézményes szerepeknek, az intézményi rutinnak, a szimbólumoknak és az intézményes
kötelességeknek a fontosságát, azonban a kérdést nem fogták fel a maga komplexitásában.
A kormányzati politika neoinstitucionalista megközelítésének képviselői között vannak
különbségek, de a neoinstucionalista irányzatok két lényeges dologban mégis egyetértenek.
1. Abban, hogy az intézmények formálják a politikát és közpolitikát. Az intézmény szabályai és
procedúrái strukturálják a politikus és a bürokrata magatartását, ezek határozzák meg identitását,
ennek folytán pedig nagymértékben

befolyásolják a közpolitikai folyamatok és döntések

végeredményét.
2. Abban az előfeltevésben is konszenzus van a különböző neoinstitucionalista tendenciák között,
miszerint a szervezeteket a történelem illetve a kulturális tradíció formálja. Bármilyen erős külső
vagy belső tényezők hassanak is a szervezetek

életére, ezek a hatások meg fognak törni az

intézmények „tehetetlenségén”. A történelem azért lényeges az intézmények életében, mert az „útfüggőséget” testesíti meg: ami először jön (még ha véletlen is) az előfeltételévé válik annak, ami
később jön. Az egyes ember lehet ugyan szabad abban, hogy melyik szervezetet választja, de az
intézményes szabályok elvei szerint egzisztáló szervezetek „előbb jöttek” mint ő, így ő fog
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elsődlegesen az általa választott szervezet intézményes és szervezeti előírásaihoz alkalmazkodni és
nem megfordítva.: és ez egyaránt érvényes a politikusra, a bürokratára és az állampolgárra.
A közpolitikacsinálók számára rendelkezésre álló opciók körét minden esetben az intézményeknek
és szervezeteknek a dinamikus kölcsönhatása határozza meg, csakúgy mint a politikai problémák
értelmezését, a kitűzhető célokat és a lehetséges megoldások és eszközök készletét. Az intézmény
és a szervezet dinamikus kölcsönhatásának empirikus “tesztelése” R. Putnam nevéhez fűződik.63
Putnam arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen magyarázatot lehet adni arra a rendkívül nagy
teljesítménybeli különbségre, ami Olaszország

déli és északi régiói között állapítható meg a

politikai rendszer működésében. Olaszországban a ‘70-es évek elejéig az olyan közpolitikai
problémákat, mint a közegészségügy vagy a közbiztonság a központi kormányzat „oldotta meg”. A
helyi hivatalnokok és hivatalok a prefektus ellenőrzése alá tartoztak, aki közvetlenül Rómának, a
központi kormányzatnak tartozott beszámolási kötelezettséggel. A ‘70-es évek közepén elhatározták
a kormányzati tevékenység decentralizálását és demokratizálását, ami regionális kormányzatok
létrehozásával járt együtt. Ezután ezeknek lett a feladatuk a régiók közpolitikai problémáinak
megoldása. Putnam azt találta, hogy noha az új demokratikus intézményi és szervezeti rendszert
ugyanolyan formában és egyidőben vezették be az ország egész területén, mégis északon sikeresnek
mutatkozott, délen pedig nem. Mi ennek az oka? A jóval több mint egy évtizedig tartó, az ország
egészére kiterjedő empirikus felmérés adatait két dimenzió mentén értelmezte. Elsőként független
változónak tekintette az új demokratikus intézmény és szervezeti rendszert. Itt olyan eredményeket
kapott, amelyek azt mutatták, hogy az intézményes változások hogyan befolyásolták az identitást, a
hatalmat és a közpolitikai szereplők stratégiáit. A kutatás első felében úgy tűnt, hogy az északi
régiókban az új, formális intézményi szabályrendszer volt az oka a közpolitika szervezeti
rendszerében tapasztalható pozitív változásoknak : itt a közpolitika szereplői azonosultak a
demokratikus játékszabályokkal, hatalom-gyakorlásuk a demokrácia elvein és az állampolgári
közösség (civic community) participációján alapultak, politikai stratégiáik egyszerre próbáltak meg
eleget tenni a hatékonyság és a társadalmi igazságosság kritériumainak. Ezzel szemben az adatok
azt mutatták, hogy a fejletlen Délen a politikusok és bürokraták nem azonosultak demokratikus
politikai

szerepkörükkel,

a

tradicionális

helyi

elitből

rekrutálódtak,

a

demokratikus

hatalomgyakorlás és az állampolgári participáció elvei helyett a közpolitika stílusát és tartalmát a
patrónus-kliens viszony vertikális hatalmi és függőségi viszonyai határozták meg, a közpolitikai
programok klientúrára orientáltak és elitisták voltak.
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Az intézmények új formális szabályai alapján azonban nem lehet megmagyarázni azt, hogy a
politikai szervezetek stratégiái, a politikai szereplők közötti kooperáció és koordináció formái miért
mutatnak olyan éles különbséget az északi és a déli régió között. Magyarázatot nyújt viszont a
különbségre az adatoknak egy másik dimenzió melletti értelmezése, ha az intézmény formális
szabályait és az ezen alapuló szervezeti rendszert tekintjük függő változónak. Ennek alapján
Putnam azt kapta eredményül, hogy az intézmény reciprocitáson alapuló informális szabályai, a
közösség valamennyi tagja által magáénak vallott kulturális tradíció, az “állampolgári közösség”
normái és értékei, mint amilyen a szolidaritás, a bizalom, a közösségi szellem, a reciprocitás a
politikai interakciókban stb. azok a tényezők, amelyek meghatározzák, hogy (a) az intézmény
formális ( tudatosan létrehívott) szabályait milyen mértékben fogják internalizálni és (b) azt is, hogy
a szervezeteken belül milyen stratégiáikat fognak követni illetve, (c) hogy a kooperáció és a
koordináció milyen formáit fogják alkalmazni. Putnam azt figyelte meg, hogy az állampolgárosult
Északon a közpolitika szereplőinek magatartása olyan politikai erényeken alapult ,mint a
becsületesség, bizalom, törvénytisztelet, kooperációkészség, szolidaritás, participáció, önfegyelem
stb. Az állampolgári kultúra teljes hiányában délen ennek pontosan az ellenkezőjét tapasztalta: itt
általános volt a törvények kijátszása, a potyautas stratégia, a korrupció, az irigység, az önzés, a
csoportalakításra való képtelenség a civil társadalomban, a közösség ügyei iránti teljes
közömbösség, az erőszak, az emberek általános bizalmatlansága egymás és a közpolitika iránt.)
A neoinstitucionalizmus úgy tekint az intézményi struktúrákra, mint a gazdasági, társadalmi és
politikai élet építőköveire. Legfontosabb üzenete a közpolitika számára talán az, hogy a kulturális
hagyományban lehorgonyzott, történetileg kondicionált erkölcsi-politikai értékrend az a végső,
semmi másra vissza nem vezethető bázis, ami alapvetően határozza meg egy ország politikai életét,
ezen belül a politikai szervezetek működését és a közpolitika szereplőinek magatartását.
A jóléti közgazdaságtan
A jóléti közgazdaságtan a közpolitika leggyakrabban használt megközelítési módja. Amit közkeletű
szóhasználattal közpolitika elemzésnek neveznek, az gyakorlatilag nem más, mint alkalmazott jóléti
közgazdaságtan. Ez a megközelítés is, mint a közgazdaságtan általában abból az evidenciából indul
ki, hogy a társadalmi döntések meghozatalának racionális modelljét a piac szolgáltatja. A jóléti
közgazdászok azonban felismerik azt, hogy a piac nem minden esetben képes az erőforrások
hatékony allokálására, vagy ugyanezt másként megfogalmazva: a piac sem képes aggregálni az
individuális haszonmaximáló törekvéseket úgy, hogy az az egész társadalom őszjóléte
szempontjából optimális legyen. Azaz szemben például a libertáriánizmussal, a jóléti közgazdászok
szerint a piac nem hozza létre automatikusan a közjót. A jóléti közgazdaságtan azt állítja, hogy a
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politikai intézmények működtethetők úgy, hogy segítségükkel korrigálni lehet az úgynevezett piaci
kudarcokat. A kormányzati politikát ebben az értelemben vagy (a) a piac kiegészítéseként (b) vagy
annak helyettesítéseként fogják fel.
A jóléti közgazdaságtan elveit elsőként az angol közgazdász, Pigou fektette le és rendszerezte, aki
talán elsőként ismerte fel a piaci kudarcok és a közpolitika kapcsolatát, habár ő maga csak néhány
formáját említi a piac hibáinak.
A piaci kudarcok (a) egyik formája - a monopólium – a tökéletlen gazdasági verseny
következménye, ami azt a lehetőséget vonja maga után, hogy a monopolista ebben a helyzetben az
árat a határköltség fölé emelheti, ami a fogyasztók megkárosításaként, tehát társadalmi költségként
jelenik meg.
A piaci kudarcok (b) következő formája a gazdaság szereplőinek tökéletlen informáltsága. Ezzel
kapcsolatosan olyan példákra szoktak hivatkozni, amelyek arról árulkodnak, hogy a termelők vagy
a fogyasztók nincsenek olyan adekvát információk birtokában, amelyek alapján racionálisan és
megalapozottan dönthetnének. A gyógyszeripari cégek például nem mindig informálják az adott
gyógyszer használóit annak kedvezőtlen mellékhatásairól, a betegek pedig nincsenek olyan
szakismeretek birtokában, amely szükséges volna a szóban forgó termék ellenőrzéséhez. A
tökéletlen információ égisze alatt olyan döntések születhetnek, amelyek parciális, csoport vagy
intézményes érdekeket szolgálnak úgy, hogy közben társadalmi veszteségekkel, olyan költségekkel
járnak, melyeket a fogyasztóknak és az adófizetőknek kell megfizetniük.
(c) A negatív externáliák alkotják a piaci kudarcok harmadik, közismert formáját. A leggyakrabban
idézett példa ebben az esetben a környezetszennyezés. Ha például egy gyár a természeti és emberi
környezetre egyaránt ártalmas égéstermékeket bocsájt ki és ha a környezetben vagy a környező
lakosság egészségi állapotában bekövetkezett romlás költségeit nem téríti meg, akkor ezzel
társadalmi kárt okoz.
(d) A közlegelők tragédiája egy további példája a piaci kudarcoknak. Ez olyan piaci hibát jelöl,
amelynek esetén a közös tulajdonban lévő erőforrásokat szigorú szabályozás nélkül használják az
önérdeküket követő szereplők, ami azzal a következménnyel jár, hogy rövid távon az erőforrást
felhasználók ugyan hasznot húznak az erőforrás intenzívebb kiaknázásából - például úgy, mint a
klasszikus példában, hogy egyre több tehenet hajtanak ki a legelőre -, hosszú távon azonban
egyénenként és kollektíve is veszteségeket lesznek kénytelenek elkönyvelni (mert mint a klasszikus
példában a legelő el fog sivatagosodni).
(e) A cégek közötti destruktív vagy agresszív verseny olyan piaci kudarc, amely negatív
következményeket von maga után, mind a dolgozók, mind a társadalom szempontjából. Ilyen
túlzott verseny eredményeként csökkenhet a profit, ez maga után vonhatja a munkabérek egyébként
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szükségtelen csökkentését, a munkafeltételek leromlását stb., ami egészében kedvezőtlenül hat a
társadalom nettó őszjólétére.
Miután a jóléti közgazdaságtan evidenciaként kezeli azt, hogy a piaci kudarcokat politikai
eszközökkel lehet és kell korrigálni, ezért számára a döntő közpolitikai kérdés úgy vetődik fel, hogy
mi a leghatékonyabb megoldási módja a piaci kudarcoknak. Közgazdasági nézőpontból a
leghatékonyabb megoldás nyilvánvalóan a legkevésbé költséges megoldás lesz. Ennek
meghatározására használják a költség-haszon elemzés technikáját. A költség-haszon elemzés
gyakorlati hasznosítása annak a pontnak az eltalálását intencionálja, amelynél a legkisebb
ráfordítások mellett lehet elérni ugyanazt az eredményt, vagy másként fogalmazva, nagyobb
teljesítményhez jutni ugyanazon befektetés mellett. Az elemzés két dolgot foglal magában: (1)
egyrészt az alternatívák és várható következményeik felbecsülését - vagy, ahogy a szakzsargon
kifejezi: kiértékelését - a pénzbeli ráfordítások és hasznok terminusaiban, (2) másrészt döntést
amellett az alternatíva mellett, amely maximálja a hasznokat és minimalizálja a ráfordításokat. A
költség-haszon elemzés lényegében olyan technika, amely azt a célt szolgálja, hogy a kormányzati
döntéseket, amennyire ez csak lehetséges közelítse a piaci döntésekhez az elosztandó jószágok
allokálásában. Közelebbről itt arra próbálják meg felhasználni a közgazdaságtan technikáit, hogy
Pareto optimális közpolitikai alternatívát valósítsanak meg.
Pareto abból indul ki, hogy a jólétet a hatékonyság definiálja, ennek pedig a piaci allokáció a
legadekvátabb eszköze. Feltevése szerint az interakciók addig zajlanak a piaci szereplők között, míg
valamennyi résztvevő megelégedettségre nem jut, és amely ponton túl, már csak úgy kerülhetne
jobb helyzetbe valamelyik fél, hogy ezzel rontaná a többi helyzetét. Ezt a hatékonyság feltételt
nevezik Pareto optimális hatékonyságnak. Ez olyan norma, amelynek alapján a különböző piaci
allokációkat értékelni lehet. Azonban nem szabad azt hinnünk, hogy ez interperszonális norma,
amely - mint pl. az erkölcsi normák - minden szereplőre érvényes: nem, ez pusztán a
megelégedettség szubjektív érzetének vagy ítéletének a kifejeződése. Ez a piaci szereplők ordinális
preferenciáinak
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megnyilvánulása, akik egymástól függetlenül rangsorolják a különböző

társadalmi állapotokban érzett hasznosságaikat. Egy allokáció végeredménye Pareto értelemben
magasabb rendű a kiinduló állapotnál, ha mindenki számára indifferens a kiinduló állapot és az új
állapot közötti különbség (senkinek nem romlott az új állapotban a helyzete), de legalább egy valaki

64

A határhaszonelméletben a hasznosság értelmezésének két megközelítése alakult ki: a hasznosság kardinális és
ordinális felfogása. A kardinális hasznosság értelmezés azt feltételezi, hogy a döntések alanya (pontosan)
számszerűen meg tudja mondani, hogy két állapot közül melyikben mennyivel nagyobb a hasznosság érzete. Az
ordinális hasznosság értelmezés azt állítja, hogy a döntéshozó ugyan nem tudja számszerűsíteni a két állapot
hasznosságérzet különbségét, de meg tudja mondani, hogy melyik hasznosság-érzete nagyobb.
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magasabbra értékeli az új helyzetet a kiinduló állapotnál (azaz legalább egy személynek az új
állapotban jobb lett a helyzete, mint a kezdeti állapotban volt). Egy allokáció akkor Pareto optimális
(racionális és hatékony), ha további tranzakciók nem folytathatóak anélkül, hogy valakinek ne
romlana a helyzete a potenciális új állapotban. A Pareto optimalitással kapcsolatban többek között
az a nehézség merül fel, hogy egyidejűleg több ilyen állapot gondolható el, (attól függően, hogy
milyen volt a szereplők helyzete az eredeti állapotban) és hogy a Pareto értelemben vett optimális
állapotokat nem lehet egymással összehasonlítani.
A jóléti közgazdaságtan számos követője gondolkodik úgy, hogy Pareto elméletének egyik
legnagyobb erénye abban áll, hogy elválasztja egymástól a hatékonyságot és a méltányosságot. Ez a
szétválasztás azonban komoly erkölcsi és politikai aggályokat vet fel.65
(1) Először is szigorú Pareto fejlődés csak a legritkább esetben fordul elő.
(2) Másodszor, még ha feltesszük is, hogy létezik Pareto fejlődés (mindenki helyzete javul az új
állapotban), akkor is kérdés marad az, hogy a fejlődésből eredő össznyereséget hogyan kellene
elosztani. Erkölcsileg ugyanis nehezen védhető az, hogy az egyik fél szerzi meg, mondjuk az
össznyereség 99%-át, míg a másik csak a maradékot kapja.
Pareto elméletét nem lehet mechanikusan alkalmazni a közpolitikában, ahogyan azt számos jóléti
közgazdász felteszi, mert a kormányzati döntéseknek mindig vannak nyertesei és vesztesei, ez pedig
ellentmond a Pareto optimalitás elvének. Pl. a szegények társadalombiztosítása, amit a
jövedelemdedókból finanszíroznak, rosszabb helyzetbe juttatja a gazdagokat, és ennélfogva nem
Pareto optimális. De ha a bűnözőt börtönbe zárják az sem az, mert ezzel rosszabbodott a helyzete. A
Pareto elvvel kapcsolatos nehézségek megoldására született meg a magyar származású Káldor
Miklós66 elmélete. Az un. Káldor kritérium – szemben a Pareto kritériummal - pusztán azt követeli
meg, hogy a kiválasztott közpolitikai alternatívák nettó előnye meg kell haladja annak költségeit.
Ezen kritérium alapján akkor is lehet dönteni egy közpolitika mellett, ha ennek vannak vesztesei,
feltéve, hogy a teljes nyereség összege meghaladja a veszteségekét. A Káldor kritérium
alkalmazásán

belül

elvileg

használhatóak

lennének

olyan

„másodlagos”

disztributív

mechanizmusok, amelyek ilyen vagy olyan kritériumok alapján lehetővé tennék azt, hogy a
nyertesek bizonyos arányban kompenzálják a veszteseket, ami egyben a Pareto kritériumot is
kielégítené.
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A piaci kudarcok elmélete mellett újabban kidolgozták a kormányzati kudarcok elméletét is. Ennek
legfontosabb állítása az, hogy a piaci kudarcok megszüntetésére irányuló kormányzati
tevékenységek széleskörűen befolyásolják mind a gazdaság mind a társadalom működését, de
járhatnak olyan nem kívánatos következményekkel is, melyek nemhogy segítik, hanem
ellenkezőleg, megakadályozzák a piacot abban, hogy az képes legyen javakat és szolgáltatásokat
előállítani. Másképpen kifejezve: lehetséges, hogy a közpolitikák negatív hatással lesznek a nettó
társadalmi jólét szintjére. Ez intő példa arra, hogy a kormányzatoknak nemcsak a piaci kudarcok
korrekciós kísérleteiben kell óvatosnak lenniük, hanem mielőtt kísérletet tennének ezek kijavítására,
körültekintően meg kell vizsgálniuk azt is, hogy birtokában vannak-e azoknak a képességeknek,
erőforrásoknak és tudásnak stb. amely ezt egyáltalán lehetővé teszi. A kormányzati kudarcokkal
kapcsolatos elméleti meggondolások és kritikák a jóléti közgazdászokat arra vezették, hogy
rekonceptualizálják a piaci kudarcok hagyományos fogalmát. A kormányzat és a piac pontosabb
szerepének a meghatározása céljából kidolgozták a javaknak és szolgáltatásoknak egy tipológiáját.
Ez a tipológia a társadalomban föllelhető javakat és szolgáltatásokat négy típusba sorolja az
exkluzivitás (kizárólagosság) és a kimeríthetőség kritériumainak megfelelően, vagyis annak alapján,
hogy vajon a jószág vagy a szolgáltatás egyszeri fogyasztási aktusra van-e korlátozva és hogy vajon
az teljes mértékben elfogyasztható-e a gazdasági tranzakció során. A kizárólagosság és a
kimeríthetőség egy egyszerű mátrixnak a két változójaként fogható fel, aminek mentén a javaknak
és szolgáltatásoknak négy típusa különíthető el. A magánjavak alkotják a társadalomban létrehozott
javak egyik végletét és tegyük hozzá, legnagyobb tömegét. Ezek olyan jószágok és szolgáltatások,
mint az élelmiszerek, a hajvágás stb. Ezek a jószágok illetve szolgáltatások elfogyasztásuk után a
többi ember számára nem hozzáférhetőek, mert a fogyasztásban elemésztődnek. Ezek közös
tulajdonsága a feloszthatóság. A másik végleten találjuk a tiszta közjavakat illetve szolgáltatásokat,
mint amilyenek az ország védelme, az utcai világítás, a közkönyvtárak. a jogbiztonság stb. Ezeket
nem lehet felparcellázni és elosztani anélkül, hogy ne csökkentenénk a jószág mennyiségét és
elérhetőségét. E két véglet között találjuk a fizetés-köteles-jószágokat (Toll Good) és a közösségi
javakat. Az előbbi kategória magában foglal olyan kvázi közjavakat és szolgáltatásokat (féligmeddig közjavakat), mint amilyenek a hidak vagy autópályák, amelyek használatuk során és után
mennyiségileg nem csökkennek, de amelyeknek a használatáért fizetni kell. A közös készletű javak
(Common Pool Good) körébe tartoznak az olyan jószágok, mint az óceánok halai, amelyeknek
használatáért az egyéneknek nem kell közvetlenül ellenszolgáltatást fizetniük, de amelyeknek
mennyisége a használat során illetve után csökken.
A jóléti közgazdaságtan elvei és intenciói szerint a kormányzatoknak nem szabadna beavatkozniuk
az olyan tevékenységekbe és tranzakciókba, amelyek a magánjavakkal kapcsolatosak. Ezek
58

allokálását az államnak a piacra kellene bíznia, feladata a kormányzatnak itt az lenne, hogy
gondoskodjon a piaci tranzakciók tisztaságáról: tulajdonjogok védelme, a bűnözés (lopás,
kényszerszerződés stb.) megelőzése stb. Ezzel ellentétben a közjavak biztosítása kifejezetten
kormányzati feladat, ezekről az államnak kell gondoskodni, mert a piac nem gondoskodik olyan
jószágokról és szolgáltatásokról, amelyek nem hoznak megfelelő profitot. A kormányzatnak tiltania
kell azt, hogy a fizetés-köteles javakat közjavakként kezeljék, azaz ezek használatáért díjat kell
fizetni. A logikai következetesség és méltányosság azt diktálná, hogy ésszerűtlen és igazságtalan a
hidak és utak építéséért és fenntartásáért valamennyi adóköteles állampolgárt terhelni és azután
felajánlani az ezen jószágokat használóknak a díjmentességet. Ha ez így történik, úgy ez arra fogja
bátorítani a felhasználókat, hogy ezen jószágokat illetve szolgáltatásokat közjószágokként kezeljék.
Igazságérzetünk és a józanész azt diktálná, hogy az építési és fenntartási költségeket azok fizessék
meg, akik ezeket a jószágokat és szolgáltatásokat felhasználják, illetve igénybe veszik. A közösségi
javak esetében, a jóléti közgazdaságtan azt javasolja, hogy az államnak és a kormányzatnak
engedélyhez kötött tulajdonosi rendszert kellene létrehoznia abból a célból, hogy megelőzze ezen
jószágok oly mértékű kimerítését és kizsákmányolását, mint amit a közlegelők tragédiája mutat. Pl.
halászati kvótákat kellene eladnia nyilvános aukciók útján, ami jogcímet adna bizonyos
halmennyiség kihalászására azok számára, akik sikeresek voltak az aukción.
A jóléti közgazdaságtannal szemben felhozott ellenvetések és kritikák nem a javak és szolgáltatások
fenti tipológiáját érintik, hanem sokkal inkább az elmélet teoretikus alapjait. Az egyik
legkomolyabb ellenvetés az, hogy az elmélet a közpolitikacsinálást technikai-módszertani
problémává redukálja, nem ismeri fel azt, hogy a kormányzati tevékenység alapjai nem a
tudományos technikákban rejlenek, hanem pl. az értékválasztás paradoxonjaiban. Még ha
elfogadjuk is azt, hogy a társadalomtudomány képes megalapozni kormányzati (közpolitikai)
döntéseket, azaz meg tudja határozni azt, hogy melyik a leghatékonyabb és leghatásosabb
közpolitika, a tényleges döntés, akkor is politikai döntés lenne (és nem tudományos), mert a
tudomány által „megalapozott” és ajánlott döntés gyakorlatba való átültetését korlátoznák, illetve
módosítanák a politikai intézmények, maguk a politikusok, akik politikai, nem pedig tudományos
célokat akarnak megvalósítani, és akik (következésképpen) döntéseiket nem neutrális tudományos
igazságokra, hanem (ideális esetben) erkölcsi és politikai értékítéletekre alapozzák.

A pluralizmus
A közpolitikacsinálás prominens induktív megközelítési módja - a pluralizmus - vizsgálódásait a
csoportra összpontosítja. A közpolitika pluralista megközelítési módja az USA-ban alakult ki és
megszületése óta a közpolitika értelmezésének egyik domináns irányzata. Noha a közpolitika
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pluralista megközelítése joggal tartható tipikusan amerikai találmánynak, az elmélet gyökerei az
USA mellett (James Madison) a kontinensre is visszanyúlnak (Alexis de Tocqueville). Sőt, a
doktrína Arthur Bentley munkásságában kapott először széleskörű és elmélyült tudományos
megalapozást. Az elmélet az idők folyamán számos ponton módosult ugyan, de a Bentley által
posztulált állításokat a pluralizmus olyan későbbi képviselői sem cáfolták, mint David Truman,
Robert Dahl vagy Nelson Polsby. A pluralista elmélet azon az előfeltevésen alapszik, hogy a
közpolitikai folyamatokon belül, illetve a politika formálásában a legfontosabb szerepük az
érdekcsoportoknak van. Híres könyvében (The Process of Goverment) Bently azt állította, 67 hogy
„a társadalom nem más, mint az őt alkotó csoportok komplexuma”. Szerinte a társadalomban az
érdekek és a csoportok kölcsönösen megfeleltethetőek egymásnak: a társadalomban valamennyi
felmutatható érdek „megtalálja” azt a csoportot (amely hasonló érdekeket követő egyénekből áll),
amelyben konkrét és adekvát formában kifejeződhet. Rumaian mérsékli Bentlynek ezt az állítását,
megkülönböztetvén egymástól a látens és manifeszt érdeket. Gondolatrendszerében a látens érdek
fogalma alkotja a csoportszerveződés potenciális alapját: amíg az érdek látens, addig a csoport is
pusztán lehetőség. A látens érdek manifesztté válása párhuzamos, illetve a kölcsönös megfelelés
viszonyában áll a latens csoport manifesztté válásával. A pluralista elmélet szerint a különböző
érdekek mentén szerveződő csoportok az érdekek sokféleségéből adódóan maguk is sokfélék. A
csoportok szabadon formálódnak ki (kényszer alkalmazása nélkül), ennélfogva hiányzik belőlük a
reprezentációs monopólium, és tagságuktól nem követelnek meg abszolút lojalitást, ami kizárná azt,
hogy az emberek egyidejűleg több csoportnak is tagjai lehessenek. Ugyanaz a személy, aki saját
külön fajta érdekeit követi, természetszerűen lehet tagja mindazon csoportnak, amelynek tagjai ezt
szintúgy magukénak vallják. Az egymást keresztező csoporttagságot úgy értékelik, mint amelynek
döntő fontossága lehet és van a csoportközi konfliktusok kibékítésében és a csoportok közötti
kooperáció előmozdításában. A dolgot tovább színezi az, hogy egyszerre több csoport is
képviselheti ugyanazt az érdeket, ami az ilyen csoportok között békés versengést indít el (a tagok
megszerzéséért illetve megtartásáért), aminek azután az lesz a jótékony következménye, hogy
valamennyi érdekelt csoport az általa megfogalmazott érdekek maximális képviseletét fogja
alapvető céljának tekinteni.
A közpolitikát a pluralista elmélet olyan processzusként tételezi, amelynek a legfontosabb funkciója
az, hogy az egymással versengő érdekeket ki illetve összebékítse egymással. A közpolitikák végső
fokon „kollektív” érdekeket megjelenítő csoportok egymás közötti versenyének és kooperációjának
az eredményei.
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A közpolitika pluralista megközelítése a kormányhivatalokat tekinti a közpolitikacsinálás arénáinak,
ahol a különböző értékrendeket valló csoportok kivétel nélkül be vannak vonva a közpolitikai
döntések kollektív folyamatába. Másként fogalmazva: a kormányzati bürokráciát “képviseleti
intézményként” kezeli, azaz a közpolitikát azonosítja az adminisztrációval. “Ebből a szempontból a
jó adminisztratív döntés az, amely összegzi azoknak a csoportoknak a preferenciáit, amelyek a
hivatal előtt megjelentek, ahogyan a választásokon is összegzik a szavazók preferenciáit.”68
A pluralizmussal kapcsolatban sokszor elhangzanak olyan kritikák, amelyek olyan állításokat
tulajdonítanak a pluralista elméletnek (és azután megcáfolják ezeket), amelyeket az explicite
sohasem vallott a magáénak. Az elmélet hívei például explicite sohasem fogalmazták meg azt, hogy
valamennyi csoportnak egyenlő esélye van a kormányzat befolyásolására, vagy, hogy minden egyes
csoport egyformán sikeres a kormányzat meggyőzésében. Az a gyanú, hogy ez az állítás implicite
mégis ott van az elméletben azonban nehezen oszlatható el. MacLennan szavai csak megerősíthetik
ezt a gyanút. Lehetetlen a nélkül olvasni a kézikönyveket, hogy az embernek ne támadna az az
érzése, hogy az erőforrások, az információk és a politikai kommunikáció eszközei egyaránt nyitva
állnak és elérhetőek minden egyes állampolgár számára és hogy a csoportok egyenlő fajsúlyú
hatalmi centrumokat alkotnak a társadalomban, és hogy ebből következően minden legitim hangnak
van tere és lehetősége a megnyilvánulásra. A pluralista elmélettel szemben megfogalmazott
legnyomósabb kritikai érv az, hogy nem tudott megalkotni egy olyan koherens csoportelméletet,
amely képes lett volna magyarázatot adni arra, hogy az egyes csoportok között miért vannak
különbségek

azokban

a

potenciákban,

erőforrásokban

és

lehetőségekben,

amelyek

elengedhetetlenek a kormányzatok befolyásolásához. Nem egészen egyértelmű az sem, hogy a
pluralizmus perspektívájában mi a helye és szerepe az államnak és a kormánynak, mint olyannak. A
pluralizmus korai képviselői úgy érveltek, hogy a kormányzatnak a transzmissziós szíj szerepét kell
betöltenie (és szerintük azt is töltötte be) mégpedig úgy, hogy nyilvántartásba veszi és kielégíti
mindazokat az igényeket, amelyek az érdekcsoportok megfogalmaznak. A kormányzatot nem
tekintették valóságos entitásnak, hanem inkább egy olyan „helynek”, ahol a különböző és
egymással versengő érdekcsoportok találkozhatnak és tárgyalhatnak egymással. Ama kritikai
hangok hatására, amelyek kétségbe vonták ezen állítás valóság tartalmát, a pluralizmus újragondolta
a kormányzat szerepét. Az új elképzelés szerint a kormányzati szerep az érdekcsoportok egymással
való diskurzusában a „játékvezető”-nek, a „döntőbíró”-nak vagy a „vetélkedő akaratok közötti
alkusz”-nak a szerepével mutat hasonlóságot. Carl Schmitt – valószínűleg joggal - azt veti a
pluralista elmélet szemére, hogy az ténylegesen nem más, mint az állam felbomlasztásának illetve
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tagadásának az elmélete, mert elvitatja az állam egységének és szuverenitásának elvét és az állam
státusát – amelyet „politikai társulásként” definiál - egy szintre helyezi a különböző gazdasági,
vallási vagy egyéb más társulások státusával. Ezzel azonban megkérdőjelezi a politikum specifikus
tartalmát, sőt annak létjogosultságát is.
Egy másik ellenvetést az érdekcsoportok közötti versennyel és egyensúllyal kapcsolatban lehet
felvetni: fel lehet tenni azt a nem légből kapott kérdést, hogy mi történik akkor, ha
érdekszövetségek vagy monopóliumok alakulnak ki az egyes, egymástól elválasztott hatalmi ágak
és az érdekcsoportok között? Ha pl. a bürokrácia szövetségre lép az egyik érdekcsoporttal egy
másik ellenében, vagy ha valamelyik parlamenti bizottság többsége teszi ugyanezt? Vagy mi
történik akkor, ha a közpolitika különböző területei vagy ágazatai egymástól nagymértékben eltérő
jószágmennyiségeket tartalmaznak és allokálnak? Képzeljük el, hogy a pluralista játékosok A
közpolitikai szektorban az allokáció 500 egységéről versengenek és alkudoznak, míg a B
közpolitikai arénában versengők pusztán az elosztandó jószágok (előnyök vagy terhelések) 50
egységéről. Adottnak véve ezt a diszparitást és azt előfeltételezvén, hogy ugyanannyi versenyző
verseng mindkét közpolitikai területen, eredményként azt kapjuk, hogy az A közpolitikai arénában
allokálandó jószág nagyobb hányadát nyerik el, mint B-ben, azaz a tárgyalási folyamat vagy
verseny egyenlőtlenségeket tartalmaz.
A neopluralizmus több kérdésben mérsékeltebb álláspontot képvisel a klasszikusoknál, azonban az
alapelveket nem veti semmiféle kritikai revízió alá. A neopluralisták már nemcsak hogy nem
állítják például azt, hogy az egymással versengő csoportok erőforrásaikat és lehetőségeiket tekintve
egyenlők lennének egymással, hanem éppen ellenkezőleg. Charles Lindblom például azt állítja,
hogy az üzleti élet csoportjai két okból következően is nagyobb hatalommal és befolyással bírnak a
többinél.
1. Az üzleti élet egzisztenciális funkciókat lát el a társadalom életében (lakásépítés,
élelmiszertermelés, közlekedés, stb.), amelyek, ha kielégítetlenek maradnak zavargásokat vonnak
maguk után. Ha a magángazdaság nem lenne képes a fenti feladatoknak megfelelni, az a
kormányzat bukásához is vezethetne. A kormányzati tevékenység alapját is a prosperáló gazdaság
alkotja: az állami tevékenységek és kormányzati programok legfontosabb forrását az adóbevételek
képezik, és ezek biztosítják azokat a pénzalapokat is, amelyeket a politikusok saját
újraválasztásukra költhetnek.
2. Ezen túl a gazdasági növekedés beindítása csak az üzleti élet bizalma mellett képzelhető el, ami
azt jelenti, hogy a kormányzatoknak megkülönböztetett figyelemmel kell lenniük a vezető üzleti
körök elvárásainak (vagy követeléseinek) irányában, mert az üzleti élet vezetői csak akkor fogják a
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politikum szempontjából is kulcsfontosságú szerepüket betölteni, ha a számukra juttatott hasznok és
előnyök meggyőzőek.
Az érdekcsoportelméletek elleni legkeményebb támadás Theodor Lowi69 és Mancur Olson70
nevéhez fűződik. T. Lowi pluralizmusról alkotott kritikájában azt állította, hogy az amerikai
kormányzat többé már nem tölti be a játékvezető vagy a tőzsdealkusz közvetítő szerepét, mert a
nyomásgyakorló csoportok foglyává vált. Lowi az érdekcsoport pluralizmus illetve a liberalizmus
általa megrajzolt kritikájában emellett azt is állította, hogy a kormányzati politika és a
politikacsinálás általában is fragmentálódott, ami értelmezésében azt jelenti, hogy a kormányzat,
mint egész különböző “szubkormányzatokra” darabolódott fel, melyeket egy-egy érdekcsoport
sajátított ki és kontrollál. Olson az érdekszervezeteket olyan „elosztási koalíciókként” fogja fel,
amelyek szűk és önző csoportérdekeket képviselnek és érvényesítenek azon társadalmi rétegek
rovására, amelyek nem vagy csak kevésbé képesek érdekeik artikulálására és képviseletére. A
csoportérdeknek a kormányzattal való alkudozások útján való kijárása (például az áraknak és
béreknek hatósági úton való megállapítása) növeli az érdekcsoport tagjainak jövedelmét, miközben
csökkenti a társadalmi termelés hatékonyságát, mert a nélkül jutnak a társadalmi torta nagyobb
szeletéhez, hogy annak létrehozásához arányosan járultak volna hozzá. Az érdekcsoportok önzése a
társadalom számára ily módon többletköltségekkel jár és növeli a közösségen belül a politikai
feszültségeket. Az érdekszervezetek azáltal is növelhetik a társadalmi költségeket, hogy
hozzájárulnak a kormányzás hatáskörének kibővítéséhez és bonyolultabbá teszik a jogi
szabályozást.
Ha az érdekcsoportok között nincs erőegyensúly - amit Lindblom szavai is alátámasztanak - akkor a
pluralista hatalmi berendezkedés – Olsont parafrazálva - a nemzetek hanyatlásához vezet, mert
1. csökkenti a gazdasági hatékonyságot, miután a termelők az államtól várják gazdasági problémáik
megoldását (könnyebb alkudozások útján profithoz jutni, mint a versenyben kiszenvedni azt),
2. társadalmi igazságtalanságokhoz vezet, mert a kedvezményezett csoportok nem teljesítményarányosan részesednek a nemzeti tortából,
3. az 1. és a 2. együttesen aláássák a munkaerkölcsöt és általában az erkölcsi értékeket.

A korporatizmus
Míg az USA-ban a pluralizmus tekinthető az uralkodó politikai csoportelméletnek, addig
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Európában a korporatizmus különböző válfajai játsszák ugyanezt a szerepet. A korporatizmus
gyökerei a középkorig nyúlnak vissza, ahol különös figyelmet szenteltek és fordítottak az állam és a
család között helyet foglaló autonóm társulásoknak, az ú.n. “közbülső rétegeknek” a védelmére.
Ezek a civil társadalom olyan társulásait foglalták magukban, mint amilyenek a céhek, a vallási
szervezetek és egyházak, valamint a különböző szakmai és foglalkozási társulások. A
korporatizmus olyan entitásoknak tekinti ezeket a közbülső rétegeket, mint amelyeknek (a) autonóm
és egyének fölötti létezésük van, s mint amelyek (b) prioritást élveznek az egyénekkel szemben.
Ebből a szempontból a korporatizmust joggal lehet a pluralizmus antitézisének tekinteni. Szemben a
pluralizmussal, a korporatizmus olyan érdekközvetítő rendszer, amelyben az alkotó egységek - az
állam, a civil társadalom különböző szerveződései és intézményei és a családok - funkcionálisan
differenciált,

szigorú

hierarchikus

elrendezettségbe

szervesülnek.

Itt

az

érdekcsoportok

(korporációk) nem szabadon és önkéntesen formálódnak, mint a pluralizmus esetében és egymáshoz
való viszonyukat nem kifejezetten a kompetitív piac szabályozza. A köztes rétegek csoportjai nem
rendelkeznek osztatlan autonómiával sem, mert létük az állam által való elismertségük és
támogatottságuk függvénye. A korporatista közpolitikai gyakorlat, ill. az ezt kifejező konzervatív
gondolatrendszer két olyan, a közpolitika szempontjából lényeges problémára keres megoldást,
amelyet a pluralizmus negligált: (1) az egyik az, hogy mi az államnak a társadalmi reprodukció
egészében betöltött szerepe, (2) a másik az, hogy milyen formái vannak az állam és az
érdekcsoportok közötti viszonynak.
A konzervatív elmélet szerint a közpolitikát az állam és az állam által elismert érdekcsoportok
közötti interakció formálja. A csoportok közötti interakció az államon belül van intézményesítve és
közvetítve. Szemben a pluralizmussal és a liberalizmussal, amelyek vagy az egyénből, vagy az
egyén érdekeit kifejező csoportból indulnak ki, a korporatizmus axiómája az, hogy az állam, a civil
társadalom és a család intézményrendszerei és ezek egymáshoz való viszonya alkotja azt a primer
társadalmi szövetet, amely előfeltétele az egyéni szabadságnak is és az egyének közötti szerződésen
alapuló tranzakcióknak is. A szabadság és az autonómia értékeit, ill. az ezekből fakadó jogokat és
intézményeket (szerződés, piac) a konzervativizmus szerint nem tekinthetjük elsődleges társadalmi
céloknak, mert ezzel megkérdőjeleznénk az ember közösségi lény mivoltát. A konzervativizmus
kritikailag

viszonyul

minden

olyan

kormányzati

politikához,

amely

a

szabadságot

(szabadságjogokat), ill. az individuális autonómiát tekinti megvalósítandó céloknak és/vagy önmaga
legitimációs alapjának. Az egyén identitásának forrása nem az individuális autonómiában és
szabadságban található meg, hanem az egyéneknek az intézmények iránti kötelességében és
felelősségében. Ennélfogva a konzervatív közpolitika célja az intézmények és a korporációk
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ápolására és megerősítésére irányul.71
Hegel72 például - akit konzervatív teoretikusként is számon tartanak - a társadalmat olyan
dialektikus és dinamikus rendszerként írja le, amelyet - a három alapvető társadalmi intézménynek
megfelelően: az állam, a civil társadalom intézményei és a család - háromféle kötelezettségrendszer,
ill. ezek egymáshoz való viszonya szervesít egységes egésszé, ill. legitimál. Az egyéneknek
háromféle társadalmi kötelezettségük van: családi, szerződéses és állami. Az egyéneknek azért
vannak kötelezettségeik ezekkel az intézményekkel szemben, mert ezek biztosítják a fennmaradást
és a jólétet számukra.73 Szemben a liberalizmussal - amely azt állítja, hogy kötelezettségek csak
szerződések útján keletkeznek, amelyekbe az egyének önként lépnek be -, a konzervativizmus
szerint az egyéneknek nem azért kell az állampolgári hűség kötelezettségét vállukra venniük, vagy
családi kötelességeiknek eleget tenniük, mert szerződést kötöttek az állammal, ill. a családtagokkal,
hanem azért, mert ezek az intézmények társadalmi létük keretfeltételei és személyes jólétük és
önkiteljesedésük forrásai. A korporációk, az érdekcsoportok, a civil társadalom valamennyi
intézménye irányában is ugyanezen okból tartoznak az egyének kötelezettségekkel.
Hegelhez hasonló álláspontot képvisel E. Durkheim74 is, aki abból indul ki, hogy két ellentétes és
egyoldalú

társadalomelmélet

szabja

meg

a

kor

gondolkodását:

a

liberalizmus

és

a

communitárianizmus, amelyek éles cezúrát vonnak a privát és a köz, ill. az ezekhez kapcsolódó
értékrendek közé. Individuális jogok, személyi méltóság egyfelől, tradíció és közjó másfelől.
Durkheim saját feladatát - akárcsak Hegel - a két ellentét kibékítésében látja. Arisztotelészből
kiindulva konstatálja, hogy (a) az egyének erkölcsi viselkedése függ attól az életnyilvánítási tereptől
- társadalmi alrendszertől -, amelyben az egyén aktuálisan mozog, és hogy (b) e magatartásformák
alkotmányonként is különbözhetnek egymástól. Ő maga a társadalmi élet négy szféráját írta le
(család, civil szféra, gazdaság és politikai közösség), amelyekhez különböző morális érvelési
formák és szótárak köthetőek. Az erkölcsöknek ezt a szférák szerinti szétágazását morális
partikularizmusnak, erkölcsi pluralizmusnak és morális polimorfizmusnak is nevezi. Az
erkölcsöknek ez az elkülönülése a társadalom funkcionális differenciálódása mentén történik. A
társadalom “társadalmi miliőkre” való fragmentálódása, ill. ezeknek a miliőknek a megszilárdulása
és autonómmá válása a miliőknek adekvát erkölcsi hiedelmeket és gyakorlatokat hoz létre. A
különböző “erkölcsi birodalmak” között azonban gyakoriak a konfliktusok, csakúgy, mint az egyes
erkölcsi nézetrendszereken belül. A kérdés az, hogy a versengő erkölcsök között milyen alapon
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lehet prioritásokat megállapítani és, hogy lehet-e egyáltalán. Durkheim úgy érvel, hogy az
életszférák között van egy, amely érvényességét tekintve kitüntetett: a politikai közösség. Ennek a
szférának az erkölcse az állampolgári morál, amely mint ilyen szintén kitüntetett a többi
életnyilvánítási terep erkölcséhez képest. Ha pl. a családi, vagy a gazdasági szféra teljes mértékben
független lenne az állampolgári szférától - és következésképp ennek moralitásától - , vagy ha a két
előbbi dominálna az utóbbi fölött, akkor az eredmény (a) laissez-fare típusú pluralizmus lenne,
amely szélsőséges esetben oda vezetne, hogy a társadalom egésze felett egyetlen szféra és annak
erkölcse uralkodna, (b) ha ezzel szemben a politikai szféra uralkodna a többi fölött, akkor ez
etatizmust eredményezne.
A kitüntetett politikai közösség durkheimi fogalma felöleli a “másodlagos csoportok” (szakmai
szövetségek, érdekvédelmi szervezetek, szakmai közösségek, család) széleskörű pluralitásának
egészét, anélkül azonban, hogy maga ezekkel teljesen eggyé, azonossá válna. Ellenkezőleg: a
politikai közösség lényeges vonása az, hogy ellentét feszül a kormányzók és kormányzottak között,
az autoritás képviselői és az ebbe a csoportba nem tartozók között. A politikai közösség az
ugyanazon autoritásnak alárendelt másodlagos csoportok egyesülése, vagy egységesülése. A
politikai közösség azonban nem azonos az állammal sem, mert az Durkheim szerint a politikai
közösség legfőbb szerve, és mint ilyen pusztán eszköz a közösség kezében.
Durkheim elméletében az állam, az egyén és a korporációk (másodlagos csoportok) egy a hegeli
megoldáshoz hasonló dialektikus és dinamikus egységet alkotnak, amelyen belül az egyes részek
közvetítik egymás létezését és egyszersmind egymásnak kölcsönös kontrolljai is. Az állam
bíróságai útján védi meg az egyének individuális jogait a másodlagos csoportokkal (család, szakma,
foglalkozási csoport, gazdasági ágazat) szemben, amelyek hajlamosak az egyén abszorpciójára,
szabadságának negligálására. Az állam erkölcsi felelőssége az, hogy a politikai közösség útján
“emlékeztesse” a másodlagos csoportokat arra, hogy ők pusztán az egész részei, hogy partikuláris
érdekeik nem azonosak a közérdekkel. Az államnak ez a funkciója olyan dolgokat foglal magában,
mint pl. a gyermek megvédését az atyai önkénnyel szemben, vagy mint a munkás védelmét a
korporatív önkénnyel szemben. De mi gátolja meg az államot abban, hogy önkényt gyakoroljon az
egyének fölött? Durkheim válasza az, hogy a másodlagos közösségek, amelyek ellensúlyt és
kényszert alkotnak az állammal szemben és ellenőrzést gyakorolnak fölötte. Véletlenszerű
konfliktusoktól eltekintve, az állam és a másodlagos csoportok között nincsen valódi konfliktus.
Ennek egyik oka Durkheim szerint az, hogy a másodlagos csoportok létezése nélkül az állam és az
egyének közötti közvetítő viszony felemás lenne, mert az állam vagy túlzottan távol lenne az
egyénektől, hogy szerepét hatékonyan tölthesse be, vagy éppen ellenkezőleg, túlzottan sok
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aspektusát ellenőrizné a személyes életnek. Az állam és a másodlagos csoportok, ill. az egyének
törekvései és a közjó között - Durkheim szerint - dialektikus viszony áll fenn. Az állam a közjó
szolgálójaként meggátolja azt, hogy a másodlagos csoportok uralkodjanak az egyének fölött, ami
fontos mozzanata a közjó fogalmának. A másodlagos csoportok a reciprocitás elvének megfelelően
megakadályozzák azt, hogy az állam Leviatánná váljon és ily módon ők is hozzájárulnak a
közjóhoz. A másodlagos csoportoknak ezentúl lényeges szerepe az is, hogy létükkel nemcsak az
abszolút állam kialakulását akadályozzák meg, hanem azt is, hogy az állam túlzottan gyengévé,
erőtlenné váljon: erős civil társadalmi intézmények híján az egyes egyének jelenthetnek abszorpciós
veszélyt az államra.)
Az ideális korporatív társulásos rendben a kulcsszereplők a nyomásgyakorló szervezetek
(korporációk), melyek tevékenységét három közös cél határozza meg: (a) a társulások védik,
képviselik és előmozdítják funkcionálisan meghatározott érdekeiket, vagyis a társadalmi csoport,
gazdasági szektor, szakmai vagy foglalkozási csoport érdekeit. (b) A korporációk feladatkörébe
tartozik a szóban forgó csoport tagjainak, mint egyéneknek a “védelme” és szakmai
önkiteljesedésük feltételeinek a biztosítása, valamint (c) az általános érdek vagy közjó előmozdítása
is.
A korporációk korlátokat szabnak a polgári társadalom és a piacracionalitás individualizmusának és
kiragadják az egyént a polgári élet izoláltságából és rideg kegyetlenségéből. Maga a korporáció az
egyének egyfajta, pl. a közös szakmán vagy tevékenységen alapuló szocio-ökonómiai társulása,
amely “egy erkölcsi egészben” egyesíti a polgári társadalom atomizált egyedeit és biztosítja
számukra a gazdasági biztonság egy bizonyos szintjét. Michael Prosch Hegel értelmezése szerint a
két aspektus - az etikai és a gazdasági - közvetlen kapcsolatban áll egymással: a korporációk
erkölcsi aspektusa része ezek gazdasági és társadalmi funkciójának. 75 A korporációk a “nevelő
intézmények” szerepét töltik be tagjaik számára: szakmájuk vagy tevékenységük általános
érdekeinek megfelelően nevelik őket. A korporációknak ez az “önszabályozó” joga és szerepe
biztosítja a gazdasági vállalkozások függetlenségét és az egyének szubjektív szabadságát arra, hogy
foglalkozásukat és létformájukat megválaszthassák. A korporációk egyfajta “kvázi család” szerepét
töltik be tagságuk életében, akik “társakként” és nem konkurensekként viszonyulnak egymáshoz: a
korporáción belül a szolidaritás és nem az önző haszonmaximálás az egyének cselekvési maximája.
Hegel úgy fogalmaz, hogy a korporációk “objektív erkölcsöt” - szakmai erkölcsöt - hívnak életre a
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polgári társadalmon belül, amit a szakmai tisztesség érzületének a megkövetelésével érnek el.76
Szerinte a korporációk erkölcsi szerepének a súlyát bizonyítja az is, hogy a polgári társadalmon
belül a “szakmai becsület” az erény egyetlen konkrét és érvényes formája. Németországban a
magántermelők nagy része a mezőgazdaságban, az iparban, kereskedelemben csakúgy, mint az ún.
szabad foglalkozású személyek - mint amilyenek az önmagukat alkalmazó orvosok és ügyvédek napjainkban is a megfelelő kamarához tartoznak, amelyek meghatározzák és kikényszerítik a
szakmai normákat és az életvezetés szabályait. Fontos kiemelni, hogy a kamaráknak a vezető
funkcionáriusai nemcsak a politikai nyomásgyakorló szervezetek tagságát képviselik, hanem a
kormányzat autoritását is gyakorolják tagságuk fölött. A nyomásgyakorló szervezetek ennélfogva
egyfajta “közvetítő közép” szerepét játsszák az érdekérvényesítésben, mert a civil társadalmat
képviselik, és annak érdekeit közvetítik az állam irányában, az állami és/vagy közérdeket közvetítik
és képviselik az érdekcsoportok, a civil társadalom irányában.
A korporációk egymáshoz való viszonyára a “stratégiai interdependencia” akceptálásaként a
reciprocitás-elv kölcsönös elfogadása a jellemző.77 Ha pl. a munkavállalók túlzottan magas béreket
harcolnak ki a kormánytól, az csökkenti a munkaadók profitját és ennek következtében a beruházási
hajlandóságot, vagy megfordítva, ha a munkaadóknak sikerül elérniük egy olyan adórendszer
bevezetését, amelynek terheit alapvetően a bérből és fizetésből élők viselik, az a munkavállalók
oldalán fog elégedetlenséget szülni. A kölcsönös függéseknek ez a rendszere viszonylag stabil és
“igazságos” paktumok keresésére sarkallja a feleket, ami azonban csak akkor érhető el, ha a
“szerződő” érdekcsoportok (1) az erőforrásokban és

az érdekképviselet képességében

szimmetrikusak egymással, azaz ha egyenlő hatalommal vagy befolyással rendelkeznek, és ha (2)
monopolizálják a szóban forgó gazdasági ágazat, szakma vagy foglalkozási csoport tagjainak a
képviseletét. (Németországban pl. a kormányzati döntések befolyásolása

csak a legnagyobb

csúcsszövetségeken keresztül történhet meg, amelyek gyakran kényszerítik a szövetséget alkotó
szervezeteket arra, hogy

partikuláris követeléseiket rendeljék alá a nagyobb föderációk

érdekeinek.) Az erőforrások nagyfokú egyenlőtlensége vagy az érdekképviselet fragmentáltsága
kizárja az interdependens felek közötti stabil egyezségek lehetőségét: az előbbi azért, mert az
erősebb fél nincs rákényszerítve a tárgyalásra, az utóbbi azért, mert ha egy területen több
érdekszervezet küzd egymással a monopolhelyzetért, az szétforgácsolja az energiákat és ugyancsak
“Láttuk alább, hogy az egyén, amikor a polgári társadalomban magáról gondoskodik, másokért is cselekszik. De ez
a tudattalan szükségszerűség nem elég: tudatos és gondolkodó erkölcsiséggé csak a testületben lesz. E felett persze
az állam magasabb felügyeletének kell állnia. mert különben megcsontosodna, magában megtokosodna, és
nyomorult céhrendszerré süllyedne. De önmagában a testület nem zárt céh: inkább erkölcsössé tétele az elszigetelten
álló mesterségnek és felemelése olyan körbe, amelyben erősségre és becsületre tesz szert” Georg Friedrich Wilhelm
Hegel, A jogfilozófia alapvonalai, Akadémiai Kiadó Budapest, 1971, 260.o.
77 V.ö.Lewis J.Edinger, Pressure Group Politics in West Germany, In: Pressure Groups, ed. by Jeremy Richardson,
Oxford University Press Oxford-New York 1993, 186.o.
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meggyengíti a tárgyalási pozíciót. (3) A csoportok közötti sikeres érdekegyeztetésnek és/vagy
kompromisszumnak fontos feltétele továbbá az integratív erejű erkölcsi értékrendszer, amely a
csoportok egymás iránti szolidaritásában, a reciprocitás elvének tiszteletben tartásában és a közjó
iránti elkötelezettségben testesül meg.
A korporációk nem engedhetik meg maguknak, hogy olyan célokat állítsanak tagjaik elé vagy olyan
tevékenységekkel foglalkozzanak, amelyek ellenkeznek az “általános érdekkel” vagy “közjóval”
általában: hogy ez ne következhessék be, annak garanciája maga az állam. Azonban ez korántsem
jelenti azt, hogy a korporációk számára az állam közvetítené a megvalósítandó célokat vagy
dolgozná ki számukra működésük szabályzatát. A kereskedelem és az ipar minden ágazata,
csakúgy, mint a szakmai és foglalkozási csoportok “korporációikon” keresztül gyakorolják az
“önkontrollt”, anélkül, hogy ebbe az állam beleavatkozna. A tapasztalat megtanította őket arra,
hogy a versengő érdekcsoportok semlegesíthetik egymást, ha egymással konfliktusban álló
követeléseket támasztanak a kormányzattal szemben és azzal is tisztában vannak, hogy a bíróságok
és kormányhivatalok el fogják utasítani azokat a követeléseket, melyek szemben állnak a
közérdekkel, vagy amelyek sértik a jog és az igazságosság legitim elveit. 78 Ennek magyarázata
részben az érdekcsoportpolitika legitimitását biztosító szabályokban és azokban a kulturális
normákban van, amelyek a speciális érdekek fölé helyezik az állam és a közérdeket, részben pedig
abban, hogy a közhivatalnokok legitim döntőbírókként szerepelnek a versengő csoportérdekek
megítélésében. Edinger szerint ezek a kényszerek még a leghatalmasabb érdekcsoportok politikai
befolyását is képesek megzabolázni. A korporatista irodalom szerint mindez egyfajta “garancia”
arra, hogy a közpolitikai döntéshozók elkerülhessék azt, hogy valamely érdekszövetség vagy
érdekszervezet puszta eszközeivé degradálódjanak. A közpolitika feletti kontroll végső elemzésben
a választott és kinevezett köztisztviselők kezében van.
Az elmondottakból levonható az a következtetés, hogy a korporativizmus államfelfogását nem
szabad összekeverni az etatizmussal, mert az nem monolit intézményként fogja fel az államot,
hanem az egymást kölcsönösen kontrolláló közpolitikai szereplők interakciójaként értelmezett
közpolitikai folyamat kitüntetett részeként.
A korporativizmus javára írható, hogy meggyőzően érvel(t) amellett, hogy (a) állami intézmények
(közpolitikák) elégítik ki a civil társadalom olyan szükségleteit, amelyre a szabad társulások és a
piacok nem képesek. Ilyen szükségletek a közjavak (jogrendszer, honvédelem stb.), amelyeket csak

78

V.ö. Lewis J.Edinger, I.m., 186-187.o.

69

egy egységes autoratív állam elégíthet ki, (b) és hogy az államnak szuverenitással kell rendelkeznie
valamennyi állampolgár és valamennyi másodlagos csoport fölött ahhoz, hogy feloldhassa az
egyének közötti, vagy az egyének és a másodlagos csoportok közötti konfliktusokat, ill., hogy
döntéseit elfogadják. Ez a szuverenitás azonban nem korlátlan, mert az állam és állampolgár, ill. a
különböző társulások között a jog, az alkotmány közvetít, amely úgy korlátozza ezt a szuverenitást,
hogy közben mint szuverenitást nem szünteti meg.
A korporativizmussal szembeni leggyakoribb ellenvetés, hogy az nem univerzális elmélet, hanem
partikuláris, mert érvényessége csak olyan országok gyakorlatára terjed ki, mint pl. Svédország,
Ausztria vagy Németország. Egy másik ellenvetés az, hogy minden jelentősége mellett, a
kormányzat és a különböző társadalmi csoportok és korporációk közötti kapcsolat csak egyik eleme
a közpolitikacsinálásnak, a kormányzati tevékenységet nem lehet pusztán erre a kapcsolatra
redukálni és ebből kiindulva nem is lehet teljesen megérteni. Egy harmadik kritikus pontja az
elméletnek az, hogy nem fogalmazza meg világosan azt, hogy milyen tartalommal bírnak azok az
érdekcsoportok, amelyeket az állam “képvisel” és hogy milyen kritériumok talaján dönt az állam
arról, hogy adott esetben melyik érdekcsoport törekvése releváns. Az e kérdésre adott konzervatív
válaszok nagyon sokfélék: egyesek azt hangsúlyozzák, hogy a korporativizmus az autonóm
államfogalom manifesztációja, amely a társadalmi változások támogatásának szolgálatában áll,
mások azt emelik ki, hogy az állam maga olyan rendszer, amelyet a civil társadalom leghatalmasabb
korporatív szereplői tartanak kívánatosnak, mert csak ennek közvetítésével képesek saját
törekvéseik megvalósítására.
Az abszolút politika
A kormányzati szerep tartalmi megítélésének egy következő formája a politikának az a felfogása és
az a politikai gyakorlat, amit Pizzorno79 találóan “abszolút politikának” nevezett. Ezt olyan
totalitáriánus politikai gyakorlatok és ideológiák fémjelzik, mint a jakobinizmus, a bolsevizmus és
a fasizmus. Az abszolút politika elmélete és gyakorlata eszmetörténetileg - ha hihetünk Pizzornónak
- a keresztény középkor invesztitúra harcaira vezethető vissza. Az abszolút politika - a politika
funkcionalista szemléletének antitéziseként - a politika mindenhatóságába vetett hitén alapszik,
képviselői úgy tekintenek a politikai tevékenységre, mint amely (a) primátust élvez valamennyi politikán kívüli - társadalmi alrendszerrel szemben (a politika írja elő működésük játékszabályait),
(b) mint amely az egyedüli olyan kitüntetett tevékenység és életnyilvánítási terep, amely képes a
társadalmi evolúció meghatározására (a társadalom átalakítására), melynek folytán a történelmi
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fejlődés megközelíthet bizonyos eszményi állapotokat. Az abszolút politika célja egy bizonyos
eszmény alapján kívánatosnak mondott „jó” társadalom megvalósítása. A politikum kitüntetett
társadalmi alrendszerként való tételezése abban rokon a klasszikus görög felfogással, hogy akárcsak
az, ez is a legmagasabb rendű emberi tevékenységnek tekinti a politikát és az ember
önértelmezésének terepeként kezeli azt, lényeges különbség azonban az, hogy az abszolút politika
nem a politikai szereplők diskurzusa révén véli megoldhatónak a közösségi problémákat, hanem
egy kitüntetett, a priori tudás birtokában lévő hatalmi elit monológja, társadalomra való
rákényszerítése révén. Az abszolút politika mindenhatóságot tulajdonít a politikának és ezzel
összekeveri azt a vallással. Az abszolút politika - akárcsak a vallások - a társadalom és egyén
“végső céljának”, a történelemnek egy vízióján alapul, ill. azon az előfeltevésen, hogy létezik egy
olyan kitüntetett társadalmi csoport (párt) vagy vezér, aki rendelkezik azzal a tudással, melynek
alapján a társadalom és az egyén végső célja meghatározható. A “végső célok” és a “közvetlen
gyakorlati célok” (a stratégia és a taktika) azonban nem esnek automatikusan vagy feltétlenül
egybe, másrészt a végső célok - szemben a közvetlen gyakorlati célok bizonyosságával előrejelezhetetlenek, ismeretlenek és bizonytalanok, ennélfogva meg kell találni a hosszú-és
rövidtávú célok közötti közvetítéseket és meg kell szüntetni a végső célokkal kapcsolatos
bizonytalanságot. A bolsevizmus esetében erre szolgált az ábécésített marxizmus, a dialektikus
materializmus kánonja. E kitüntetett tudástípusok “értelmes egységbe” próbálták rendezni a múltat
és a jövőt csakúgy, mint a társadalmi élet különböző színtereit és ezzel kijelölték az egyén helyét is
ebben az univerzumban. Az abszolút politika valamennyi formája dichotomizálja a tudást is, és a
hatalmat is: különbséget tesz (a) általános és partikuláris tudás, (b) spirituális és temporális hatalom
között. Minthogy az általános tudást magasabb rendűnek tekinti a partikulárisnál (a bolsevizmus
esetében a dialektikus materialista kánon magasabb rendűnek számított a szaktudományoknál,
ahogyan a középkorban a vallásnak volt primátusa a többi ismeretformával szemben), ezért az
utóbbi csak az előbbi birtokában ragadható meg. Ha a tudás a társadalom megváltoztatására
szolgáló hatalom, akkor a fentiekből szükségképpen adódik, hogy a spirituális hatalom magasabb
rendű a temporálisnál. Mindebből az következik a kormányzat számára, hogy nem hozhat sikeres
napi-politikai döntéseket anélkül, hogy ne lenne birtokában annak a tudásnak, amely a társadalom
és az egyén általános céljaira vonatkozik. Ezt a kitüntetett tudást az abszolút politika esetén a végső
célok meghatározására mozgósítják, ill. arra, hogy megtalálják a közvetítéseket a végső és a
közvetlen, mindennapi célok között. Emellett az abszolút politika hívei szerint, ez a tudás az,
melynek révén a társadalom és az egyén képessé válik partikularitása meghaladására: a konkrét idő
és hely korlátainak ledöntésével az egyetemesbe, a világtörténelem tendenciavonalába való
felemelkedésre.
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Az abszolút politikának, mint “elmélet és gyakorlat egységének” a szimbolikus értelmi világokkal
(világvallások) analóg strukturális meghatározottsága jól illusztrálható a kanonizált, ahogyan a
korabeli kritikusok nevezték, az “ábécésített marxizmus” kormányzati gyakorlatával. Az abszolút
politika szociológiailag három strukturális szint egymásra vonatkozódási folyamataként írható le. 1.
Az első strukturális szinten a dialektikus és történelemi materializmus, mint olyan globális
(filozófiai) tudás áll, amely a társadalmi és történelemi evolúció törvényszerűségeinek
magyarázatában kognitív és normatív érvényességre tart igényt. 2. A második strukturális szint a
dialektikus és történelmi materialista kánon által feltárt törvényszerűségeknek a gyakorlatba való
átültetése, a globális tudás által meghatározott társadalmi praxis, a társadalom és benne az egyének
anyagi és szellemi újratermelési folyamata. Az elmélet érvényességi igénye szerint ez a szint nem
más, mint a globális tudás társadalmi alrendszerekben való reprodukciója. 3. A harmadik
strukturális szint az első kettő (globális elmélet és ennek reprodukciója) “társadalmi teste”, az
állam, azon belül is a párt, mint forradalmi élcsapat, amely a maga erőszakszervezeteivel garantálni
próbálja, hogy a társadalom a dialektikus és történelmi materializmus által lefektetett
törvényszerűségek alapján működjön, és amely az ezt destruáló cselekvési és gondolkodási
stratégiákkal szemben szankciókat helyez kilátásba. A dialektikus és történelmi materializmus
érvényességét és legitimitását szolgálta a kánonhoz kapcsolódó kommentár-és interpretációs
irodalom, amelynek révén kontinuitás jön létre a jelen és a múlt között, mert a kanonizált elveket és
törvényszerűségeket a jelen szemüvegén keresztül, a jelen szellemi-ideológiai szükségleteinek a
bázisán értelmezik újra. Emellett a kommentár-és interpretációs irodalom az, amely közvetítéseket
kísérel megfogalmazni az aktuális jelen és az elmélet által kívánatosnak és szükségszerűnek
tekintett végcél, a kommunista társadalom között oly módon, hogy a jelen “lehetőségeiből”
kiindulva, történelmi szakaszokat (a szocializmus, mint a kommunizmus alsó foka, a fejlett
szocializmus) és ezeken belül taktikákat és stratégiákat dolgoz ki a végcél megvalósítása érdekében.
Némi leegyszerűsítéssel azt mondhatni, hogy a II. Internacionálé és az orosz bolsevizmus által
kanonizált marxizmus három egymással szoros összefüggésben álló evidenciára, sarktételre épült.
Ezek: A/ a politikai szféra primátusa a társadalom összreprodukciós folyamatain belül, B/ az állami
tulajdon dominanciája a gazdasági rendszeren belül, C/ a dialektikus és történelmi materialista
kánon, amely globális tudásként, iránymutatásként és módszerként alapot szolgáltatott a gazdasági,
politikai és kulturális folyamatok értelmezéséhez és e folyamatok regulálásához. Empirikusan a
kormányzás kitüntetettsége két dologban jelent meg: egyrészt abban, hogy a politika viszi véghez a
társadalom különböző alrendszereinek társadalomegésszé, totalitássá szervesítését (a politika szabja
meg azt a mérték-és arányrendszert, amely kijelöli a gazdaság, a tudomány, a művészet és a privát
szféra helyét és súlyát a társadalmi organizmus egészén belül), másrészt a politikum az egyes
társadalmi alrendszereket közvetlenül, belülről is konstituálja (a gazdaságot gazdaságpolitikaként, a
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művészetet művészetpolitikaként, a tudományt tudománypolitikaként stb.) Közismert, hogy a
társadalmi és történelmi evolúció gyarmatosítására tett eme kísérlet önmaga ellentétébe fordult,
mert gazdasági jólét helyett krónikus hiányt produkált, politikai demokrácia helyett annak
elnyomását, az egyes ember önkiteljesedése helyett szabadságtól való megfosztását, a művészetek
és tudományok szabad fejlődése helyett azok politika szolgáló lányává való tevését.

A kormányzati politikák klasszifikációja
A kormányzati politika, mint az emberek akaratának megvalósulása: aggregatív és integratív
politikák
A kormányzati politika és ezen belül a nyomásgyakorlás pluralista és korporativista
megközelítéseinek közös axiómája, hogy a közpolitikacsinálásban végső fokon az emberek akarata
kell érvényesüljön, ill., hogy a kormányzati politika célja a közjó vagy közérdek megvalósítása kell
legyen. A pluralista és korporativista elméleti hagyomány azonban különbözik abban, hogy (1) mit
kell értenünk az “emberek” fogalmán, és (2) abban is eltér, hogy miként kell értelmeznünk az
“emberek uralma” kifejezést.80 A pluralizmus és elméleti öröksége aggregatív folyamatnak tekinti a
közpolitikát, a korporativista-konzervatív eszmetörténeti tradíció integratív folyamatot lát benne.
Az aggregáció hagyománya az “emberek” fogalmán egymástól izolált, szuverén állampolgárok
“kollekcióját” érti, az integráció hagyománya csoportként vagy közösségként határozza meg az
emberek fogalmát, amelynek nemcsak a pillanatnyi érdek diktálta jelene, hanem ezen túlmutatóan
történelmi múltja és jövője is van. Az aggregáció eszmei örökségén belül az “emberek akarata” a
racionális (önérdekkövető) állampolgárok vagy érdekcsoportok (a csoport e szemléleten belül
analóg az egyénnel) közötti tárgyalások, alkudozások és koalícióalakítások eredményeként, egyfajta
cserekapcsolat következményeként adódik a többségi szabály elvének érvényesülése mellett. Az
integratív modell szerint az emberek akarata az érvelő-vitatkozó állampolgárok (ill. korporációk) és
politikai uraik (választott és kinevezett köztisztviselők) közötti tanácskozásban kerül napvilágra,
akik közösen vallott “erkölcsi köznyelv” és/vagy értékrend kontextusában próbálják megfogalmazni
és megtalálni a közjót és a közérdeket. Az aggregatív elméletek a racionális önérdekkövetésen és a
piaci cserén alapuló “társadalmi rendet” előfeltételeznek, az integratív elméletek olyan rendet
posztulálnak, amely a történelmen, a kötelességen és az “észen” alapul (Hegel). Az aggregatív
modell értelmezése szerint a kormányzati gyakorlatban a politikai vezetés az érdekek közötti
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döntőbíró és/vagy a játékvezető szerepére redukálódik, az integratív modellben a tradíció, az
erkölcsiség és a közjó (közérdek) képviselője és letéteményese. Az aggregáció elméletei a többségi
szabály

magasabbrendűségét

és

kizárólagosságát

hangsúlyozzák

a

közjó

kormányzati

megközelítésében, az integratív hagyomány elméletei a jogok, az intézményes normák, a
szolidaritás, a reciprocitás és a bizalom értékeit emelik ki a közjó meghatározásában. Az aggregáció
elméletei úgy tekintenek a kormányzati gyakorlatra és az erőforrások elosztására, mint a
közpolitikai folyamat legfontosabb eredményére, az integráció elméletei a közösen kitűzött
célokban, a reciprocitásban látják a kormányzati output jelentőségét. Az aggregatív elméletek a
közpolitikai szereplők szakértelmére és a közpolitikai döntések hatékonyságára helyezik a
hangsúlyt, az integratív elméletek a gyakorlati bölcsességre és az igazságosságra.
A pluralizmus és korporativizmus ill. az aggregatív és integratív eszmetörténeti hagyomány a
kormányzati gyakorlat és benne az érdekérvényesítés két, egymást kizárni látszó alternatív
felfogását tükrözi. Intuitíve nem nehéz belátni e két párhuzamosan futó elméleti tradíció és
kormányzati gyakorlat „eszmei” összetartozását, amit az is megerősít, hogy az egyes közpolitikákat
csak úgy tudjuk “kiértékelni”, ha egyszerre vesszük figyelembe a pluralista és korporativista
hagyomány alapértékeit, azt, hogy a szóban forgó közpolitika milyen mértékben járult hozzá (a) a
társadalom erkölcsi-politikai integritásához és (b) a különböző csoportérdekek aggregálásához.
Napjainkban a kormányzati politikák értelmezésében és kiértékelésében az aggregatív, pluralista
szempont dominál, ami a “hatékony elosztás” kérdését állította előtérbe, háttérbe szorítván az
integritással kapcsolatos olyan értékszempontokat, mint az igazságosság, szolidaritás, reciprocitás,
bizalom, család, közösség és kötelesség. Azt sem szabad ugyanakkor elhallgatnunk, hogy ennek
“oka” részben az állam, ill. a kormányzati intézmények közpolitikacsinálásban játszott szerepének a
problematikussá válásában keresendő. Pateman értelmezése szerint ez azonban pusztán múló
jelenség, mert - szerinte - az aggregatív és integratív hagyomány, a pluralizmus

és a

korporativizmus (ill. az előbbihez kapcsolódó demokratizálódás és az utóbbihoz köthető
bürokratizálódás) ciklikusan váltogatják egymást a kormányzati politikák és a politikatudomány
történetében, ennélfogva pusztán idő kérdése, hogy az uralkodó liberális individualizmussal
szemben megjelenjen, és ismét teret követeljen önmaga számára a közösséget és “egységet”
hangsúlyozó korporativizmus.
A kormányzati politikák és a keretfeltételeiket meghatározó politikai intézmények ciklikus
váltakozása nem új dolog: fűzi tovább Pateman gondolatait March és Olsen. A Nyugat története
annak az ellentmondásnak a tükröződése és továbbélése, amely a monarchia centralizációs erői és a
regionális vagy funkcionális decentralizációs erők, a király és a bárók között feszült az európai
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középkorban. E küzdelem új, interdependens “kiegyensúlyozó”erők és ezzel új konfliktusok
megjelenését eredményezte: ezek a legnagyobb szervezett érdekcsoportok modern bárói egyfelől, a
választott köztisztviselők, bürokraták és bíróságok másfelől. Az integratív ciklusok idején az állam
intézményes eszközeinek a megerősítése állt előtérben, amely a bárók hatalmának a korlátozását
szolgálta, az aggregatív periódusokban az állam autoritásának kiüresítése, érdekcsoportok általi
gyarmatosítása dominált. Az előbbire szolgálhat történelmi példaként a királyi bíróság intézménye,
az utóbbira - napjainkban - a kormányzati tevékenység privatizálását és az állami szerepvállalás
minimalizálását célzó kísérletek.
A kormányzati politika “hogyanja”: racionalista és normatív modell
A kormányzati politika “hogyanjának” elméleti megközelítésében,

napjainkban két alapvető

irányzat uralkodik: (1) a kormányzás racionalista és (2) normatív értelmezése.
A racionalista modell abból indul ki, hogy (1) a kormányzati célok és prioritások demokratikus
választási folyamatok (parlamenti döntések) által adottak, (2) a kormány és kormányhivatalok
feladata ezek gyakorlatba való átültetése, amit úgy érnek el, hogy információkat gyűjtenek a
tényekről, a cél-eszköz relációról, hogy azokat hatékony közpolitikákként valósíthassák meg. A
racionális választások elméletén alapuló racionalista modell képviselői úgy vélik, hogy nem
követnek el nagy hibát, ha a kormányzati “döntéshozót” úgy kezelik, mintha az egyetlen
individuális személy volna, akinek döntést megalapozó értékrendje stabil és koherens. Az
individuális és a közösségi döntés közötti analógia azonban nemcsak abból a szempontból
problematikus, hogy az egyén nem azonosítható a csoporttal, sem semmiféle más közösséggel (mert
az utóbbiról csak feltételesen tehetjük fel, hogy tagjainak értékrendje teljes mértékben egybeesik,
amely alapot szolgáltathatna arra, hogy a csoportot “egyénként” kezeljük), hanem azért is
problematikus, mert maga az egyén sem tekinthető olybá, mint akinek érték- és preferencia rendje
koherens és stabil. Az egyénekre és a csoportokra egyaránt jellemző lehet, hogy “nem tudják, hogy
mit akarnak”, és azt sem, hogy “mit tudnak”, sőt az is lehet, hogy nem valósítják meg, amit egyszer
már elhatároztak.81 Az akaratgyengeség, döntésképtelenség és a kognitív inkompetencia (a
tökéletlen információk és a korlátozott racionalitás) mind a kollektív, mind az individuális
döntéshozatal szintjén jelen lehetnek.
A racionalista modellel szemben, a normatív modell abból indul ki, hogy (a) minden kormányzati
döntés értékek melletti elköteleződés, amely erkölcsi elvekkel igazolható, amelyek egyszersmind a
81

V.ö. Jon Elster, Solomonic Judgement: Studies in the Limitations of Rationality, Cambridge University Press,
Editions De Le Maison, Des Sciencies De L’ Homme Paris, 1989, 181.o.

75

politikák kiértékelésének is kritériumai. (b) A normatív modell olyan kérdésekkel foglalkozik mint,
hogyan válnak az olyan “metafizikai elvek”, mint amilyenek az értékek “pozitív törvénnyé”,
hogyan olvad össze a “kell” és a “van” egy olyan társadalompolitikai realitássá, amellyel - ha
egyszer létrejött - valamennyi egyén szembesül, vagy miként lehet az egyszer létrehívott
társadalompolitikai realitást közösségi döntések révén újfent alakítani vagy megváltoztatni.
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A

kormányzás normatív megközelítésének egyik központi tétele az, hogy a kormányzati politika a
kollektív cselekvés problémáinak a megoldására törekszik, vagyis az egyéni és közérdek
harmonizáltatására. E helyütt fontos kiemelni azt, hogy a kormányzás normatív értelmezése (vagy a
normatív közpolitika) nem foglalkozik a személyes erkölcs kérdéseivel, azzal, hogy “Miért kellene
inkább A-t, mint B-t cselekednem”, hanem olyan objektív “politikai-etikai” kérdésekre irányul,
mint “Miért kell a kormányzói hatalmat „A” közpolitikai alternatíva megvalósítására használni és
miért nem „B”-re”. Másként fogalmazva: a normatív modellt nem foglalkoztatják sem a személyes
erények, sem a közpolitikai szereplők erkölcsi habitusa, érdeklődése inkább arra irányul, hogy a
közpolitikai döntéshozó hogyan “igazolja” azt, hogy az államhatalmat miért „A” és miért nem „B”
közpolitikai cél vagy program megvalósítására használja.
A döntéshozó azonban súlyos nehézségekkel találja szemben magát, amikor értékválasztásait
igazolnia kell, mert az értékek egymással összemérhetetlenek és adott esetben normatíve
divergensek, azaz csak egymás rovására érvényesülhetnek. A kormányzati döntések nehézsége nem
abban áll, hogy a döntéshozó ne tudná világosan megkülönböztetni az értékest az értéktelentől, a jót
a rossztól, hanem abban, hogy a döntési szituációk gyakran kényszerítik olyan dilemma
helyzetekbe, ahol két pozitív érték közül kell választania, ahol az egyik érték melletti elköteleződés
szükségképpen egy másiknak a feláldozásával jár. Az ilyen típusú választásokat azonban nehéz, ha
nem lehetetlen igazolni, mert a döntéshozó nem rendelkezik egy olyan mércével, amelynek alapján
az egyes értékek “értékességét” össze tudná egymással hasonlítani.
A racionalista modellben a közpolitikai döntések jól meghatározott, körülírható és lineárisan
egymásra épülő lépések sorozatai. (1).A kiindulópont a céloknak és értékeknek az azonosítása,
annak a meghatározása, hogy mit akarunk elérni. (2). A második lépés az alternatív utaknak és
módszereknek a kijelölése és definiálása. (3). A harmadik stádium valamennyi alternatíva
lehetséges következményeinek az előrejelzése és kiértékelése. (4) Az utolsó lépés annak az
alternatívának a kiválasztása, amely maximálja a megvalósítandó célt. A neoklasszikus
közgazdaságtan racionalitás és társadalomfogalmát (a haszonmaximáló egyént és a piacot)
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modelláló racionalista közpolitika koncepció azonban meglehetősen problematikus, mert a céloknak
és értékeknek a maximálása sokkal komplikáltabb dolog, mint amilyennek az a racionalista modell
szemüvegén keresztül látszik. A kormányzás értelmezésének ez a formája a közpolitikai
cselekvések világát az egyszerű teleológiai cselekvés cél-eszköz viszonyára redukálja, vagyis
eltekint attól, hogy a politikai célok identifikálása, a versengő értékek közötti választás - ha az nem
önkényes - a közpolitikai döntéshozó szempontjából ugyanolyan nehézséget jelent, mint a céloknak
megfelelő eszközök kiválasztása. Mindez természetszerűen vonja maga után, hogy a közpolitika
eme leegyszerűsített szemléletének horizontján kívül esnek a kollektív cselekvéssel, az érdekek és
értékek közötti konfliktussal fémjelzett döntési vagy választási szituációk. Az egyéni és kollektív
érdekek között konfliktus támadhat például a közjavak kapcsán. Noha a közjavak olyan jószágok,
amelyek a társadalom valamennyi tagja számára értékek (ilyenek: a jogbiztonság, a
nemzetbiztonság, a tudományos felfedezések, az állami egészségügyi ellátás stb.) és amelyeknek a
fogyasztásából senkit sem lehet és nem is kell kizárni, ennek ellenére az emberek mégsem hoznak
szívesen áldozatokat ezek biztosítására, mert úgy gondolkodnak, hogy személyes hozzájárulásuk
ezen értékek létrehozatalához vagy túlságosan csekély, vagy pedig azért, mert racionális
haszonmaximálók és bíznak abban, hogy a többiek jóvoltából úgy is részesülnek majd e javakban.
A közjavak létrehozásában való részvétel megtagadása, a potyautasság, tipikus esete annak, amikor
az egyéni nyereségek társadalmi veszteségekkel, ill. társadalmi költségekkel járnak együtt. A
kormányzati politika egyik eminens feladata olyan módszereknek a megtalálása, amelyekkel fel
lehet oldani a kollektív cselekvés dilemmáit, vagyis amelyekkel a stratégiailag racionális
cselekvőket a közös problémák kooperatív megoldása irányába lehet terelni.
A

kormányzás

racionalista

elmélete

a

célokat

valamifajta

végső,

tovább

már

nem

problematizálható, neutrális adottságokként kezeli és a politikai preferenciákkal azonosítja. A
közpolitika által megvalósítani kívánt célok azonban sem nem adottságok, sem nem
értéksemlegesek, amit az is mutat, hogy a politikai döntéshozó döntéseinek „igazolásakor” mindig
valamilyen értékre fog hivatkozni: az egyik döntést a gazdasági hatékonyság érdekében kellett
meghozni, egy másikat a társadalmi igazságosság nevében. Noha ezek a hivatkozások lehetnek
puszta racionalizációk, a szóban forgó döntés “megideologizálásai”, melyek nincsenek
kapcsolatban tudatos értékválasztással, azonban a közpolitikai döntéshozó akkor is bizonyos
értékek mellett és/vagy más értékek ellen “kénytelen” dönteni, ha ezt nem tudja, vagy nem akarja.
A szociálpolitikában vagy az egészségügyben a szűkös jószágot oda lehet ítélni annak is, aki a
leginkább rászorul, annak is, akinél a legnagyobb hasznosságot eredményezi. Határozzon bárhogy
is a döntéshozó, döntése mindig értékválasztás is lesz egyben, mert mint a fenti példában vagy a
hatékonyság vagy az igazságosság értéke mellett fogja elkötelezni magát.
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Normatív értékszempontok alkotják a kormányzati célok és döntések mögöttes tartományát,
amelyek erkölcsi érveket szolgáltatnak az adott kormányzati politika számára, és amelyek egyben
ezek kiértékelésének a normái is. Az erkölcsi- és értékítéletek, amelyekre a döntéshozó hivatkozik,
nem azonosíthatóak a közgazdaságtan preferencia fogalmával, amelynek szinonimájaként a
közgazdászok találóan az ízlés fogalmát használják. Ahogyan ízlésítéletekről nem lehet vitatkozni
(de gustibus non es disputandum), mert azok szubjektívek, ugyanígy a preferenciákat sem kell
megmagyarázni, vagy igazolni. Azt, hogy valaki miért kedveli inkább a barna, mint a szőke nőket,
nem kell megmagyaráznia, de ha közpolitikai szereplőként azt a kijelentést teszi, hogy a
halálbüntetést vissza kell állítani, vagy, hogy a legrosszabb társadalmi helyzetűeket előnyben kell
részesíteni, vagy, hogy a szűkös jószágot annak kell odaítélni, akinél ez a legnagyobb hasznosságot
fogja eredményezni stb., akkor ezek mellett az erkölcsi tartalmú kijelentések mellett indokokat kell
felhozni.
A kormányzati politikák esetében sohasem lehetünk biztosak afelől, hogy az adott politika sikeres
volt-e vagy sem, mert nem rendelkezünk egy a piachoz hasonló értékmérővel, amely ezt kétséget
kizáróan tudtunkra adná. Ugyanis a közpolitikában a megvalósítani kívánt cél, érték vagy
preferencia soha nem egyértelmű, mindig vita- és kétségek tárgya. A közpolitika szereplői, a
parlamenti pártok, a kormány, a bürokrácia, a nyomásgyakorló csoportok és a nyilvánosság
egyaránt egyetért abban, hogy a közpolitikáknak, igazságosaknak és hatékonyaknak kell lenniük,
általános orientációs pontként pedig a közjót kell tekinteniük. Azonban mihelyst döntésre kell
jutniuk egy közpolitikai kérdésben, mondjuk az adórendszer és ezen belül az adósávok
meghatározásában, azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy a különböző közpolitikai szereplők eltérően
értelmezik azt, hogy mi számít igazságos adórendszernek. És mindez nem pusztán azért van így,
mert a különböző szereplők érdeküknek megfelelően mást és mást tekintenek igazságos
adórendszernek, hanem azért is - ezt az igazságosságról szóló fejezetben meg fogom világítani -,
mert maga az igazságosság, mint az értékek általában, plurális és belső ellentmondásokkal terhes.
Az adórendszer példájánál maradva, a döntéshozó (k) számára két alternatíva áll nyitva: vagy olyan
adórendszerről döntenek, amely a társadalom leghátrányosabb helyzetben lévő rétegeit juttatja
előnyökhöz (rawlsi elv), vagy olyan mellett, amely a gazdaságilag privilegizáltabb csoportok
számára kedvezőbb (utilitarista elv). Döntsenek bárhogy is, a döntésnek mindkét esetben lesznek
nyertesei és vesztesei, ennélfogva a “közpolitikai probléma” (ez esetben az igazságos adórendszer)
nem nyert végleges - csak ideiglenes - megoldást, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy az
adórendszereket - egy idő után - mindenütt a világon “újra kell gondolni” és a körülményeknek
megfelelően meg kell változtatni.
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A kormányzati politika normatív megközelítésének kiindulópontja az, hogy nincs értékmentes
közpolitika, mert minden közpolitika céljaiban (részben legalábbis) értékek realizálására irányul és
olyan mögöttes erkölcsi érveket

feltételez, amelyek segítségével “igazolható” is. Azonban a

közpolitika normatív értelmezésének – csakúgy, mint magának a közpolitikai döntéshozó (k)nak szembe kell néznie az értékpluralizmus illetve a különböző értékek közötti konfliktus dilemmájával,
ami nehézségeket támaszt bármilyen közpolitika igazolásával szemben.
A közpolitika racionalista és normatív modellje több szempontból is egyoldalú megközelítése a
“valóságos” közpolitikacsinálásnak.
(a) A racionalista modell adottságokként kezeli a célokat, holott azok nem azok, azt ugyanis meg
kell indokolni, hogy a közösségi erőforrásokat miért erre és miért nem arra a célra fordítják. A
racionalista modell pusztán technikai problémát lát a közpolitikacsinálásban, azt célracionális
cselekvésnek tekinti, amely kimerül a nem problematizált célokhoz való adekvát eszköz
hozzárendelésben.
(b) A közpolitika normatív modellje azt hangsúlyozza, hogy a kormányzati döntések
értékválasztások kell legyenek, de eltekint attól, hogy az értékek egymáshoz való viszonyukban is
és önmagukban is ellentmondásosak lehetnek. A normatív modell a közpolitikacsinálást
értékracionális cselekvésnek tekinti.
A kormányzati döntések azonban magukban foglalják mind a két nézőpontot, mert minden
közpolitikának van egy technikai- és egy érték aspektusa. A döntéshozónak mindig konkrét
problémát kell megoldania, pl. emelnie kell a lakosság iskolázottsági szintjét, vagy javítania kell a
lakosság morbiditási adatain, csökkentenie kell a bűnözést stb. Ezeknek a problémáknak a
megoldása kormányzati cél, amit csak megfelelő szakértelem, technikai tudás mellett lehet
megvalósítani. A közpolitikacsináló azonban nem csak azzal a problémával találja magát szemben,
hogy hogyan lehet technikailag a leghatékonyabban (célracionálisan) megoldani a fenti
problémákat, hanem (a közösségi erőforrások szűkösségéből adódóan) azzal a társadalmi-politikai
kérdéssel is, hogy döntésével a társadalom mely rétegeit fogja előnyös és mely csoportjait hátrányos
helyzetbe juttatni. A döntéshozónak egyszerre kell a hatékonyság és az igazságosság, a döntés
technikai és társadalmi-politikai aspektusait figyelembe vennie. A kormányzati döntés “racionális”
és “normatív” aspektusai átcsúsznak egymásba.
A racionális és normatív modell egyesítésére és ennek elméleti megalapozására elsőként H.Simon
tett kísérletet. Szerinte a kormányzati politikák “általános célok” (értékek) megvalósítására
irányulnak, amelyek olyan absztrakt és “kétértelmű” terminusokban fogalmazódnak meg, mint az
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igazságosság, szabadság vagy az általános jólét. Az ilyesfajta végső célok melletti kormányzati
elköteleződés (kormányzati döntés) azonban nem elvont értékválasztás, hanem olyan “értékítélet”,
amely magában foglalja a “megvalósíthatóság” kritériumát is: azaz egy “tényítéletet” is tartalmaz.
Maga a közpolitikai cél ily módon nem más, mint megvalósítható érték. A döntéshozó magatartása
akkor “célszerű” - érvel H. Simon -, ha a fenti általános célok (értékek) vezetik, és akkor
“racionális”, ha olyan cselekvési alternatívákat (eszközöket) választ ki, amelyek hozzájárulnak a cél
megvalósításához. A döntés ennélfogva egyszerre foglal magában normatív és faktuális elemeket. A
döntés további lényeges meghatározottsága az, hogy a kiválasztott cselekvési alternatíva soha nem
teszi lehetővé a végső célok (az értékek) tökéletes megvalósítását, csak azt, hogy az elfogadhatóság
és/vagy megelégedettség kritériumán belül maradjon, mert a döntéshozó racionalitása korlátozott. A
kormányzati döntések tehát kétfajta “elemet” foglalnak magukban - amit Simon faktuális- és
értékítéletnek nevezett. A tényítéletek az empirikusan megfigyelhető világgal kapcsolatosak, ill.
azzal, hogy az hogyan működik. Elvileg ellenőrizhetőek, azaz megfogalmazhatunk velük
kapcsolatosan olyan kijelentéseket, hogy igazak-e vagy tévesek, hogy mondanak-e valamit a
fennálló világról, vagy sem. Az értékítéletek, melyek egy “jövőbeli helyzetnek a leírásai”
empirikusan lehetnek ugyan igazak vagy hamisak, de emellett Sollen jellegűek is, melyek tartalma
nem empirikus, hanem etikai. Ezeknek az erkölcsi állításoknak a helyességét azonban nem lehet
empirikusan és racionálisan tesztelni. Ha két ember különböző válaszokat ad ugyanarra a faktuális
problémára, mindkettő nem lehet igaz. Nem ez a helyzet az erkölcsi kérdések esetében, ahol ez
nagyon is valószínű. Az a tény, hogy (a) értékítéletekből semmilyen érvelés alapján nem lehet
levezetni tényállításokat és (b) hogy az erkölcsi állításokat (értékítéleteket) nem lehet
összehasonlítani a tények (a “Van”) világával, mert az értékítéletek nem arról való állítások, ami
van, hanem arról, hogy “mi legyen”, (c) továbbá az, hogy a kormányzati döntések egyszerre
foglalnak magukban tény- és értékítéleteket, nem jelenti azt, hogy a döntések “korrektségét” vagy
“helyességét” ne lehetne a racionalitás szemszögéből megítélni. Ha ugyanis a kormányzati célt Simon nyomán - a “megvalósítható értékkel” azonosítjuk, akkor elesik a tény és értékítéletek
dichotómiája, mert az érték ebben az esetben empirikus tartalmat nyer.
A normatív modell által feltett kérdést, hogy a döntéshozó miért A és miért nem B közpolitika,
miért A és miért nem B érték mellett kötelezi el magát, Simon szerint

- és nekem is ez a

véleményem - nem tudjuk racionálisan megindokolni. Amit állíthatunk annyi, hogy ha a kormány
egyszer elkötelezte magát A mellett, akkor azt a megvalósíthatóság szempontjai szerint kell
közpolitikai döntéssé alakítania. A döntéshozónak azonban nem csak a különnemű értékek közötti
választás és ennek igazolása nehézségeivel kell szembesülnie, hanem azzal a legalább ilyen súlyos
problémával is, hogy az egyes értékek önmagukban is ellentmondásosak lehetnek, ami - amint azt
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az igazságossággal kapcsolatban igyekszem kimutatni - paradoxszá tesz minden kormányzati
döntést.
A kormányzati politikákkal kapcsolatosan általános követelményként fogalmazódik meg, hogy
azok hatékonyak (racionálisak), demokratikusak, igazságosak kell legyenek és mindenekelőtt a
közjó megvalósítására kell irányuljanak. A közpolitikákkal szemben támasztott fenti normatív
követelmények azonban ellentmondásban állnak egymással, ezért egyidejű kielégítésük
problematikus vagy lehetetlen. Annak, hogy a közpolitikák csak ellentmondásosan, felemás módon
képesek kielégíteni a racionalitás (a hatékonyság és/vagy tudományos megalapozottság) és az olyan
normatív, értékszempontú elvárásokat, mint az igazságosság és a közjó érvényre juttatása, számos
oka van. Ezek közül az egyik leglényegesebb az, hogy a mindenkori döntéshozó racionalitása
korlátozott, illetve, hogy a döntéshozatal “szubjektuma” nem egyetlen személy vagy intézmény,
hanem személyek és/vagy intézmények egy csoportja. A korlátozott racionalitás (amint arra
H.Simon rámutatott) az ember kognitív kapacitásának, probléma-és információfeldolgozási
képességének tökéletlenségét fejezi ki, ami többek között abban jelenik meg, hogy az ember nem
képes valamennyi releváns információt számba venni, illetve a jövőt megjósolni: az emberi
cselekvésnek mindig lesznek nem szándékolt és nem kalkulált következményei, ami felett nem
uralkodhat. Ennek következtében azok a közpolitikai elemzések, melyek az egyes közpolitikák
tudományos megalapozását célozzák, kognitív érvényességük (racionalitásuk) tekintetében maguk
is korlátozottak lesznek, azaz a lehetőség és valószínűség világán belül maradnak, amit állítanak
vagy prognosztizálnak, az nem szükségszerű, mert tudományosan nem alapozható meg: állításaikat
bizonyítani nem tudják, pusztán érvelni tudnak mellette. Sőt, amint arra C.Lindblom rámutat,
neutrális tudományos elemzéssel még azokat a problémákat sem lehet identifikálni, melyeket a
közpolitikáknak meg kellene oldaniuk. A problémák, illetve az ezek megoldását célzó kormányzati
célok ugyanis nem adottságok, nem “tények”, hanem maguk is kérdésesek, többféle, egymásnak
gyakran ellentmondó értelmezéshez vezethetnek. Lindblom egy példával érzékelteti ezt. ”Az
amerikai városokban egyre nő az utcai erőszak. Mi a ’probléma’ valójában? A törvényes rend
meglazulása? A faji és etnikai megkülönböztetés? A kisebbségek türelmetlensége a reformok
ütemével szemben? Az alacsony jövedelmek? A városok szétesése? Az elidegenedés?”83
Az egyes kormányzati politikák tudományos alátámasztása a korlátozott racionalitáson túl azért is
problematikus, mert a döntéshozók (vagy, ahogy Lindblom nevezi a “programalkotó elit”, amelybe
beleértendő a parlament, a kormány, a kormányzati bürokrácia, a bíróságok és a lobbik), az
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elemzést saját szempontjaiknak (érdekeiknek és/vagy értékrendjüknek) megfelelően értelmezik.
Ennek

következtében

a

szóban

forgó

közpolitika

tudományos

megalapozási

kísérlete

problematikussá válik, az elfogult, partikuláris érdekeket és nézőpontokat érvényesítő
megközelítések között pedig pártatlan külső megfigyelő híján nem lehet preferencia sorrendet
megállapítani. Az a tény, hogy a közpolitika egyes szereplői nem tudják “saját igazukat”
bizonyítani (legfeljebb érvelni tudnak mellette) két fontos következménnyel jár:
(a) Az egyik az, hogy a szóban forgó közpolitikáról való döntés a tudomány területéről a politika
terrénumára, a hatalmi játékok terepére tevődik át. Az adott közpolitikáról ezután már nem a
tudományos bizonyítások és cáfolatok, a logikai érvek és ellenérvek kontextusában döntenek,
hanem a politika törvényszerűségeinek alapján: olyan “interakciós technikák” mozgósításával, mint
amilyenek a fenyegetések, a különféle politikai csereüzletek, a nyílt szívességnyújtás, a reciprocitás
és a pénz.84A fenti hatalmi technikák alkalmazása azt a célt szolgálja, hogy a közpolitika egyes
szereplői (a programalkotó elit tagjai) saját elképzeléseiket juttassák érvényre: a hatalmi technikák a
partnerek befolyásolását, illetve engedelmességre bírását célozzák.
(b) A másik következménye annak, hogy a közpolitika alakítói “saját igazukat” vagy
meggyőződésüket nem tudják tudományosan alátámasztani az, hogy a közpolitika általuk nyújtott
értelmezését vagy elemzését a tudománytól eltérő célok, azaz a rivális fél meggyőzésének
szolgálatába állítják: a gondolkodás ezen túl már nem a megoldandó kérdés tudományos
megválaszolására, hanem az alternatív közpolitikákat képviselők szellemi befolyásolására irányul.
A tudomány átadja a helyét a retorikának, a bizonyítás a meggyőzésnek. 85
Az ember kognitív kapacitásának a gyengesége, illetve az a tény, hogy a közpolitikai döntéshozó
mindig többes számú (csoport), nem csak a közpolitikai célok tudományos megalapozhatósága elé
gördít akadályokat, hanem a döntéshozó értékválasztásai elé is. A tudományos elemzés ugyanis
nem képes sem a divergens értékek, sem az egymással ellentétes érdekek harmonizáltatására vagy
kibékítésére. Tudományos elemzés útján nem lehet megalapozni a közjót vagy a közérdeket, ami
megoldaná a különnemű értékek és az ellentétes érdekek közötti konfliktusokat. Ha erre nem képes
a tudomány, az azt jelenti, hogy nincs racionális alapja annak, hogy a szemben álló értékek közül
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melyiket részesítsük előnyben, mint ahogyan annak sem, hogy melyik társadalmi csoportnak
(érdeknek) juttassunk előnyöket és melyeket hozzunk döntésünkkel hátrányos helyzetbe. A
szemben álló értékek és érdekek közötti választás ennélfogva nem tudományosan megalapozott
választás és mérlegelés, hanem alapvetően politikai döntés lesz, amelyben a hatalmi erőviszonyoké
(ideális esetben az érvelésé) az utolsó szó. Az a tény, hogy a közpolitikai programokat (a
megvalósítandó célokat

és

értékeket) nem

lehet

tudományosan

megalapozni

azzal a

következménnyel jár, hogy (a) a közpolitikai döntések alapvetően politikai döntések lesznek mind a
célok, mind az értékek tekintetében, (b) ennélfogva nem is alkalmazható rájuk sem a racionalitás,
sem az olyan (probléma-mentesnek elgondolt) értékek mércéje, mint pl. az igazságosság. Ugyanis,
hasonlóan a közpolitikai célokhoz, a kormányzat által megvalósítani szándékozott értékek sem
tekinthetőek adottságoknak és állandóknak, melyek vezérfonalai lehetnének a közpolitikai
döntéshozatalnak, hanem maguk is a közpolitikacsinálás folyamatának a függvényei és
“eredményei.” Amint azt az értékkonfliktusokat tárgyaló részben megmutatom, (a) a normák
(értékek), mint amilyen pl. az igazságosság, belső ellentmondásossága következtében nem lehet a
kormányzati cselekvés vezérfonala, (b) az pedig, hogy melyik igazságosság formulát fogják egy
közpolitikai területen alkalmazni, a közpolitika szereplőinek politikai játszmájában dől el, e
folyamat eredményeként adódik. Azt sem nehéz belátni, hogy azok a normák és értékek, melyeknek
megvalósításával a kormányok szembesülnek, az egyes történelmi periódusokban nem azonos
súlyúak: az ‘50-es és ‘60-as években az anyagi jólét biztosítása állt a kormányzatok értékrendjének
homlokterében, napjainkban inkább az u.n. posztmateriális értékek.
A “mit” kérdése a kormányzat gyakorlatában: teleologikus és deontikus politikák
A közpolitikacsinálás “hogyanja” szempontjából különbséget tettünk racionalista és normatív
közpolitikák között: a normatív, értékszempontokat érvényesítő közpolitikákat az értékválasztás
kritériuma alapján (annak alapján, hogy milyen érték és cél megvalósítására irányul a közpolitika)
további két osztályra bonthatjuk: teleologikus és deontikus közpolitikákra. A teleologikus választási
kritérium a közpolitikai döntés végeredményére fókuszál, eltekint annak folyamat jellegétől.
Teleologikus (konzekvencialista) kritérium lehet az állampolgári (csoport vagy társadalmi)
preferenciák kielégülése, a GNP növelése, a boldogság, a közjó vagy akár az állampolgárok
“önmegvalósítása”. A deontikus kritériumok mindig politikai, jogi és erkölcsi normákkal
kapcsolatosak, és általában olyan negatív imperatívuszok, amelyek azt mondják, hogy az olyan
közpolitikák, amelyek politikai, jogi vagy erkölcsi normákat sértenek, következményeikre való
tekintet nélkül elfogadhatatlanok. Így pl. elfogadhatatlan az a közpolitika, amely (a) törvénybe
ütköző és/vagy alkotmányellenes, amely (b) sérti a társadalom “igazságosságérzetét”, vagy (c)
amely erkölcsileg kifogásolható eszközökkel (hazugság, csalás, manipuláció, korrupció, politikai
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kötelezettségek és ígéretek áthágása) igyekszik céljait elérni.
A teleologikus és deontikus kritériumok nemcsak abban különböznek egymástól, hogy az első a
közpolitika következményeire, a második a közpolitika legitimitására van tekintettel, hanem abban
is, hogy a teleologikus közpolitikák összehasonlítják egymással az alternatív közpolitikák
következményeit, és aszerint választanak, hogy melyik növeli nagyobb mértékben a társadalom
nettó anyagi jólétét, míg a deontikus közpolitikák nem tesznek ilyen összehasonlítást, pusztán azt
tartják szem előtt, hogy az alternatív közpolitikák közül abszolút értelemben véve melyik “jó” vagy
“rossz”: melyik sért ill. melyik nem jogi, politikai és/vagy erkölcsi normákat. Ennek folytán a
deontikus közpolitikán belül nincsenek alternatívák: a deontikus közpolitika csak egyféle lehet,
amely konform a fenti deontikus normákkal.
A teleologikus és deontikus közpolitika egyaránt a közjó (közérdek) megvalósítására irányul,
azonban eltérően értelmezi annak tartalmát és terjedelmét. A közjó “definiálásával” kapcsolatos
egyik nehézség az, hogy annak “terjedelme” adott esetben milyen javakat és értékeket foglal
magában. Bele értendők-e a közérdek és/vagy közjó fogalmába az olyan értékek, mint a szabadság,
a személyiségi jogok és az igazságosság: vagy pusztán az anyagi értelemben vett hasznosságok? A
teleologikus közpolitikák a megvalósítandó értéket - a közjót - az “általános jólét” (az
életszínvonal) fogalmával azonosítják, a közjó fogalmába nem, vagy csak a jólétnek alárendelten
(eszköz-értékként) számítják be az olyan értékeket, mint pl. az igazságosság. A deontikus
közpolitikák ennek a fordítottját teszik: a közjót lényegében azonosítják a jogszerűséggel, a
legitimitással és az igazságossággal: azaz a közjó fogalmába nem (vagy csak másodlagos értékként)
számítják bele a társadalom nettó anyagi jólétét.
Elméletileg korrekt és magától értetődő kijelentés az, hogy a közjó terjedelmének a
meghatározásánál mindkét kritériumra és értékre tekintettel kellene lennie minden egyes
közpolitikának. Azonban a jogszerűség, (ill. a politikai és erkölcsi normáknak való megfelelés) és a
társadalom nettó anyagi jóléte (amely a közgazdaságtan hatékonyság kritériumának érvényesítése
révén érhető el) gyakorta ellentmondásban áll egymással, ami dilemma helyzet elé állít minden
empirikus kormányzati politikát. Ezt egy példával szeretném érzékeltetni. Egy bűncselekményt
követő börtönbüntetés helyénvalónak tűnik, függetlenül annak egyéb következményeitől, mert úgy
gondoljuk, hogy a jogszerű felelősségre vonás, ill. büntetés a “közjót”, az állampolgárok
biztonságát és a társadalmi igazságosságot szolgálja. Ez a bűnüldözés deontikus közpolitikai
megközelítése, amely továbbá azt állítja, hogy a jogsértőket vétkességük súlyának arányában kell
megbüntetni, elkerülvén az “elrettentés” és az “átnevelés” elvein alapuló bírói döntés “hamis
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alternatíváit”, amelyek (teleologikus, utilitarista, a tett következményeit is számba vevő kritériumok
érvényesítésével) a büntetés súlyosbításával, ill. enyhítésével megsértik a bűntett és büntetés közötti
arányosságot (a retributív igazságosságot). G.J.Becker86 a bűnüldözés deontikus közpolitikai
megközelítése alternatívájaként

a bűnözés teleologikus megközelítését javasolja. Okfejtésének

lényege az, hogy a bűnözést a társadalmi jólét maximálása, ill. a társadalmi veszteségek
minimalizálása szempontjából kellene megközelíteni és közpolitikailag kezelni. A törvénysértők
börtönbe zárása ugyanis nemcsak a bűnözés forrásait apasztja el, hanem a börtönök fenntartása
kapcsán társadalmi költségekkel is jár, másfelől a delikvenseknek a termelésből való kivonása
ugyancsak társadalmi veszteségként könyvelhető el. A magas termelékenységű és jövedelmű
bűnözők tömeges bebörtönzése csökkenti a GNP-t és az adókiesés folytán az államkincstár
bevételeit is. Becker azt javasolja, hogy a társadalmi költségekkel és veszteségekkel járó (a
társadalom nettó anyagi jólétét csökkentő) börtönbüntetést pénzbüntetéssel kellene felcserélni, ami
az elítéltek számára lehetővé tenné a termelésbe való visszatérést - azzal a megszorítással - ha
tevékenységük a társadalom többi tagja számára (a társadalom számára) is hasznos. A példa
világosan érzékelteti, hogy a közjó fogalmának két “eszmeileg összetartozó” alkotóeleme, az
általános jólét (a társadalom nettó anyagi jóléte) és a “normatív helyesség” (a jogi és erkölcsi
értelemben vett igazságosság) egymás rovására érvényesülnek: a jogi és erkölcsi normák
érvényesítése jóléti társadalmi veszteségekhez vezet, a társadalmi jólét maximálása a deontikus
értékek felszámolásához.
A teleologikus és deontikus közpolitikák (és döntési kritériumok) összeegyeztethetetlennek
látszanak, szembenállásuk azonban mégsem tekinthető abszolútnak, mert (a) igaz ugyan, hogy
bizonyos eszközök politikai felhasználását jogi, politikai és/vagy erkölcsi normák alapján
megengedhetetleneknek tartunk még akkor is, ha azok a célok, amelyeket szolgálnak “kívánatosak”
(mint amilyen pl. a társadalom nettó anyagi jólétének a növelése): a megvesztegetés, az ártatlanok
bebörtönzése, az állampolgári csoportok közötti tudatos bizalmatlanságkeltés stb. önmagukban is
elítélendőek, (b) azonban a normasértéseket következményeik felől (teleologikusan) is
megítélhetjük (értékelhetjük). Azaz az eredendően deontikus kritériumok teleologikus formában is
“igazolhatóak” vagy elvethetőek. A kérdés az, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy a teleologikus és
deontikus kritériumokat egyetlen átfogó kritériumrendszerré gyúrjuk össze? Másként fogalmazva:
képesek vagyunk-e az olyan különböző értékek között harmóniát találni, vagy “kreálni”, mint
amilyeneket a fenti “teleologikus” és “deontikus” jelzők takarnak?
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Kormányzati politikák és integrációs sémák
Fiske87 azzal - az egyébként korántsem eszmetörténeti előzmények nélkül való - gondolattal áll elő,
miszerint az emberek közötti interakciók, a társadalmi cselekvések négy alapvető “modellből”
(integrációs sémából vagy koordinációs mechanizmusból) építkeznek. E négy integrációs séma,
melyeket

az egyes szerzők különbözőképpen neveznek, a következő: (1) Az első a piaci

koordinációnak, önkéntes kooperációnak vagy piaci integrációnak nevezett intézmény, (2) A
második bürokratikus koordináció, parancsuralom, redisztribúció és hierarchikus integrációként
ismert. (3) A harmadik a reciprocitás, erkölcsi koordináció, társadalmi csere és hálózati koordináció
nevekre hallgat. (4) A negyedik közösségi koordinációként ismert, amelyet a szerzők egy része
önálló koordinációs mechanizmusként tárgyal, mások azonban egynek veszik a reciprocitással: az
egyszerűség kedvéért ebben a dolgozatban én is ez utóbbi nézőpontot érvényesítem. Az egyes
integrációs

sémák

különböző

“intézményes

alakzatokat”88

(társadalmi

hátteret),

eltérő

szabályrendszereket feltételeznek, melyek garanciákat nyújtanak arra, hogy a tranzakciók az adott
integrációs

séma

logikájának

és

értékorientációinak

megfelelően

történjenek.

Ezek

a

szabályrendszerek a társadalmi kapcsolatok “grammatikái”, amelyek lehetővé teszik (a) az emberek
közötti kölcsönös megértést, (b) a cselekvések tudatos megtervezését, (c) mások jövőbeli
magatartásának anticipálását, és (d) az egyéni cselekvések koordinálását. (e) Emellett az emberek
arra is használják ezeket a szabályrendszereket, hogy bennük és általuk „meggyőzzék és kritizálják,
jutalmazzák és büntessék” egymást. Az integrációs sémák abban is hasonlítanak a nyelvre, hogy
hasonlóan a “beszédhez”, az emberek anélkül (spontán módon) is képesek használni azokat, hogy a
mögöttük rejlő “nyelvtant” (szabálykészletet) kifejezetten szabálykészletként tudnák artikulálni. Az
integrációs sémák a társadalmi élet legkülönbözőbb területein szabályozzák az emberek
cselekvését, a gazdasági tranzakcióktól kezdve a párválasztáson keresztül, a jutalmazáson át a
szakmai rekrutáció különböző formáiig.
A három integrációs séma legfontosabb karakterisztikumait mutatja a következő táblázat.89
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Az integrációs sémák
Piac
Normatív bázis

Hálózat

Hierarchia

Szerződés,

Alkalmazott viszony

Egymást kiegészítő erők

Tulajdonjogok
A konfliktus megoldás

Alkufolyamat,

Adminisztratív

Reciprocitás normája,

módszerei

Bírósági tárgyalás

felhatalmazás,

Reputációs meggondolások

Ellenőrzés
Rugalmassági fok

Magas

Alacsony

Közepes

Felek egymás iránti

Alacsony

Közepes

Magas

Gyanakvás,

Formális, bürokratikus

Nyitott kimenet,

kötelezettsége
A kapcsolat tónusa

Bizalmatlanság
Szereplők preferenciái

kölcsönös előnyök

Függetlenek

Függőek

Függetlenek

Az integrációs sémák természetesen soha nem abszolút értelemben uralnak egy életnyilvánítási
terepet, lehetnek dominánsak, de működésüket mindig kiegészíti a többi, ez esetben “partikuláris”
szerepet betöltő integrációs séma, melyek feladata: a domináns szabályrendszer egyoldalúságainak
korrekciója.90 Ha

az

integrációs

sémák

a

társadalmi

cselekvés

univerzális

modelljei

(szabálykészletei), akkor érvényességük ki kell terjedjen a kormányzás területére is. Valóban, a
kormányzat szolgáltatói tevékenysége egyaránt megvalósítható a piaci, a bürokratikus, a hálózati
koordináció vagy ezek valamilyen kombinációja révén. Fontos azonban rámutatni arra, hogy a “a
közösségi szektoron belüli koordináció… inherensen politikai folyamat”91, ami G. Peters szerint két
dolgot foglal magában: (a) egyfelől azt, hogy a közpolitikai alternatívák közötti választás nem a
racionalitás (a tudomány) alapján történik meg, a szereplők egymáshoz és a megoldandó
problémához való viszonyát alapvetően nem az “ész” és a racionális érvelés szabályozza, (b)
másfelől a “közpolitikai koordináció” mindig érdekkonfliktusokat hordoz magában. Ugyanez
érvényes abban az esetben is, amikor a kormány arról határoz, hogy egy adott közpolitikai területet
milyen koordinációs sémával fog működtetni. Az egészségügyet vagy bármely más közpolitikai
szektort működtetheti a piaci koordináció alapján éppúgy, mint a bürokratikus alapján, de előnyben
részesítheti a koordináció hálózati formáját is. Az, hogy az egyes közpolitikai területek
működtetését milyen szabályrendszernek vetik alá, hogy melyik integrációs séma mellett döntenek,
politikai és nem tudományos kérdés. Nem tudományos kérdés, mert a rivális (a preferált és
elutasított) koordinációs sémák bármelyike mellett lehet ugyan érvelni, de egyiknek a másikhoz
90
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viszonyított értékességét vagy magasabbrendűségét tudományosan nem lehet igazolni. Valamely
integrációs séma melletti kormányzati elköteleződés ennélfogva mindig politikai választás, ami
azért jár konfliktusokkal, mert az ilyen döntéseknek mindig lesznek nyertesei és vesztesei is.
A kormányzati politika II. világháború utáni története - a nyugati országok többségében legalábbis némi leegyszerűsítéssel úgy írható le, mint az állami intervencionalizmus (bürokratikus
koordináció), a piaci liberalizmus (piaci koordináció) és a közösség erkölcsi értékeit hangsúlyozó
etikai koordináció közötti folyamatos küzdelem és “háború”. A kormányzati intervencionalizmus
hosszú periódusa után, a ‘70-es évektől kezdődően a kormányok és kormányzati bürokráciák
szabályozó szerepe vált az egyik legfontosabb politikai kérdéssé mind a jobb, mind a baloldal
számára. A piac libertáriánus restaurációja (az egyén önérdekkövetésének a felszabadítása a
bürokratikus szabályozóknak a kényszere alól) azon a meggondoláson alapult, hogy az egyének
akkor cselekszenek a legracionálisabban, ha szabadon követhetik önérdeküket, ami végső fokon
mindenki előnyére szolgál majd. A kulcs szavak: a dereguláció, a debürokratizáció és a
kormányzati tevékenységek (a közpolitikák) “privatizálása”, piaci mechanizmusokkal való
helyettesítése. A piac szélsőséges szószólóinak eszménye a “minimális állam”, amely a
jogbiztonság garantálásán túl nem vállal fel semmilyen pozitív kormányzati funkciót, és amely a
“hagyományosan” államinak tekintett közpolitikai feladatokat is a piaci mechanizmusokra bízza.
Az intervencionalisták - ezzel szemben - joggal hivatkozhatnak a piaci kudarcokra, a közjavakra,
amelyek létrehívását a piac nem képes garantálni, a piac okozta társadalmi igazságtalanságokra és a
nyomában járó és kiéleződő társadalmi feszültségekre, melyek az egyes társadalmi csoportok és az
egyes nemzetgazdaságok között egyaránt fellelhetőek. Joggal tehető fel a kérdés, hogyan tudná a
piac helyettesíteni a kormányt, megoldani az un. közösségi problémákat, ha arra sem “képes”, hogy
a gazdaságot reguláló funkcióit ellentmondásmentesen töltse be? Az intervencionalisták és a
piacpártiak közötti hangos vita és konfliktus elnyomta a közösség erkölcsi értékrendjére apellálók
hangját, amely csak a legutóbbi években erősödött meg. Ez a megerősödött hang azonban maga is
többszólamúvá vált, amelybe a konzervativizmus és communitárianizmus mellett az új, baloldali
tiltakozó mozgalmak 92is beletartoznak. E mozgalmak közös vonása, hogy:
(a) A kapitalista indusztrializációban és a kormányzati politika jóléti államokban bekövetkezett
bürokratizálódásában

látják

az

emberi

élet

szinte

valamennyi

aspektusára

kiterjedő

dehumanizálódás alapvető okát, az indusztrializációt és bürokratizálódást destruktívnak,
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anarchisztikusnak és irracionálisnak tekintik.
(b) Abban is “egyetértenek” e mozgalmak, hogy a fejlett ipari társadalmak konfliktusai és
ellentmondásai többé már nem oldhatók meg sem a spontán piaci mechanizmusokon, sem a
politikai szabályozáson keresztül.
(c) A harmadik közös vonás93 annak a belátása, hogy a politikán kívüli intézményes szférák (a civil
társadalom) autonómiája romba dőlt, vagy legalábbis megrendült, hogy ezek a társadalmi
életnyilvánítási terepek egyre inkább a politikai támogatás és szabályozás függvényei. Az autonóm
kultúra és tudomány csakúgy, mint a vallás, a család, a munkahelyi és lakóhelyi közösségek oly
mértékben erodálódtak, hogy reprodukciójuk már csak politikai szabályozás és támogatás mellett
biztosítható.
(d) Végül e mozgalmak negyedik karakterisztikuma abban jelölhető meg, hogy így vagy úgy,
valamennyien a civil társadalom önszerveződési formáitól és értékeitől várják a piaci és
bürokratikus koordináció okozta társadalmi patológiák és deformációk orvoslását.
A communitárianizmus és a “neokonzervatív projekt” egyaránt a “rend” és “stabilitás” politikán
kívüli

bázisa után kutat, amit a konszenzuális gazdasági, erkölcsi és kulturális normák

restaurálásában vél felfedezni. A nehézség itt az - és ez egyben e két mozgalom tragédiája is -, hogy
(a) miként lehet újjáéleszteni a civil társadalom autonómiáját, ha - amint azt Offe állítja - egyszer az
elveszett (mert állami támogatásra szorul), és (b) hogyan lehet az elgyengített civil társadalom a
politika (és közpolitika) megújítója, ha maga is a politika függeléke? A nehézségen mindkét
irányzat úgy próbál meg úrrá lenni, hogy előfeltételezi egy kollektíven osztott és érvényesített
erkölcsi köznyelv és értékrendszer létezését, amely gyógyító injekcióként értékeket fecskendezhet
az erkölcsileg kiüresedett politikai struktúrákba. A communitáriánusok 94és konzervatívok a
“közvetítő struktúrák”, a civil társadalom azon “integratív” intézményeinek (közösségeinek) a
szerepére hívják fel a figyelmet, amelyek anélkül képesek a kormányzati szolgáltatások (oktatás,
kultúra, jólét, közbiztonság stb.) kiterjesztésére, hogy az “kormányzati elnyomásra”, az
állampolgárok

politikai

elidegenüléséhez

vezetne.

Peter

Berger

az

egyik

legnevesebb

neokonzervatív gondolkodó a Nyugat politikai rendszereinek alapproblémáját a politikai rendszer
erkölcsi alapoktól való megfosztottságában látja: abban, hogy az el van választva az individuális
élet realitásaitól, ami szükségképpen a rendszer delegitimációját vonja maga után, az utóbbi pedig
egyenesen vezet a demokrácia válságához. Ezt a problémát orvosolandó, dolgozza ki a “közvetítő
V.ö. Claus Offe, Challenging the boundaries of institutional politics: social movements since the 1960s, In:
Changing Boundaries of the Political ed. by Charles S.Maier, Cambridge University Press Cambridge-New
York,New Rochelle, Melbourne, Sydney 1987, 64.o.
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York London Toronto Sydney Tokyo Singapure 1993, és Michael J.Sandel, Democracy’s Discontent, The Belknap
Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, London England 1998
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struktúrák” elméletét, amely a politikum etizálásának a szolgálatában áll. Berger ezt írja: “ A
modern ember számára a társadalomban való élet egy folytonos migráció a köz és a privát szféra
között. A megastruktúrák kifejezetten elidegenítőek, azaz nem segítenek abban, hogy értelmet és
identitást kölcsönözzenek az individuális élet számára. Az értelmet, a kiteljesedést és a személyes
identitást a privát szférában kell megvalósítani…(Ez) a dichotómia kettős krízishez vezet. Válság ez
az egyén számára, akinek meg kell valósítania az egyensúlyt a két szféra követelményei között, és
politikai válság is, mert a megastruktúrák (különösképpen az állam) kiüresítik a személyes jelentést,
ennélfogva irreálisaknak és ellenségeseknek kell tekintenünk őket. (A közvetítő struktúráknak)
személyes és ugyanakkor közösségi arculatuk is van, …Ezek transzferálják az értelmet és az
értékeket a megastruktúrák felé…Stratégiai pozíciójuk abból fakad, hogy mérséklik az individuális
élet társadalomtól való izolációjából fakadó anómiát, a közösségtől való elidegenedés miatti
félelmet.”95 A közvetítő struktúrák (a) egyfelől az egyének mindennapi élete és a
közpolitikacsinálás olyan nagy közösségi intézményei között közvetíthetnének mint amilyenek a
nagy gazdasági konglomerációk, a szakszervezetek, a bürokrácia stb., (b) másfelől miután a
közvetítő struktúrák - egyházak, lakóhelyi közösségek, szakmai és foglalkozási csoportok, iskolák,
családok stb. - emberléptékű önkéntes társulások, ezért képesek az értékgenerálásra,
értékfenntartásra és a civil társadalom értékeinek az eldologiasodott megastruktúrákba való
közvetítésére. Tevékenységük eredményeként elérhető volna a megastruktúrák humanizálása, ill. a
nagyméretű intézményektől való személyes elidegenedés felszámolása vagy mérséklése. Az új,
baloldali társadalmi mozgalmak - hasonlóan a konzervatív és communitáriánus mozgalmakhoz szintén a civil társadalomtól várják a politikum “megváltását”, azonban szemben az előbbiekkel, ezt
nem a politika etizálásában, civil társadalom általi erkölcsi megtermékenyítésében látják, hanem
éppen fordítva: a civil társadalom “átpolitizálásában”. Úgy szeretnék újjáalkotni a civil társadalmat,
hogy az mentesüljön a bürokratikus képviseleti intézmények kontrolljától és intervencióitól. Az új,
baloldali társadalmi mozgalmak gyökerei - hasonlóan a konzervatív és communitáriánus
mozgalmakhoz - olyan értékekben találhatóak, mint az autonómia, az identitás és participáció,
melyek szöges ellentétben állnak a manipulációval, a kontrollal, a függéssel, a bürokratizációval és
a szabályozással.96
Természetesen ebben az esetben is nehéz lenne arra a kérdésre válaszolni, hogy az integrációs
sémákkal kapcsolatos vitában, a vitázó felek közül kinek az oldalán áll az igazság. Ennek oka pedig
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abban van, hogy az integrációs sémákban megtestesülő értékek inkommerzurábilisek és normatíve
divergensek, és hogy nem rendelkezünk egy olyan objektív “mércével”, amellyel az integrációs
sémák előnyeit és hátrányait meg tudnánk “mérni” és ennek alapján rangsorolni. Az egyes
integrációs sémákban megtestesülő értékrendek különbségét egy Fiskétől kölcsönzött példa
segítségével fogom megvilágítani.
A tűzesetek elleni védekezés és a megelőzésre való felkészülés általában a helyi önkormányzatok
feladata. A tűzesetek elleni védelmet szolgáló tűzoltóságokat különbözőképpen lehet megszervezni.
Az önkormányzatok határozhatnának úgy, hogy a tűzvédelem megszervezését (1) piaci
mechanizmusokra bízzák. A szóban forgó településen tűzoltó társaságok versenyezhetnének az árak
és szolgáltatások tekintetében, és minden ingatlan tulajdonos szabadon dönthetne, hogy köt-e
egyáltalán biztosítást, és ha igen, melyik társasággal. A tűzvédelem a kereslet-kínálat
mechanizmusának függvényében alakulna, azaz attól függene, hogy milyen lenne a biztosításkötési
hajlandóság – hányan kötnének biztosítást -, és attól, hogy mennyibe kerülne a biztosítási díj. (2)
Az önkormányzat határozhatna úgy is, hogy a tűzvédelemmel kapcsolatos teendők megszervezését
valamely autoritásra, például egy szakértőre kellene bízni. (3) A helyi önkormányzat végül
dönthetne úgy is, hogy a kérdés rendkívüli fontosságára való tekintettel csak akkor hoznak
határozatot, ha a község valamennyi polgára teljes egyetértésre - konszenzusra – jut.
A tűzoltás megszervezésének itt felsorolt valamennyi formája mellett felhozhatók politikai és
morális érvek. Az önkormányzat, amely a piaci mechanizmusokat választotta a tűzkárokkal
szembeni küzdelem megszervezésére, érvelésében a választás szabadságának- és a felelősség
erkölcsi értékére hivatkozhatna, mely szerint minden egyénnek magának kell döntéseit meghoznia,
és ezért vállalnia is kell a következményeket. Semmiféle autoritás nem korlátozhatja az egyéneket
ama szabadságukban, hogy racionálisan mérlegelhessék, hogy vállalják-e a tűzvédelemmel
kapcsolatos költségeket, hogy kötnek-e biztosítást vagy sem. Az a helyi politikai közösség, amely
arról határozott, hogy a tűzoltóság megszervezését szakértőre kell bízni, döntését azzal
indokolhatná, hogy a közösség ilyen és ehhez hasonló ügyeit csak egy magasabb rendű bölcsesség szakértelem - irányíthatja, akinek a közösség engedelmességgel és lojalitással tartozik. Végezetül az
önkormányzat, amely a döntés feltételeként a teljes konszenzust jelölte meg, úgy érvelhetne, hogy a
kistelepülés közössége olyan, mint egy baráti társaság, amelyet a közös célok, a kölcsönös jóindulat
és szolidaritás, valamint a közösen osztott értékminták szerveznek morális közösséggé. Az emberek
úgy érezhetnének és gondolkodhatnának, hogy a tűzvédelemről való gondoskodás integráns része
csoport-hovatartozásuknak: ez a mi városunk, mondhatnák, és ha tűzvész sújtaná a várost, azt
valamennyien megsínylenénk, ezért össze kell fognunk és kölcsönösen vigyáznunk kell egymás
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javaira.
Kiderül, hogy még az olyan eleminek tűnő célokhoz sem lehet ellentmondásmentes szabály- és
intézményrendszert hozzárendelni, mint amilyen a tűzvész elleni védekezés. Az alkalmazható
intézményrendszerek ellentmondásban állnak egymással, mert egymást kizáró értékeken alapulnak,
és mint említettük, nem rendelkezünk egy olyan metaértékrendszerrel, amelynek alapján ezeket
összemérhetnénk

és

rangsorolhatnánk.

Az

empirikus

valóságban

azonban

a

fenti

intézményrendszereket a legritkább esetekben alkalmazzák kizárólagosan: ahogyan a gazdaságban a
piaci integrációs séma okozta torzulásokat pl. a redisztribúcióval „gyógyítják”, ehhez hasonlóan a
kormányzati gyakorlat is gyakran variálja és kombinálja egymással a fenti intézményeket: annak
megfelelően, hogy mit akar elérni, milyen politikai és erkölcsi értékeket akar egymással
harmonizáltatni, vagy mely értéknek szeretne viszonylag nagyobb prioritást biztosítani.
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Értékrendszerek és kormányzati politika
Érték és értelemadás
Az emberi fenomén alap-meghatározottságához tartozik, hogy nem elégszik meg puszta létével,
létének mindig értelmet is szeretne tulajdonítani vagy kölcsönözni. A kultúra némi
leegyszerűsítéssel úgy is felfogható, mint az emberi lét értelmére irányuló, ezt az értelmet kutató és
így vagy úgy megválaszoló kísérletek sorozata. Az emberi lét értelmére irányuló kérdés azonos a
„mi az ember” kérdésével, azzal a kérdéssel, hogy mi az ember rendeltetése és feladata a világban.
A kérdésre adott válaszok, ha nem is esetlegesek, mindenesetre vitatottak, mert érvelni lehet ugyan
„igazságuk” mellett, igaz voltukat azonban nem lehet bizonyítani. Az ember saját létének értelmét
három „területen” keresheti, és kereste is: az emberi világon túlmutató transzcendenciában, a
világban vagy önmagában.
Nicolai Hartmann szerint az európai gondolkodásban elsőként Platón ismerte fel az
értelemprobléma jelentőségét, és helyezte azt a létprobléma elé. A „Phaidon” tanúsága szerint az
ember empirikus világa esetleges és lényegtelen, mert híján van minden értelemnek: tökéletesen
értelmetlen. Ha van érték e világi életben, az nem más, mint az eszméknek, vagyis az ideáknak
tökéletlen tükröződése e földi létben. Ami értékkel és értelemmel bír, az túl van az emberi lét
immanenciáján, a transzcendenciában, az ideákban keresendő: kizárólag ezek kölcsönözhetnek
értelmet az emberi életnek. „Nemde, ha a lélek ilyen, önmagában hasonló láthatatlanhoz távozik, az
istenihez és halhatatlanhoz és bölcshöz, ahová megérkezve boldog lesz, mert elszakadt e
bolyongástól és az esztelenségtől és a félelmektől és a vad vágyaktól és az összes többi emberi
bajoktól”.97
Lényegében ezt a platóni választ tette magáévá a keresztény metafizika is, amely az emberi lét
értelmét szintén a transzcendenciába, Istenbe helyezte, aki a világ és az ember teremtőjeként az
emberi lét egyetlen és kizárólagos értelemadója. Egy döntő különbség azonban mégis van a platóni
és a keresztény metafizika között: nevezetesen az, hogy míg Platón a filozófiában, pontosabban a
dialektikában biztos módszert látott arra, hogy általa a bölcs, a megismerés útján felemelkedjen a
transzcendenciába, realizálván így élete értelmét is, addig a keresztény metafizika nyitva hagyja az
„eszköz”, az út, a módszer, a hogyan kérdését: nincs biztos tudása arról, miként lehet Istent elérni.
Szent Anzelmust a „Proslogion” bevezető, imádságra emlékeztető passzusaiban pontosan e
„hogyan” kérdése foglalkoztatja.”Most hát, Uram, Istenem, tanítsd meg az én szívemet, hol és
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hogyan keresselek téged, hol és hogyan találjon meg téged! Uram, ha nem vagy itt, hol keresselek,
távollévőt? Ha pedig mindenütt jelen vagy, miért nem látlak jelenvalónak? Igen, bizonyára, a
megközelíthetetlen fényességben lakozol. És hol az a megközelíthetetlen fényesség? Avagy hogyan
jutok el ama megközelíthetetlen fényességhez? Avagy, ki vezet el, ki vezet el belé, hogy
megláthassalak benne téged? És milyen jelek alapján, milyen arcot keressek, ha téged kereslek?
Sohasem láttalak téged, Uram, Istenem, nem ismerem orcádat. Mit tegyen, Legmagasságosabb
Uram, mit tegyen, aki oly régóta, oly messzire száműzetett közeledből? Mit tegyen szolgád, akit az
irántad érzett szeretet szorongat, s aki a ’színed elől’ messze vetődött?” 98
A másik véglet, melyben az ember léte értelmét megtalálni vélte, saját empirikus léte. Ez fejeződik
ki Epikuros eudemonista etikájában és a modern időkben Bentham Epikurost felidéző
utilitarizmusában. Hartmann szerint, Epikuros és Bentham közös vonása, hogy etikájuk megfosztja
az isteneket érték-és értelemadó hatalmuktól, az ember immanens világába utalván mindkettőt. Az
ember létét, az immanenciát azonban mindketten a szubjektív érzéki-érzelmi és mentális szférára
redukálják, s ennek a szférának a kielégülésével azonosítják azt, ami az ember számára értékes, s
ebben a kielégülésben látják az emberi lét értelmét. Ez fejeződik ki a „természet szerint élni”
erkölcsi maximájában, ami tartalma szerint a gyönyör és fájdalom pozitív egyenlegére való
törekvés. Az ember természettől fogva a fizikai és lelki örömszerzésre s ennélfogva a fájdalom
elkerülésére törekszik, de az öröm, mint legfőbb érték, csak akkor realizálható a valóságban, ha a
gyönyör és fájdalom mérlegelésében az okosság, az igazságosság, becsületesség erényei vezetik az
embert – mondja Epikuros. Ezek az erények és a gyönyör korrelatívak, kölcsönösen feltételezik és
meghatározzák egymást: egyik nincs a másik nélkül. „Amikor tehát azt állítjuk, hogy az élet célja a
gyönyör, nem a tivornyázók gyönyöreiről s nem az élvhajhászásban rejlő gyönyörűségekről
beszélünk…hanem arról, hogy testünk mentes legyen a fájdalomtól, lelkünk pedig a zavaroktól.
Hisz nem…az élvhajhászás…teszi az életet kellemessé, hanem a józan gondolkodás…az
okosság…azt tanítja, hogy nem lehet kellemesen élni anélkül, hogy megfontoltan, becsületesen és
igazságosan élnénk, sem megfontolással, becsülettel és igazságossággal élni anélkül, hogy
kellemesen élnénk. Az erények ugyanis hozzátartoznak a kellemes élethez és a kellemes élet
elválaszthatatlan tőlünk”.99 Ami a gyönyör individuális szinten (a legfőbb jó és az élet értelme), az a
közjó a társadalom makroszintjén, és ahogyan az igazságosság erénye elválaszthatatlan az egyéni
boldogságtól, ehhez hasonlóan feltételezi a közjó is eszköz-értékként az igazságosságot. Az
igazságosságot Epikuros egyfajta társadalmi szerződésnek tekinti, melyet azért hívtak létre az
Cantenbury Szent Anzelm, Proslogion, In: Filozófiai és teológiai művek I. Osiris. Budapest
2001, 170-171.o.
99 Epikuros üdvözletét küldi Menoikeusnak, In: Epikuros legfontosabb filozófiai tanításai, Farkas
Lőrinc Imre Könyvkiadó 1994. 41.o.
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emberek, hogy „kölcsönösen ne ártsanak egymásnak”(a fájdalom elkerülése), illetve, mert az
„kölcsönösen előnyös”(haszonmaximálás) a szerződésben résztvevők számára.
A transzcendenciára és az örömelvű immanenciára orientált értelemadás közös vonása, hogy az
emberi lét értékességét és értelmét valami adottra, valami már-létezőre vezeti vissza: Istenre vagy
az ember testi és mentális késztetéseire: az érték-és értelemadás kérdését egyik sem úgy tekinti,
mint amely egy még-nem-létezőre, egy pusztán feladatként, tehát lehetőségként létező értékre és
értelemre, illetve ezek ember által való létrehozására irányulna. Nicolai Hartmann szerint az európai
gondolkodásban Kant volt az, aki bírálván az értelemadás fent elemzett két extrém formáját, az
erkölcsi törvény fogalmában (amely az emberi ész autonóm elve) visszaadta az embernek az emberi
élet értelemadó szerepét és annak értékét. „A ’legyen’ (Sollen) kanti megfogalmazásában világosan
kimutatható az új értelemgondolat. Ez a ’legyen’ nem külső parancs, hanem az ember sajátja, az ő
lényegéből származik és megfelel akaratának. A gyakorlati ész nem az individuumé ugyan, de nem
is az istenségé…A ’legyen’ jellegében rejlik…, hogy feladatokat állít az ember elé, akinek a
lényegét alkotja. Az embernek valamit teljesítenie kell a világban, rendeltetése és célja van. Létezik
a célok birodalma, és ez az ő birodalma: célt csak ő tűzhet ki, csak ő valósíthat meg. Ehhez az
ember akaratára, szabadságára, erőkifejtésére van szükség. Ellentétben mindezzel ami már
valóságos ebben a világban: van valami, ami még nem valóságos, és nem is válhat valóságossá az
ember tevékenysége nélkül. …Ez szabja meg a világban elfoglalt különleges helyét és létezésének
értelmét. Az önmagában talált rendeltetéssel az ember teljesen önmagára van utalva…Ebben az a
lényeges, hogy az értelem és az érték ismét ehhez a világhoz tartoznak….A világban végrehajtandó
feladatok az értelemadók”100 Kanttól már csak egy lépés Nietzsche, aki már nemcsak azt állítja,
hogy az értelemadás az ember privilégiuma és terhe, hanem azt is, hogy az értékek változóak,
történelmileg relatívak, s hogy az új értékek forrása az ember, s nem kis döbbenetünkre azt is
kijelenti, hogy egyáltalán nem ismerjük azoknak az értékeknek a természetét, amelyre az
értelemadás irányul, azaz, azzal áltatjuk magunkat, hogy tudjuk mi a jó és a rossz, ez azonban tiszta
hazugság, mert nem tudjuk. „Ez az első, de döntő lépés az értelem…immanenciájának tartalmi
teljesülése felé. Ez azonban egyúttal az értelem teljesületlenségének tudása: sőt csak a különféleség
láttára jelentkezik teljes komolyságában ez a teljesületlenség és annak a feladatnak a roppant tudata,
amely az emberre e világban háramlik. Itt méri fel legelőször az ember, mit jelent az a feléje
irányuló követelés, hogy ’váljék a Föld értelmévé’. Ez nem kevesebb, mint annak belátása, hogy az
élet értelme, melyet az ember addig hiába keresett az emberfeletti hatalmaknál, inkább abban az
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értelemadásban rejlik, amelyet maga az ember hajt végre.”101 Nietzsche szerint az értelemadás
egyszersmind értékteremtés is, új, eddig még nem létezett értékek tételezése és megvalósítása: ez az
értelme a ’minden érték átértékelése’-nek.
Az ember értelemadási kísérlete, irányuljon az a transzcendenciára, az ember empirikus éppígy
létére vagy az emberre, mint teremtőerőre, mindig valamilyen érték realizálását célozza: az első
esetben Isten jóságának, bölcsességének, igazságosságának az értékeit, a második esetben a
gyönyört, mint értéket, a harmadik esetben az új értékek tételezését és létrehívását, magát az
értéktételezést az értékek átértékelését, ami ezentúl maga lesz az érték. Az értékek általános
meghatározottságaként könyvelhető el, hogy azok, mint egy térkép segítik az ember eligazodását a
világban, az sem vitatható, hogy pozitív emberi szükségletekkel állnak kapcsolatban, és az is
kétségtelen, hogy követendő normákként szabályozzák az emberek magatartását. Azt mondhatni,
hogy az értékek az ember értelemadásának forrásai, ilyenekként azonban, érvel Hartmann, pusztán
„ideális követelmények”, mert önmaguk által nem képesek a gyakorlati életben realizálódni:
megvalósulásukban az emberre, annak értelemadó tevékenységére vannak utalva. Érték és
értelemadás korrelatív fogalmak, viszonyukon belül az értéké a túlsúlyos szerep, ami nem jelenti
azt, hogy az értékek gyakorlatba való átültetésében ne lenne relatív autonómiája az értelemadó
embernek. „…a világban minden értelem értékvonatkozású, és minden érték értelemadó. Ebben a
tételben egy lényegtörvény fejeződik ki. De e törvénynek vonatkozásformája van. Tehát eleve
feltételezi a vonatkoztatottnak különbségét, és a vonatkozás módja alapján fel is állítható a
különbség. Az értelmesség az életben általában az értékekre vonatkoztatottság…Az értékesség
viszont az, ami kijelöli ennek az irányultságnak a vonatkozási pontját és a tartalmát. Ebben a
viszonyban a különbség és az összefüggés egyformán lényeges. A tartalom és az irány
megkülönböztetése az értékeken múlik. De a realitássá való átalakítás és a közvetítés az élethez –
tehát maga az irányulás – az értelemadás dolga. Az értelemadásnak ezért mozgásszabadsága van az
értékkülönféleséggel szemben. Az irányultság azonban ugyanaz marad.” 102 Hartmann értékelmélete
lényegében Platón ideatanának modern újrafogalmazása, mert az „örök érték ek” hasonlóan az
ideákhoz, az „igazi” valóságot képviselik az értelemkereső és értelemadó emberrel szemben.
Szemben

Hartmannal,

az

antropológusok

és

társadalomkutatók

amikor

értékekről

és

értékrendszerekről beszélnek, lényegében két olyan paradigmához kapcsolódnak, amelyek az
értékeket az emberből vezetik le.103
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(1) Az első olyan gondolkodókhoz kapcsolódik, mint E. Durkheim és K. Marx. Ez a paradigma
“kauzális-funkcionálisnak” nevezhető, mert az értékek genezisét funkcionális szükségletekben, ill.
társadalmi folyamatokban látja: eszerint az értékek olyan társadalmi folyamatokban formálódnak ki,
és olyan folyamatok szolgálatában állnak, amelyek a társadalom külső és belső stabilitását és
bővített reprodukcióját mozdítják elő. Durkheim a vallási élet elemi formáiról írt klasszikus
munkájában a társadalmat tekinti a hitek és eszmék forrásának és modelljének, Marx pedig azt
emeli ki, hogy a társadalomban uralkodó eszmék és értékek a társadalom anyagi életfolyamatainak
a tükreiként az uralkodó osztályok érdekeit szolgálják.
(2) A másik paradigma M.Webertől származtatható, amit Peacock a “logikai értelemadás”
fogalmával jelöl. A weberi paradigma “lényege” az, hogy az értékek nem redukálhatóak társadalmi
és gazdasági folyamatokra, mert azok az ember értelem-keresésének a részei. Az emberi lények
olyan eszmerendszerek (konceptuális sémák, hitek vagy szimbólumok) után kutatnak, melyek révén
puszta létükön túli értelmet tudnak kölcsönözni életüknek. Egy ilyen hitrendszer eltekintve
gazdasági, társadalmi vagy politikai gyökereitől és funkcióitól, önmagában is fontos: önérték. A
jelentésnek vagy értelemnek ezek a fogalmi keretei hozzák létre az értékeket, az értékek pedig a
társadalmi folyamatokat. Ennek klasszikus példája a protestáns etika, amely a “kapitalizmus
szellemeként”, ha nem is oka, de egyik hajtórugója a kapitalista felhalmozási folyamatnak.104
Az értelemadás feladványa alól, sem az egyes emberek, sem a kultúrák és/vagy civilizációk nem
vonhatják ki magukat. Némi leegyszerűsítéssel azt mondhatnánk, hogy az európai kultúrtörténet
egésze sem más, mint értelemadási kísérletek sorozata, megváltás keresés, amelyet a reneszánsztól
kezdődően napjainkig, hol a természetben (Rousseau), hol a technikában (pozitivizmus), hol a
művészetekben és a költészetben (romantika), hol a társadalmi-politikai viszonyok átalakításában
(marxizmus), hol a tudattalanban (Freud), hol az individuális emberi szabadságban (liberalizmus)
stb. vélt az európai kultúra megtalálni. Az egyes ember amikor felteszi a saját élete értelmére
vonatkozó kérdést „filozofál”: filozofálni pedig annyit tesz, mint azt a kérdést feltenni, hogy mi az
ember és mivé lehet az ember, hogy mi és ki vagyok én, illetve hogy mivé vagy kivé kellene
válnom? Ezt a kérdést mindenki felteszi. Annak a formájáról, hogy ez az értelemadási kísérlet
miként történik meg és hogy mi ennek a végeredménye, különbözőképpen lehet gondolkodni.
Vélhetjük úgy, hogy az emberi fenoménen belül a lét és a lényeg, a világhiány és az értelemadás
közötti kapcsolat egy lineáris fejlődési ívvel írható le, amelynek tartalma az értékakkumuláció,
amely az emberi lényeg birtokba vétele, az emberi lét értelmének a megtalálása is egyben. A
lineáris fejlődési ív, mint forma és az értékakkumuláció, mint tartalom egy narratívára, egy történet
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kezdő és végpontja közötti viszonyra értelmezendő. Ezt a logikát követte a 18. századi
fejlődésregény (például Goethe Wilhelm Meistere) épp úgy, mint Adam Smith közgazdasági
elmélete, amely szerint a tőke pénztőke formájában kezdi meg működését, majd különböző
formaváltozásokon átmenvén ( a pénztőkét termelőtőkévé változtatják - ebből fedezik a munkabér,
a nyersanyag és a szükséges termelési eszközök költségeit -, a termelőtőke a termelés
végeredményeként árutőkévé alakul, amit a piacon pénzért értékesítenek) a ciklus végpontján
bővítetten, profittal terhelten tér meg önmagához. A kezdet és a végpont között egy felhalmozási
folyamat, értékkumuláció zajlott le. Ugyanezt a logikát tapasztaljuk Goethe regényében is, ahol a
főhős a regény kezdetén egy naiv, tapasztalatlan ifjú, aki különböző kalandszituációkban tapasztalja
meg a világot és önmagát, amely egyben olyan (a torony által óvott) önkidolgozódási folyamat,
melynek végén a naiv ifjú szellemi értékekben (művészet, tudomány, erkölcs) gazdag, bölcs
emberként áll előttünk. A narratíva formailag ebben az esetben is lineáris, melynek tartalma az
értékkumuláció. Gondolkodhatunk úgy is, hogy a narratíva kezdő és végpontja közötti kapcsolat
formailag egy spirállal írható le, ami tartalmilag egy ellentmondásokkal terhelt akkumulációs
folyamat. Így látta az megismerés folyamatát Hegel a Szellem fenomenológiájában, amelyben a
tudat megismerő tevékenysége a legtartalmatlanabb ismerettel, az érzéki bizonyossággal kezdődik,
ami azután ellentmondásokkal terhelt formaváltozásokon keresztül érkezik meg a végponthoz,
amely az abszolút tudás állapota. Vélhetjük azt is, hogy a lét és lényeg közötti kapcsolat formailag
egy körrel ábrázolható, ami tartalmilag azt jelenti, hogy bármely pontjáról indulunk is el a körívnek,
mindig ugyanoda érkezünk vissza: fejlődés nincsen, csak örökös visszatérés. Végezetül azt is
feltehetjük, hogy a lét és lényeg közötti viszony maga az eleven ellentmondás, amit nem lehet fel-és
megoldani, amiből nem lehet kilépni. Tartalmilag ez azt jelenti, hogy a problémát nem tudjuk ugyan
végérvényes lezártsággal megoldani, de képesek vagyunk az ellentmondás artikulálására, annak új
és új aspektusainak a felmutatására. Ez Heidegger pozíciója, aki szerint az ellentmondásból nem
kilépni kell, hanem ellenkezőleg, elfogadván azt, bele kell abba helyezkedni.
Az értékek érvényessége történetileg definiált, a különböző történelmi korszakok és kultúrák
értéktudata eltér egymástól, ami két dologban jelenik meg: egyrészt abban, hogy az egyes
társadalmak eltérő súllyal szerepeltetik ugyanazt az értéket az értékhierarchiában – ha egyáltalán
van ilyen -, vagy ami az egyikben értékként van jelen, az hiányzik a másikból, másrészt az
értéktudat differenciája abban a módban is megnyilvánul, ahogyan az egyes értékeket
értékrendszerekké szervezik. A premodern világ értéktudata különbséget tett a belső értékek és a
külső értékek között. Ehhez a hagyományhoz kapcsolódva, a gyakorlat fogalmi keretében, fejti ki
McIntyre máig nagyhatású értékelméletét.
98

Belső értékek és külső értékek
McIntyre 105a szakmai minőség fogalmának a bevezetésével tesz különbséget a szakma – profession
– és a gyakorlat – practice – között. A gyakorlat a közös foglalkozást űző emberek tevékenységében
megnyilvánuló, kreatív szakmai minőség, a szakma pusztán az adott tevékenység technikai
kompetenciájának a birtoklása. A gyakorlatok szakmai tevékenységekre épülnek, de tágabbak
azoknál. A gyakorlat a társadalmi és történelmi kontextusba helyezett szakma, amelynek
értékorientációs reflexe a minőség, a szakmai tevékenységben rejlő potenciális “belső érték”-ek
kibontása és realizálása. A gyakorlat “belső értéke”, a szakmai minőség – amely több és más, mint
az elemi technikai kompetencia - a szakma kreatív és innovatív művelésének a szinonimája, és mint
ilyen az ideális szakmai szerep betöltőjének a szempontjából öncél, mert annak birtoklása és elérése
azonos az egyén belső, lényegi potenciáinak a realizálásával, az egyén szakmai tevékenységben
való "önmegvalósításával".
„Gyakorlatnak fogok nevezni bármely olyan koherens és formailag komplex, társadalmilag létrejött,
együttműködésen alapuló tevékenységet, amelyen keresztül az ehhez a tevékenységi formához
belsőleg tartozó jókat megvalósítják, éspedig az arra irányuló próbálkozás folyamán, hogy
teljesítsék a kiválóságnak, az ennek a tevékenységi formának megfelelő s részben ezt definiáló
mércéit. E próbálkozás eredményeként szisztematikusan gyarapodnak egyrészt e mércéknek való
megfeleléshez szükséges emberi képességek, másrészt a tevékenységgel kapcsolatos célokról és
jókról alkotott elképzelések is. ...A téglák egymásra rakása nem gyakorlat, de az építészet igen. A
répaültetés nem, de a farmerkodás már igen.”106 A gyakorlat McIntyre által adott fogalma hasonlít a
tudományfilozófia „paradigma” fogalmához, az esztétikában használt „kánon” fogalmához és
rokonságot mutat a klasszikus német filozófia „általános munka” fogalmával is. A gyakorlat miután
magában foglalja a szakmai kiválóság mércéjét, ezért norma, követendő minta, melynek az egyén
aláveti magát.
A gyakorlat eme belső értékei csak komoly erőfeszítések útján szerezhetőek meg: ezeket az egyén
nem vásárolhatja meg, nem lophatja el, nem kaphatja meg ajándékként, mert ezek bizonyos
tekintetben annak az eredményei és kifejeződései, hogy az egyén szakmai értelemben "mit csinált
önmagából", mit hozott ki önmagából, s ez, mint ilyen elválaszthatatlan személyiségétől, ez
személyisége egyik legsajátabb birtokát alkotja. A belső érték, a szakmai tökéletességre való
törekvés eredménye, és mint ilyet az egyén csak úgy szerezheti meg, ha a technikai kompetencián
túl, elsajátítja az adott szakma történetileg és a kortársi jelenben kidolgozott legfontosabb
105 V.ö. Alasdair MacIntyre, Az erény
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eredményeit.
A gyakorlatok és a bennük megvalósuló szakmai vagy belső értékek azonban nem légüres térben
léteznek, hanem jobbára szervezetekhez kötöttek, amelyek a gyakorlatok “anyagi hordozói” vagy
szubsztrátumai. A gyakorlat és a szervezet, a szakmai minőségre orientált tevékenység és annak
intézményes keretfeltétele kölcsönösen függenek egymástól, illetve kölcsönösen feltételezik
egymást. A gyakorlat és a szervezet azonban ellentmondásba is kerülhet és kerül is egymással, mert
a szervezetek a fennmaradásukért és az erőforrásokért folytatott “harcban” gyakorta az úgynevezett
“külső értékeket” – amelyek a szakma minőségi, belső értékeihez képest esetlegesek -, mint
amilyenek a pénz, a hatalom, a presztízs, a státus és a pozíció - részesítik előnyben a belső
értékekkel szemben. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a belső értékek, a szakmai minőség
erodálódik a szervezeteken belül és azt is maga után vonja, hogy a szervezet diszfunkcionálissá
válik, mert "elfelejti" betölteni rendeltetését vagy társadalmi funkcióját, amely mindig valamilyen
belső érték megvalósításával kapcsolatos. Az ilyen diszfunkcionális szervezet saját struktúráját,
működési mechanizmusát is a külső értékek szabályai szerint definiálja: belülről tekintve is úgy
fogható fel, mint pénz, státus, hatalom és pozíció elosztó mechanizmus. A külső értékekre orientált
szervezeten belül az alkalmazottak értékorientációs reflexei is ezek birtoklására és maximálására
irányul és nem a “szakmai én” minőségi kiteljesítésére vagy önmegvalósítására, mert az egyének a
szervezeteken belül ugyanúgy pusztán a túlélésért versengenek, mint a szervezetek a külső
világban. A gyakorlat és az intézmény, a belső érték és a külső érték közötti küzdelem eldöntésében
fontos szerepük van az erényeknek, amelyek a belső javakkal kapcsolatos szubjektív diszpozíciók
(készségek és képességek). Ilyen beállítódások híján a gyakorlatok és a belső értékek teljes
mértékben az intézmények kalkulatív logikájának, azaz a pénznek, hatalomnak és a státusnak
lennének kiszolgáltatva. Egy pusztán külső javakra orientált világban a szakmai ethosz,- amely
öncéllá és önelvvé emeli a szakma kvalitatív művelését, - a megcsinálhatóság és eladhatóság kettős
szorításában durva technicizmussá degenerálódik.
A különbség a külső és a belső értékek között többek között abban áll, hogy míg az előbbiek
birtoklása szükségképpen kizárja azt, hogy egyidejűleg valaki más is birtokolja azokat, addig az
utóbbi esetében nem feltétlenül ez a helyzet. Ha a „gazdasági torta” egy szeletét valakinek
allokálták, azt nem lehet odaadni egyidejűleg valaki másnak: és ha növeljük valakinek a
részesedését a tortából, az azzal jár együtt, hogy valakinek a részarányát csökkentjük. A tudás, a
művészet vagy az erkölcs értékeinek esetében a helyzet ettől gyökeresen eltérő: ezeket a belső vagy
szellemi értékeket valamennyi ember birtokolhatja anélkül, hogy ezzel csökkentené azok
„mennyiségét” illetve, hogy ezek birtoklásából kizárna másokat. A külső értékekre, mint amilyen a
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pénz, a hatalom, a presztízs, a státus és a pozíció, az jellemző, hogy minél többet birtokol belőlük
valaki, annál kevesebb jut mások számára. Ennek következtében ezek versengés tárgyai: a
versengésnek pedig lesznek nyertesei és vesztesei. Ezzel szemben a belső javak olyan értékek,
amelyek birtoklása elvileg nem jár együtt mások kirekesztésével, sőt birtoklásuk általánossá
válásával mindenki nyerhet. Ha egy közösségen belül növekszik az erkölcsi értékeket magukévá
tevő egyéneknek a száma és csökken mondjuk a potyautasok száma, az a közösség egésze számára
is és ezen belül valamennyi egyén számára is nyereség. Ugyanígy, ha egy népességen belül
emelkedik a politikai toleranciának a szintje vagy nő az embereknek egymásba és a politikai
rendszerbe vetett bizalma,

ezzel azok, akik toleránsak más nézetekkel szemben, vagy akik

bizalommal fordulnak embertársuk és választott képviselőik felé nem csökkentik a társadalmi
toleranciának és bizalomnak a „tömegét”, hanem éppen ellenkezőleg: a tolerancia természetéből belső érték mivoltából - következően

toleranciát nemz, hasonlóan a bizalom bizalmat és

megfordítva az intolerancia a türelmetlenség és előítélet társadalmi kumulációjához, a
bizalmatlanság a bizalmatlanság és ellenségesség növekedéséhez vezet.
Tradicionális értékrendszerek
A premodern világ egyik általános vonásának tekinthető, hogy a különböző értékeket egy olyan
értékhierarchiába rendezte, amelynek csúcsán a legfőbb jó, a summum bonum állt, ez alatt
helyezkedtek el a többi értékek (csökkenő „értéksúllyal”): a belső értékek (szellemi és morális
értékek), a testi javak (egészség, fizikai vonzerő), végül az úgynevezett külső értékek(hatalom és
pénz), mely utóbbiakat a legértéktelenebbnek tartottak.107 A fenti értékpiramisról általánosságban a
következőket érdemes megjegyezni:
a) A summum bonum tartalmi értelemben nem más, mint az Istennek tetsző élet regulatív eszméje,
amely az ember számára talán sohasem elérhető, mindazonáltal követendő norma. Közelebbi
tartalma abban jelölhető meg, hogy az ember feladat, kérdés önmaga számára, aki nem hagyhatja
meg önmagát természeti „éppígylétében”: az embernek a földi, „romlandó”, véges és múlékony
értékek bázisán (a summum bonumon kívüli valamennyi érték ide tartozik) kell megtalálnia
önmagán belül e végességen túlmutató „romolhatatlan” isteni értéket, mely egyedül képes életének
értelmet kölcsönözni.
b) A legfőbb jó az, amely az értékpiramis csúcsaként és centrumaként kijelöli az egyes értékek
helyét és súlyát az értékhierarchián belül, ez kell, legyen az emberi törekvések tárgya, célja és
értelme. A summum bonumon kívüli javaknak pusztán eszközértékük van, öncéllá tevésük Isten, a
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világ és önmagunk ellen elkövetett bűn.
c) Az értékpiramis értékkollíziók esetén eligazítást nyújtott az egyes ember döntési szituációban
való magatartása számára. A választás ennyiben nem volt igazi döntés, mert nem valódi, egymással
szemben álló alternatívák között kellett választani, hanem pusztán az értékhierarchia által definiált
preferencia-sorrendet kellett „mechanikusan” alkalmazni a gyakorlatban.
A fenomenológiai szociológia frazeológiájában mozogva, a fentiekhez azt kell még hozzá tenni,
hogy az itt vázlatosan bemutatott értékhierarchia nem pusztán az „objektív”- (kollektív tudat) és a
„szubjektív szellem”(individuális tudatok) szintjén létezett, hanem az „objektivált szellem”108
síkján is, azaz léte nem pusztán tudati tényként (regulatív eszmeként) kezelendő, hanem társadalmi
valóságként is, mert ennek alapján konstituálódott a korabeli társadalmi világ, ez az értékrendszer
szabályozta az olyan társadalmi életnyilvánítási terepeket, mint amilyen a gazdaság, a politika, a jog
stb. Magyarán ez azt jelenti, hogy a premodern világban a társadalmi életnyilvánítás említett terepei
nem rendelkeztek autonómiával, nem létezett a vallás-erkölcsi értékrendtől független, saját
törvényszerűségekkel bíró gazdaság, politika, jog, művészet stb., ahogyan nem létezett modern
értelemben vett autonóm emberi személy sem.
A modernitás értékrendszerei
A premodern világ értékrendszereitől radikálisan különböznek a modernitás értékrendszerei, azt
mondhatni, ezek amazok negatív másai, tagadásai. Max Weber a modernitást egyfajta új
politeizmusként határozza meg, amely az értékpluralizmus metaforikus szinonimája. A modernitás
világában nincsen egy a premodern világhoz hasonló, készen talált értékhierarchia, amely általános
érvényű cselekvésmintákat szolgáltathatna az egyes ember számára. A modern társadalmakban az
értékek egymáshoz való viszonya nem az alá-és fölérendeltségen alapszik, hanem az egymásnak
való mellérendelésen. A modern tudat nem becsüli le a testi javakat sem, a gazdagságot és a
hatalmat sem, de az egyenlőségnek, vagy az igazságosságnak sem ad magasabb prioritást a jólétnél,
vagy a szabadságnál. A modern világállapotot az értékpluralizmus jellemzi, ami az egyes értékek és
értékrendszerek autonómiájában és egymással való egyenértékűségében jelenik meg. Weber az
értékpluralizmus alapját a társadalom funkcionális differenciálódásában látja, amely egy-egy érték
köré szerveződött „cselekvésrendszerben” testesül meg. Ilyen cselekvésrendszerek a gazdaság, a
politika, a jog, a tudomány, a művészet stb., amelyek az egyének számára objektív értékszférákként
jelennek meg. Az egyes értékszférák egymással összemérhetetlenek és normatíve divergensek: az
egyik érvényesülése a másik ellenében hat, mert valamennyi értékszféra puszta eszközzé, önmaga
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reprodukciójának inputjává igyekszik lefokozni az összes többit. Az értékszférák közti konfliktus
ily módon objektív élettény: „Az értékek végső soron…mindenütt és újra meg újra nemcsak
alternatívákat jelentenek, hanem engesztelhetetlen, halálos harc folyik közöttük, mint ’isten’ és az
’ördög’ között. Nem lehet őket sem relativizálni, sem kompromisszumra hozni.”109 Weber szerint
az

értékszférák közötti

konfliktus

legtipikusabb megjelenési

formája az

etikum

más

értékrendszerekkel való konfliktusa, így a gazdasággal, a joggal, vagy a politikummal való
kollíziója. A modernitásban a „világ varázstalanításával” bekövetkezik a vallás-erkölcsi értékrend
primátus-vesztése, az emberi életnyilvánítás cselevésrendszerekké jegecesedett formáinak az
erkölcsi kiüresedése, s ezzel együtt a vallás és az erkölcs privatizálódása. A cselekvésrendszerek
vallási és morális értelemben neutrális célokat követnek: a gazdaságban az igazságos ár fogalmát
felváltja a profit, a politikában a hatalom erkölcsileg definiált fogalmát a hatalom instrumentális
fogalma, a művészetben a naiv művészet a szentimentálisnak adja át a helyét (Schiller), a jog
szférájában a természetjogot a pozitív jog váltja fel és így tovább. Ennek megfelelően az ezen
cselekvésrendszerekben tevékenykedő egyén magatartásának maximájává a racionalitás illetve a
racionális önérdekkövetés elve válik: a modern egyén nem értékracionálisan, hanem célracionálisan
cselekszik. A modernitás egy további, fentiekből következő meghatározottsága az, hogy míg az
egyes alrendszerek szinte a tökélyre fejlesztik önreprodukciós mechanizmusaikat, addig az
alrendszerek közötti kommunikáció, az egyes életnyilvánítási terepek társadalomegésszé való
szervesülése

problematikussá

válik:

a

részracionalitások

nem

szervesülnek

társadalmi

racionalitássá, a társadalom a részracionalitások közti küzdőtérré változik, aminek következtében a
társadalomegész reprodukciója csak rángások és válságok kíséretében történhet meg. A fentieket,
illetve Webert általánosítva azt mondhatni, hogy a társadalom funkcionális differenciálódás mentén
történő pluralizálódása, az „új politeizmus” (Weber), a társadalmi világ többszólamúsága (Bahtyin)
a szellem mindhárom síkján megjelenik:
(1) az objektivált szellem síkján (a társadalmi valóságban) az egymással konfliktusban álló
társadalmi alrendszerekként,
(2) a szubjektív szellem síkján (az egyes egyén konfliktuózus értékválasztásában, melynek alapja
az, hogy miután nem létezik az értékeknek egy olyan objektív értékhierarchiája, amely kijelölné az
egyes értékek helyi értékét az értékrendszeren belül, ezért az egyes egyéneknek kell az értékeket
preferencia sorrendbe állítani –ez jelenik meg az életformában -, az önkényes és véletlenszerű
egyéni értékelköteleződések pedig konfliktusba kerülhetnek egymással),
(3) az objektív szellem síkján a különböző szellemi irányzatok egymással polemizáló
sokféleségeként.
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A premodern világ értékhierarchiának a felbomlása és az ezt követő értékpluralizmus okozta
nehézségek tudományos megoldási kísérleteinek tekinthetők azok a törekvések, amelyek az emberi
szükségletek bázisán kísérelték meg az értékek preferenciasorrendbe állítását. Ezek az elméletek az
emberi jóléthez való hozzájárulások függvényében tekintik értéknek az emberi szükségletek
kielégítését, a szükségletekről pedig úgy gondolkodnak, hogy azok egyszerre fejezik ki 1. az ember
természettől és társadalomtól való függőségét és 2. az ember törekvését saját maga és a társadalom
tökéletesítésére. A szükségletek klasszifikálásában különbséget tesznek alapvető és nem-alapvető
szükségletek, valamint egyéni, társadalmi és biológiai szükségletek között. Ahamvaara szerint az
emberi lét reprodukciója szempontjából alapvető szükséglet és érték A/ a levegő és az emberi élet
számára alkalmas környezet, B/ a megfelelő élelemmel való ellátottság, C/a biztonság, D/ a mozgás
és E/ a szexualitás. Etzioni szerint az alapvető szükségletek nem a természet által meghatározottak,
hanem specifikusan emberiek. Az általa felrajzolt szükséglet és értékhierarchia a következőképpen
néz ki: a/ szeretet, b/ mások általi elismerés és önbecsülés, c/ megismerés és d/ folyamatos
örömérzet. Maslow hierarchikus szükségletelmélete a fiziológiai és a specifikusan emberi
szükségletek kombinációján alapul. Az alapvető szükségletek preferencia sorrendjében első helyre
kerülnek 1. a fiziológiai szükségletek, 2. a második helyre a létbiztonság szükséglete, 3. ezt követi
a szolidaritásra, az emberi kapcsolatokra és az elfogadtatásra vonatkozó szükséglet, 4. a negyedik
alapvető szükséglet az önbecsülésre és a státusra vonatkozik, 5. az ötödik az önmegvalósítás
szükséglete, 6. a hatodik a tudásra, tanulásra, felfedezésre vonatkozó szükséglet, végül 7. az
utolsónak tekintett alapvető szükséglet a szimmetriára, a szépségre, az esztétikai minőségre irányul.
Ezekkel a törekvésekkel szemben két ellenvetést lehet megfogalmazni: az egyik az, hogy A/
történetietlenek, nem veszik tekintetbe azt, hogy a szükségletek és értékek, a fiziológiai
szükségletek kivételével, sem nem abszolútak, sem nem időtlenek, történetileg és kulturálisan
egyaránt változók, ami az egyik történelmi periódusban vagy kultúrában szükséglet és érték, az nem
biztos, hogy a másikban is az, és B/ eltekintenek attól is, hogy ami az egyik ember számára nagy
fontossággal bíró érték, az nem biztos, hogy a másik számára is az. Az emberek értékválasztásai
nem tudományosan megalapozott preferencia sorrendet követnek, a művész saját értékrendjében
bizonyára nem az utolsó helyre fogja tenni a szép értékét, ahogyan a tudós is fontosabbnak fogja
tartani a tudást sok más értéknél. A nehézség az, hogy a javak és értékek az emberi
szükségletekhez, igényekhez és vágyakhoz képest nem állnak korlátlanul rendelkezésre, ami azt
vonja maga után, hogy az egyéneknek, illetve társadalmi csoportoknak maguknak kell az értékeket
egy olyan értékhierarchiába rendezniük, amelyen belül az egyes értékek az egyén, vagy a csoport
szubjektív preferenciáinak megfelelő fontossági sorrendbe rendeződnek. Az egyének vagy az olyan
kisebb közösségek esetében, mint a család, ez a “szubjektív értékhierarchia” az életformában és az
104

életmódban fejeződik ki. Az egyik egyén nagyobb súlyt helyezhet a szabadságra, az
önmegvalósításra és a függetlenségre, mások a társadalmi biztonságot, az egyenlőség eszméjét és az
igazságosságot tarthatják a legfontosabb dolognak, ismét mások a gazdagságot, jólétet és a mások
fölötti rendelkezést, a hatalmat tekinthetik elsőrendűen fontos dolognak az életben. Az, hogy az
egyes egyének és a különböző társadalmi csoportok miért egymástól különböző értékrendszerekbe
strukturálják az értékeket, több dologtól is függ és többféleképpen is értelmezhető. Inglehart
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értékelméletében az értékek értékhierarchiába való szerveződésének mikéntjét két hipotézissel
magyarázza. Az első a ritkasági hipotézis, mely szerint az értékhierarchián belül az az érték a
legfontosabb, amelyet a legnehezebb elérni, illetve amely ki kellene, hogy elégítse az adott
egyénnek, vagy csoportnak az általa legfontosabbnak tartott szükségletét, de ez a hozzáférhetőség
hiányában nem történik meg. Ez azt jelenti, hogy az értékek és kielégítettségük között fordított
arány érvényesül. Az elmélet másik komponense az ún. szocializációs hipotézis, mely szerint az
emberek értékprioritásai nagyrészt azokkal a körülményekkel állnak kapcsolatban, amelyek
gyermek-és

fiatal

korukban

meghatározták

társadalomba

való

szocializációjukat.

A

“körülményekbe” a családon kívül a tágabb gazdasági, társadalmi és politikai környezet egyaránt
beleértendő. Az egyén tehát annál magasabbra fog tenni egy értéket az értékhierarchiában, minél
kevésbé hozzáférhető ez az érték számára, illetve annál nagyobb jelentőséget fog tulajdonítani az
adott értéknek, minél inkább hasonlít, vagy megfelel az a saját szocializációja kapcsán önmagába
integrált értékrendnek. Ez utóbbinak van egy tehetetlenségi nyomatéka, ami részben magyarázatul
szolgál arra, hogy a különböző (egymás mellett élő) generációk értékrendjei között miért
tapasztalhatóak lényeges különbségek. Az egyének és társadalmi csoportok értékrendszereit a
fentiek mellett befolyásolják az általános társadalmi állapotok is. Társadalmi kataklizmáknak,
háborúknak, forradalmaknak és depressziós válságoknak az időszakában felértékelődnek a
materiális szükségletek és az ezeket kielégítő értékek, mint amilyenek a megfelelő élelem, lakás és
munkahelyi körülmények stb.
A jóléti effektus hatása az értékrendszerekre
A fejlett ipari (jóléti) társadalmak a II. világháborút követően eleddig soha nem tapasztalt gazdasági
fejlődésen mentek keresztül, ami individuális, csoport-és társadalmi szinten is megváltoztatta a
materiális és nem-materiális értékek egymáshoz való viszonyát, illetve ezeknek az életformában,
politikai szubkultúrákban és a társadalom általános politikai kultúrájában játszott szerepét. Az
anyagi (materiális) javak viszonylagos kielégítettsége a ritkasági hipotézisnek megfelelően
társadalmi és individuális szinten is csökkenti a gazdasági tényező szerepét és súlyát, ami komoly
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hatást gyakorol a politikai kultúra és értékrend egészére. A viszonylagos anyagi jólét következtében
az emberek az anyagi jószágoknál relatíve magasabbra értékelik az olyan posztmateriális értékeket,
mint az individuális szabadság, az igazságosság, az egyenlőség, a közpolitikai döntésekben való
részvétel, az önmegvalósítás, az egészséges természeti és társadalmi környezet stb. Társadalmi
szinten az értékrendszerek eme változása a gazdasági determinizmus marginális hasznosságának a
csökkenésében jelenik meg, ami közelebbről azt jelenti, hogy (a) a gazdasági tényezők a szűkösség
feltételei mellett döntő szerepet játszanak a társadalmi reprodukciós folyamatokban és a
társadalmak evolúciójában, de (b) amint a gazdasági szűkösség csökken vagy megszűnik, a
társadalom evolúcióját más, gazdaságon kívüli tényezők, az un. posztmateriális értékek fogják
meghatározni. A gazdaság súlyának relatív csökkenése a társadalom összreprodukciós folyamatain
belül döntő módon befolyásolja a politikai rendszerben koncentráltan megjelenő társadalmi
konfliktusok természetét, ill. a kormányok közpolitikáit is. A XIX. században a gazdaság túlsúlyos
társadalmi szerepének és a materiális szükségletek “kielégítetlenségének” következtében a
társadalmi konfliktusok alapvetően gazdasági természetűek voltak, melyek osztálykonfliktusokként
csapódtak le a politikai rendszerben és a kormányzati politikákban. A XX. század második felében
kiépült jóléti rendszerekkel azonban nem járt együtt sem a politika új, osztálykonfliktust negáló,
értékalapú koordináta rendszerének a kiépülése, sem a posztmateriális értékrendszerek túlsúlyra
jutása. A materiális javak relatív bősége és az emberek ez irányú szükségleteinek a kielégítettsége
komolyan befolyásolja mind az emberek, mind a kormányok értékrendszereit, ez a hatás azonban
korántsem tekinthető egyértelműen pozitívnek. Az anyagi jólét az emberek többsége számára - I.
Berlint parafrazálva - egyszerre hozta el a negatív (valamitől való) és a pozitív (valamire való)
szabadság birodalmát: felszabadított a megélhetéssel kapcsolatos kényszerek nyomása alól (a
szegénység alól), és azzal a szubjektív meggyőződéssel járt, hogy a jólét bázisán az emberek pozitív
cselekvési képességek birtokába jutottak: azaz, hogy bármit megtehetnek, csak akarniuk kell. Az
anyagi tehetősség bázisán, a várt posztmateriális változások helyett egy olyan új individualizmus
bontakozott ki, amely megkérdőjelezte a korábbi generációk által “szentnek” tartott értékek jó
részét, rosszabb esetben pedig félresöpörte. A “szubjektivitás”, az “önkifejezés”, az „autenticitás”
és az “önmegvalósítás”, a mindenek vonatkoztatási keretévé emelt partikuláris “Én” piedesztálra
állítása aláásta a Nyugat egyik legfontosabb erkölcsi értékét, a protestáns munka és hivatásetikát.
Daniel Bell, D. Rieseman, J. Buchanan egyaránt ebben az új individualizmusban látja a Nyugat
erkölcsi válságának okát, amelynek következményei azért beláthatatlanok, mert a protestáns
etikának, a “kapitalizmus szellemének” a válságával maga a nyugati civilizáció kerül
válságba.“Életesélyek” c. könyvében a szociológus Ralf Dahrendorf 111 történeti kontextusban
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mutatja fel, hogy miként befolyásolja a jóléti effektus a kulturális értékrendeket. Dahrendorf a
nyugati kultúrán belüli történetileg definiált változásokat olyan “erőfeszítéseknek” tekinti, amelyek
a helyes mérték eltalálását intencionálják a “választások” és a “kötelékek” (a szabadság és rend)
között, melyeket a Nyugat két alapértékének tekint. A választások az individualizmus és a
személyes szabadság növekedésével járnak, a kötelékek a társadalmi kohéziót és stabilitást növelik:
ha egyik túlsúlyra jut a másik fölött, az társadalmi feszültségekkel és konfliktusokkal jár. Ez történt
a jóléti rendszerek (a konzumkapitalizmus) kiépülésének az időszakában is, ahol a “választás totális
szabadsága” aláásta azokat a kötelékeket, amelyek az emberek személyes viszonyait alkotják: a
családot, a közösségeket, a nemzetet és a kormányzati politikát. A jóléti effektus hatása alól
természetesen a kormányok és közpolitikáik sem vonhatják magukat ki. Daniel Yankelovich112
Inglehardhoz hasonlóan azt állítja, hogy a jólét és az ezzel kapcsolatos kilátások és várakozások
egészen direkt módon befolyásolják azt, hogy az emberek hogyan gondolkodnak kormányaik
feladatairól, arról, hogy (a) bele kell-e a kormányoknak avatkozniuk bizonyos társadalmi problémák
megoldásába, vagy a spontaneitásra, a piacra kell azok megoldását hagyni, (b) ha interveniálniuk
kell a kormányoknak, akkor milyen módon kell az adott társadalmi problémákat a kormánynak
kezelnie. A jogosultságok, az un. “szociális jogok”(a lakáshoz, a megfelelő munkához, az
egészséges táplálkozáshoz és a kulturális értékek birtoklásához való jog) irányában való változó
társadalmi attitűd talán a legjobb példája annak, hogy (1) milyen módon hat a jóléti effektus az
értékváltozásokra, és hogy (2) az értékváltozások miként befolyásolják a társadalmi problémák
kormányzati megoldásait, azaz a közpolitikákat. A jóléti társadalmak széleskörű jogosultsági
rendszereiket a társadalmi igazságosság egy bizonyos értelmezésére alapozták, nevezetesen egy
államilag-jogilag definiált szükséglet-elvre. Az igazságosságnak ez az értelmezése szemben állt az
igazságosság érdem-alapú megközelítésével, amely a jóléti társadalmakat megelőző történelmi
periódusban uralkodó volt. Ebben a korszakban az emberek nem azt mondták, hogy jogom van erre
vagy arra a szolgáltatásra pusztán azért, mert szükségem van rá, vagy mert ezt a jog garantálja
számomra, hanem azt, hogy azért formálok jogot a szóban forgó dologra vagy szolgáltatásra, mert
megdolgoztam érte, vagy kifizettem. Az igazságosságnak e két felfogása között akkor támadt
konfliktus, amikor a jóléti rendszerek válságba kerültek (amikor az anyagi javak újfent szűkössé
váltak), ami fundamentális, a közpolitikák erkölcsi alapjait érintő kérdéseket hozott felszínre. A
jogosultságon (ill. szükségleten) alapuló igazságosság fogalom nemcsak azért került válságba, mert
(a) az emberi szükségleteknek nincsen határa (ennélfogva a jogosultságoknak se), a közpolitika
erőforrásainak azonban igen, hanem azért is, mert (b) a közvélemény egy szignifikáns része és a
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kormányok is úgy érezték, hogy a jóléti programok

is hozzájárultak a gazdasági növekedés

lassulásához. A jogosultságon alapuló igazságosság eszme revideálásának “valódi” oka a jóléti
effektusban van, abban, hogy - főként - a középosztályok úgy érzékelték és értékelték, hogy jólétük
csökkenésének vagy bizonytalanná válásának “oka” a szociális jogokban keresendő, abban, hogy a
jogosultságok nem a reciprocitás elvére vannak alapozva. A Nyugat “közvéleménye” és
kormányzatai egyre inkább a reciprocitáson alapuló igazságosság fogalmat teszik magukévá, amely
azt mondja, hogy ha a társadalom vagy a kormányzat valamilyen előnyt nyújt számodra, ha képes
vagy rá, akkor valamilyen módon kompenzálnod kell: magyarán nem szabad elvárnod valamit
semmiért.
Értékrendszerek és politikai szubkultúrák
A nyugati társadalmak értékrendszereiben bekövetkezett - fent elemzett - változások láthatóan
komoly hatással vannak a kormányok közpolitikai gyakorlatára, már csak azért is, mert a
kormányzati politika is a társadalom része, ennélfogva nem vonhatja ki magát az ott bekövetkezett
változások alól. A kormányzatoknak közpolitikáik kialakításakor azonban nem csak a társadalom
általános értékrendszerében bekövetkezett változásokra kell tekintettel lenniük, hanem a “jó
kormányzás” és az értékpluralizmus problémáival is szembesülniük kell. Az állampolgárok nem
légüres térben értelmezik és értékelik kormányzataik és közhivatalnokaik magatartását. Minden
társadalomban léteznek a “jó “ vagy kívánatos kormányzással kapcsolatos „kollektív” képzetek és
hitek, amelyek alapján az emberek bizonyos csoportjai kormányaikat és bürokráciáikat megítélik. A
jó kormányzat képzete egy komplex kognitív és értékelő struktúrából áll, amelyet az adott
társadalmi csoport tagjai közösen magukénak vallanak. Ezt a szóban forgó társadalmi csoportra
általánosan érvényes pszichológiai orientációt szokás politikai kultúrának nevezni.113 Körösényi
András114 a politikai kultúra klasszifikációjában két megközelítést emel ki, aszerint, hogy a
közösség vagy az egyén nézőpontjából tekintik-e a politikai kultúrát. Az általam használt politikai
szubkultúra fogalom a fenti két megközelítés közé helyezhető: (a) az első megközelítésnél szűkebb,
mert nem a politikai közösség egészére vonatkozik, a másodiknál tágabb, mert nem az egyének
politikai rendszerrel kapcsolatos érték-és norma rendszerét akarja lefedni, hanem a politikai
közösség és az egyén közt elterülő köztes szféra csoportjaira vonatkozik. (b) Különbözik mindkét
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megközelítéstől abban, hogy pusztán arra összpontosít, hogy a politikai közösség és az egyén között
elterülő csoportok miként rendezik fontossági sorrendbe a különböző politikai értékeket. Az ebben
az értelemben használt politikai szubkultúra fogalom W.S.Maddox és S.A. Lilie felmérésére
támaszkodik, akik kísérletet tettek az USA politikai szubkultúráinak, az uralkodó “ideológiai
típusok mátrixának” a megrajzolására. Az egyének ideológiai pozícióit egy kétváltozós mátrixban
helyezték el, ahol az egyik változó a személyes szabadság kiterjesztésének, a másik a kormányzat
gazdasági életbe való beavatkozásának preferálását jelölte. Eredményül a következő négy politikai
szubkultúrát kapták..
Ideológiai típusok mátrixa
A kormányzat gazdaságba való beavatkozása
Támogatja

Ellenzi

Személyes szabadság

Támogatja

Liberális

Libertáriánus

kiszélesítése

Ellenzi

Populista

Konzervatív

Azok, akik támogatják a személyes szabadság kiterjesztését és a kormány gazdaságba való
beavatkozását is, alkotják a (neo)liberális, akik egyiket sem támogatják a konzervatív, akik
támogatják a kormányzati beavatkozásokat, de ellenzik a személyes szabadság kiterjesztését a
populista, és végül, akik támogatják a személyes szabadság kiterjesztését, de ellenzik a kormány
beavatkozását, a libertáriánus politikai szubkultúrát alkotják. A mátrixból kiderül, hogy az értékek
eltérő hierarchizálásából egymástól

különböző értékrendszerek és politikai szubkultúrák

konstituálódnak. Ha a mátrix két változóját azokkal az értékekkel helyettesítjük be, amelyek
implicite mögöttük állnak, akkor a szubkultúrákról alkotott képünk teljesebb lesz. A személyes
szabadság kiszélesítése változó legalább három implicit értéket foglal magában: a szabadságot, a
gazdasági hatékonyságot és a személyes felelősséget, ahogyan a kormány gazdaságba való
beavatkozása is magában rejti a szolidaritás, igazságosság és az egyenlőség értékeit. Ha ezeket az
értékeket helyettesítjük be a mátrix egyes szubkultúrákat jelölő rubrikáiba, akkor az értékek sokkal
komplexebb elrendezéseihez jutunk annál, mint amit maga a mátrix mutat. A neoliberális
(Európában a szociáldemokrata) politikai szubkultúra az individuális szabadság és az igazságosság,
illetve a gazdasági hatékonyság és a társadalmi egyenlőség harmonizáltatására törekszik: ez
fejeződik ki abban, hogy egyaránt fontosnak tartja az individuális szabadság kiszélesítését (amelyet
a piaci mechanizmusok működésének és a gazdasági hatékonyság feltételének tekint) is és az állam
gazdaságba való beavatkozását is, amelyet a piac okozta társadalmi igazságtalanságok
korrekciójaként kezel. A libertáriánus politikai szubkultúra az egyéni szabadság értékét emeli az
értékpiramis csúcsára, minden más értéket ebből származtat, vagy ennek rendel alá, s az egyéni
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szabadság valamint a gazdasági hatékonyság értékét adekvátan kifejező intézményrendszernek a
piac intézményét tekinti. A konzervatív politikai szubkultúra elutasítja az állam gazdaságba való
beavatkozását (az emberek közötti egyenlőtlenségeket

természettől valónak tekinti és hiú

próbálkozásnak tekint minden egalitáriánus törekvést) és a személyes szabadság kiterjesztését is,
mert a konzervatív értékrendben az értékpiramis csúcsán nem az egyéni szabadság, nem is a
társadalmi igazságosság vagy egyenlőség áll, hanem az egyén és az állam között álló közösségek,
korporációk, társulások, a család, az egyház, a lakóhelyi közösség stb., melyeket a tradíció és a
tekintély igazgat. Végezetül a populista (fundamentalista) politikai szubkultúrák az államban (a
kormányzásban) olyan misztikus entitást és cselekvési potenciált látnak, amely egyedül képes a
társadalmi problémák orvoslására, melyeket egyébként az individuális szabadság kiterjesztésének a
számlájára írnak.
A Maddox és Lilie által végzett szociológiai felmérés arra is szolgáltat empirikus adatokat, hogy az
USA-ban milyen társadalmi csoportokból rekrutálódik a fentebbi négy politikai szubkultúra (arról,
hogy milyen életformák konstituálják ezeket). A politikai szubkultúrák összetett képződmények,
mert egyszerre foglalják magukban bizonyos társadalmi csoportok spontán tapasztalatokból előállt
értékorientációit, a helyes kormányzásról vallott, sokszor sztereotípiákban kifejezett értékítéleteit
valamint a politikai elitek és az értelmiség által kidolgozott jóval szubtilisabb ideológiai
nézetrendszereket
Az egyes társadalmi csoportok explicite vagy implicite fogalmazzák meg elképzeléseiket a “jó
kormányzatról”-ról: ezek a képzetek, hitek és meggyőződések alapvetően politikai természetűek,
mert arra vonatkozó elképzelések, hogy milyen elvek és értékdimenziók mellett kellene megoldani
a “közösségi problémákat”. A “jó kormányzásról” a különböző társadalmi csoportok mindig az
igazságosság, a szabadság, a közjó, a demokrácia, a tulajdon, a hatékonyság és az egyenlőség
értékfogalmaiban gondolkodnak. A “jó kormányzás” különböző “szubkulturális”eszméi lényegileg
nem mások, mint ezeknek az alapvetőnek nevezhető politikai értékeknek a hierarchikus, fontossági
sorrendbe való elhelyezései az adott társadalmi (vagy etnikai, nyelvi-kulturális) csoport
perspektívájából. A politikai szubkultúrák értékrendszerei azt tükrözik, hogy az adott társadalmi
csoport a maga partikuláris nézőpontjából hogyan gondolkodik a “jó kormányzásról”-ról, miféle
értékhierarchia alapján szervezné azt meg, ha ez kifejezetten rajta múlna.
A modern társadalmakban nem létezik olyan egységes és legitim értékhierarchia, amelyben
valamennyi politikai szubkultúra egyetértene. A szubkultúrák értékrendszerei viszonylag
autonómnak tekinthetőek és egymástól többé-kevésbé függetlenek. Valamennyi politikai
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szubkultúra hordozójának (a pártoknak és szavazótáboruknak) természetesen az a célja, hogy az
általa jónak tartott kormányzati politikát valósítsa meg, ami az értékrendszerek (és hordozóik)
közötti versengéshez vagy konfliktushoz vezet. A politikai szubkultúrák közötti konfliktus
kétféleképpen oldható fel: diktatórikusan, vagy demokratikusan. A konfliktus diktatórikus módon
való feloldása esetén a politikailag hatalmi pozícióba jutott politikai szubkultúra, illetve ennek
politikai képviselete vagy “élcsapata” a saját partikuláris értékrendjét rákényszeríti a társadalomra,
az összes többi szubkultúrára. Ez történt pl. a “létező szocializmusban”, ahol egy bizonyos,
fundamentalista politikai szubkultúra kényszerítette rá önmagát valamennyi riválisára. A
szubkultúrák közötti konfliktus megoldásának a másik formája a demokrácia. R.Dahl a
demokráciával kapcsolatban leszögezi, hogy abban a felek politikailag egyenlőkként fogadják el
egymást azzal a meggyőződéssel, hogy a közösséget érintő kérdésekben a közösség tagjai,
egyénekként és társadalmi csoportokként egyaránt egyenlő kompetenciával rendelkeznek. Ha az
emberek egymást politikailag egyenlőknek tekintik, akkor viszont kénytelenek elfogadni a
demokratikus többségi elv valamilyen formáját is. A politikai szubkultúrák értékrendszereire
vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy egyetlen szubkultúra sem tarthatja magát magasabb rendűnek a
többinél, nem involválhatja magának azt a jogot, hogy a “jó kormányzás”-ról alkotott víziója
általános és kötelező érvényűvé tehető. “A szubkultúra, amely saját értékeit univerzálisnak
képzeli…nem kevésbé szubkultúra, mint a többi…A választott partikularitások (szubkultúrák)
magukban foglalhatnak életstílusokat, ideológiákat, barátságokat, lakóhelyeket stb. Az örökölt
partikularitások magukban foglalhatják a fajt, a gazdasági körülményeket, a vallást, a régiót és az
esetek többségében a politikát. A pluralizmus eleven kapcsolatot jelent az örökölt partikularitások
között és a választásokon keresztül az új partikularitások evolúciójához. A közpolitika célja a
plurális társadalomban az, hogy annyi partikularitást tartson fenn, amennyit csak lehetséges abban a
reményben, hogy az emberek többsége el fogja fogadni, fel fogja fedezni, vagy meg fogja tervezni
azt, ami neki a legjobban megfelel.”115

A szubkulturális értékrendszerek hatása a kormányzati politikára
Az értékrendszerek (politikai szubkultúrák) egymáshoz való viszonyukat tekintve lehetnek
kongruensek vagy divergensek, ami természetszerűen lényeges szerepet játszik a közpolitikai
szereplők, így pl. az érdekcsoportok és a politikai pártok, az érdekcsoportok és a kormányzati
intézmények, vagy a bürokrácia és a kormány kapcsolatának alakulásában is. A baloldali pártok és
bizonyos szakszervezetek közötti szoros, némely esetben “szimbiotikus” együttműködés majd
valamennyi fejlett demokráciában ismert, hétköznapi jelenség, és nem túlságosan nehéz kitalálni,
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Peter Berger and Richard J.Neuhaus, To empower people: The role of mediating structure in Public Policy,
Washington, D.C., 1975, 388-389.o.
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hogy ennek a kölcsönös bizalomnak és kooperációnak egyik meghatározója az értékrendszerek
rokonságában keresendő. Kooperációs nehézségek akkor állnak elő, amikor az értékrendszerek
túlságosan távol állnak egymástól, pl. amikor a kormány közpolitikája a hagyományos materiális
értékrendszeren alapul, a tárgyaló félé, pl. az érdekcsoporté pedig egy posztmateriális
értékrendszeren.
Az értékrendszerek konvergens, ill. divergens volta az alapja annak is, hogy a politika a
barát/ellenség116 tengelye mentén osztja ketté a világot. A különböző értékrendszerek politikai
megjelenítői ugyanis nem csak arra tesznek kísérletet, hogy (a) az egyes értékeket valamilyen elv
alapján hierarchikus rendbe szervezzék, hanem (b) az egyes értékek értelmezésére és definiálására
is, annak meghatározására, hogy mit értenek pl. a társadalmi igazságosság fogalmán. (c) Miután az
értékeket különbözőképpen lehet definiálni, és mert a különböző politikai szubkultúrák egymástól
eltérően határozzák meg - a fenti példánál maradva az igazságosságot - ezért az igazságosság egy
bizonyos

definíciója mellett való elköteleződés csak egy kettős értelemben vett negáció

(„kirekesztés” ) és affirmáció (“belefoglalás”) révén valósítható meg. Ha pl. libertáriánusokként a
piaci vagy szerződéses igazságosság mellett köteleztük el magunkat, (1) ezzel tagadjuk azt, hogy a
piac értékítéletével szemben a disztributív igazságosság bármely formájának létjogosultsága
lehetne (definíciónkból kirekesztjük, “eltávolítjuk” a nem-szerződésen alapuló igazságosság
valamennyi formáját). (2) Miután az alternatív igazságosság értelmezéseket és definíciókat
konkurens politikai szubkultúrák (érdekcsoportok) képviselik és jelenítik meg, ezért a kirekesztés
(vagy távolítás) ezekre is vonatkozik. Ahogyan az alternatív igazságosság definíciók nincsenek
belefoglalva a mi értelmezésünkbe (ki vannak ebből zárva), ugyanígy nincsenek belefoglalva (el
vannak távolítva) azok a társadalmi csoportok sem, melyek az alternatív értelmezések hordozói.
Innen érthető meg az, hogy a hasonló értékeket és nézeteket valló közpolitikai szereplők között
könnyen jönnek létre szövetségek, míg az értékrendszerek nagyfokú eltérése bizalmatlanságot és
ellenségeskedést (kirekesztésre és eltávolodásra való törekvést) eredményez. Ezt támasztják alá A.
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Carl Schmitt a “politikai” elemzésében abból a sejtésből indul ki, hogy a politikai is kell rendelkezzen
megkülönböztetett vonásokkal, amely ugyanúgy vonatkoztatási kerete a politikai cselekvésnek, mint az erkölcs
esetén a jó és a rossz, az esztétikainál a szép és a rút, a gazdasági szféránál a profitábilis és a nem-profitábilis. A
“politikai” differencia specifikája “amelyre a politikai cselekvések és motívumok redukálhatóak a barát és az
ellenség közötti különbség” (Carl Schmitt, The Concept of the Political, The University of Chicago Press, Chicago
and London 1996, 26.o.) Az ellenség fogalmát itt egzisztenciális értelemben kell érteni, amely nem redukálható a
“versengésre”, az “intellektuális ellentétre” vagy a “szimbolikus birkózásra”, mert azt a tényt fejezi ki, hogy az
emberi lény egész élete a harc és küzdelem. Mindazonáltal - érvel Schmitt - a vallási, a morális, az etikai stb. ellentét
“ha elég erőteljes ahhoz, hogy az emberi lényeket hatékonyan tudja csoportosítani a barát-ellenség tengelyén, akkor
politikai ellentétté transzformálódik” (Carl Schmitt, I.m., 37.o.) Ehhez a gondolathoz kapcsolódik Deborah Stone is,
aki az értékrendszerek különbségéből vezeti le a barát-ellenség tengely mentén való politikai polarizációt.
V.ö.Deborah A. Stone, Policy Paradox and Political Reason, Harper Collins Publishers 1988, 25.o.
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Lijphart117 vizsgálódásai is, aki a politikai pártok közötti koalícióalakítás egyik alapfeltételét az
értékrendek, ill. a pártok által képviselt “policy”-k hasonlóságában látja. Lijphart amellett érvel,
hogy a hasonló politikai preferenciájú pártok között könnyebb koalíciót létrehozni és fenntartani,
mint az olyanok között, melyek értékrendjüket tekintve távol állnak egymástól. Másfelől a pártok
nem pusztán haszonmaximálók, azaz nem csak azért akarnak részt venni a kabinetben, hogy a
miniszteri bársonyszékek révén részesedjenek a hatalomban, hanem azért is, hogy együtt
működhessenek a hasonló értékeket valló pártokkal, és hogy támogathassanak bizonyos típusú
közpolitikákat.
Az értékrendszereknek azonban nemcsak abból a szempontból van jelentőségük, hogy lehetővé
teszik vagy megnehezítik (esetleg meggátolják) a felek közötti sikeres együttműködést (bizalmat
vagy bizalmatlanságot konstituálnak), nemcsak azért fontosak, mert kifejezésre juttatják, hogy a
szubkulturális csoportoknak (a) mik és milyenek az erkölcsi-politikai preferenciái, hogy mit értenek
hatékony és igazságos közpolitikán, nem pusztán azt tükrözik, hogy azok “mit szeretnek” vagy
preferálnak, hanem (b) ezzel együtt azt is behatárolják, hogy “mit látnak” meg a politikai
valóságból, mit tekintenek lényeges és lényegtelen közpolitikai problémának.118
Az, hogy “mit látunk” meg a világból, “mit szeretünk” benne és hogy kit tekintünk a barátunknak
és kit az ellenségünknek (hogy kibe helyezzük bizalmunkat és kitől vonjuk meg azt) bizonyos
megszorítások mellett ugyanannak a dolognak - az értékrendszereknek - a három különböző ám
mégis összetartozó oldala.
Az a folyamat, melynek révén azt posztuláljuk, hogy a politikai szférában valami “létezik” (van)
vagy “igaz” alapvetően nem különbözik vagy legalábbis nehezen választható el ennek a “ténynek”
az értékelési folyamatától, hogy azt helyesnek vagy helytelennek ítéljük, hogy az számunkra
kívánatos vagy nem-kívánatos. A politikai valóság felfogása és érzékelése - mint általában minden
valóságé - mindig szelektív, bizonyos oldalai és aspektusai előtérbe kerülnek, mások a háttér
homályába vesznek (amelyről nem veszünk tudomást): a politikai szereplők, még Mannheim
“lebegő értelmisége” sem képes a “politikai realitást” a maga komplexitásában és “totalitásában”
megragadni.

Ennek “oka” - eltekintve racionalitásunk korlátozottságától - részben az

értékrendszerek (politikai szubkultúrák) “egyoldalúságában”, részben pedig abban keresendő, hogy
maga a politikai realitás olyan politikai csoportok, szervezetek vagy intézmények döntésének az
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eredményeként áll elő, akikkel szemben bizalommal vagy bizalmatlanul viselkedünk, akiket a
barátunknak vagy az ellenségünknek tekintünk, akik közel, vagy akik távol állnak tőlünk.
Az értékrendszerek és a bizalom olyan szűrőberendezéseknek tekinthetőek, amelyek (a művészeti
köznyelvekhez és a tudományok paradigmájához hasonlóan) mintegy preformálják és
predeterminálják azt, hogy a politikai valóság sokrétűségéből mit fogunk észrevenni és lényegesnek
tartani és hogy milyen tényektől és eseményektől fogunk, mint kevésbé fontosaktól eltekinteni. Az,
hogy a politikai érték- és hitrendszerek “vakká” tesznek bennünket a valóság bizonyos oldalaival
szemben nem kíván különösebb magyarázatot.
Noha a szubkulturális értékrendszerek erőteljesen befolyásolják azt, hogy az abban “hívők”(1) mit
tekintenek releváns és mit irreleváns közpolitikai “ténynek” és problémának, (2) hogy mit értenek
hatékony és igazságos közpolitika alatt, és (3) hogy kikkel hajlandók céljaik megvalósítására
szövetségre lépni, és kikkel nem (hogy kiket tekintenek barátjuknak, kiket ellenségüknek, ill., hogy
kikben bíznak és kikben nem), mindazonáltal önmagukban nem adnak elégséges magyarázatot arra,
hogy a hívők szóban forgó csoportjai hogyan fogják értelmezni és értékelni az egyes, konkrét
közpolitikai folyamatokat és kormányzati döntéseket. Ezt ugyanis nemcsak az általuk vallott és
“igaznak” tartott értékrendszer befolyásolja, hanem politikai rendszerbe való integráltságuk mértéke
is.119 Az, hogy az egyes szubkultúrákat hordozó csoportok (pártok és választóik) milyen mértékben
integráltak a közpolitikacsinálás folyamatába részben “általános politikai kultúrájuk” által
meghatározott.
(Gabriel Almond és Sidney Verba120 háromféle politikai kultúrát különböztet meg: (a) a

parochiális, (b) a szubjektív és (c) participatorikus politikai kultúrákat. Azok a társadalmi
csoportok, melyeknek nincsenek ismereteik a politikai rendszer működéséről és arról sem, hogy
ennek működésében mi a saját szerepük, az apolitikus parochiális állampolgári kultúra típusába
tartoznak. Azok, akiknek van némi fogalmuk a politikai rendszer működéséről és arról, hogy az
milyen értelemben befolyásolja saját személyes létüket, alkotják a szubjektív állampolgári kultúrát.
És végül, azok a csoportok, amelyek jól ismerik a politikai szféra működését, akik tevékenyen részt
vesznek annak alakításában, és akik önmagukra úgy tekintenek, mint akik egyszerre szubjektumai
és objektumai a politikai rendszernek, képezik a participatorikus állampolgári kultúrát. Nem nehéz
megállapítani, hogy a háromféle politikai kultúra a politikai rendszerbe való integráltság három
mértékét is jelenti egyben.)
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Azonban a “valódi” mércéje annak, hogy a szubkultúrák hordozói és megtestesítői milyen
mértékben integráltak a közpolitikacsinálás folyamatába az, hogy mennyire azonosulnak a
közpolitikacsinálás rendszerével, hogy (a) mennyiben éreznek és vállalnak felelősséget a rendszer
működéséért, és hogy (b) mennyiben vélik úgy, hogy a “rendszer cselekedetei” az “ő cselekedetük”
vagy azoknak a cselekedete, akikkel közös értékeket vallanak, akiket a barátjuknak tekintenek és
akikben megbíznak. March és Olsen szerint integráns politikai szereplőnek az tekinthető, akinek
politikai kultúrája tudatos, és aki igenlő választ ad a fenti három kérdésre. A politikacsinálás
folyamatához való ezzel ellentétes viszony, a rendszertől való elidegenedés, ami abban fejeződik ki,
hogy a szereplők nem azonosulnak a rendszerrel, annak működéséért nem éreznek, és nem
vállalnak felelősséget, és úgy vélik, hogy a rendszer cselekedetei nem az ő cselekedetük, hanem
azoké, akiket ellenségüknek tekintenek, akik iránt bizalmatlanok.
Részben a rendszerbe való integráltság vagy az attól való elidegenülés “szabályozza” azt, hogy az
egyes szubkultúrák értékrendszere hogyan fog konkrétan megnyilvánulni a gyakorlatban, hogy az
egyes, konkrét közpolitikai döntések értelmezése kapcsán hogyan fogja “ellentmondásmentesen”
összekapcsolni, egymással harmonizáltatni a valóság felfogásának és értékelésének két aspektusát,
azt “amit lát” azzal, “amit szeret”, hogyan tudja elérni a kognitív és affektív konzisztencia
egyesítését. A determináció azonban nem egyoldalú, mert a szubkulturális értékrend is
meghatározza azt, hogy a szóban forgó csoport akar-e egyáltalán integrálódni a rendszerbe vagy
sem.
Archívot parafrazálva azt mondhatjuk, hogy az egyes szubkulturális csoportok (1) politikai
rendszerbe való integráltsági fokuknak megfelelően fogják “azt látni, amit szeretnek”, és a politikai
rendszertől való elidegenedettségük mértékében azt, amit nem szeretnek. A politikai rendszerbe
való integráltság vagy az attól való elidegenedés maga is - akárcsak az értékrendszerek - olyan
szűrőberendezésnek vagy “szemüvegnek” tekinthető, amely elhomályosítja vagy elfedi a
valóságnak azokat az elemeit, amelyek nincsenek összhangban az integritás vagy elidegenedés
“alapélményével”.
A szubkulturális csoportok - akárcsak az emberek általában - rendszerint azt látják, amit látni
akarnak, vagy látni szeretnének. Azonban az is igaz, hogy amilyen mértékben integráltak a politikai
rendszerbe, olyan mértékben fogják szeretni azt, amit látnak, ill. a rendszertől való
elidegenedettségük mértékében fogják elutasítani azt, amit látnak. Ehhez hasonló hatása van a
bizalomnak is, azaz amilyen mértékben bíznak a különböző szubkultúrákat megtestesítő csoportok
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azokban, akikkel érintkeznek, olyan mértékben fogják szeretni azt, amit azok látnak. Amilyen
mértékű a bizalmatlanság azok iránt, akikkel kapcsolatban állnak, olyan mértékben fogják
elutasítani azt, amit azok szeretnek. 121
A politikai szubkultúráknak (a különböző hit-és értékrendszereknek) March és Olsen alapján az
általános, közös vonásait próbáltam érzékeltetni. A szubkulturális értékrendszerek azonban nem
csak “hasonlítanak” egymásra, hanem különböznek is egymástól. A kérdés az, hogy azon túl, hogy
különbözőképpen hierarchizálják az értékeket, milyen “egyéb” kritériumok alapján lehet őket
összehasonlítani. (1) Összehasonlítási alapként kínálkozik a March és Olsen által használt
integritás-elidegenedés fogalompár, melynek alapján aszerint teszünk különbséget az egyes
szubkulturális érték-és hitrendszerek között, hogy azok elfogadják-e a politikai rendszer működése
keretfeltételét jelentő alkotmányos és demokratikus játékszabályokat. (2) Összehasonlítási alapként
szolgálhat a létkongruencia-létinkongruencia Mannheim Károly122 által megfogalmazott fogalmi
kerete is, melynek alapján különbséget tehetünk az ideologikus és az utópikus tudat, illetve
ideologikus- és utópikus szubkultúrák és értékrendszerek között. Mannheim szerint az ideológia
olyan létinkongruens tudatforma, amely belesüpped a valóságba, az utópiát ezzel szemben a
létinkongruencia jellemzi, azaz a valóságban nincs megfelelője, nem a fennálló viszonyok
tükörképe. E végletes tudatstruktúrákhoz eltérő funkciók társulnak: az ideológia a valóság
foglyaként a fennálló állapotok apológiája, az utópia ezzel szemben a valóság kritikája, mert
valamely kívánatos társadalom-eszmény alapján transzcendálja a jelent. A March és Olsen illetve a
Mannheim által adott klasszifikáció között vannak átfedések: (a) így az elidegenedett, a politikai
szféra legáltalánosabb játékszabályait megkérdőjelező politikai szubkultúrák és az utópikus tudat
által képviselt potenciális politikák egyaránt a “fennálló” megkérdőjelezései.(b) Az analógia fennáll
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(A ) A szubkulturális csoportok bízni fognak azokban, akikről azt látják, hogy olyan dolgokat cselekszenek,

amelyeket ők is szeretnek, ill. nem cselekszenek olyanokat, amelyeket ők is elítélnek vagy elutasítanak. (B) Úgy
vélekednek, hogy azok a partnerek, akikben megbíznak olyan események vagy döntések okozói (lesznek), amelyeket ők
szeretnek, mert számukra kedvező és/vagy egyéb szempontból értékes, és hogy azok a csoportok, akik iránt
bizalmatlanok olyan események vagy döntések valóságos vagy potenciális okai és okozói, melyeket ők elutasítanak,
vagy amelyek számukra ilyen vagy okból adódóan kedvezőtlenek. (C ) Abban az esetben fogják az eseményeket vagy
döntéseket relevánsnak tekinteni (látni), ha egyetértenek azokkal a szubkulturális csoportokkal, akikben megbíznak és
vitatkoznak, nem értenek egyet

azokkal, akikben

nem bíznak. (D) Olyan mértékben lesznek aktívak, amilyen

mértékben látásuk, szeretésük és bizalmuk nem kétértelmű. (E) Azokkal a csoportokkal fogják keresni az érintkezést,
akikben megbíznak és kerülni fogják azokkal, akik iránt bizalmatlanok. (F) A szubkultúrákat megtestesítő csoportok
olyan mértékben érzik azt, hogy integráltak a politikai rendszerbe, amilyen mértékben “szeretik” azokat a releváns
eseményeket, amelyeket látnak.
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az integráns politikai szubkultúra és az ideológia között is, mert egyik sem problematizálja az
uralkodó játékszabályokat. Azonban a fennálló megkérdőjelezése illetve annak transzcendálása nem
kell feltétlenül a játékszabályok megkérdőjelezésére irányuljon, az lehet egyszerűen konkrét
közpolitikai programok kritikája is. Jó példát szolgáltat erre a zöld mozgalom, amely születése
pillanatában korántsem volt integráns része a politikai rendszernek, marginalizált nézetrendszerként
pedig sokkal inkább tűnhetett utópiának, mint megvalósítható programnak. (3) A politikai
szubkultúrák hit-és értékrendszerei között - a fentiek mellett - aszerint is disztingválhatunk, hogy
milyen módon ötvöződik bennük kognitív aspektusuk két mozzanata, amit Sartori a hitrendszerek
“ideologikus és pragmatikus struktúrájának”123 nevezett. Sartori szerint az ideologikus és
pragmatikus hitrendszerek közötti különbség kritériuma az, hogy a “hívők” hogyan viszonyulnak
ahhoz a “kognitív autoritáshoz”(magához a hit-és értékrendszerhez), amely kijelöli azt, hogy a világ
eseményeiben mi igaz és mi hamis. A kognitív autoritáshoz való viszony szempontjából Sartori
“nyitott” és “zárt gondolkodás” között tesz különbséget. Az utóbbi esetében az ember nem tesz
különbséget az “információ forrása” és az “információ tartalma” között (aközött aki mondja, és
aközött amit mond). “A zárt gondolkodás az abszolút autoritáson nyugszik”, a nyitott ezzel
szemben képes a versengő hit-és értékrendszerek összehasonlítására és a tartalmi információknak az
információforrástól való megkülönböztetésére. A nyílt és zárt hitrendszerek alapja a szubkultúra
kognitív dimenziója: azonban a hit-és értékrendszereknek van egy ezt kiegészítő, emotív dimenziója
is, melynek alapján Sartori intenzív és gyenge, szenvedélyes és gyengén érzékelt hitrendszerek
között tesz különbséget. “Szenvedélyes” hit-és értékrendszerek esetén a hívők hit-preferenciái
intenzívek, erős érzelmi elkötelezettség fűzi őket a szóban forgó hit-és értékrendszerhez, gyenge
hitrendszerek esetén a hitrendszer iránti szubjektív-emocionális elköteleződés jelentéktelen vagy
teljesen hiányzik. Ha a hit-és értékrendszerek kognitív és emotív dimenzióját egy-egy változónak
tekintjük, felrajzolhatunk egy egyszerű mátrixot, amely a hit-és értékrendszerek négy alaptípusát
jelöli ki. Itt fontos kiemelni, hogy a hitrendszereknek ez a körvonalazandó négy alaptípusa nem
konkrét politikai szubkultúrákat jelöl, hanem azt, hogy a szubkulturális értékrendszereken belül
hogyan viszonyul egymáshoz az ideologikus és pragmatikus elem.
A hitrendszerek négy alaptípusa
Emotív státus
Kognitív státus

123

Erős

Gyenge

Zárt

I. Dogmatikus

II. Inelasztikus

Nyitott

III. Szilárd

IV.Flexibilis

V.ö. Giovanni Sartori, Politics, Ideology, and Belief Systems, American Political Science Review Vol. 80, No.2.
June, 1986
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(1) Az első rubrikába azok a dogmatikus hitrendszerek tartoznak, amelyek érzéketlenek a racionális
érveléssel és az empirikus bizonyítékokkal szemben, s amelyekre emellett az is jellemző, hogy a
bennük hívők erős érzelmi szálakkal kötődnek a tantételekhez. Ezek a nézetrendszerek
áthatolhatatlanok a kritika és reflexió számára, a kognitív zártság és az erős emocionális kötődés
csak traumatikus változások útján győzhető le.
(2) A második rubrika inelasztikus hitrendszerei rokonok az elsővel, mert a kognitív zártság itt is
áthatolhatatlan akadályt jelent a reflexió és az érvelés számára. A különbség pusztán annyi, hogy az
intenzív érzelmi kötődés hiánya következtében a kognitív zártság felszámolása nem jár
szükségképpen “sokkal” vagy traumával.
(3) A harmadik rubrikába azok a “szilárd” hit-és értékrendszerek tartoznak, amelyek nyitottak a
racionális érvelés (a bizonyítás és cáfolat) irányában, és amelyekhez a bennük hívők erős érzelmi
szálakkal

kötődnek.

A

kognitív

nyitottság

következtében

ezek

a

nézetrendszerek

megváltoztathatóak.
(4) A negyedik rubrika flexibilis hitrendszerei abban különböznek a harmadiktól, hogy a bennük
hívők nem mutatnak erős ragaszkodást a hit-és értékrendszer irányában.
A fenti mátrixból kiolvasható, hogy a teljes mértékben ideologikus hitrendszer az első, a
pragmatikus hitrendszer ideáltípusa a negyedik rubrikában található. A “valóság” természetesen a
két szélsőség közötti kontinuumon terül el, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben ideologikus vagy
pragmatikus hit-és értékrendszerek nincsenek: a politikai szubkultúrák mindig az ideologizmus és
pragmatizmus különböző keverékformái.
A hit-és értékrendszerek kognitív struktúrája a fentiek mellett egymáshoz való viszonyukat is
befolyásolja, hatással van arra is, hogy a különböző nézetrendszerek a konfliktus vagy a
konszenzus, a negáció vagy a kooperáció viszonyában fognak-e állni egymással, illetve, hogy a
“hívők” kit tekintenek a barátjuknak és kit az ellenségüknek.
(a) Két dogmatikus hitrendszer esetében, melyekre a kognitív struktúra zártsága és az erős érzelmi
elköteleződés a jellemző, nehéz elképzelni a kooperációt, az ilyen hitrendszerek inkompatibilisek
egymással (kölcsönösen kizárják egymást), a közöttük lévő viszony konfliktuózus, a hívők
kölcsönösen ellenségnek tekintik egymást. “Minél több a centrális megkülönböztető elem, annál
nagyobb az ellenségesség, és minél kevesebb, annál kevesebb alkalom adódik a konfliktusra” 124
(b) Két flexibilis hitrendszer esetén, melyekre a kognitív struktúra nyitottsága és a konkrét
hitrendszer irányában való gyenge emocionális elköteleződés a jellemző, kézenfekvő a kooperáció,

124

Giovanni Sartori, I.m., 409.o.

118

a két hitrendszer könnyen “egyesíthető” és a köztük lévő viszony a hívő csoportok tekintetében
konszenzuális, a hívők barátoknak tekintik egymást. Ebben az esetben is igaz az, hogy minél
kevesebb a két nézetrendszerben az egymással össze nem egyeztethető elem, annál nagyobb a
konvergencia esélye.
(c ) Két “szilárd” hitrendszer esetén, melyekre a kognitív struktúra nyitottsága és az erős érzelmi
elköteleződés jellemző, valószínűsíthető a kooperáció, ebben az esetben a két nézetrendszer
kompatibilis, képes az együttműködésre vagy a békés egymás mellett élésre. A köztük lévő
kapcsolat uralkodó formája a tárgyalás és alkudozás lesz. Itt lehetséges a kölcsönös alkalmazkodás,
a hívők inkább barátnak, mint ellenségnek tekintik egymást.
A hit-és értékrendszerek egymáshoz való viszonyának alakulásában a kognitív struktúrák zártsága
vagy nyitottsága határozza meg, hogy a köztük lévő ellentmondás vagy konfliktus ideologikus vagy
pragmatikus lesz-e: zárt kognitív struktúrák találkozása esetén a konfliktus ideológiai, nyitottak
esetén pragmatikus lesz. Ha a zárt kognitív struktúrák erős érzelmi elköteleződéssel párosulnak, ez
“ideológiai háborúhoz” vezethet, ahol a konfliktus kezelhetetlenné válik. Nem ilyen egyszerű a
helyzet akkor, amikor nem homogén hit-és értékrendszerek konfrontálódnak egymással
(ideologikus ideologikussal, pragmatikus pragmatikussal), hanem amikor egy ideologikus egy
pragmatikussal találkozik. Ilyen esetekben nehéz lesz megjósolni és megmagyarázni a politikai
magatartást és a végeredményt, mert az ideologikus cselekvő az “érdek logikáját” egyesíteni fogja
az “elvek logikájával”, ami kiszámíthatatlanná teszi, hogy a cselekvésben milyen arányban
kombinálódik egymással a haszonmaximálás motívuma és az értékszempontok.
E helyütt kell feltennünk a kérdést, hogy mi a különbség az ideologikus és a pragmatikus politizálás
között? Ha elfogadjuk Sartori gondolatmenetét, akkor abból azt a következtetést kell levonnunk,
hogy a pragmatikus politikák magasabb intellektuális státust képviselnek az ideologikusnál, mert a
pragmatikus megközelítés kielégíti a racionalitás (Habermas által megfogalmazott) két kritériumát:
az érvelést és a bírálhatóságot, az ideologikus pedig nem, mert az, mint “az autoritásba vetett
abszolút hit” nem lehet racionális. Azt jelenti-e mindez, hogy a pragmatikus politika minden
esetben értékesebb is az ideologikusnál? Mielőtt erre megpróbálnék válaszolni, előbb azt a kérdést
kell feltenni, hogy tartalmi értelemben mire irányul az ideologikus és a pragmatikus politizálás,
másként fogalmazva: mit szeretnének realizálni az ideologikus és mit a pragmatikus hitrendszerek
hívei? Sartori nem hagy kétséget afelől, hogy az ideologikus politizálás alapvetően értékek
megvalósítására irányul, amelyek gyakorta olyan szlogenekben fejeződnek ki, mint “a demokrácia a
legjobb kormányzati forma”, “a piacgazdaság a leghatékonyabb gazdasági rendszer”, “a burzsoá
demokráciát a proletariátus diktatúrájával kell felváltani”, “a társadalmi igazságosság csak az állam
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gazdaságba való beavatkozásával érhető el”, “a politikát erkölcsi alapokra kell helyezni”, “a politika
az individuális szabadság megvédésének eszköze kell legyen” stb. A hitrendszerben kifejeződő
értékhierarchiához való dogmatikus és/vagy doktriner viszony analóg az irracionális hittel, mert a
hitrendszerben hívők reflektálatlanul abszolutizálják saját értékrendszerüket, azt minden más
értékrendszernél magasabb rendűnek és “értékesebbnek” tartják, és mert

nem hajlandók azt

probléma tárgyává tenni. Az önreflexiónak ez a hiánya, ha pl. egy dogmatikus hitrendszer hordozói
kormányzati pozícióba kerülnek, a gyakorlattól idegen, doktriner közpolitikai programokhoz fog
vezetni. A pragmatikus politizálás ezzel szemben úgy tűnik, hogy nem értékek megvalósítására
irányul és úgy látszik meghaladja az ideologikus dogmatizmus hamis alternatíváit, mert reflexíven
viszonyul a rendelkezésre álló potenciális érték-és hitrendszerekhez (a kognitív autoritásokhoz),
azokat pusztán a “funkció” szempontjából tartja figyelemreméltónak, abból a szempontból, hogy “a
hitrendszer mennyire hatékony és hatásos”.125 A pragmatikus politika instrumentálisan, a
felhasználhatóság és hasznosíthatóság szemüvegén közelít a “hagyományos” értékrendszerekhez,
ahogy Bertolt Brecht mondja egy helyen, mindig azt a világnézetet (értékrendszert) “húzza elő a
zsebéből”, amely a költség/haszon elvnek megfelelően a legkifizetődőbb és úgy áll szemben az
értékrendszerekkel, ahogyan a pénz az áruk világával: a pénz beváltható valamennyi használati
értékre, a pragmatista politikák is beválthatóak valamennyi hagyományos hit-és értékrendszerre, de
önmagában mind a kettő értéktelen. Jóllehet a pragmatikus politika és politizálás hívei azt állítják,
hogy a pragmatikus politizálás racionalizmusa révén meghaladta (legyőzte) az ideologikus (quasi
vallásos) hit-és értékrendszerek hamis alternatíváit, és hogy a politizálás egy magasabb rendű
formáját képviseli, ez az állítás azonban erősen megkérdőjelezhető, mert (a) az a racionalizmus,
amelyet a politikai pragmatizmus képvisel (Weberrel szólván) pusztán “formális” és nem “anyagi”
(tartalmi) értelemben racionális. Formális ez a racionalitás, mert amit a pragmatikus politika
mindenekfölött való “értéknek” tart az a “siker”és az ehhez vezető hatalmi technikák (köztük az
eszközzé lefokozott hit-és értékrendszerek) helyes megválasztása, azonban tartalmi-és “értékelő”
szempontból (következményeit tekintve) a politizálásnak ez a formája “irracionális”, a politika
tartalmi kiüresedése, mert az önmaga érdekeit szolgáló hatalmi eliteken túl nem képvisel senkit és
semmit. (b) A politikai pragmatizmus maga is ideológia, a társadalomtól elszakadt hatalmi elitek
öncélúvá és önelvűvé emelt politikacsinálásának legitimálási kísérlete: a nekünk mindent szabad
ideológiája.
A politika-és közpolitikacsinálás alapuljon az “ideologikus” vagy “pragmatikus” hitrendszereken,
mindenképpen ellentmondásokhoz fog vezetni: (a) az első esetben azért, mert egy szubkulturális
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értékrend alapján meghozott kormányzati döntésnek mindig lesznek nyertesei és vesztesei (a
kormányzati pozícióba jutott, illetve az ellenzékbe szorult szubkulturális értékrendeket képviselő
csoportok ), (b) a második esetben egy szűk, “senkit és semmit” nem képviselő politikacsináló
hatalmi elit lesz a nyertes és mindenki más (a társadalom) a vesztes. Miután a hit-és értékrendszerek
sohasem teljesen ideologikusak vagy pragmatikusak, ezért e két szélsőség legfeljebb
tendenciaszerűen érvényesülhet a gyakorlatban.
Értékkonfliktus és kormányzati politika
Képes-e a kormányzat olyan döntéseket hozni, amelyek egyszerre mozdítják elő a teljes
egyenlőséget és a teljes szabadságot? Vagy létezik-e olyan kormányzati stratégia, amely
egyidejűleg és nem egymás rovására növeli a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi
igazságosságot? A kérdések az értékek közötti konfliktusra utalnak, olyan élethelyzetekre,
amelyekben nem a jó és a rossz különböző megjelenési formái, hanem két jó, két pozitív érték
között kell választanunk, s amely kérdésekre nem könnyen adható ellentmondásmentes válasz. Az
értékkonfliktus, a különböző értékek közötti átváltási viszony (trade off) dilemmája bepillantást
enged, és egyúttal megvilágítja a normatív közpolitikai döntéshozatal sajátos természetét. 126 A
közpolitikai döntéshozó az előtt a feladat előtt áll, hogy miként határozza meg azt a cselekvési
formát, amely képes két pozitív érték "Éa" és "Éb" egyidejű realizálására. A kormányzati
gyakorlatban ilyen cselekvési alternatíva azonban csak ritkán létezik, mert jobbára vagy Éa-t kell
feláldoznom ahhoz, hogy Éb-t megvalósíthassam (és megfordítva), vagy a korlátozott racionalitás
elvének megfelelően kompromisszumok útján kell a megoldást megtalálnom, az elfogadhatóság
kritériuma szerint. Azonban ez utóbbi is áldozatokat vonhat maga után, súlyosabb esetekben a
versengő értékek optimalizálására tett kísérletek és erőfeszítések nem “értékszintézishez” és nem is
egy elfogadható kompromisszumhoz vezetnek, hanem az értékek kölcsönös kioltásához .
Ahhoz, hogy a kormány a potenciális közpolitikai alternatívák közül a “legjobbat” tudja
kiválasztani, rendelkeznie kell(ene) a “legjobb”, de legalábbis a jó valamilyen kritériumával. Ha
tudja, hogy mi a “legjobb”, akkor az egyes közpolitikai alternatívák “adatainak” a birtokában
könnyűszerrel össze tudja hasonlítani azokat egymással, és ki tudja választani a legmegfelelőbbet.
De hogyan lehet a “legjobb közpolitika” kritériumrendszerét felállítani: lehet-e egyáltalán, nem
lesz-e valamennyi ilyen próbálkozás szükségképpen szubjektív és önkényes? Egy további kérdés,
hogy (a) egy ilyesfajta kritériumnak szubsztantív értelemben vett értékkritériumnak kell-e lennie,
amely maga is érték, csak valamilyen”alapon” kitüntetett, mint a “summum bonum” a
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prekapitalisztikus értékrendszerekben, vagy (b) formális kritériumként kell elgondolnunk, amely
önmagában véve nem érték, hanem mérce, ill. amelynek értékessége pusztán eszköz jellegében van,
abban, hogy segítségével ki lehet választani a “legjobb” közpolitikát?
A közpolitika kiválasztásának értékkritériuma nem lehet tartalmi kritérium, nem lehet egy az
értékek közül, mert nincs alapunk arra, hogy az egyiket kitüntessük a másikkal, ill. a többivel
szemben. Nem állíthatjuk megalapozottan azt, hogy a kívánatosság értéke (az emberek igényei)
fontosabb a hatékonyságnál, az igazságosság lényegesebb a közjónál stb. Az értékkritériumnak
formálisnak kell(ene) lennie, azaz egy olyan szabálynak, amely nem azt mondja meg, hogy mi a
legjobb közpolitika tartalmi értelemben (mely értékeket kell tartalmaznia), hanem arról ad
felvilágosítást, hogy a közpolitika kiválasztásában milyen követelményeknek kell eleget tennünk.
Egy ilyen formális értékkritérium megkonstruálásának számos előfeltétele lenne. (1) Feltételezné a
különnemű értékek összehasonlíthatóságát, ami csak akkor érhető el, ha egy további feltétel, (2) az
egyes értékek fogalmi egyértelműsége és konzisztenciája is érvényesül, ami egy harmadik
feltételnek, (3) az egyes értékek kvantifikálhatóságának (számszerűsíthetőségének) a függvénye. A
dolog tehát azon fordul meg, hogy számszerűsíthetőek-e az egyes értékek?
Duncan MacRae és James A.Wilde127 szerint létezik a fenti kívánalmaknak megfelelő olyan
formális

értékkritérium,

amely

egyszerre

egyértelmű,

(kvantifikálható),

konzisztens

(ellentmondásmentes) és eléggé általános ahhoz, hogy közpolitikai választásokra általánosan
alkalmazható legyen: ez a költség-haszon elemzés “nettó haszon” kritériuma. A szerzők szerint a
nettó haszon egyetlen és átfogó kritériuma konzisztenssé teszi a közpolitika megválasztásának
rendszerét. E kritérium azért alkalmazható minden közpolitikai választás esetén, mert lehetővé teszi
a közpolitikák költségeinek és hasznainak a pénzben történő kifejezését, vagy legalábbis becslését.
E kritérium ennélfogva egyértelmű (kvantifikált), konzisztens és általánosan alkalmazható.
Nem vitatható a nettó haszon kritériumnak, a költség-haszon elemzésnek a létjogosultsága, sem a
közpolitika választásban, sem a közpolitikák kiértékelésében, mert a közpénzek hatékony
felhasználása önmagában vett érték. Az sem kérdőjelezhető meg, hogy amikor a szakértők,
politikaelemzők és tanácsadók kísérletet tesznek az alternatív közpolitikák rangsorolására, ezt
spontán módon azzal a mérlegeléssel kezdik, hogy vajon melyik közpolitikai alternatívával járnak
jobban vagy rosszabbul az emberek: azaz a választást és értékelést spontán módon egy teleologikus
kritériummal kezdik. A spontán becslések “nettó haszon” kritériummá való konvertálása
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mindamellett súlyos kérdéseket is felvet, ugyanis a nettó haszon kritérium, ha az egyértelmű,
számszerűsíthető és általánosan alkalmazható, akkor szükségképpen “mennyiségi mutató” ill. az
absztrakt “jelzőszám” formáját ölti, mert csak ennek alapján lehet a közpolitikai alternatívák nettó
hasznait egymással összehasonlítani. Így pl. az egészségügyi politikában a közpolitika
“értékmérőjeként” (amely a lakosság egészségi állapotának a szintjét tükrözi) olyan indikátorok
(jelzőszámok) szolgálnak, mint a várható élettartam, az egy főre jutó gyógyszerfogyasztás, az egy
főre jutó táppénzes napok száma, a lakosság egészére kivetített kórházi ágyak száma, vagy az egy
orvosra jutó betegek száma stb. Ehhez hasonlóan az oktatáspolitikában is absztrakt jelzőszámokat
használnak a potenciális oktatáspolitikák kiválasztásában csakúgy, mint a megvalósultak
kiértékelésében. Itt az iskolázottsági szintet kellene tudnunk megmérni, amelyhez olyan adatokkal
rendelkezünk, mint : az elvégzett iskolaévek száma, a beiskolázottak és a végzettek közötti arány,
az egy pedagógusra jutó tanulók száma, az osztálytermek és a tanulói összlétszám közötti arány egy
iskolán belül stb. A nehézség itt az, hogy ha a fenti adatokat használjuk az iskolázottsági szint
mértékéül, akkor nem veszünk tudomást sem az iskolák követelményszintjéről, sem a tanulók
teljesítményéről. Átfogó és minden részletre kiterjedő adatok hiánya pedig lehetetlenné teszi a
különböző társadalmi csoportok között az iskolai teljesítményteszteken alapuló összehasonlítást. A
jelzőszámok nem arról adnak felvilágosítást, hogy ténylegesen milyen minőségű a lakosság
egészségi állapota és a tanulók szellemi fejlődése: ezek pusztán “helyettesítői”, elvont jelei a fenti
minőségeknek, az egészség és tudás szubsztanciális értékeinek. A minőségnek mennyiségre való
lefordítása ugyan nem értelmetlen dolog, mert ennek révén össze tudjuk egymással hasonlítani a
versengő közpolitikai alternatíváknak a társadalom nettó jólétére tett hatásait, azt, hogy melyik jár
kisebb társadalmi költségekkel és nagyobb hasznokkal. Azonban az absztrakt jelzőszámok nem
fognak felvilágosítani arról, hogy az emberek tényleg jobban járnak-e, ha A vagy B közpolitikai
alternatíva kerül megvalósításra pl. az egészségügyben. Ugyanis az indikátorokban bekövetkezett
változások bizonyos értelemben neutrálisak, mert nem fejezik ki (nem tükrözik) azt, hogy az
emberek egészségi állapotában történt-e tényleges változás. Szélsőséges esetben még az is
előfordulhat, hogy a jelzőszámok - összehasonlítva más országok hasonló adataival - nagyon
magasak vagy emelkednek, miközben a lakosság egészségi állapota kifejezetten rossz vagy romlik.
A jelzőszámoknak és az általuk “megjelenítendő” minőségnek (értéknek) a viszonya a
csereértéknek a használati értékhez, a formális gazdaságnak a szubsztantív gazdasághoz, a formális
racionalitásnak a materiális racionalitáshoz való ellentmondásos viszonyára emlékeztet.
A költség-haszon elemzés és az általa megfogalmazott nettó haszon kritérium csak parciális
értelemben használható kritérium, mert a közpolitikák közötti választás nemcsak a társadalmi
költségek-és hasznok különböző arányai közötti választás, nemcsak az anyagi értelemben vett
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hasznosságok közötti választás, hanem különböző - gyakran konfliktusban álló - értékek közötti
választás is egyben. A döntéshozónak nemcsak a nettó haszon kritériuma alapján kell az alternatív
közpolitikák közül választania (ez alapján is), hanem olyan értékek alapján is, mint az igazságosság
és egyenlőség stb. A nettó haszon kritérium azonban nem alkalmas arra, hogy benne és általa
“megmérjük” a döntés igazságosságát. A “legjobb” közpolitika kiválasztásának a nehézségét
pontosan az okozza, hogy az olyan értékek, mint a nettó haszon (vagy hatékonyság) és az
igazságosság konfliktusban állhatnak egymással, mert adott esetben csak egymás rovására
érvényesülhetnek.
A konfliktusban álló értékek közötti választás és a megvalósítani szándékozott értékek közötti
optimalizáció eltalálásának a kísérlete többek között azért ütközik nehézségekbe és jellegét illetően
azért dilemma természetű, mert nem létezik a mérésnek egy olyan közös egysége, amelynek alapján
biztosan meg lehetne alapozni a szóban forgó értékek maximálásának a számításait: azaz nincs
olyan közös mérték, amelyet egyaránt alkalmazni lehetne Éa-ra és Éb-re , pl. a hatékonyságra és az
igazságosságra. Lehetetlen és abszurd törekvés lenne pl. a szabadságnak és az egyenlőségnek a
fokozatait összehasonlítani egymással azt állítván, hogy amit nyerünk, nagyobb szabadságunkban
az teljes mértékben kompenzál minket azért, amit elvesztettünk az egyenlőségben, vagy amit
elvesztettünk az igazságosság vámján, azt visszanyerjük a hatékonyság révjén. A nehézséget csak
fokozza, hogy nem csak a különböző értékeket (mint pl. a hatékonyságot és az igazságosságot) nem
tudjuk számszerűsített formában összehasonlítani, hanem az elosztás (igazságosság) különböző
formáit sem. Ez utóbbi esetben olyan indexszámmal kellene rendelkeznünk, amely sorba rendezi a
különböző elosztásokat az adott “elosztási értékeknek” megfelelően. A probléma itt az, hogy nem
lehet egyetlen számmal tökéletesen jellemezni egy elosztást, ennek következtében az egyes
elosztásokat sem tudjuk egymással összehasonlítani. A leggyakrabban használt mérőszámok a
“medián” (középső érték) és a számtani közép (az átlag) nem alkalmasak annak összehasonlítására
és megmérésére, hogy a különböző elosztások mennyire egyenlők. Pl. a jövedelemelosztás
mediánja változatlan maradna akkor is, ha mindenkinek, aki a medián alatt van, nagymértékben
csökkenne a jövedelme. Az átlag is változatlan maradna, ha pl. a legszegényebbek jövedelmét a
leggazdagabbaknak adnánk.
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A bizalom
A bizalomról általában
Az állampolgári közösség kultúrájának és erkölcsi habitusának egyik meghatározó eleme a bizalom.
Bizalmon az etikai lexikonok és kézikönyvek olyan viszonyt értenek "egy másik személy
cselekvéseihez és magához e személyhez , amelynek alapja meggyőződés az illető hűségében,
lelkiismeretességében, becsületességében stb.."128
Formális értelemben a bizalom ellentéte a bizalmatlanság, amiről az Arisztotelész tanítvány,
Theophrasztosz azt írja, hogy az „egyfajta, mindenkiben rosszindulatot sejtő gyanakvás”, és hogy a
bizalmatlan ember nemcsak gyanakvó, hanem cselekvéseiben irracionális is, mert pl. „köpenyét
nem ahhoz adja be tisztítani, akitől a legjobb munkát várhatná, hanem aki mellett 'megbízható
személy' kezeskedik.”129
A bizalom közös "magatartási mintákon", közösen osztott erkölcsi értékeken és magatartási
szabályokon alapszik, amelyek kulturálisan különböznek egymástól. Fukuyama 130 szerint a bizalom
tovább már semmire vissza nem vezethető forrásai a világvallások. Szerinte a tradicionális vallások
vagy etikai rendszerek alkotják a legfőbb intézményesített forrását a kulturálisan meghatározott
viselkedésnek. Az etikai rendszerek morális közösségeket hoznak létre, mert a jóról és a rosszról
vallott közös nyelv közös morális életet ad tagjaiknak. Valamennyi morális közösség, tekintet
nélkül azokra a sajátos erkölcsi szabályokra, amelyek benne rejlenek, meg fogja teremteni tagjai
között a bizalomnak egy fokát. Bizonyos erkölcsi kódexek hajlanak arra, hogy a bizalom egy
szélesebb körét támogassák, míg mások inkább a becsületességnek, könyörületességnek és a
jótékonyságnak a követelményét hangsúlyozzák a nagyobb közösség irányában. Lehetségesek ezzel
ellentétes típusú közösségek is, olyanok, amelyeket alapvetően nem a bizalom kohéziója tart össze,
hanem a racionális önérdek. A racionális választások paradigmáját követő számos közgazdász érvel
tipikusan úgy, hogy a társadalmi csoportok szerkezetét magyarázhatjuk úgy is, mint az egyének
közötti önkéntes kooperáció eredményét, mint olyan egyéneknek az együttműködését, akiknek
hosszú távú érdekei a kooperáció illetve a csoport feltételei közepette valósíthatóak csak meg. E
magyarázat szerint a bizalom nem szükséges a kooperációhoz: a felvilágosult önérdek, olyan jogi
mechanizmusokkal együtt, mint a szerződések, kiegyenlíthetik a bizalom hiányát, lehetővé téve
közös célokért tevékenykedő szervezetek vagy intézmények létrehívását. A szabályok és a bizalom
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között rendszerint fordított a viszony: minél több ember függ olyan szabályoktól, amelyek
regulálják egymás közötti kapcsolataikat, annál kevésbé fognak megbízni egymásban és
megfordítva. Belátható, hogy a szabályok és törvények csak quasi bizalom-helyettesítők, mert nem
tudják megoldani a potyautas-problémát, a tranzakciós költségekkel, a lobbikkal, vagy a
közjavakkal kapcsolatos olyan kérdéseket, amelyek a bizalom alapján elvileg megoldhatók. Mindez
azt jelenti, hogy a jogi szabályozás költségesebb, mint a bizalmon alapuló, a bizalom költségkímélő
tényező. Fukuyama amellett érvel, hogy a leghatékonyabb szervezetek olyan közösségeken
alapszanak, amelyeknek közös erkölcsi értékeik vannak. Viszonyaik szabályozására ezek a
közösségek nem követelnek meg kiterjedt szerződéseket és jogi szabályozást, mert az erkölcsi
konszenzus a csoport tagjai számára biztosítja a közös bizalmat. Utal továbbá arra is, hogy a
formalizált intézményekkel és az informális kiscsoportokkal foglalkozó amerikai "molekuláris
szociológia", Mayo, Moreno és mások, szintén azt bizonyították, hogy azok a kiscsoportok,
amelyeknek erős a csoportkohéziója - a csoporttagok között intenzív a kölcsönös szimpátia és a
közös érdek - sokkal hatékonyabb teljesítményt tudtak elérni, mint az ellentétes előjelű
referenciacsoportok.

A modern európai és ázsiai típusú kultúrák között az egyik lényeges

különbséget Fukuyama abban láttatja, hogy szemben az európaival, az ázsiai társadalmakban a
társadalmat nem az alkotmány és nem is az ebből fakadó törvények szabályozzák, hanem, mint
Kínában, "a konfuciánus erkölcsi elvek valamennyi egyén által való belsővé tétele", vagy, mint
Japánban, a kötelesség, amelynek értelme szintén nem formális vagy legális, hanem teljes
mértékben internalizált.
A bizalom és más ehhez hasonló értékek, mint amilyen a lojalitás a csoport vagy a másik ember
irányában, vagy mint amilyen az igazmondás, olyan példák, állítja K. Arrow, amit a közgazdász
"externáliáknak" nevezhetne. Ezek is javak, "szükségleti cikkek", valóságos , gyakorlati gazdasági
értékek, mert "növelik a rendszer hatékonyságát. A bizalom erőforrás, tőke, érvel J. Coleman,131
mert megtakarítja a tranzakciós költségeket. A bizalom, mint "társadalmi tőke" az embernek ama
képessége, hogy csoportokban vagy szervezetekben közös célokért képes együtt dolgozni. A
csoportalkotásra való képesség függ attól, hogy a közösségek milyen mértékben osztják az erkölcsi
normákat és értékeket és hogy képesek-e alárendelni az individuális érdekeket a tágabb
csoportérdekeknek. Ezek a közösen vallott értékek eredményezik a bizalmat, ami komoly gazdasági
értékkel bír.
A társadalmi tőke mindig egyfajta "spontán szociabilitásként" jelenik meg, ami élet-bevágó a
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gazdasági élet számára, mert valójában minden gazdasági tevékenységet sokkal inkább csoportok,
mint egyének visznek végbe. A humán tőkének ez a különös formája annak a kifejeződése, hogy a
bizalom milyen szélességben és mélységben terjedt el egy társadalomban, vagy annak különböző
csoportjaiban, intézményeiben. Ha a spontán szociabilitás a bizalom kifejeződése, s ha a bizalmat és
a "morális közösségeket” a tradicionális vallások, a nagy etikai rendszerek konstituálják, akkor
ebből szükségképpen következik az, hogy a különböző etikai rendszerek (konfucianizmus,
kereszténység ,buddhizmus, iszlám stb.) egymástól eltérően határozzák meg a bizalom érvényességi
körét s ezzel együtt a spontán szociabilitásnak az elterjedtségét és ennek intenzitását a társadalom
egészén belül, de ennek egyes csoportjain belül is. Az európai típusú és az ázsiai társadalmak között
a döntő különbség abban ragadható meg, hogy a társadalmat szervesítő két elv (erkölcs és jog)
közül melyik a domináns. Az erkölcsi és a jogi szabályozó rendszer közötti kapcsolat a
legkülönbözőbb formákat öltheti: termékeny kölcsönhatás alakulhat ki közöttük, mint
Németországban, az intézményes jogi szabályozás alárendelődhet az erkölcsnek, mint Japánban,
vagy fölébe kerekedhet a moralitásnak, mint Franciaországban. Az intézményes jogi
szabályozásnak az erkölcs rovására való térhódítását Fukuyama ugyanolyan szkepszissel kezeli,
mint Habermas132 az "eljogiasodás" tendenciáját, azt, hogy a jogi szabályozás az emberi élet szinte
minden területét uralma alá hajtja, a kései kapitalizmus alapvető ellentmondásossága
kifejeződésének tekinti, aminek a lényege az, hogy ezek a "rendszerek" ( a gazdaság és a politika)
"gyarmatosítják az életvilágot" (a kultúrát, az erkölcsöt és a szocializáció folyamatát). Fukuyama a
jognak, a szerződéses társadalmi kapcsolatoknak a térhódítását az emberek közötti érintkezésben a
bizalom megrendülésének a megnyilvánulásaként, az erkölcs eróziójaként értékeli s ebben rokon
Habermasszal. Rokon vonás az is, (s ebben mindketten Max Weber tanítványai), hogy az
"életvilágnak" (Habermas) illetve a kultúrának (Fukuyama) döntő szerepet tulajdonítanak a modern
társadalmak létrejöttében és azok fejlődésében. Habermas azt hangsúlyozza, hogy a "rendszerek"
által vezérelt modern társadalmak gúzsba kötik (gyarmatosítják) mindazt, ami "specifikusan
emberi"(a kultúrát, az erkölcsöt, a szociabilitást és magát az emberi személyiséget is) s ezzel saját
létfeltételeiket kérdőjelezik meg, Fukuyama pedig ugyancsak azt nyomatékosítja, hogy a
bizalomnak, a "spontán szociabilitásnak" és a "társadalmi tőkének" - a gazdaság hatékony
működését biztosító morális előfeltételeknek - a beszűkülése, vagy "felélése" megnehezíti a
gazdasági racionalitás elérését, illetve a gazdasági szféra működését.
A bizalom nem homogén jelenség, A. Giddins133 nyomán különbséget tehetünk az emberekben és
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az "absztrakt rendszerekben" való bizalom között. A személyekben, a másik emberben való bizalom
az "involváltságra" és a "közös felelősségre" alapozódik: ez lényegileg nem más, mint "hit" a másik
személy integritásában. Giddens konceptualizálásában, az absztrakt rendszerek - mint amilyen a
pénz, a szakértői tudás, a hatalom stb.- lényegében a "csere generalizált módjai" és mint ilyenek az
intézményesített személyes viszonyok megjelenési formái. Amikor egy intézmény megfelelő
működésében hiszünk, illetve amikor bizalommal vagyunk az adott intézmény iránt, akkor két
hipotézist fűzünk az intézmény működéséhez: az egyik az intézmény integritásával kapcsolatos, a
másik pedig az intézmény racionalitására vonatkozik. Feltesszük, hogy a szóban forgó intézmény
működését értékek definiálják és azt is, hogy az intézmény ezeket realizálja is. Hasonlóan
Giddenshez, N. Luhmann134 is a bizalom két formájáról beszél, a személyközi és az intézményes
bizalomról. (trust és confidence). A bizalom kulcsfontosságú a személyes emberi kapcsolatokban,
de az olyan funkcionális rendszerekben való részvétel, mint amilyen a gazdaság, a politika vagy a
bürokrácia, a személyes viszonyok és így a bizalom sem lényegbevágó többé. Az utóbbiak
megbízhatóságot és nem bizalmat követelnek meg. Luhman értelmezésében, noha különböző
érvényességi igényekkel, mind a bizalom, mind a megbízhatóság a komplexitás, a kockázat és a
veszély csökkentési módja. A bizalmat a másik ember ontológiai szabadsága teszi szükségessé,
amely általánosított elvárása, illetve anticipációja annak, hogy a másik saját szabadságát, amelynek
vannak romboló mozzanatai is, hogyan fogja felhasználni: (1) összhangban azzal a személyiséggel,
amelyet a külvilágnak megmutat, és láthatóvá tesz, vagy (2) összhangban autentikus
személyiségével, amelyet esetleg nem mutat meg, hanem elrejt. Ettől lényegileg különbözik a
rendszer működésének megbízhatóságába vetett hit, amely nem más, mint a kommunikáció
általános médiumainak a működésébe vetett bizalom: bizalom a pénz, a hatalom, a szeretet stb.
megfelelő funkcionálásában.
A modern társadalmakban a személyes bizalom köre beszűkül, amelyet egyre inkább a
rendszerbizalom (system trust) helyettesit, vagyis a szakértelmen alapuló előrejelezhetőség. A
rendszerbizalom valójában nem más, mint az intézményekbe vetett bizalom. A bizalom és a
megbízhatóság közötti különbség azzá a különbséggé válik, amit az emberekbe vetett bizalom és az
intézményekbe vetett megbízhatóság között vonunk meg. A modernitás poszttradicionális
rendszerében az individuális egyén külső és belső tapasztalása, világ és önmegismerése egyaránt
"zár alá kerül". Az absztrakt rendszerek, amelyek Giddins interpretációjában "szimbolikus
jelképekként" és "szakértői rendszerekként" jelennek meg, legyőzik a tér, az idő és a konkrét
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szituáció korlátait. A szimbolikus jelképek a "csere olyan médiumai", amelyeknek magában való
értékük van, és amelyek a kontextusok pluralitásában bármikor kicserélhetőek. Az egyik
legfontosabb szimbolikus jelkép a pénz, amely a hitel által zárójelezi az időt és standardizált
értékként azáltal győzi le a teret, hogy egymással közvetlen kapcsolatba sohasem került, távoli
egyének között is lehetővé teszi a gazdasági tranzakciókat. Ehhez hasonlóan a szakértői rendszerek
a technikai tudás kibontakoztatása révén zárójelezik a teret és az időt , mert a bennük
megfogalmazott ismeret érvényessége független a helytől, az időtől és a személytől, a praxistól és a
klientúrától. A szakértői rendszerek, noha bennünk technikai tudás testesül meg, nem korlátozódnak
a műszaki technológiai tapasztalat területére: az emberi kapcsolatok területére éppúgy kiterjednek,
mint az Én intim szférájára. Az orvos, a terapeuta, az ügyvéd ebből a szempontból egyenrangúak a
mérnökkel, a technikussal és az építésszel.
A bizalom a személyiség fejlődésének csakúgy valódi és döntő jelentőségű mozzanata, mint ahogy
fontos szerepe van az absztrakt rendszerek világában. "Eredendő megnyilvánulásaiban a bizalom
közvetlenül össze van kapcsolva az ontológiai biztonság korai érzésének elérésével. A bizalom,
amely megalapozott a kiskorú és a nevelő között, biztosítja a védőoltást a lehetséges fenyegetések
és veszélyek ellen...Specifikusabb formáiban a bizalom az interakció médiuma."135
Az interperszonális és az absztrakt rendszerekbe vetett bizalom mellett a bizalom harmadik formája
az intézményesített személyes kapcsolatokban való bizalom. A "célszövetségek" úgy viszonyulnak
a premodern egyesületekhez, mint a gyári munka a kézműves munkához, azaz, míg a premodern
egyesületekbe az egyén "egész személyiségével lépett be" és a kézműves munka személyisége
egészének volt a kifejeződése, addig a modern egyesület társadalmi kapcsolatai pusztán
partikulárisak és a gyári munka csak a személyiség bizonyos szegmenseit igényli. "Ezáltal azonban
a valamely emberről való tudás említett elő vagy utóformája, s a benne való bizalom is - ami
szemmel láthatólag az egyik legfontosabb szintetizáló erő a társadalmon belül - sajátos fejlődésen
megy keresztül. A bizalom, a jövőbeli cselekvés hipotézise, amely elég biztos ahhoz, hogy a
gyakorlati cselekvést megalapozza, mint hipotézis közbülső állapot az emberről való tudás és nem
tudás között. Akinek teljes tudás van birtokában, annak nem kell bíznia, aki semmit sem tud, az
értelmesen sohasem bízhat. Hogy mennyi tudásnak és nem tudásnak kell összekeverednie ahhoz,
hogy lehetővé váljanak az egyes, bizalomra épülő gyakorlati döntések, az koronként, érdeklődési
területenként és egyénenként különbözik" 136
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Interperszonális bizalom és az intézményekbe vetett bizalom
Mint említettük, a bizalom egyik formája az egyes emberek egymásba vetett bizalma. Ez az emberi
közösségekben úgy fogalmazódik meg, hogy az egyes emberek milyen mértékben hiszik azt, hogy
az általában vett másokban, a személy “életvilágának” horizontján kívül álló - ismeretlen vagy
idegen - emberekben meg lehet bízni. A másik emberbe vetett bizalom a különböző kultúrákban
eltérő mélységben és szélességben jelenik meg. Almond és Verba137 szociológiai felméréseinek
eredményei szerint pl. az amerikaiak 55%-a, a britek 49%-a, az olaszoknak azonban csak 7%-a
jelezte azt, hogy szerinte az emberek többségében meg lehet bízni. A bizalom indikátoraként
használták többek között a társulások alakítására való hajlandóságot, és azt tapasztalták, hogy az
amerikaiak 40%-a részesítette pl. előnyben a lakáson kívüli szabadidős tevékenységet, amely
legtöbbször valamilyen csoporttagságot foglalt magában. Ezzel ellentétben az olaszoknak
mindössze 7%-a preferálta a csoportos szabadidő tevékenységet. Az, hogy az emberek hány
százaléka tagja, illetve nem tagja társadalmi szervezeteknek, szintén a csoportalkotásra való
képesség illetve az együttműködési készség fontos mutatója, közvetve pedig a társadalmi tőke
erősségére vagy gyengeségére utal. Ehhez hasonlóan a csoportalakításra és az együttműködésre
való hajlandóság indikátoraként tekinthető az is, hogy a dolgozó népesség hány százaléka
szakszervezeti tag. Ha egy pillantást vetünk arra, hogy a munkaképes, aktív népesség milyen
arányban tagja a szakszervezeteknek, képet alkothatunk az emberek önszerveződési képességeiről
és arról is, hogy ez milyen rangot illetve értéket képvisel a népesség egészén belül. A bizalom egy
másik megnyilvánulása a társadalmi és politikai intézményekbe vetett bizalom. A kérdés itt az,
hogy az egyének milyen mértékben vélik úgy, hogy a politikai szervezetek működése és a
politikusok magatartása konform a lefektetett demokratikus játékszabályokkal. Ha a népesség
többsége vagy egy szignifikáns kisebbség nem hisz a kormányzat és a politikusok tisztességében és
pártatlanságában, akkor a kormányzatra legjobb esetben is rossz idők következnek. A bizalmat
egyáltalán nem élvező politikai rendszerek döntéseit nehéz lesz elfogadtatni és legitimáltatni a
népességgel. Ilyen helyzetekben mindig megmarad a korrupció gyanújának az árnyéka, vagy éppen
a csalásé és a jogtalan előnyökhöz juttatásé a kormányzati döntésekkel kapcsolatban. A társadalmi
bizalom rádiuszának megfelelően rendkívül nagy eltéréseket tapasztalunk az egyes országok között
a politikai bizalom szintjeiben. Almond és Verba közöl néhány közvetlenül is összehasonlítható
adatot erre. Amikor egy 5 országra kiterjedő felmérésben

szereplőktől megkérdezték, hogy

hisznek-e abban, hogy ők személyesen képesek-e befolyásolni a helyi és a nemzeti politikát, akkor
az amerikaiak 75%-a, az angolok 62%-a, az olaszoknak azonban mindössze 7%-a érezte úgy, hogy
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befolyást gyakorolhat az ország irányítására.
Ha a társadalomkutatók a fejlett ipari társadalmak bizalom szintjeinek összehasonlításában is
nagyfokú eltéréseket tapasztaltak, akkor egy

ilyen irányú feltételezett vizsgálódás a fejlődő

országok esetében valószínűleg még nagyobb különbségeket mutatna. Ezekben az országokban azt
tapasztaljuk, hogy a kormányzatokba vetett bizalom nagyon alacsony, és hogy az állampolgárok
rezignáltan vagy cinikusan annak a meggyőződésüknek adnak hangot, miszerint bárki, aki belép a
kormányzatba, az szükségképpen saját hasznát tartja szem előtt és alkalmasint a korrupciótól vagy
nepotizmustól sem riad vissza.
Bizalom és kormányzás
Almond és Verba138 felmérései óta a kormányokba vetett bizalom a legtöbb fejlett demokráciában is
megrendült, de a kutatások szerint sehol nem olyan nyilvánvaló a hanyatlás, mint az Egyesült
Államokban, ahol a vietnami háború traumája és a Vatergate botrány túlságosan gyorsan követték
egymást. Arra a kérdésre pl., hogy vajon a washingtoni kormányzat minden esetben, legtöbbször,
vagy csak néha dönt helyesen, 1964-ben az amerikaiak 77%-a azt válaszolta, hogy kormányzatuk
minden vagy majdnem minden esetben megfelelően dönt. Ez a pozitív válaszarány 1976-ban 34%ra csökkent. 1964-ben a megkérdezettek mindössze 22%-a vélte úgy, hogy az amerikai
kormányzatban nem lehet megbízni, 1978-ban már 70%-uk volt bizalmatlan saját kormányzatával
szemben.
A bizalom fenti két formájának ( másokba való bizalom, kormányzatba vetett bizalom) az
összekapcsolásával érdekes összefüggésekhez juthatunk a politika, az adminisztráció és a civil
társadalom kapcsolatrendszerét illetően: azt illetően, hogy a bizalom fenti két formája milyen
módon hat a politikai hatalom két különböző szintjére (politika, adminisztráció) illetve ezek
egymáshoz való viszonyára. Peters Guy139 a másokban való bizalmat és a politikai intézményekbe
(parlament, kormány) vetett bizalmat egy-egy változónak vette és megalkotott egy olyan
kétváltozós mátrixot, amelyből az adminisztratív hatalom, illetve politika és bürokrácia
viszonyának négy típusa rajzolódik ki.
A bizalomformák hatása a politika és az adminisztráció hatalmi viszonyára
Másokban való bizalom
Magas

Alacsony
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Politikai hatalomba

Magas

Gyenge adminisztratív. hatalom

Mérsékelt adminisztratív hatalom

vetett bizalom

Alacsony

Mérsékelt adminisztratív hatalom

Magas adminsztratív .hatalom

Az első cella azokat a társadalmakat jelöli, amelyekben a személyközi és a kormányzatba vetett
bizalom szintje egyaránt magas. Itt találhatóak a leggyengébb adminisztratív struktúrák. Ezekben a
politikai rendszerekben a politikai elit a nélkül képes a zökkenőmentes törvényalkotásra és
kormányzásra, hogy ehhez igénybe venné a bürokráciát. Klasszikus példája ennek az Egyesült
Királyság. Itt a kormányzat és kisebb mértékben a parlament hatékony döntéshozó szervnek
bizonyulnak. A bürokrácia szerepe ez esetben a politikai célok megvalósítására korlátozódik. Ez a
politikai-adminisztratív gyakorlat megfeleltethető a weberi modellnek. Az ellenkező rubrika, azokat
az országokat foglalja magában, amelyekben mind az interperszonális, mind a politikai bizalom
alacsony. Az ipari társadalmak közül Franciaország, Olaszország tartozik ebbe a kategóriába,
valamint a volt szocialista országok és a harmadik világ. A politikát ebben az esetben a
fragmentáltság, az ideologikus érvelés és az obstruktivizmus jellemzi. Ezekben a társadalmakban a
kormányzat politikai komponenseinek politikai kapacitása gyenge, ebből adódóan a bürokráciára
vár a feladat, hogy a politikai szférában támadt űrt kitöltse. Minthogy az országot valamilyen
formában kormányozni kell, erőteljes politikai hatalom híján a bürokráciára vár az a feladat, - vagy
rosszabb esetben, mint a harmadik világ számos országában, a hadseregre -, hogy gyakorolja a
hatalmat, amelyet rendesen a parlament és a kormányzat tölt be. Abba a cellába, amelyet az
alacsony interperszonális bizalom és a magas politikai bizalom jellemez, olyan országok tartoznak,
mint Ausztria, Hollandia, Svájc és Belgium. Ezekben az országokban az elitek között létezik
egyfajta kölcsönös bizalom, s ez, valamint a népességnek a kormányzatba és a politikába vetett
magas bizalma képes biztosítani a politikai rendszer stabilitását és a politikai konfliktusok többékevésbé zökkenőmentes kihordását. A törvényhozói hatalom politikailag fragmentált ugyan, de
képes olyan koalíciós kormányzatok létrehozására, amelyeket a népesség nagyobb hányada
támogat. Végezetül a negyedik rubrikába azok a társadalmak tartoznak, amelyekre az alacsony
politikai és a magas személyközi bizalom jellemző. Ennek a formának tipikus példája az USA. Az
Egyesült Államok politikai kultúrájára hagyományosan az jellemző, hogy az egyén és csoport
tevékenységét többre becsüli a kormányzati cselekvésnél. A szlogen ezzel kapcsolatosan az, hogy
amit a kormányzat meg tud csinálni, azt az állampolgárok, vagy állampolgári csoportok is meg
tudják csinálni: a különbség az, hogy jobban és olcsóbban.
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Hatalom és autoritás
A hatalom instrumentális és etikai fogalma
A modern, funkcionális differenciálódás mentén szerveződő társadalmakban az emberek közötti
kapcsolatok egyik tipikus formája a megbízatás intézménye, amit a közgazdaság-tudomány
ügynökelméletnek, a politológia reprezentációnak nevez. A megbízatás intézményéről alkotott
hagyományos elképzelés szerint a megbízottakat, legyenek azok ügynökök, képviselők, orvosok
vagy ügyvédek stb., mindazon dolgokban, amiket tesznek vagy mondanak, nem saját privát érdekük
mozgatja, hanem a megbízóké, azon személyeké, akiket szolgálnak: az orvos és az ügyvéd a
megbízó

pozíciójába helyezi magát, az ő érdekét veszi tekintetbe és legjobb tudása szerint

cselekszik, amikor ilyen vagy olyan tanácsot szolgáltat neki. A politikusról és a szakszervezeti
bürokratáról azt tartják, hogy azok a közérdekét, a választópolgároknak illetve az adott ágazathoz
vagy szakmához tartozó munkavállalók érdekeit képviselik. Ennek a meglehetősen leegyszerűsített
elképzelésnek az egyik legjelesebb képviselője Solomons,140 aki azt állítja, hogy pl. az orvos
mindenekfelett való aspirációja az, hogy jó orvos legyen, nem pedig az, hogy saját jövedelmét
maximálja, és emellett azt is felteszi, hogy a jó orvos végső fokon mindig páciense érdekeit
képviseli a sajátjával szemben. Szerinte, ha az orvos első rendbeli motivációja a haszonmaximálás
volna, akkor sem orvosként sem "üzletemberként" nem lenne sikeres: azok az orvosok, akik a
haszonmaximálást tennék magatartásuk maximájává, valószínűleg kevesebbet keresnének azoknál,
mint akik páciensek érdekeit helyezik előtérbe. Solomons érvelése végül is oda konkludál, hogy
valójában nincs is konfliktus az orvos "kereskedelmi érdeke" és a páciens érdeke között, sem pedig
az orvos szakmai és kereskedelmi érdeke között. Azonban a dolog nem ilyen egyszerű, mert a
megbízott személy nem "deperszonalizált" eszköz a megbízó vagy a képviselt kezében, ahogyan azt
itt előfeltételezik. A megbízott személy eleven egyén, valóságos személy, - de korporatív
személyként is intenciókkal bíró hús-vér emberekből áll - és nem holt tárgy: a megbízott személy
csak a megrendelő perspektívájából tűnik eszköznek. A megbízó eszköznek tekintheti a
megbízottat: a megbízott ebben az értelemben felfogható (1) a képviselt személy hiányos képessége
és szaktudása kompenzációjaként, mert a megbízó csak ennek a szakértelemnek a közvetítésével
képes saját céljait elérni, (2) tekinthető a döntési kompetencia megtestesítőjének, akinek a szerepe, a
közösség és/vagy az állam megbízottjaként arra szolgál, hogy az emberek kooperációs
problémáinak a megoldását mozdítsa elő. A megbízott személy itt köztisztviselő. De vajon
eszköznek tekinti-e magát a megbízott is: ugyanabból a perspektívából tekint-e önmagára, mint az,
akit képvisel? Bizonyára nem. A megbízott személynek, hasonlóan a megbízóhoz, szintén
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megvannak a maga saját céljai és ő is tekintheti eszköznek a megbízót, ahogyan az eszköznek
tekinti őt. A páciens és a kliens egyaránt szolgálhatnak az orvos és az ügyvéd megélhetési
forrásaiként, és szakmai karrierjük eszközeiként. És ugyanez elmondható a politikusról és a
bürokratáról is. A megbízó és a megbízott között ebből a szempontból a viszony szimmetrikus:
mindketten eszköznek tekinthetik, vagy tekintik a másikat, mindketten az instrumentális ész
közegében léphetnek be a megbízatásos viszonyba. Ugyanakkor kapcsolatuk kettős értelemben is
aszimmetrikus. A megbízott olyan tudásnak és/vagy döntési jogosítványoknak van a birtokában,
amelyekkel a megbízó nem rendelkezik. A szakértőnek információs monopóliuma van a laikus
megrendelőhöz való viszonyában, a politikusnak és a bürokratának olyan döntési jogosítványok
állnak rendelkezésére, amilyenekkel az állampolgár nem rendelkezik. Ebben az értelemben az, akit
képviselnek, kiszolgáltatott: azaz a hatalommal- bírás és hatalom-nélküliség képzeletbeli koordináta
rendszerében a hatalom a megbízott személy oldalán van. Aszimmetrikus ez a viszony abban az
értelemben is, hogy a megbízott megbízottként való puszta léte a megbízó szükségleteinek vagy
igényeinek a függvénye: ha nem mutatkozik társadalmi szükséglet az ügynök, a képviselő, az
ügyvéd vagy az orvos szerepére, akkor a megbízott puszta léte is kérdésessé válik: azaz a hatalomhatalomnélküliség terminusaiban kifejezve, a megbízott puszta létét garantáló hatalom a megbízó
oldalán áll. Ha pl. a peres ügyeket a felek el tudják intézni bíróságok nélkül is, a szokásjog vagy a
reciprocitás erkölcsi normái alapján, úgy ez megkérdőjelezi az ügyvédnek, mint professzionális
személynek a létét. A képviselő és a képviselt viszonya interdependens viszony: a megbízottnak ki
kell elégítenie a megbízó szükségleteit vagy igényeit, azaz elő kell segítenie őt céljai
megvalósításához, mert ez puszta létezésének garanciája, a képviseltnek pedig el kell ismernie az őt
képviselő szakmai vagy döntésre való kompetenciáját és alá kell vetnie magát annak, amit az mond
vagy tesz. A megbízott egy bizonyos értelemben "szolga", aki, amint azt a nyelv pontosan kifejezi,
szolgál valakit vagy valamit: az ügyvéd a kliens érdekeit, az orvos a páciensét, a politikus és a
bürokrata pedig a "köz" szolgálatának szenteli magát. A megbízott a fenti értelemben ugyan szolga,
azaz a megbízó hatalma vagy uralma alatt áll, azonban szolgáltatói tevékenységében szabad lény: a
képviselt nem diszponál a fölött, hogy a megbízottnak, szakértőként vagy politikusként és
bürokrataként megbízatását hogyan kell teljesítenie. A képviselt ebben a tekintetben inkompetens
laikus, amit be is vallott azáltal, hogy megbízotthoz folyamodott. Azt is mondhatnánk, hogy a
megbízott szakértelme gyakorlásában "úr", akinek a laikus megbízó ki van szolgáltatva. A
megbízott a cselekvés módjában bír szabadsággal és autonómiával, a megrendelő a célok
meghatározásában: a megbízott személy a "cselekvő", a megbízó pedig a "cselekvés értelmi
szerzője". A szakértelmen alapuló megbízatásos viszonyban az orvosnak és a páciensnek, az
ügyvédnek és a kliensnek az egymáshoz való "hatalmi viszonya" egészében kiegyensúlyozottnak
tekinthető hatalmi viszony, amely lényegileg azonosítható a klasszikus görögség által kidolgozott
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hatalom fogalommal, a „hatalmában áll valamit megtenni” fogalmával. L. Krieger szerint
Arisztotelész a hatalmat (1) potencialitásként, a változásra és a változtatásra való képesség
forrásaként, (2) valamint a szakértelmet gyakorló cselekvő és a cselekvés megrendelője közötti
reciprocitáson alapuló viszonyként definiálta. " Arisztotelész volt az, aki filozófiailag megalapozta a
hatalom reciprok minőségét, amikor azt állította, hogy a hatalom gyakorlása olyan cselekvés,
amelynek konstituálásában egyaránt szerepet játszik a cselekvő arra való képessége, hogy létrehívja
a változást a páciensben és a páciensnek a változásra való képessége". 141 A klasszikus görögség
hatalomfelfogásával szembeállítható a hatalom "modern" értelmezése, amely a hatalom
instrumentális és materiális aspektusait hangsúlyozza. "Politikai alkalmazásában így a hatalmat
egyszerűen úgy határozzák meg, mint a többi ember feletti kontrollt, - vagyis mint a hatalom
birtokosainak hatékony ellenőrzését a hatalom nélküliek fölött. ...Amit itt az interperszonális
viszonyba bevonnak, az a hatás hangsúlyozása a potencialitással szemben".142 A hatalom
potencialitásként való felfogása a cselekvést a céllal, valamely erkölcsi értelemben vett jónak a
létrehozásával kapcsolja össze, míg a hatalom instrumentális értelmezése a cselekvés másik
emberre való hatását, a befolyásolást és ellenőrzést teszi meg céllá. Az utóbbi esetben a hatalmat
nem potencialitásként, valamely erkölcsi értelemben vett jónak és értéknek a létrehozására való
képességként határozzák meg és a hatalmi viszonyt sem a megbízó és megbízott közötti reciprok
viszonyként értelmezik: a potencialitás helyét a parancs veszi át, a reciprocitásét pedig a
hatalomnak való passzív engedelmeskedés. A görögök szerint a hatalom alapvetően erkölcsi
természetű: (1) azonos a jó célok megvalósításának a képességével, (2) a hatalomgyakorlás – az
erkölcsileg megalapozott célok tényleges realizálása - a megbízott és a megbízó kölcsönösségen
alapuló interakciója, amelynek mindkét fél konstituens eleme.
A hatalomnak eme két megközelítése különös jelentőségre tesz szert, ha a politikai-adminisztratív
szférára, a választott és a kinevezett köztisztviselőknek (megbízottak) az állampolgárokhoz
(megbízók) való viszonyára alkalmazzuk. Némi leegyszerűsítéssel azt is mondhatjuk, hogy a
modern politikai és adminisztratív rendszereknek a civil társadalomhoz, illetve a politikusnak és a
bürokratának az állampolgárokhoz való viszonya a hatalom-fogalom két típusa konfliktusaként
irható le. A hatalom, mint valaminek a létrehozására és/vagy előidézésére való képesség, és a
hatalom, mint a másik ember fölött való kontroll, kritikus esetekben a professzionális személy és
annak páciense, vagy kliense közötti viszonyban is konfliktusba kerülhetnek ugyan egymással, de
ez az ellentmondás itt nem tekinthető jellemzőnek. Előállhatnak ugyan olyan esetek, hogy pl. a
tiszti orvos karantént rendel el bizonyos súlyos, a többi emberre veszélyes fertőző betegségek esetén
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a fertőzöttek részére, mert csak a kényszer, a többi embertől való izoláció alapján lehet őket
meggyógyítani, illetve kizárni a fertőzés tömeges elterjedését. A pszichiáter is rákényszerülhet arra,
hogy a beteget saját érdekében kényszerkezelésnek vesse alá. Ezekben az esetekben a hatalom fenti
két fogalma ütközik egymással, mert csak a kényszerként és a másik ember fölötti kontrollként
felfogott hatalom gyakorlás alapján lehet megvalósítani és érvényre juttatni az erkölcsi értelemben
vett jónak, az egészségnek a helyreállítását. Míg a két hatalom fogalom közötti konfliktus a
professzionális személy és a páciens viszonyában kivételesnek mondható, addig a köztisztviselőnek
az állampolgárhoz való viszonyában ez általánosnak és hétköznapinak tekinthető.
Hobbes a megbízatás politikai intézményét elemezve többek között arról beszél, hogy a
megbízatásnak a politikai formája egyfajta "hatáskör" , illetve "jogkör" átruházása a megbízottra,
amely cselekvési jogot biztosít annak számára. "A hatáskörön tehát mindig valamilyen cselekvési
jogot, jogosított cselekvésen pedig a jog birtokosának megbízásából vagy engedélyével történő
cselekvést értünk." 143 A megbízatás vagy felhatalmazás révén létrejött jogkört okkal tekinthetjük a
hatalom egyik formájának, noha a jogkör és a hatalomgyakorlás nem azonosak egymással: a
"hatalmat gyakorol" és a "jogában áll" különböző dolgokat jelenthetnek és jelölhetnek. Egy
személyről csak akkor állítható, hogy valamely jogkör gyakorlására felhatalmazással bír, ha
utasításainak önként engedelmeskednek az emberek: és megfordítva, az emberek azért
engedelmeskednek önként, mert ők hatalmazták fel a jogkör betöltőjét a jogkörével járó jogok
gyakorlására. Conolly 144 szerint ettől különbözik a jogkör által garantált hatalomgyakorlás, az
"igazolható módon alkalmazott kényszer" fogalma. A jogkör és a jogszerű hatalomgyakorlás között
a Conolly által megvont disztinkció lényegileg egybevág vagy fedésbe hozható a hatalom Krieger féle csoportosításával: eszerint a potencialitáson és reciprocitáson alapuló hatalom fogalom
megfeleltethető a jogkör fogalmának, a másik ember fölötti jogszerű kontrollt és befolyást célzó
hatalom fogalom pedig a jogszerű hatalomgyakorlásnak. Mind a jogkör (a cselekvés és változtatás
reciprok viszonya) mind a jogszerű hatalomgyakorlás ( a befolyásolás és kényszer) fogalma azt az
álláspontot juttatja érvényre, hogy igazolni lehet "A" azon lépéseit, melyekkel "B"-t igyekszik
engedelmességre bírni, ezért teljesen helyénvaló, ha ezekben "B"-t engedelmességre kötelezik. Az
indítékok azonban amelyek alapján "B" engedelmeskedik és amelyek "A"-t motiválják, a két
esetben korántsem azonosak: az első esetben "B" a reciprocitáson alapuló lojalitás alapján
engedelmeskedik, "A" motivációja pedig "B" érdekeinek a képviselete, a másodikban a
szankcióktól való félelem é kényszer. Az első esetben megbízatásos viszonyon alapuló jogkörről
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van szó, a másodikban pedig jogszerű hatalomgyakorlásról. Conolly szerint, ahhoz, hogy egy
hatalmi viszonyról el lehessen dönteni, hogy benne a cselekvő valamilyen ráruházott jogkörrel él-e,
avagy jogszerű hatalmat gyakorol, azt kell megállapítanunk, hogy milyen természetű nyomás alá
helyezi a másik felet, akit befolyásolni akar. A befolyásolás azonban igazolást igényel, mert mindig
valamilyen kényszer alkalmazásával jár együtt. Úgy tűnhet, hogy a megbízatáson alapuló jogkör
automatikusan együtt jár azzal, hogy a megbízók önként engedelmeskednek a jogkört gyakorlók
direkcióinak, mert miután ők ruházták rá meghatalmazottaikra a jogkört, ezért helyénvalónak
tartják, hogy annak instrukciói szerint cselekedjenek. Ez történik akkor, ha valaki olyan pozíciót tölt
be, amelyet törvényes választások útján nyert el, s a választók azzal a feladattal bízták meg, hogy
tevékenységüket egy bizonyos területen irányítsa. Conolly szerint, a pozíció, amit betölt - miután
megbízatásos szerep - már önmagában is elegendő indokot szolgáltat az engedelmeskedésre, arra,
hogy a megbízók (a választópolgárok) automatikusan kövessék és támogassák a megbízott (a
képviselő) parancsait vagy rendelkezéseit. Ehhez hasonlóan a kinevezett köztisztviselők – rendőrök,
bírák, tűzoltók, a végrehajtó hatalom bürokratái - is pozíciójuk illetve tisztségük révén tesznek szert
olyan jogosítványokra, mely lehetővé teszi számukra az emberek magatartásának befolyásolását.
Ezeknek a kinevezett (nem-választott) köztisztviselőknek az állampolgárokhoz való viszonya
azonban nem megbízatáson alapuló viszony, hanem egyszerűen jogszerű hatalomgyakorlás. A
szakértelem alapján kinevezett köztisztviselők szerepe tartalmi értelemben analóg a szakértő, az
orvos vagy az ügyvéd szerepével, azonban lényeges pontokon különbözik is azokétól. Az egyik
döntő különbség az, hogy az ember elvileg minden esetben szabadon választhatja meg orvosát vagy
ügyvédjét - ugyanígy szabadon választja meg parlamenti képviselőjét is - de nem választhatja meg
szabadon a körzetében szolgálatot teljesítő rendőrt, a bírót, a jegyzőt vagy a tűzoltót: a kinevezett
tisztségviselők nem demokratikus választási procedúra alapján foglalják el tisztségeiket, hanem a
törvény képviselőiként jelennek meg az állampolgárokkal való kapcsolataikban. Hasonlóan a
bürokratákhoz, a politikusok pozíciója is döntő módon különbözik a professzionális személyekétől,
mert a politikusok olyan jogosítványokkal vannak felruházva, amelyekkel az ügynökök, orvosok
vagy ügyvédek nem rendelkeznek. A politikusokat ugyanis nemcsak a megbízók érdekeinek a
képviseletével bízzák meg, hanem azzal is, hogy bizonyos feltételek betartása mellett
megváltoztathassák azokat a játékszabályokat - az alkotmányt is -, amelyek a képviselőnek a
képviselthez való viszonyát szabályozzák. Conolly kiemeli, hogy míg azok a köztisztviselők, akik
megbízatás révén gyakorolják jogkörüket, minden további nélkül hajlandók szerepüket a kívülállók
elé tárni, addig azok, akik jogszerű hatalmat gyakorolnak - pl. a bürokraták -, nem szívesen szoktak
beszélni a kívülállóknak - az állampolgároknak - vagy alárendeltjeiknek az általuk gyakorolt
hatalmi kényszerről, amit gyakran még saját maguknak sem vallanak be. Épp ezért a bürokratikus
hatalom birtokosai olyan színben igyekeznek feltűnni, mintha valamely jogkör felhatalmazott
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gyakorlói lennének: a hatalmi viszonyt úgy állítják be az alárendeltek és a kívülállók előtt, mintha
az valamilyen jogkör gyakorlásával lenne azonos, mintha megbízatáson alapuló viszony lenne.
Ezzel a problémával volt kapcsolatos a T. Parsons és C. W. Mills közötti híres vita is az USA-ban.
A vitázók egyetértettek abban, hogy a "testületi és kormányzati vezető rétegek" nagy szerepet
játszanak a társadalom politikai életében, azonban ezek hatalmát és az általában vett hatalmat
magát eltérően értelmezték. Parsons a hatalomban olyan képességet látott, amelynek révén a
társadalom képes a saját erőforrásait olyan célok érdekében mozgósítani, "amelyek mellett a 'köz'
széles körűen elkötelezte, vagy elkötelezheti magát". 145 Parsons hatalom definíciója részben
azonos a klasszikus görögség hatalomfelfogásával, a "hatalmában áll valamit megtenni"
kifejezéssel, amely az egyéneknek vagy csoportoknak arra a képességére és lehetőségére utal,
amellyel céljaikat vagy vágyaikat el tudják érni. Ugyanakkor Parsons a vezetők hatalomgyakorlását
nem a vezetők és vezetettek közötti reciprok viszonyként fogja fel, ahogy tették azt a görögök,
hanem úgy, mint

amely

szükségképpen magában foglalja a vezetőknek a vezetettek fölötti

kontrollját és befolyását, azaz a hatalom, mint cselekvés Parsons értelmezésében egyszerre
intencionálja valamely cél elérését és az alárendeltek fölötti diszpozíciót. Ezzel szemben Mills146
értelmezésében azok a célok, amelyek érdekében a vezető rétegek - elsősorban a kormányzati
bürokrácia - a társadalmi erőforrásokat mozgósítani szokták, csak nagyon kis mértékben tükröznek
társadalmi egyetértést, vagyis olyasféle beleegyezést a népesség részéről, amely az emberek szabad
és megalapozott döntésén alapul, s ez azért van így, mert a legfontosabb kérdések és alternatívák,
amelyek az erőforrások konkrét felhasználási módját illetően merülnek fel, nem képezik nyilvános
vizsgálódás, vagy vita tárgyát. Mills szerint az uralkodó elitek ugyan rendelkezhetnek "a
hatalomgyakorlás" jogával az állampolgárok fölött, ez azonban gyakorta nincs érvekkel
alátámasztva és megalapozva, és nem is lehet, mert a bürokráciának az állampolgárokhoz való
viszonya nem megbízatáson vagy felhatalmazáson alapuló viszony. Ez az alapja annak, hogy a
vezetők az állampolgárok fölött erkölcsi értelemben jogszerűtlen hatalommal rendelkeznek, vagyis
olyan hatalommal, amely szükségtelenül korlátozhatja az emberek lehetőségeit - ill. nem képviseli
azok érdekeit -, s mindezt a nélkül teszi és teheti, hogy megfelelőképpen igazolná a nekik okozott
nehézségeket.
Mills és Parsons abban egyetértettek, hogy bizonyos elitek szerepe abban áll, hogy az embereket
olyan dolgok megtételére tudja rávenni, mely dolgokat önszántukból nem tennének meg. Azonban
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ebből teljesen ellentétes következtetéseket vonnak le: Mills az uralkodó elitek bírálatához jut el,
Parsons pedig az uralkodó elitek szerepének az igazolásáig. A két elméletnek azért vannak eltérő
normatív következményei, mert a szerzők másként látják a vezetők és vezetettek között kialakult
viszonyt, amelyben valamely jogkör gyakorlása - a megbízatásos viszony - éppúgy szerepet játszik,
mint a pusztán jogszerű hatalom-gyakorlás: e tényezőknek Mills és Parsons eltérő súlyt tulajdonít
az említett viszonyokban. A megbízatás útján létrejött jogkörök szerepe a modern társadalmakban
egyre csökken, másrészt az alá és fölérendeltségi viszonyok a változás legkisebb jelét sem mutatják
- a modern társadalmakat egyre inkább a bürokrácia igazgatja és egyre kisebb a parlamentnek és a
választott köztisztviselőknek a szerepe -, ami lehetővé teszi a felsőbb helyzetben lévők számára,
hogy terheik egy részét rá tudják terhelni a ranglétra alsóbb szintjein található társadalmi
csoportokra.
A hatalom elfogadása: legitimitás, autoritás és lojalitás
A hatalom elfogadását, illetve az abba való beleegyezést különböző fogalmak alatt tárgyalja az
irodalom. A beleegyezést hol a legitimitással, hol az autoritással, hol pedig a politikai kötelesség
fogalmával azonosítják. A probléma felvetése Max Weber nevéhez fűződik, aki különbséget tesz a
nyers hatalomgyakorlás és a legitim hatalomgyakorlás között, az utóbbit uralomnak nevezi. Az
uralom az alattvalók beleegyezésén alapszik, melyet bizonyos közösen osztott hitek igazolnak. A
legitimitásnak számos formája van, ilyenek: az isteni akarat, a demokratikus választás, a
törvényhozás, a szakmai kompetencia stb. A legitimitásnak ezek a különböző formái a hatalom
elfogadásának, az abba való “beleegyezésnek” a kifejeződései. Weber a fenti értelemben vett
legitimitást tette meg uralomelmélete alapjává, amit a csoport vagy kulturális értékek alapvetően
nem-racionális kifejeződésének tekint. Az uralom három formája között tesz különbséget,
melyekhez a legitimitás eltérő formáit társítja.
(a) A tradicionális uralom esetében a hatalomnak való engedelmeskedés alapja az idősekhez,
főnökökhöz és a szokáshoz való személyes lojalitás. A tradicionális uralom közösségi és
személycentrikus, a politikai és vallási hatalomba való beleegyezést olyan intézmények tartják fenn,
mint a család, a munka, a vallás és a lokalitás.
(b) A karizmatikus uralom az olyan kivételes személyeknek - prófétáknak, hősöknek - a követése és
az azoknak való engedelmesség, akik kivételes képességeiknél fogva képesek a közösség értékeit
megerősíteni vagy újra definiálni. A karizmatikus vezér legitimitása annak heroikus tetteiből vagy
csodatételeiből fakad, nem pedig a szokásból vagy szerződésből.
(c) A racionális-legális uralom azon a hiten alapszik, hogy a szabályok és parancsok a személytelen
rend kötőelemei. Az engedelmesség itt a rendre irányul, és nem egy adott személyre. A racionálislegális rend explicitséget, koherenciát, előrejelezhetőséget és személytelenséget követel meg. A
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legalitás fogalma függetlenné válik a lojalitás és kötelesség forrásaitól. A beleegyezés itt a
szabályok jogszerűségére és racionalitására vonatkozik. A racionális-legális uralom szakértelmen
alapuló bürokratikus uralom.
A demokrácia stabilitásának kontextusában tárgyalja a legitimitás kérdését S. M. Lipset, aki szerint
a demokrácia stabilitása két tényező függvénye: a hatékonyságé és a legitimációé. Hatékonyság
alatt a politikai rendszer teljesítményét érti, azt, hogy a kormány mennyire képes, a „hatalmi
csoportok” által megfogalmazott és értelmezett alapfunkciókat betölteni, amit faktuális és
célszerűségi kérdésnek tekint. A legitimáció a meggyőzés kategóriájába sorolandó, amely „magába
foglalja a rendszer képességét, hogy a fennálló politikai intézmények a legmegfelelőbbek a
társadalom számára.”147
A legitimitás „értékelési kérdés”, amely arról ad felvilágosítást, hogy a rendszer által deklarált
értékek mennyire felelnek meg az egyes társadalmi csoportok értékeinek. Diszkrepanciájuk esetén
legitimációs válságok lépnek fel, melyek a korábban érvényes értékrendszer megkérdőjelezései.
Ezek főként az egyik társadalmi struktúrából egy másikba való átmenet során keletkeznek, amikor
épp az átmenet következtében a politikai rendszer nem képes hatékonyan betölteni azokat a
funkciókat, melyeket a mérvadó hatalmi csoportosulások elvárnak. Ebben az értelemben a
hatékonytalan kormányzati működés, a politikai kultúra függvényében, legitimációs válságokhoz
vezet. Lipset a hatékonyság és a legitimáció pozitív és negatív előjele függvényében négy, két
szélsőségesnek nevezhető (szilárd, illetve labilis) valamint két köztes típusú politikai rendszert
különböztet meg.
Hatékonyság
Legitimáció

+

-

+

A

B

-

C

D

Az A mezőbe tartozó társadalmak, amelyekben pozitív, magas fokú a hatékonyság is és a
legitimáció is, szilárd politikai rendszerrel bírnak, míg az ellenkező véglet, amelyet a D mező mutat,
labilis, instabil rendszerek, mert bennük a hatékonyság is, a legitimitás is negatív. A B és a C mezők
a két véglet közt elhelyezkedve, kétes stabilitásúak.
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A legitimitás fogalmával analóg, a hatalomgyakorlásba való beleegyezést fejezi ki az autoritás
fogalma is. A két fogalom azonban nem azonosítható egymással, ami abban leli magyarázatát, hogy
míg az autoritáson (tekintélyen) alapuló beleegyezésnek erkölcsi tartalma van, addig a
legitimitásnak nincs, mert a hatalomgyakorló elvileg a tradíciót is, a karizmát is és a szaktudást is
felhasználhatja oly módon, amely sérti a reciprocitás erkölcsi normáját, a kölcsönösséget.
Jean Hampton148 szerint a kérdés az, hogy morálisan igazolható-e a szabályok és parancsok
kikényszerítése, illetve az ezeknek való engedelmeskedés? Azt mondja, hogy különbséget kell tenni
a jó és a rossz kontroll fogalma között: a szülő gyerek feletti kontrollja nemcsak megengedett,
hanem erkölcsileg megkövetelt, ezzel szemben a gyermekrabló gyermek fölötti diszpozíciója
erkölcsileg semmilyen módon nem igazolható. Intuitíve a jó kontrollról úgy gondolkodunk, mint
ami olyan autoritástól (tekintélytől) ered, amely jogszerűen és erkölcsileg igazoltan gyakorol
ellenőrzést. Honnan ered ez az autoritás és mi a tartalma? Van-e a szülőnek a családban a gyermek
fölött és van-e az uralkodónak a politikai társadalomban, alattvalói fölött autoritása, ha igen, milyen
az, és mi a közelebbi meghatározottsága? Az autoritás nem azonos a hatalommal, ahogyan a
legitimitás sem, sokkal inkább felhatalmazás a hatalomgyakorlásra, az uralomra. A nyers,
instrumentális hatalom, az a képesség, illetve erőforrás, amelynek bázisán rá tudunk venni másokat,
hogy olyan cselekvést hajtsanak végre, amelyet jószántukból eszük ágában sem lenne megtenniük,
vagy olyasmitől tartózkodjanak, amitől szívük szerint nem tartózkodnának, nem elég a
felhatalmazáshoz illetve az autoritáshoz. Az autoritás tekintélyen alapuló hatalomgyakorlás,
amelynek korrelatívuma a lojalitás, a hatalom iránti kényszer nélküli engedelmesség. Carl
Friedrich149 szerint a lojalitás két dologra épülhet: a szeretetre vagy az autoritásra (tekintélyre).
Amikor a lojalitás a szeretetre épül, akkor az adott kapcsolatban az emocionális elem dominál, ami
instabillá teszi azt, mert a szeretetet nem lehet megkövetelni vagy megparancsolni és
örökkévalóságában vagy tartósságában sem lehet bízni. Amikor a lojalitás a tekintélyen alapszik,
akkor a szóban forgó viszonyban a racionális elem az uralkodó, mert a tekintély a belátáson, az
észen alapul. E szerint az elképzelés szerint valakinek akkor tulajdonítunk tekintélyt, autoritást, ha
felismerjük és elismerjük, hogy az illető ítélőerő és ész dolgában felettünk áll. Ezt a gondolatot
teszi magáévá Hans Georg Gadamer is, aki szerint „A személy tekintélye ...végső soron nem az
alávetődés aktusán és az ész lemondásán alapul, hanem az elismerés és felismerés aktusán – t.i.
azon a felismerésen, hogy a másik személy ítélet és belátás dolgában fölényben van velünk
szemben, s ezért ítélete előbbre való, azaz elsőbbséget élvez saját ítéletünkkel szemben. Ezzel függ
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össze, hogy a tekintélyt voltaképpen nem lehet kölcsönözni, csak megszerezni, s meg kell szerezni,
ha valaki igénybe akarja venni. Elismerésen alapul, s ennyiben magának az észnek egy cselekvésén,
az észen, mely tudatában lévén határainak, másoknak jobb belátást tulajdonít. Az ilyen, helyesen
értelmezett autoritásnak semmi köze a parancsnak való vak engedelmességhez.”150
Annak a belátása és elismerése, hogy valaki valamilyen típusú szellemi kompetencia dolgában
fölöttünk áll, korántsem jelenti automatikusan tekintélyként való elismerését, a tekintélytulajdonításhoz, a lojalitáshoz ennél több kell. Egy Mengele típusú orvos szakértelem dolgában
valószínűleg fölöttem áll, mégsem fogok hozzá lojálisan viszonyulni, ellenkezőleg, ha morálisan ép
vagyok, el fogom ítélni. A szellemi tekintélynek való konformista alávetődés veszélyeire hívja fel a
figyelmet Milgram szociálpszichológiai kísérlete, ahol a kísérleti személyek döntő többsége, a
szellemi tekintélynek (a kísérletvezetőnek) engedelmeskedve hajlandó volt áramütéssel nagy
fájdalmat okozni embertársainak. Némileg Gadamerhez hasonló álláspontot képvisel Abraham
Maslow151 is, aki szerint az ideális társadalmi szervezet az lenne, amelyben a presztízs és a hatalom
a rátermettség és a tehetség függvénye volna. Ezen belül az ideális vezető, a „funkcionális főnök”
az volna, akinek pozícióját nem hatalma, hanem képességei alapozzák meg. Maslow
értelmezésében a főnök-beosztott viszony tudáskülönbségen alapuló alá-fölérendeltségi viszony,
amelyen belül a vezető autoritása faktum, amit nem alapozhat meg sem beleegyezés, sem elismerés,
sem csodálat, mert a tudás nem szavazás vagy beleegyezés dolga. Maslow elméletében a
funkcionális főnök magasabbrendű tudása mintegy szűznemzéssel, causa sui, teremti meg saját
autoritását, amely egyszersmind hatalom is. Egy bizonyos szempontból Gadamer és Maslow között
helyezhető el Hannah Arendt autoritás elmélete, aki szerint a tekintély kizárja ugyan a külső
kényszer, erőszak vagy a nyers hatalom alkalmazását, mégsem egyeztethető össze a racionális
érveléssel, belátással és a meggyőzéssel, mert „Ahol érvek hangzanak el, ott a tekintély
elbizonytalanodik. A meggyőzés egalitárius rendjével szemben a mindig hierarchikus tekintélyelvű
rend áll”.152 Arendt Mommsennek a római szenátus politikai szerepével kapcsolatos
megállapításaira hivatkozva mondja, hogy az autoritás „több mint tanács és kevesebb, mint parancs,
melyet nem lehet kockázat nélkül figyelmen kívül hagyni.”153 Majd hozzá teszi, hogy a tekintély
olyan „morális politikai mérce”, kötelező érvényű példa és minta, amely érvényességét a történelmi
múlt hagyományából meríti. A tekintélyt a hagyomány szentesítette, a hagyományt pedig a
tekintély tette élővé. „Míg ez a hagyomány meg nem szakadt, a tekintély sértetlen volt: és tekintély
150 Hans Georg Gadamer, Igazság
151 V. ö. Abraham H. Maslow, The

és módszer, Gondolat Budapest, 1984. 200.o.
Superior Person, In: American Bureaucracy, ed. by Warren G.
Bennis, Aldine Publishing Company 1970. 29.o.
152 Hannah Arendt, Mi a tekintély? In: Hannah Arendt, Múlt és jövő között, Osiris Kiadó-Readers
International Budapest, 1995. 101-102.o.
153 Hannah Arendt, I. m. 131-132. o.

142

és hagyomány nélkül, elfogadott és megbecsült mércék és minták nélkül, az alapító atyák
bölcsességének segítsége nélkül cselekedni elképzelhetetlen volt.” 154
Mások, ugyancsak a racionális belátásra apellálva, úgy vélik, hogy a politikai intézmények két elv
alapján szerezhetnek autoritást. 1. Autoritásuk vagy annak függvénye, hogy milyen szélességben és
mélységben tükrözik, testesítik meg és mozdítják elő a társadalom tagjai által közösen osztott,
autoritással kapcsolatos hiedelmeket. R. B. Friedman155 szerint ezek az autoritással kapcsolatos
hiedelmek konstitutívek a társadalmi rend stabilitása szempontjából, mert gyengítésük vagy
semmibe vételük destruktív, társadalomellenes cselekedeteket generál. 2. A másik elv az államnak
az egyének egymáshoz való viszonyát szabályozó szerepére koncentrál, központi gondolata pedig
az, hogy állami autoritás nélkül lehetetlen a társadalmi élet, mert az önző, saját preferenciáikat
követő egyének csak akkor engedelmeskednének, csak akkor teljesítenék kötelességeiket, ha a
kormányzat az ő preferenciáikat tükrözné. Ezért valamennyi állampolgárt közös, mindenkire
érvényes szabályrendszer uralma alá kell vonni. Ebben a megközelítésben az autoritás nem az
állampolgárok közösen vallott hiedelem-rendszerének a tükre, hanem olyan szabályrendszer, amely
keretfeltételül szolgál arra, hogy benne az egyének szabadon követhessék saját céljaikat és
értékeiket. A politikai intézmények autoritásának, függetlenül attól, hogy a közösen osztott
hiedelemrendszer kifejeződésének vagy az állam által definiált magatartást szabályozó
keretfeltételnek tekintjük-e, lényeges meghatározottsága, hogy az autoratív viszonyban az autoritást
elfogadók parancsnak engedelmeskednek, és hogy az engedelmeskedés alapját nem a parancs
tartalmának mérlegelése határozza meg, nem a kilátásba helyezett jutalom vagy büntetés, hanem az,
hogy kitől, honnan jön a parancs. Aki pusztán azért hajt végre egy parancsot vagy rendelkezést,
mert attól jutalmat remél vagy, mert nem-teljesítés esetén büntetést helyeztek kilátásba, az
mérlegelő módon viszonyul a hatalomhoz és nem lojálisan, mert szubjektíve nem rendelődik annak
alá.
Valakinek alárendelve lenni azt jelenti, hogy a szóban forgó valaki kontrollálja az alárendelt
személy magatartását. „Alárendelve lenni valakinek azt jelenti, mint bizonyos értelemben birtokolni
az akaratát, eltávolítani vagy helyettesíteni a saját akaratot, mint a cselekvés meghatározóját.”156 Ha
beleegyezünk abba, hogy akaratunkat egy másik fél irányítsa, az annyit tesz, hogy a másik félnek, a
tekintélynek döntését úgy kezeljük, mintha a sajátunk lenne, magatartásunk vagy cselekvésünk
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indoka nem önmagunkban, hanem valaki másban van. Joseph Raz157 szerint a cselekvéssel
kapcsolatos indokok kétfélék: elsőrendbeli (first order reasons) és másodrendbeli (second order
reasons) indokok. Az elsőrendbeli indokok magára a cselekvésre, illetve annak közvetlen
végeredményére vonatkoznak. Példa erre egy gyereknek a „Miért kell bevetnem az ágyam?”
kérdésére anyja által adott válasza: „Mert bevetve jobban néz ki”. A másodrendbeli indok nem a
cselekvésre és annak közvetlen eredményére vonatkozik, hanem a cselekvés végeredménye
szempontjából közömbös imperatívuszra. Példa erre a „Miért kell bevetnem az ágyam?” kérdésre
adott következő válasz: „Mert az anyád parancsolta”. Raz a másodrendbeli indokokat „kizárólagos”
vagy „védett” indokoknak is nevezi, ha azok arra irányulnak, illetve arra szólítanak fel bennünket,
hogy döntéseink meghozatalakor az elsőrendbeli indokok egy részét hagyjuk figyelmen kívül, azaz:
racionális mérlegelés nélkül hajtsuk végre a parancsot. A kizárólagos indokok nem nullifikálják
ugyan a cselekvés elsőrendbeli indokait, de a „mi a teendő?” meghatározásában közvetlenül nem
kölcsönöznek semmilyen szerepet az elsőrendbeli indokoknak. A második példában nem azért kell
az ágyat bevetni, mert az bevetve jobban néz ki, hanem azért, mert az anyád ezt parancsolta. A
kizárólagos indokok alapján meghozott döntések vagy cselekvések nem redukálhatóak a
szokványos, elsőrendbeli indokok kizárására a cselekvéssel kapcsolatos meggondolásokból, mert
nemcsak kizárják, hanem helyettesítik is azokat. Az autoratív viszony formálisan ehhez hasonló,
mert itt is az autoritás direkciói a kizárólagos indokai a cselekvésnek. Az autoritás elfogadása nem
más, mint a direkciótól független indokok kizárása a cselekvésre vonatkozó meggondolásokból,
illetve a cselekvésnek és magatartásnak a kizárólagos indokokra való alapozása. A cselekvés
kizárólagos indokra való alapozását Raz egy másik példával, a döntőbíró példájával, is illusztrálja.
Vegyük két ember esetét, akik vitás ügyüket döntőbíró elé viszik és megállapodnak abban, hogy a
bíró ítéletét kötelező erejűnek ismerik el. Raz a döntőbíráskodással kapcsolatban két dolgot emel ki.
Az egyik az, hogy a döntőbíró jövőbeli döntése a felek magatartásának indító okává válik, mert
megállapodásuk értelmében azt kell tenniük, amit a döntőbíró mond és csak azért, mert ő mondja. A
másik dolog, amit hangsúlyoz, az, hogy mindez azt jelenti, hogy a cselekvés oka többé nem
nyugszik semmiféle olyan közvetlen célon, aminek megvalósítását a cselekvés intencionálja. A
direkció vagy parancs vezérelte cselekvés csak akkor tekinthető lojális cselekvésnek, csak akkor
alapul az autoritás elfogadásán, ha a cselekvő azt akarja tenni, amit a hatalom mond neki, azaz, ha a
cselekvést nem a büntetéstől való félelem vagy a kilátásba helyezett jutalom reménye definiálja. Az
autoratív viszonyban a hatalom iránymutatását a cselekvés kizárólagos indokaként fogják fel és
annak önkéntesen vetik magukat alá. A kérdés persze az, hogy miért akarja a cselekvő azt tenni,
amit a hatalom mond neki, miért akarja, hogy akaratát egy másik akarat irányítsa? A hatalom
157 Joseph
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direkcióival való önkéntes azonosulást meg kell indokolni, meg kell magyarázni, hogy miért
engedelmeskedek szabad elhatározásomból a másodrendű indoknak, amely önmagában véve nem
több mint a hatalom nyers parancsa. Raz abból indul ki, hogy az „anya” vagy a „döntőbíró” szava
másodrendbeli kizárólagos indokként nem valami abszolút, megkérdőjelezhetetlen indok, mert,
mint mondja, kétségkívül léteznek vagy előállhatnak olyan körülmények, amelyek semmissé tehetik
a kizárólagos indokokat. Ha pl. a döntőbírót megvesztegették döntésében, vagy ha részeg volt,
amikor döntését meghozta, akkor határozata természetesen megtámadható és semmissé tehető. Ha a
döntőbíró magatartása nem az igazság kiderítésére irányul, akkor ugyanúgy megszűnik autoritása,
mint annak az anyának, aki parancsaival nem gyermeke javát célozza meg előmozdítani. A
másodrendbeli indok indoklása, a hatalom direkcióival való szubjektív azonosulás indoka
reciprocitáson alapuló morális indok. A gyermek lány akkor viszonyul lojálisan anyjához, akkor
fogadja el őt tekintélyként, ha az anyja érvelő diskurzusban magyarázza el neki, hogy az ágy
bevetésének parancsa az ő javát szolgálja, mert ha most hozzá szokik a rendhez, felnőtt korában ez
a javára válik, mert a külső környezetünkben fenn tartott rend pozitíven befolyásolja belső
rendezettségünket is stb. A reciprocitás logikája itt az, hogy teljesítem a parancsod, mert
parancsoddal a javamat akarod. Hasonló a helyzet a döntőbíráskodás esetén is, alávetem magam a
bíró ítéletének, mert közösen egyeztünk meg benne, de csak akkor, ha az ítélet pártatlan és
igazságos.
Raz elméletének továbbgondolásaként értelmezhető McMahon teóriája, aki kétféle autoritást
különböztet meg: a szubordináción alapuló autoritást és a szakértői autoritást. Az elsőben az
alárendelt előzetesen és önként mond le saját akaratának használatáról, de csak akkor
engedelmeskedik önként a hatalomnak, ha annak direkcióit megfelelő „preemptív” indoknak találja
a cselekvésre. A preemtív indok azt az előzetes konszenzust jelenti, amely a hatalmat képviselő
intézmény vagy személy és az annak alávetett között fenn áll a hatalom jogszerűségét illetően. A
preemtív indok a közös hit, a „vita nélküli bizalom” abban, hogy a hatalom intézményei a
társadalom közös értékrendjének a kifejeződései vagy olyan állami szabályok, amelyekben
előzetesen és közösen egyetértettek. Mind a közösen vallott hit, mind a demokratikus és
alkotmányos játékszabályok érvényességébe vetett közös bizalom a politikai közösség létének
morális keretfeltételét jeleníti meg, ami magyarázatul szolgál arra, hogy az emberek miért
mondanak le saját akaratukról, hogy politikai ügyekben miért cselekszenek direkció-függő módon.
A megfelelő preemptív indok megléte esetén a saját akaratról való lemondás sem nem irracionális,
sem nem immorális. Az autoritás másik formája a szakértői autoritás. De facto szakértői autoritással
rendelkezik az, akiről egy csoporton belül azt tartják, hogy bizonyos dolgokban a csoport többi
tagjánál nagyobb kompetenciája, hozzáértése és tudása van. De jure szakértői autoritással bír az,
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akit szakértőnek tartanak, és aki valóban többet tud a közösség többi tagjánál, és aki szakértelmét
igazolni is tudja. A szakértői autoritást az különbözteti meg a szubordináción alapuló autoritástól,
hogy míg az utóbbinál az alárendelt lemond saját akaratáról és a másik cselekszik helyette, bár
általa, addig az előbbinél nem az akarat-áthelyezés szférájában, hanem a hit közegében mozgunk.
Amikor egy szakértő autoritását elfogadjuk, akkor „a szakértő állítása helyettesíti valakinek a saját
értékelését a cselekvésre vonatkozó indokokkal kapcsolatosan...Az egyén a szakértő állításának
következtében változtatja meg saját elképzelését a mi a teendővel kapcsolatosan.”158 Hasonlóan a
szubordináción alapuló autoritáshoz, a szakértelmen alapuló autoritás is feltételezi a megfelelő
preemptív indokok meglétét, nevezetesen azt, hogy a szakértő a vele kapcsolatban álló laikus javát
akarja. Szakértelem és autoritás ugyanúgy nem korrelatív fogalmak, ahogyan hatalom és autoritás
sem azok: az autoritás a hatalom és a szakértelem mellett erkölcsi kiválóságot is előfeltételez, azt,
hogy a hatalommal vagy szakértelemmel rendelkező hatalmát vagy szakértelmét erkölcsileg helyes
célok szolgálatába, a hatalommal vagy szaktudással nem rendelkezők szolgálatába állítja.
Politikai kötelesség
Arra a kérdésre, hogy "Miért kell engedelmeskednem a jognak?", vagy "Miért kell
engedelmeskednem a felsőbb autoritásnak vagy a szervezeti előírásoknak?" - "Miért kell
teljesítenem pozícionális kötelezettségeimet?" - az emberek különböző válaszokat adhatnak. .Ezek a
válaszok heterogének, gyakran több válasz is adható a kérdésre és az egyes válaszok keresztezhetik,
vagy elhomályosíthatják egymást. Ezek a válaszok alapulhatnak 159 (1) prudenciális, haszonelvű
meggondolásokon, mint amilyenek a büntetéstől, a lefokozástól, a munkahely elvesztésétől való
félelem vagy olyan pozitív kalkuláción, mint az engedelmességből eredő haszon. De alapulhatnak
olyan megfontolásokon is, amelyek az engedetlenség következményeitől való félelemmel
kapcsolatosak: ilyen lehet például a törvényes rend összeomlásától való félelem. (2) A kötelességteljesítés indoklásának alapja lehet a döntés vagy feladat tartalmával való egyetértés, illetve az abba
való beleegyezés is. Azért engedelmeskedem, mert tartalmilag egyetértek az elvárásokkal, és mert
azokat igazságosaknak találom (3) Az engedelmeskedés alapja lehet továbbá az egyetértés olyan
formája, amely nem a döntés vagy feladat tartalmával kapcsolatos, hanem sokkal inkább a döntések
következményeire vonatkozik: azzal, hogy valaki belépett egy klubba és aláírta a belépési
nyilatkozatot, egyszersmind elfogadta azokat a következményeket, amelyek a klub tanácsának
döntéseiből adódnak. (4) A "Miért kell engedelmeskednem..?" kérdésre adott válasz indoka lehet
az is, hogy egy adott fórumon vagy bizottságban meghozott döntéssel azonosultam és ezt a
kollektív döntést a sajátomnak tekintem és "kifelé" így is képviselem. (5) Engedelmeskedésem
158 Christopher McMahon,
159 A. John Simmons, I.m.
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indoklásának alapja lehet az is, hogy személyesen vettem részt például a bizottsági vitában, és noha
a döntés helyességével kapcsolatosan kételyeim vannak, az a tény, hogy a döntés nem a hátam
mögött született meg, mert abban én is részt vettem, indok és ok arra, hogy a döntést önmagam
számára kötelező erejűként fogalmazzam meg, még akkor is, ha erre nem kényszerítenek. (6)
Végezetül az engedelmeskedés indoka hangozhat úgy is, hogy annak a közösségnek vagy
csoportnak a határozatait, amelynek tagja vagyok, a közösségi vagy csoport-szolidaritás okán végre
kell hajtanom, számomra az kötelező erejű.
Amilyen heterogének a kérdésre adott mindennapi, gyakorlati válaszok, ugyanilyen heterogének a
kérdéssel kapcsolatos teoretikus meggondolások és érvelések is. A középkori filozófusok a "Miért
kell a törvénynek engedelmeskednem?" kérdésre azt a lakonikus választ adták, "mert muszáj
engedelmeskedned", amit azzal indokoltak, hogy a jogi és az erkölcsi kötelességek azonosak
egymással, közöttük nincsen semmiféle különbség, így amikor a jognak engedelmeskedsz
tulajdonképpen önmagadnak - az erkölcsnek - engedelmeskedsz. Ehhez hasonlóan érvel Rousseau
és Hegel is. Rousseau160 "general will" fogalma az egyéni és a társadalmi akarat egységét állítja,
amiből az következik, hogy amit az általános akarat "akar" azt akarja az egyes akarat is, illetve amit
az előbbi kötelezőnek kiállt ki, azt kötelezőnek kiálltja ki az utóbbi is. A kötelezettségeket ily
módon azért kell teljesíteni, mert ez az, amit valójában az egyesek akarnak. Erre rímel Hegel 161
felfogása is, aki a jognak való engedelmeskedést azzal indokolja, hogy ez az, ami te valójában vagy:
te, aki engedelmeskedsz a törvénynek valóságos valaki vagy: te, aki megkísérled a törvénynek való
ellenszegülést pusztán irracionális fantom vagy, akinek nincsen társadalmilag legitimált
egzisztenciája. Hegel szerint az a kérdés, hogy lehetséges-e a politikai társadalom politikai
kötelezettségek nélkül, értelmetlen kérdésfeltevés, mert a politikai társadalom tagjaként
egyszersmind politikai kötelezettségeink is vannak az állam irányában, amely közvetve "mi
vagyunk". Hegel szerint a társadalmat konstituáló három alapvető társadalmi intézménynek család, polgári társadalom, állam – megfelelően az egyéneknek háromféle társadalmi
kötelezettségük van: családi, szerződéses és állami. Az egyéneknek azért vannak kötelezettségeik
ezekkel az intézményekkel szemben, mert ezek biztosítják a fennmaradást és a jólétet számukra.
Szemben a liberalizmussal, amely azt állítja, hogy kötelezettségek csak szerződések útján
keletkeznek, amelyekbe az egyének önként lépnek be, Hegel szerint az egyéneknek nem azért kell
az állampolgári hűség kötelezettségét vállukra venniük, mert szerződést kötöttek az állammal, vagy
a családtagokkal, hanem azért, mert ezek az intézmények társadalmi létük keretfeltételei és

V.ö. Jean-Jacques Rousseau, A társadalmi szerződésről, In: Értekezések és filozófiai levelek,
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személyes jólétük forrásai. Hegel hangsúlyozza, hogy a társadalmi élet konceptuálisan inkoherens,
ha a társadalom életnyilvánítási terepeit nem kölcsönviszonyukban tekintjük, s ha nem olyan
életfunkciókként, amelyek előfeltételezik a jog és kötelesség fogalmait. Hegel a mellett érvel, hogy
a privát célok követése a civil társadalom kontextusában játszódik le, ahol ezeknek a céloknak a
követése szükségképpen vonja be az egyéneket a másokkal való olyan kölcsönös függésen alapuló
kapcsolatrendszerekbe,

ahol

a

„mások”

is

saját,

önző

céljaikat

követik.

Ennek

az

interdependenciának a társadalmi életben való el-és felismerése azonos a jogok és kötelességek elés felismerésével. Az a tény, hogy az egyének saját céljaikat követik, előfeltételezi az univerzális
etikai szabályok rendszerét és megfordítva, ezek az univerzális szabályok a partikuláris és plurális
egyéni céltételezések által feltételezettek.
A pozícionális kötelességek elméleti megközelítései
A fentiekkel szemben, a szerződéselméletek a törvénynek való engedelmeskedést az ígéretre vagy a
beleegyezésre vezetik vissza: az indok, amiért kötelességeidet teljesítened kell abban áll, hogy
ígéretet tettél erre. A beleegyezés elméletek lényege az állítás, miszerint egyetlen egyén sem
kötelezhető arra, hogy támogassa a politikai hatalmat vagy, hogy eleget tegyen e hatalom
kívánalmainak, ha személyesen nem adta beleegyezését abba, hogy e hatalom uralkodhat fölötte.
Ennek a tételnek a korrelatívuma az, hogy egyetlen kormányzati hatalom sem legitim, amely a
kormányzottak beleegyezése nélkül kormányoz. A beleegyezés elmélet négy posztulátumon
nyugszik: 162
(1) Első és legfontosabb állítása az, hogy az ember természettől fogva szabad lény. Az előfeltevés,
hogy az ember szabadnak születik, egyben annak a posztulálása is, hogy az ember rendelkezik
bizonyos természetes vagy természeti jogokkal, amelyeket valamennyi egyén birtokol. A
"természeti törvény" vagy természetjog azonban nemcsak jogokat ad az embernek, hanem kötelezi
is őt, egyfajta "természetes kötelességet" is kivet rá, amellyel valamennyi egyént "megterhel" s
amelynek az emberek emberségük folytán kötelesek engedelmeskedni. A "természetes szabadság"
ily módon nem abszolút, hanem a "természetes kötelesség" által korlátozott. A természetes
kötelesség fogalma a szerződéselméletekben lényegében azonos az erkölcs aranyszabályával, a
kanti kategorikus imperativusszal

illetve a kettős mérce tilalmával. A szerződéselméletek a

természetes kötelességektől megkülönböztetik a "speciális kötelezettségeket", amelyeket nem az
ember ontológiai adottságából vezetnek le, hanem az egyének közötti önkéntes és szabad
tranzakciókból.
(2) A beleegyezés elmélet második állítása az, hogy a kötelezettségek "akaratfüggők", azaz az
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egyén(ek) csak akkor bírnak kötelezettségekkel, ha önkéntesen és tudatosan világos jelét adták
annak, hogy ily módon akarnak cselekedni.
(3) A harmadik posztulátum azt mondja ki, hogy a beleegyezés módja megvédi az egyéneket az
állam vagy bármiféle intézmény által elkövetett sérelmektől. Az egyik nehézség, amellyel az
elméletnek szembe kell néznie, bizonyos természetes jogok elidegeníthetőségével áll kapcsolatban.
Az ember ugyanis nem léphet be olyan szerződésekbe, amelyek életéről való lemondását követelik
meg tőle vagy nem kötelezhető olyan ígéretek betartására, amelyek szabadságának radikális
korlátozását eredményezik: nem adhatja el magát például rabszolgának, mert ez ellentmondana az
ember elidegeníthetetlen jogainak - a természetjognak - , mint amilyen az élethez és szabadsághoz
való jog. Az "elidegeníthetetlen jogok" doktrínája tehát aláássa a szerződés, ígéret és beleegyezés
általános érvényességét, mert a beleegyezés nem elégséges feltétel a fenti jogok átadása esetén.
(4) A beleegyezés elmélet negyedik posztulátuma azt mondja ki, hogy az állam puszta eszköz az
állampolgári érdekek szolgálatában. Azonban az állam nem szabad abban, hogy meghatározza azt,
hogy mi állampolgárainak az érdeke: erről csak az állampolgárok dönthetnek és csak az ő
beleegyezésükkel és felhatalmazásukkal szolgálhatja és képviselheti az állam az érdekeiket. Ily
módon a beleegyezés elmélet egyszerre védi meg az egyént az állam túlkapásaival szemben és
ismeri el azt, hogy az ember életútját saját döntései és cselekedetei kellene, hogy meghatározzák.
A második nehézség, amelyre a beleegyezés elméletnek választ kellene találnia, az eset, amikor
valamely állampolgári csoport vagy akár egyetlen egyén megtagadja azt, hogy beleegyezését adja a
kormányzat autoritásába. Ha pusztán egyetlen személy is tagadná meg beleegyezését a
kormányzatba, ez az egyhangú beleegyezés tana alapján azt eredményezné, hogy senki sem lenne
kötelezve. Ezt a nehézséget a beleegyezés elméletek a "többségi beleegyezés" doktrínája útján
próbálták meg kiküszöbölni, amely szerint, ha a többség beleegyezését adta bizonyos
kötelezettségek teljesítésébe, ez kötelezi azokat is, akik személy szerint nem adták beleegyezésüket.
Ha megengedjük azt, hogy ilyen és ehhez hasonló, nem konszenzuális interakciók kötelezettségeket
generáljanak, úgy erre valamiféle további magyarázatot kellene adnunk. Egy ilyen magyarázat
kísérlet az, amit Simmons a "fair play elvének" nevez, és amely felfogható a beleegyezés elmélet
modern helyettesítőjeként. A fair play elv megfogalmazását megtaláljuk Hartnál 163 is és Rawlsnál164
is.
Hart a politikai jogok és kötelezettségek egyik forrásaként említi a „megszorítások
kölcsönösségének” az elvét (mutuality of restrictions), amely különbözik a „jogot létrehozó” olyan
163
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tranzakcióktól, mint amilyen a beleegyezés és az ígéret. A megszorítások kölcsönösségének az elve
az igazságosság elvével rokonítható. Simmons szerint mind Hart, mind Rawls a kollektív cselekvés
dilemmájából, a potyautas problémából indul ki, illetve annak megoldására keres választ. Az
előfeltevés mindkét esetben az, hogy (1) lehetséges a társadalmi kooperáció olyan formája, amely a
felek számára kölcsönösen előnyös és igazságos. (2) Az emberek közötti együttműködés azonban
mindenkitől megkövetelhet bizonyos áldozatokat vagy a személyes szabadság bizonyos fokú
korlátozását. (3) Elképzelhetőek a kooperáció olyan formái, amelyeken belül az is élvezheti a
kooperációból fakadó előnyöket, aki nem kooperált, de aki elfogadta a kooperációból származó
előnyöket. A kérdés itt az, hogy vajon a potyautas kötelezhető-e a kooperációra, arra, hogy a
kérdéses jószág létrehozásához tevékenyen járuljon hozzá. A fair play-elméletek szerint ahhoz,
hogy kötelezve legyünk valamire, nem szükséges a tudatos és önkéntes beleegyezés. Az ember
kötve lehet a nélkül is, hogy erre kísérletet tenne, ha olyan cselekedetet hajt végre, amely
kötelezettséget

generál.

Az

előnyök puszta elfogadása megfelelő körülmények között

kötelezettségeket hoz létre annak oldalán, aki elfogadta, mert az igazságosság elve megköveteli a
kontribúció és a végeredményből való részesedés közötti megfelelő arányt – a potyautasság pedig
ellenkezik az igazságossággal - , másrészt, mert ha egyszer elfogadtuk a kérdéses előnyt, akkor
ezzel az igazságosság elve szerint a kooperáció kötelezettségét is elfogadtuk, ha tudatában vagyunk
annak, hogy a szóban forgó előny az adott együttműködési forma eredménye és ha az előnyt nem
kényszer hatására fogadtuk el. A fair play elméletek szerint a kötelezettségnek két része van: (1)
egyfelől eleget kell tennünk az igazságos intézmények által meghatározott kötelezettségeknek és (2)
közre kell működnünk igazságos intézmények létrehozásában, ha ilyenek még nem léteznek. Ez
egyszersmind a politikai kötelezettség egy általános magyarázata is: az igazságos intézmények által
kormányzott politikai közösségekben a társadalom valamennyi tagja, körülményeitől és
teljesítményétől függetlenül, egyenlően van kötelezve. A z igazságtalan intézményekben élőkre
semminemű kötelezettség nem vonatkozik. A fair play elvén alapuló kötelezettség-elméletek
általános érvényességre tartanak igényt - minden igazságos államot vagy kormányzatot támogatni
kell - , de ebben rejlik gyengeségük is, mert - ahogyan Simmons mondja - "Ugyanazzal a morális
kötelékkel vagyok kényszerítve arra, hogy minden más igazságos kormányzatot támogassak.
Úgyhogy a kérdéses kötelezettség nem kötne össze egyetlen különös politikai autoritással sem."165
Fokozza a nehézséget, hogy a valóságban még a „valódi közösségek”is lehetnek igazságtalanok
azáltal, hogy konfliktust generálnak a személy integritása és az intézmény igazságossága között. A
valódi közösségeken belül, mint amilyen a család vagy a baráti közösség, a „kötelességek kétféle
módon lehetnek igazságtalanok. Először, igazságtalanok lehetnek a csoport tagjaival szemben: az
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egyenlő tekintetbe vétel fogalma, amit tükröznek, noha komolyan gondolják, lehet hamis. Bizonyos
közösségeken belül az erős hagyomány a fiúk és a lányok egyenlőtlen kezelésében megkövetelheti
a szülőktől, hogy szigorúan fogják az egyiket és lazán a másikat. Másodszor, igazságtalanok
lehetnek azoknak az embereknek az irányában, akik nem tagjai a csoportnak.”166
A fair playre alapozott kötelezettség elméletek mellett, az utilitarizmus és a kölcsönös előnyök
elmélete is igényt tart arra, hogy a beleegyezés elméleteket helyettesítse illetve, hogy a
kötelezettségekre általános magyarázó elvet kínáljon. Kiindulópontjuk az, hogy implauzibilis
feltenni az emberek sokaságáról azt, hogy azok önkéntesen vállalták volna magukra politikai, jogi
vagy intézményes kötelezettségeiket . Ha a kötelezettségek beleegyezés nélkül is léteznek, ha az
emberek beleegyezésük adása nélkül is engedelmeskednek a jognak , a politikai autoritásnak, és ha
betartják egyéb más pozícionális kötelezettségeiket, akkor a kötelezettségek genezisének alapja
természetesen nem a beleegyezésben van, hanem valahol máshol. Az utilitarizmus és a kölcsönös
előnyök elmélete a politikai kötelezettséget az érdekből illetve a haszonból vezeti le. Az
utilitarizmus
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szerint az egyének kötelessége, illetve az egyének arra való kötelezhetősége, hogy

engedelmeskedjenek a kormányzatnak, csak abban az esetben áll fenn, ha a kormányzat egészében
nagyobb mennyiségű jószág tömeget biztosít az állampolgárok számára, mint más alternatívák. A
"cselekvési utilitarizmus" ( act utilitarism) cselekvési maximája az, hogy ésszerű engedelmeskedni
a kormányzatnak, ha ezáltal nagyobb hasznosságokhoz jutunk, mint engedetlenség esetén. A
cselekvési utilitarizmus elve szerint a kötelezettségben pusztán a gazdasági kalkuláció játszik
szerepet, az olyan tényezők, mint a törvény (jog) vagy az erkölcs nem. Ettől lényeges pontokon
eltér az institucionális utilitarizmus nézőpontja, amely abból indul ki, hogy az egyéneknek egymás
közötti és a kormányzattal való

tranzakciók nem képzelhetőek el intézmények nélkül. Az

utilitarizmus eme válfaja az intézmények létrehozását és ezek kényszerítésre való jogát s ezzel
együtt az engedelmeskedés kötelezettségét azzal indokolja, illetve azt szabja meg a kényszerítés
feltételéül, hogy az állami intézményeknek hatékonyabb eredményeket kell produkálniuk azoknál
az intézményeknél, amelyek nem alkalmaznak kényszert. Ha ez nincs így, akkor sem a kényszer,
sem a kötelezettség nincsen megalapozva.
A fair play elméletekhez és az utilitarizmushoz hasonlóan, a kölcsönös előnyök elméletei 168 sem
Ronald M. Dworkin, Obligations of Community, In: Authority, ed. by Joseph Raz, New York
University Press Washington Square, New York 1990. 227.o.
167 V.ö. Amartya Sen and Bernard Williams, Introduction: Utilitarianism
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követelik meg a beleegyezést a kötelezettségek alapjaként és annak igazolásaként. Ezen elméletek
azzal az egyébként triviális előfeltevéssel élnek, hogy egy X társadalmi állapot magasabb rendű egy
Y állapotnál, ha X-ben mindenki helyzete jobb, mint Y-ban. A racionális cselekvők Y-ból X-be
törekszenek, mert ott mindenki helyzete jobb, mint Y-ban. Kölcsönös és közös érdekük Y-ból X-be
tartani és ennek megfelelően cselekedni. A kölcsönös előnyök elmélete mellett való elköteleződés
feltételezi azt a hitet, miszerint a kormányzat által kreált némely társadalmi állapot a felek számára
kölcsönösen előnyös lehet más alternatívákkal való összevetésben. Russel Hardin szerint "A
kölcsönös előnyök elméletét úgy lehetne jellemezni, mint az utilitarista és a szerződéselméletek
keverékét. Akárcsak az utilitarizmus, ezek is a jólét fokozásával foglalkoznak, és emellett azt is
felteszik, hogy az emberek önkéntesen helyzetük javulását választanák. Hasonlóan a
szerződéselméletekhez, nagy figyelmet szentelnek az önkéntesség univerzalitásának: ez azonban
olyasfajta univerzalizmus, amelyet pusztán elméletileg előfeltételezhetünk, ténylegesen nem, csak
hallgatólagosan vagy implicite. Az alapvető különbség az utilitarizmus és a kölcsönös előnyök
elméletei között az, hogy míg az utilitarista elméletek megengedik az egyéni jólétek közötti
átváltást, (trade-off) addig az utóbbiak nem."
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Hardin szerint, mind az utilitarizmus, mind a

kölcsönös előnyök elmélete annak a szükségszerűségnek az elismerésére alapozza a politikai
kötelezettséget, hogy az intézményeket arra kell tervezni, hogy azok által megvalósíthatóak
legyenek a "releváns célok", amelyeket mellesleg maga az elmélet ír elő.
A fent taglalt kötelezettségelméletek két kategóriába sorolhatók: kollektivisztikusak (Rousseau és
Hegel) és individualisztikusak (az összes többi). Amint láttuk, csak az individualisztikus elméletek
tekintik problémának a politikai kötelezettséget, csak azok a szerzők és irányzatok látnak ebben
teoretikus kérdést, akik a társadalmat nem természetes, hanem mesterséges organizációnak tekintik.
A kollektivista típusú elméletek, abból adódóan, hogy azzal az implicit előfeltevéssel élnek,
miszerint a politikai társadalom, a kormányzat és az állam egyugyanazon entitásnak olyan
különböző aspektusai, amelyek kölcsönösen magukba foglalják egymást, természetes és
megkérdőjelezhetetlen adottságnak tekintik azt, hogy az állampolgárok kötelezettségekkel tartoznak
közösségeik irányában.
E két elméleti orientáció összebékítésére tesz kísérletet Dworkin,170 aki szerint a politikai
kötelezettség, beleértve a törvénynek való engedelmeskedés kötelezettségét is, az un. "társulásos
Mellbourne, Sydney 1991. 15-31.o.
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kötelezettség" (associative obligation) egy formája. Ez egyfajta szerepkötelezettség, amelyet
Dworkin közösségi kötelezettségnek is nevez. Olyan speciális kötelezettségek ezek, amelyeket a
társadalmi gyakorlat kapcsol azokhoz az egyénekhez, akik tagjai valamely biológiai vagy
társadalmi csoportnak. Ilyenek a családi kötelezettség vagy a barátokért és szomszédokért való
felelősség. Az ilyen társult csoportoknak vagy valódi közösségeknek Dworkin szerint négy
kritériumuk van: (1) A társult közösségek tagjai a csoporton belüli kötelezettségeket speciális
kötelezettségeknek tartják, amelyek különböznek az általános kötelezettségektől. (2) A
csoporttagok elfogadják, hogy ezek a kötelezettségek személyesek, amelyek nemcsak a csoport
egészére rányúlnak, hanem kölcsönösen egymásra is. (3) A tagok úgy tekintenek ezekre a
kötelezettségekre, mint amelyek egy sokkal általánosabb kötelezettségből következnek, nevezetesen
abból, hogy mindegyik tag figyelembe veszi és előmozdítja a többiek jólétét a csoporton belül, (4)
A csoport gyakorlat egyenlő érdeklődést mutat minden tag irányában.
Dworkin azzal a hipotézissel áll elő, hogy a politikai kötelezettség - vagy a politikai legitimitás legjobb "védelme" nem a fair play kötelezettségeiben található és nem is a szerződések világában,
hanem "a közösség és testvériség sokkal termékenyebb talajában és az ezeket kísérő
kötelezettségekben."
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A politikai közösségek három modelljét különbözteti meg. (1) A

"körülmények alapján definiált közösség" modellje azt feltételezi, hogy

a közösség tagjai

társulásukat úgy tekintik, mint de facto történeti vagy geográfiai véletlent, és nem mint igazi
társult közösséget. Ilyen körülmények létrehozta ad hoc közösséget alkot például két ellenséges
ország állampolgára, akik véletlenszerűen találkoznak a sivatagban, és akik azért nem pusztítják el
egymást, mert túlélésükhöz szükségük van egymásra és arra, hogy a sikeres túlélés érdekében
megosszák egymással a munkát.

A de facto társulás (2) második formája a "szabálykönyv"

(rulebook) modellen alapuló társulás. Ez abból indul ki, hogy a politikai közösség tagjai elfogadják
a szabályoknak való engedelmeskedés általános kötelezettségét, s hasonlóan a haszonmaximáló
játékosokhoz azt tartják, hogy kötelességeik nem terjednek túl a játékszabályok betartásán. A de
facto társulás fenti két formájának közös vonása az, hogy mindkettő tagadja a személyiség
integritását, mert a közösséget mindkettő elválasztja a személytől, és mert azt vagy az utilitarista
kalkulációnak, vagy pedig a szabály olyan absztrakciójának rendeli alá, mint amilyen például az
igazságosság. (3) A harmadik társulási forma az "elvek modelljé"-re épül, amely megegyezik a
"szabálykönyv" modellel abban, hogy a politikai közösség megkívánja a közös megértést, de a
megértésről amannál sokkal általánosabb és átfogóbb nézetet vall. "Azt állítja, hogy az emberek
csak akkor tagjai a valódi politikai közösségnek, ha elfogadják annak sorsát... ha elfogadják azt,
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hogy

közös

elvek

kormányozzák

őket,

nemcsak

szabályok,

amelyek

a

politikai

kompromisszumokban lettek összekalapálva. A politika mást jelent az ilyen emberek számára. Ez a
viták színháza, amely arról szól, hogy mely szabályokat kellene a közösségnek elfogadnia ...Az
elvek társadalmának a tagjai elfogadják, hogy politikai jogaik és kötelességeik nincsenek kimerítve
egy adott politikai döntés kapcsán, amelyet a politikai intézmények elértek." 172
Az elvek modelljén alapuló politikai közösség a felelősséget és a kötelezettséget speciálissá teszi:
minden állampolgár tiszteletben tartja az igazságosság és méltányosság elveit, megköveteli a
személyes felelősséget és azt, hogy a politikacsinálásból senki ne maradjon ki: "a politikát jól vagy
rosszul, de együtt csinálják és senki sem lehet feláldozva". A politikai kötelesség Dworkin által
kidolgozott elmélete meghaladja az összes eddig tárgyalt elmélet korlátait és egyoldalúságait, mert
az egyént, közösségét és a közösség életét vezérlő szabályokat olyan dinamikus és dialektikus
összefüggésrendszerbe helyezi, amely „elvekre” épül. Ezek az elvek rokoníthatók Giddins tiszta
kapcsolat és Habermas kommunikatív racionalitás fogalmaival. A nehézség azonban az, hogy vajon
kiterjeszthetőek-e a kiscsoportokra jellemző elvek a nagycsoportokra is: mintája lehet-e például a
családot összetartó kötelékrendszer a társadalomnak is. Aligha. A fenti nehézségektől eltekintve
mindazonáltal Dworkin kötelesség teóriája azért is a leginkább elfogadható teoretikus pozíció, mert
(1) szemben a kötelesség individualista megközelítéseivel kísérletet tesz a pozícionális
kötelezettségek és a személy integritásának (erkölcsi kötelességének) az egyesítésére és (2)
szemben a kötelesség kollektivisztikus értelmezéseivel a pozícionális és az erkölcsi kötelességek
újraegyesítését feladatnak tekinti és nem adottságnak. Dworkin elméletének nincsen ugyan
empirikus érvényessége, teoretikus érvényessége azonban nehezen megkérdőjelezhető. A
pozícionális kötelesség individualista megközelítéseiről ennek pontosan az ellenkezője mondható
el: empirikusan nem kérdőjelezhető meg az állítás, miszerint a pozícionális kötelezettségek
erkölcsileg neutrálisak – a hivatali pozíciójával együtt járó kötelezettségeket az azt betöltő egyén
csak a legkivételesebb esetben tekinti személyes morális kötelességének is -, ugyanakkor az sem
vitatható, hogy az erkölcsileg semleges pozícionális kötelezettségek szükségképpen erkölcsi
patológiához vezetnek, mert kizárják a cselekvő személy erkölcsi integritásának szerepét a
szerepcselekvésből és a szóban forgó közösséghez vagy intézményhez való viszonyából. A
kötelességek kollektivista értelmezései a pozícionális és az erkölcsi kötelességek egymáshoz való
viszonyában vagy nem látnak problémát – mert egységüket adottságnak tekintik -, vagy ha igen,
akkor a kérdést úgy vetik fel, mint például Lord Dewlin,173 hogy milyen alapon lehet a
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fundamentálisnak

és

univerzálisnak

tekintett

kötelességeket

jogi-politikai

eszközökkel

kikényszeríteni.
Az erkölcsi és a politikai-jogi kötelességek konfliktusa
A kötelesség két empirikus kritériuma, a társadalmi kapcsolat és az ezt definiáló szabály,
természetszerűen a politikai kötelességekre is érvényes. A tágan értelmezett politikai-jogi
kötelesség társadalmi kapcsolatrendszerébe empirikusan beletartozik a politikai közösség
valamennyi viszonyrendszere, a politikai közösség viszonyrendszerét meghatározó szabályok pedig
részben azonosak az állam törvényeivel. Bármit követel is meg a törvény, az politikai-jogi
kötelességnek tekinthető és semmi nem minősíthető politikai kötelességnek, ha azt a törvény nem
követeli meg. A politikai kötelesség előfeltétele, hogy az ember tagja legyen egy politikai
közösségnek, egy államnak, melynek törvényei vonatkoznak rá. A törvények ily módon
pozícionális kötelezettségek, s mint ilyenek Taylor szerint sem fejeznek ki „magas erkölcsi vagy
vallási kötelességeket...De teljes mértékben megválaszolják azt a kérdést, hogy az állam
polgáraként mik a kötelességeim.”174
A törvényt, amely politikai-jogi kötelességem alapja, valamilyen céllal hozták létre: a törvényhozó
a törvény teljesítésétől valamilyen általa kívánatosnak tartott cél vagy érték megvalósulását várja. A
szabálykövető magatartás azonban korántsem vezet minden esetben automatikusan a kívánt cél
eléréséhez. Ennek egyik oka az, hogy az emberi magatartás, így a törvény konform magatartás is,
mindig kontextuális: az „élet”, egy konkrét szituáció lehet olyan, amely visszájára fordítja a
törvényalkotó intencióit, ha az adott helyzetben kötelességszerűen járunk el. A kérdés itt az, hogy
mi a teendő az olyan élethelyzetekben, amikor a szabály konform magatartás a törvény intencióival
ellentétes következményekhez vezet? Elképzelhető az is, hogy a törvény generális célja törvény
konform magatartás útján egyetlen esetben sem érhető el. Ebben az esetben maga a törvény rossz
vagy felületes. Ez egyszerűbb, mint az első eset, mert ha a törvénnyel nem lehet elérni a kívánatos
célt,

akkor

a

hiba

a

törvényben,

illetve

a

törvényalkotó

tudatlanságában,

szakmai

inkompetenciájában van. A harmadik eset a kötelességek közötti konfliktus, amikor a törvényhez
hű magatartás ugyan a kívánatos cél eléréséhez vezet, de a cél csak azon az áron érhető el, ha a
politikai kötelesség teljesítésével olyan magasabb rendűnek vélt kötelességeket sértünk meg, mint
amilyenek az erkölcsi és vallási kötelességek. A kötelességek közötti konfliktus meg-és feloldására
többféle válasz adható. (1) Érvelhetünk úgy, hogy a kérdésre nem adható olyan általános válasz,
amely a cselekvési kontextustól függetlenül is általános érvénnyel bírna, s amely ennélfogva a
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konfliktusban álló kötelességek közötti választás vezérfonalául szolgálna. E szerint a politikai-jogi
és az erkölcsi vagy vallási kötelességek között nem állítható fel a priori preferenciasorrend. (2)
Állíthatjuk azt is, hogy minden esetben vagy az egyiknek vagy a másiknak kell prioritást adnunk,
(3) Gondolkodhatunk úgy is, hogy a kötelességek közötti konfliktus megoldható egy olyan vezérelv
segítségével, melynek alapján a konfliktusban álló kötelességek között felállítható valamilyen
értékhierarchia.
Ha úgy érvelünk, hogy a cselekvési szituáció kontextusától függetlenül is meg lehet határozni azt,
hogy melyik kötelesség élvez prioritást, akkor könnyen az intolerancia és a formalizmus hibájába
eshetünk. Az arra való kísérlet, hogy az egyik kötelesség típust mindig magasabbra kell értékelnünk
a másiknál, erkölcsi türelmetlenséghez vezet. Veszélyes dolog posztulálni, hogy az erkölcsi vagy
vallási kötelességek a priori magasabb rendűek a politikai-jogi kötelességeknél, vagy megfordítva.
Egy vallásos egyénnek van ugyan erkölcsi alapja arra, hogy megtagadja a katonai szolgálatot
kötelezővé tevő törvényt, de nincs alapja annak, hogy magatartását általános normává emelje, azt
állítván, hogy az erőszakot minden esetben el kell utasítanunk, mert az emberi élet tiszteletben
tartásának kötelessége magasabb rendű minden ezzel szemben álló meggondolással, így a katonai
szolgálat potenciális erőszakot magában foglaló állampolgári kötelességnél is. Az ilyesfajta
általánosítás azért nem megengedett, mert például a hadseregen kívül is kerülhet az ember olyan
élethelyzetbe, amikor ahhoz, hogy erkölcsi lény maradhasson, pontosan ahhoz az erőszakhoz kell
folyamodnia, melyet a fenti nézet egyetemlegesen elítél. Ha szemtanúja vagyok egy ámokfutó őrült
lövöldözésének, megtehetem-e azt, hogy magam is ne folyamodjak erőszakhoz a nyilvánvaló
erőszakkal szemben?
Azzal, hogy tudjuk, mit követel tőlünk a törvény, még korántsem igazoltuk azt, hogy miért kell
annak engedelmeskednünk és azt a kérdést sem válaszoltuk meg, hogy mikor kell
engedelmeskednünk

és

mikor

tekinthetünk

el

a

politikai-jogi

kötelességeknek

való

engedelmeskedés kötelességétől. A kérdés létjogosultságát az adja, hogy a törvények emberi
alkotások, melyek az ember tökéletlenségéből adódóan maguk is tökéletlenek, némely esetben
rosszak, igazságtalanok, erkölcstelenek vagy éppen célszerűtlenek és fölöslegesek. Általánosabban
fogalmazva: a törvények korántsem fejezik ki minden esetben a közjót vagy közérdeket, amit
hajlamosak vagyunk automatikusan nekik tulajdonítani. Azonban az a tény, hogy egy törvény
igazságtalan, erkölcstelen vagy fölösleges, még nem változtatja meg a törvény státusát, nevezetesen
azt, hogy mindazonáltal törvény marad és az általa megszabott politikai kötelességet elvileg akkor
is teljesíteni kell, ha az igazságtalan és erkölcstelen. Az ember nem mondhatja egyszerűen azt, mint
a politikai kötelesség fair play elméletei, hogy amikor a törvény igazságtalan, akkor nem tartozunk
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annak engedelmeskedni. Ezt azért nem tehetjük, mert nem létezik az igazságosságnak olyan
konszenzuális elmélete, melyet a politikai közösség valamennyi tagja vagy csoportja elfogadna.
Ehhez hasonlóan egy törvény erkölcstelen vagy haszontalan volta sem képezheti alapját a törvény
áthágásának, mert az erkölcs maga is plurális, következésképp nem létezik egy olyan abszolút
érvényességgel bíró erkölcsi értékrend, ami a törvény egyértelmű mértéke lehetne. Ugyanez
mondható el a törvény haszontalansága estén is: a probléma itt is az, hogy egy törvény bizonyos
embercsoportoknak hasznos, más csoportok számára éppen az ellenkezőleg, káros.
A politikai-jogi és az erkölcsi vagy vallási kötelességek, valamint az erkölcsileg rossz, igazságtalan
vagy haszontalan törvény kapcsán támadt konfliktusokra természetesen nem megoldás az sem, ha
minden esetben a törvénynek biztosítunk elsőbbséget, mert, mint említettük, a törvények lehetnek
rosszak, sőt kifejezetten antihumánusak is, az ilyen törvénynek való engedelmeskedés pedig maga
is bűn. Hogyan lehet feloldani, ha egyáltalán, azt a paradoxont, mi szerint nincs erkölcsi alapunk a
törvény megtagadására és ugyanakkor mégis szembe kell azzal fordulnunk?
A kötelességek közti konfliktus paradoxonjai abból fakadnak, hogy az emberi magatartással
szemben támasztott követelmények, a pozícionális és az erkölcsi és/vagy vallási kötelességek (1)
egymással gyakorta ellentétes kívánalmakat fogalmaznak meg, és hogy (2) ezek a követelmények
egyenrangúak, egymásból levezethetetlenek és egymással ekvivalens értékeket testesítenek meg. Az
egymással konfliktusban álló kötelességek közötti választás ilyenformán mindig olyan
értékválasztás, amely egyben értékvesztés is: az egyik kötelességnek való engedelmeskedés kizárja
azt, hogy ugyanakkor a vele szembeállónak is engedelmeskedjünk. A kötelességek közötti kollízió,
vagy trade-off, azonban korántsem jelenti azt, hogy a kötelességek közötti választás szükségképpen
önkényes, objektíve megalapozhatatlan egzisztenciális választás lenne. Elméletileg ugyan
különbséget tehetünk az aktuális és a príma facie175 (feltételes), vagy a teljes és nem-teljes176
kötelességek között, a valóságban azonban minden kötelesség príma facie kötelesség, olyan
kívánalom, amely csak afelé tendál, hogy kötelesség legyen, de a priori nem tekinthető annak. Ha
minden kötelességet prima facie kötelességnek tekintünk, ha a konkrét szituáció függvényévé
tesszük, hogy egy kötelességet valóságos, követendő kötelességnek tekintünk-e vagy sem, ezzel
elkerülhetjük azt a paradoxont, amely a kötelességek közötti előzetes prioritássorrend
megállapításával és megalapozásával kapcsolatban merült fel. Az igazi kérdés nem az értékek és
kötelességek közötti fontossági sorrend a priori megállapítása, hanem az, hogy „komplex

V.ö. W. D. Ross, The Right and
Indianapolis/Cambridge 1984, 16-47.o.
176 V.ö. Immanuel Kant, I.m. 502-506.o.
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kölcsönhatásaik

dinamikus

optimalizálása

révén

biztosítsuk

valamennyi

megfelelő

megvalósulását.”177 A heteronóm és egymással konfliktusban álló kötelességek közötti
„optimalizáció” csak a gyakorlati bölcsesség (fronézis) alapján található el, amely az adott szituáció
függvényében pusztán elfogadható vagy kielégítő döntés meghozatalára törekszik, nem pedig
olyanra, amely abszolúte helyes. A gyakorlati bölcsesség alapján meghozott választások elkerülik a
konzekvencializmus és a deontologizmus hamis alternatíváit, mert a választás vonatkoztatási
keretévé nem valamely abszolút érvényesnek tekintett normát tesznek meg, hanem magát a
szituációt és tekintetbe veszik, azt is, hogy a morálisan cselekvő kapacitása a tudás és a morál
szempontjából is korlátozott. Ennélfogva az arisztotelészi fronézis alapján cselekvő, amikor választ,
egyaránt fontolóra veszi az utilitarizmus kalkulatív logikáját, azt, hogy melyik kötelesség mellett
való elköteleződés jár a legnagyobb haszonnal és a legkisebb veszteséggel, és a deontologizmus
nézőpontját is, azt, hogy erkölcsi döntéseinkben kötelességünk az erkölcsileg jó döntésekre
törekedni, az erkölcsileg rosszakat, mint amilyen például a „piszkos kezek” módszere, pedig
elkerülni. Az ilyen döntés egyfajta mérlegelő belátáson alapszik, a döntéshozó belső diskurzusán,
amelyben a döntéshozó a szituáció függvényében tesz kísérletet a konzekvencializmus és a
deontologizmus kiegyensúlyozására.
Vannak

azonban

olyan

kritikus

korszakok

és

élethelyzetek,

amelyekben

nem

lehet

kompromisszumot találni a konfliktusban álló kötelességek között, mert a pozícionális kötelességek
teljesítése erkölcsi barbarizmushoz vezetne: ilyen, Thomas Mann szerint, morálisan kedvező
időszak volt a fasizmus. Mindazonáltal e kivételes élethelyzetek nem kérdőjelezik meg a
konfliktusban álló kötelezettségek közötti kompromisszum lehetőségét a normál, mindennapi
élethelyzetekben. A pozícionális és az erkölcsi és/vagy vallási kötelességek közötti optimalitás
eltalálásának a problémája kapcsán megjegyzendő, hogy a gyakorlati bölcsesség útján való
konfliktuskezelés csak abban az esetben valósítható meg, ha a személy hajlandó és képes is életének
értelmet kölcsönözni és tulajdonítani. Erkölcsi értelemben vett önreflexivitás nélkül az ilyen jellegű
konfliktusokat az egyén nem képes feloldani, mert az erkölcsi öntudatlanság szükségképpen
önkényes döntésekhez és erkölcsi patológiákhoz vezet, ugyanis a morálisan öntudatlan egyén nem
képes közvetítéseket találni a konfliktusban álló kötelességek és önmaga között. A naiv döntéshozó
ennélfogva vagy ravasz utilitaristaként kísérli meg a kollízió feloldását vagy gyáván és szolgai
módon veti alá magát az aktuálisan uralkodó szabályoknak. Ez a kérdés azért érdemel figyelmet,
mert a politikai-jogi vagy tág értelemben a pozícionális és az erkölcsi és/vagy vallási
kötelességeknek illetve a nyilvános és magán erkölcsnek az egymástól való elválasztottsága és
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egymással való szembeállítódása a bürokratikus intézmények gyakorlatában éppúgy erkölcsi
patológiához vezet, mint a társadalom mindennapi életviszonyaiban.
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Demokrácia és jogállam
Közvetlen és képviseleti demokráciák
A demokrácia, mint a politikai uralom egyik formája „görög találmány”, amit történetileg
Kleiszthenész vezetett be az ókori athéni poliszban, i. e. 508-ban. Ez az államforma uralkodott a
klasszikus Athénben egészen Periklész haláláig, illetve a peloponnészoszi háború végéig, amely
Athén vereségével és a demokrácia intézményeinek pusztulásával járt. A demokrácia az ókori
Athénban „a polgári önkormányzás rendszerét jelentette”:178 az athéni polgárok anélkül
kormányozták önmagukat, hogy közvetítőket iktattak volna önmaguk és a hatalomgyakorlás közé.
Közvetlen, participatorikus demokrácia volt ez, ahol a városállam szabad polgárai részt vettek a
korabeli hatalmi ágak működtetésében: egy napig minden athéni polgár a tanács (bule) fejeként
gyakorolhatta a „kormányfői” funkciót, részt vett a népgyűlésen, ahol szavazatával és
hozzászólásával befolyást gyakorolt az államügyekre, a törvényalkotásra, közhivatalnoki szerepet
vállalhatott és mindenekelőtt részt vett a bíróság munkájában, ahol megerősítették vagy
hatálytalanították a népgyűlés határozatait, és politikai és büntetőjogi perekben ítélkeztek. A
közügyekben való részvétel előmozdítását szolgálta a napidíj intézménye (ez 2-3 obolusra rúgott),
ami garantálta, hogy a közügyekben való részvétel ne váljon az anyagi tehetősség függvényévé,
illetve, hogy a demokrácia intézménye függetlenítse magát a gazdaság piaci intézményétől. A
napidíj intézménye lehetővé tette ugyan a politikai ügyekben való részvételt a szegényebbek
számára is, azonban, amint azt a demokrácia korabeli kritikusai (Platón, Pszeudo-Xenophon,
Arisztophanész és mások) megfogalmazták, a dolog saját ellentétébe fordult, mert a legfőbb jónak
tekintett politikai tevékenységet (a politikáért való élést), a politikai tisztségek gyakorlását a nép
sok esetben a megélhetés vagy meggazdagodás eszközének tekintette (politikából való élés).
Hannah Arendt179 szerint a korabeli demokrácia lényege a szabad polgárok számára biztosított
szabadság és egyenlőség volt. Az ókori görögök abból indultak ki, hogy az emberek születésüknél
fogva egyenlőtlenek, és csak a városállam és annak politikai berendezkedése, a demokrácia az,
amely garantálja egyenlőségüket és szabadságukat. A görögök egyenlőségről vallott felfogása
gyökeresen különbözik a modernitás egyenlőség fogalmától, mert az utóbbi azt vallja, hogy az
emberek természettől fogva szabadnak és egyenlőnek születnek, az egyenlőtlenségek okát pedig a
rossz társadalmi intézményekre vezeti vissza. A klasszikus görögök sem az egyenlőséget, sem a
szabadságot nem tekintették az ember természet adta tulajdonságának, úgy vélekedtek, hogy
szabadság és egyenlőség kölcsönösen feltételezik egymást és hogy mindkettő csak a poliszban
valósulhat meg: az ember csak a vele egyenrangúak között lehet szabad és csak az államon belül (a
178 V.
179 V.

ö. John Dunn, A demokrácia, Akadémiai Kiadó. Budapest, 1992.
ö. Hannah Arendt, A forradalom, Európa Könyvkiadó. Budapest, 1991.

160

zsarnok és vadember nem lehet szabad). A görögök, ellentétben a modernekkel, szabadság alatt
nem a mai értelemben vett politikai és állampolgári jogokat értették, hanem egyfajta
„uralomnélküliséget” és az erkölcsileg helyeselt politikai célok megvalósítására való képességet,
amit a vezetők és vezetettek közti reciprok viszonyként értelmeztek.180
A modern demokráciák lényeges pontokon különböznek ógörög ősüktől. Az újkori demokráciák,
szemben a görög polisszal, melynek népessége sohasem érte el a százezres nagyságot,
mindenekelőtt nagyméretű tömegdemokráciák, több tíz-vagy százmilliós népességgel. A
tömegdemokráciák már csak méreteiknél fogva sem működtethetők a démosz közvetlen jelenlétét
és aktivitását feltételező politikai intézmények révén. Ellentétben az ógörög demokrácia
cseppfolyós intézményeivel és kiszámíthatatlanságával, a modern demokráciák alapvetően
intézményesített demokráciák , amelyekben rögzített szabályok, és nem a népgyűlés, határozzák
meg a politikai cselekvések keretfeltételeit. Robert Dahl181 szerint a modern demokráciák
működését hét alapvető intézmény határozza meg. Ezek a következők:
1. A politikai szféra alapvető szabályrendszereként definiálható alkotmány írja elő, hogy a
választott köztisztviselők „ellenőrizzék a kormány politikai döntéseit”.
2. A választott köztisztviselőket szabad és igazságos választásokon választják meg. A
politikusoknak és a jelölteknek joguk van arra, hogy a választók támogatásának és szavazataik
elnyerése érdekében versenyezzenek egymással.
3. A tisztségviselők megválasztásakor minden felnőttnek joga van szavazni és minden szavazat
egyenértékű.
4. Valamennyi felnőttnek jogában áll kormányhivatalra jelöltetni magát. A kormányhivatalok
valamennyi állampolgár számára elérhetőek.
5. Az állampolgároknak joguk van arra, hogy politikai kérdésekben büntetés fenyegetése nélkül
nyilváníthassanak véleményt, beleértve a kormány bírálatát. Az emberek politikai meggyőződései
különbözőek, de egyenértékűek: politikai kérdésekben nincs kompetens és inkompetens
állampolgár.
6. A polgárok jogosultak arra, hogy a kormányzati információk mellett más információforrásokat is
igénybe vegyenek.
7. A polgároknak joguk van arra, hogy fenti jogaik érvényre juttatása érdekében független
társulásokat és intézményeket hozzanak létre (politikai pártok, érdek-és nyomásgyakorló
szervezetek stb.
180 V.
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Az eszményi demokráciához képest, a létező demokráciák az ésszerűség, az igazságosság vagy a
hatékonyság szempontjából egyaránt korlátozottnak és tökéletlennek tekinthetők, azonban a
tömegdemokráciáknak egy ilyen eszményi vonatkoztatási keretben való megítélése nem feltétlenül
járul hozzá azok tényleges problémáinak feltárásához és orvoslásához.
A modern demokratikus politikai berendezések sokfélék, mint ahogy a demokrácia szó is több
jelentésű: így a képviseleti demokráciák mellett beszélünk részvételi demokráciáról, deliberatív
demokráciáról, a demokrácia westminsteri és a demokrácia konszenzuális modelljéről,
szociáldemokráciáról és kereszténydemokráciáról épp úgy, mint gazdasági és/vagy ipari
demokráciáról. Ezek ismertetésétől azonban itt eltekintünk.
Demokrácia és jogállam
A II. világháború után világszerte megnövekedett a bíróságok és bírák szerepe a politika és
közpolitikacsinálásban,

aminek

egyik

kiváltó

oka

a

háborút

megelőző

totalitáriánus

kormányzatokban keresendő. Ezek a rezsimek ugyanis lábbal tiporták az állampolgári jogokat, így
a háborút követően a “demokratáknak” szükségképpen fel kellett tenniük a kérdést: hogyan
történhetett mindez, és miképpen lehet megakadályozni ismételt előfordulását. E “gyakorlati”
politikai probléma mögött az a politikafilozófiai kérdés húzódott meg, hogy miként lehet a modern
demokratikus politikai berendezkedések két elvét: a demokráciát és a jogállamiságot kibékíteni
egymással. Az antidemokratikus, a jogállamiság elveit semmibe vevő fasiszta kormányok ugyanis
demokratikus választások útján kerültek kormánypozíciókba, ami újólag és radikálisan vetette fel a
demokrácia és a jogállam, politika és jog illetve a parlament és a bíróság intézményei egymáshoz
való viszonyának az elvi és hatalmi kérdését. Mindazonáltal látnunk kell, hogy a demokrácia és a
jogállamiság közti konfliktuslehetőség sokkal mélyebben fekvő okokban leli magyarázatát,
mintsem, hogy a totalitáriánus hatalomgyakorlásra lehetne visszavezetni.
Elster szerint a demokrácia és a jog stabilizáló kényszere közötti konfliktus “örökkévaló”, ami az
embrionális (közvetlen) demokráciákban éppúgy megjelenik, mint a kifejlett, képviseleti
demokráciákban.182 Ezt támasztja alá például az athéni jog és a korabeli politikai gyakorlat, de mint
arra Elster rámutat ugyanezzel a problémával kényszerült szembesülni a középkori Firenze is.
Elsterhez hasonló következtetésre jut Mauro Capelletti és William Cohen, akik szerint az athéni jog
“különbséget tett a számos, a szűkebb értelemben vett törvény, és a pséphísma között, amelyeket
ma rendeletnek hívnánk. A nómoi bizonyos értelemben a modern alkotmánytörvényekhez
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hasonlíthatók, mivel gyakran vonatkoztak államszervezeti kérdésekre, és csak olyan különleges
eljárás révén lehetett módosítani őket, amely a modern jogászt az alkotmánymódosítás eljárásaira
emlékezteti…minden görög államban közös felfogás volt , hogy a törvény vagy nómos valami
szilárdan rögzített kell hogy legyen, melynek távol kell maradnia a politikai élet lármás
változékonyságától és a népgyűlések megátalkodott hevességétől.”183 Ha a törvény és a rendelet
között ellentmondás feszült, akkor minden esetben az előbbit kellett a bíróknak érvényre juttatniuk.
Az “alkotmányosság szelleme” fölött az ókori Athénban két testület (az alkotmánybíróság korabeli
megfelelői) őrködött: a Nomothetai és a Graphe Paranuanon. Az előbbi a törvényhozás (népgyűlés)
fölött gyakorolt ellenőrzést, magát a testületet a népgyűlés választotta és hatalmazta fel. Elster
szerint az utóbbit is hasonló céllal hozták létre, ennek feladatai közé tartozott például azoknak a
polgároknak a megbüntetése, akik “illegális” törvényt javasoltak a népgyűlésben.
A közvetlen demokrácia számára csakúgy, mint parlamentáris “testvére” számára különösen
fontosak lehettek ezek az “alkotmányos megszorítások”, mert a demokrácia - legyen bármilyen is a
formája - hajlik a demagógiára, a pillanatnyi szenvedélyek uralma alatt a zsarnokságra,
állhatatlansága következtében pedig az instabilitásra.
Ezért a “törvények uralmát” arra szánták, hogy megzabolázza a közpolitikacsinálók (a parlament és
kormány) hatalmát, míg a demokráciát arra, hogy mobilizálja a társadalmat a politika és közpolitika
formálásában. A törvények uralma az államhatalom megfékezésére szolgál, s mint ilyet az
állampolgárok “negatív szabadságként”, a parlamenti és kormányzati önkény hiányaként élik meg.
Ugyanakkor a törvények uralma által meghúzott kontúr egy játékteret (lehetőségszférát) is
körvonalaz az állampolgárok és képviselőik politikai és kormányzati tevékenysége számára, amit
azok “pozitív szabadságként” élnek meg. 184A jogállamiság és a demokrácia csakúgy, mint a
negatív és a pozitív szabadság ugyanannak az éremnek a két oldalát jelentik, és noha különböző
értékeket testesítenek meg, nem érvényesülhetnének egymás rovására, mert a procedurális és
szubsztantív értékek, a hatékony állampolgári részvétel (demokrácia) és az uralom jog általi
fegyelmezése (joguralom) kölcsönösen feltételezik egymást. 185 Azonban a hatalmi ágak nemcsak
elveket testesítenek meg (a bíróság a jogállamiság elvét, a parlament és kormány a demokráciáét),
hanem mint nevük mutatja “hatalmat” és hatalmi törekvéseket is, ami magában hordja a konfliktus,
Mauro Cappelletti-William Cohen, Az alkotmánybíráskodás története és jelenkori elterjedése, In:
Alkotmánybíráskodás Alkotmányértelmezés (szerk.: Paczolai Péter), Budapest, 1995, 44.o.
184 V.ö.Francis Sejersted, Democracy and the rule of law: some historical experiences of contradictions in the striving
for good government, In: Constitutionalism and Democracy, edited by Jon Elster and Rune Slagstad, Cambridge
University Press 1988, 131.o.
185 V.ö. Philip Selznick, Law, Society, and Industrial Justice, Tranzaction Books New Brunswick (USA) and London
(U.K.) 1980, 29-30.o.
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a kölcsönös határsértések és az egymás rovására való terjeszkedés lehetőségét. Ez vetheti fel a ki kit
szolgál dilemmáját, hogy vajon a politika a jog szolgálólánya-e, vagy fordítva.
A politika és közpolitika eljogiasodását taglaló irodalom szerint az eljogiasodás két dolgot foglal
magában: (a) egyfelől azt, hogy a bíróságok és bírák döntési kompetencia területe a tradicionális
közpolitikacsinálók (a politikusok és bürokraták), illetve a parlament és a kormány intézményének a
rovására terjeszkedik, ami azt jelenti, hogy a politikai döntéshozatal bizonyos jogkörei a
parlamenttől és a kormánytól, illetve a kormányhivataloktól (minisztériumoktól) a különböző
bíróságokra száll át. (b) Eszerint a bíróságok megnövekedett döntési kompetenciája azzal jár, hogy
azok döntéshozatali elvei és módszerei is kiszélesednek: olyan politikai és közpolitikai területekre is
kiterjednek, amelyek a bíróságok “birodalmán” kívül állnak. A politika és közpolitika, a parlament
és a kormány tevékenységének az eljogiasodása ennélfogva azt is jelenti, hogy a politikai döntések
“bírósági processzus” formáját öltik:

a demokratikus (többségelvre épülő) döntések logikája

alárendelődik

jogi

a

bírósági

döntések

logikájának.

Christopher

Wolfe

szerint

“az

alkotmánybíráskodás története gyakorlatilag a bírói hatalom kiterjesztésének története.”186
A demokratikus (politikai) döntések mind struktúrájukban, mind folyamatukban, mind
végeredményük tekintetében különböznek a bírósági (jogi) döntésektől, noha e két “ideáltipikus”
döntési forma és módszer közös elemeket is tartalmaz. A demokratikus döntések a modern
demokráciák parlamentjeiben a (a) többségi szabályon és (b) az egyenlők közötti szabad és
nyilvános vitán alapulnak, míg a bírósági döntések meghatározott normákat követő jogi
procedúrákon. A bíróság és a parlament olyan döntéshozó intézmények (eszköz és
közegrendszerek), “amelyekben” és “amelyekkel” - az intézményes szabályaik megszabta kereteken
belül - a jogi és politikai természetű konfliktusok feloldhatóak. A konfliktusok jogi és politikai úton
való megoldása közötti különbség a bíróság és törvényhozás döntéshozó intézményének az
összehasonlításával világítható meg. Ezt mutatja sematikusan a Torbjörn Wallindertől
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kölcsönzött ábra.

Christopher Wolfe, Alkotmánybíráskodás és demokrácia, In: Alkotmánybíráskodás Alkotmányértelmezés
(szerk.:Paczolai Péter), Budapest, 1995, 138.o.
187 V.ö.Torbjörn Vallinder, Judicialization of Politics - A World-wide Phenomenon: Introduction, International
Political Science Review, Vo.15. Number.2 April 1994, 91.o.
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Bíróság
Szereplők

Alperes, felperes, valamint a

Törvényhozás
Pártok és képviselők

harmadik fél: a bíró
Munkamódszerek

Nyilvános bírósági tárgyalás

Politikai alkuk

Érvek mérlegelése és súlyozása Kompromisszumok
Kölcsönös előnynyújtás
Döntési szabály

Pártatlan bírósági döntés

Többségi szabály

Végeredmény

Individuális esetek lezárása

Törvények

Precedensek

Költségvetés megszavazása

Fellebbezés

Közpolitikák

Ténymegállapítás

Értékek allokációja

A megfelelő szabály

Politikailag lehetséges

alkalmazása

megoldás

Implikációk

Egyetlen helyes megoldás
A bíróság feladata a szemben álló felek közötti jogi természetű vita igazságos eldöntése: az érvek és
ellenérvek mérlegelésével (a) annak megállapítása, hogy a vitatott esemény megtörtént-e
(tényfeltárás) és (b) a tényfeltárás után a megfelelő jogszabály alkalmazása útján való ítélethozatal
(döntés). A bíró és a bíróság döntése a jogi igazságosságon kell alapuljon, amelynek két formája
van: (1) a bírói és (2) a retributív (megtorló) igazságosság. A bíró akkor igazságos, ha pártatlan és
megvesztegethetetlen, azaz ha ugyanazt a törvényt alkalmazza az azonos esetekre, illetve
személyekre, ha nem kettős mércével mér. Itt a hangsúly a jog pártatlan alkalmazásán van. A
megtorló igazságosság esetén a bűntett és a büntetés arányának a kérdése kerül előtérbe. A
megtorlás (büntetés) akkor tekinthető igazságosnak, ha arányban áll az elkövetett tett súlyával. A
bíró, aki az elrettentés vagy megjavítás (átnevelés) elvére támaszkodva hoz ítéletet “igazságtalan”,
mert (a) egyrészt nem az elkövetett tett képezi döntése alapját, hanem a tetthez képest egy külső,
utilitarista szempont, nevezetesen az ítélet társadalmi hasznossága és hatása, (b) másrészt pedig
ezzel összefüggésben megkérdőjelezi az egyének autonómiáját is, mert az ember tetteiért való
felelőssége nem lehet kisebb, sem nagyobb, mint ami a tett és a megsértett norma viszonyából
“magátólértetődően” következik. A hatékonyság (hasznosság) és az igazságosság értékének a
konfliktusa a bíró ítéletében inherensnek mondható.
A törvényhozás “feladata” a különböző értékeket és érdekeket képviselő politikai csoportok
(pártok) közötti politikai konfliktus többségi szabály elvén alapuló eldöntése, amely nem
szükségképpen a többségelv zsarnokságán alapuló, nyers csoportérdekeket kifejező hatalmi döntés.
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A politikai konfliktusok parlamenti eldöntése igazságos és hatékony (a) törvények, (b) költségvetés
és (c) közpolitikák megvalósítását is célozza. A különböző értékrendszereket képviselő parlamenti
pártok közötti politikai konfliktusok megoldására azonban nem áll rendelkezésre egy olyan
pártatlannak tekintett harmadik fél (döntőbíró), akinek autoritását a szemben álló felek kölcsönösen
elismernék és az általa hozott döntéseknek magukat kölcsönösen és önként alávetnék: a parlamenti
vitákat a parlamentnek kell megoldania. Mindazonáltal a többségi szabály alapján meghozott
politikai döntés ugyanolyan kategorikus, mint a bírói döntés. A bírói döntés esetén a fellebbezési
procedúrák után a megfelelő bíróságnak igazságot kell szolgáltatnia a felek egyikének, ehhez
hasonlóan a parlamenti pártok közötti politikai viták végére is szavazással kell pontot tenni. Ennek
ellenére a politikai döntéshozatal eredményezheti a többség kisebbség feletti zsarnokságát, járhat
igazságtalan és gyakorlatilag megvalósíthatatlan törvényekkel, költségvetéssel és közpolitikákkal,
és eredményezhet olyan általános zsarnokságot, amely semmibe veszi az állampolgári jogokat.
Fentebb rámutattam arra, hogy a kutatók egy része szerint a politika eljogiasodásának gyökerei (1)
az állampolgárok jogainak védelmében keresendők (ez a bíróságok feladata), és hogy (2) az
eljogiasodás azt jelentheti, hogy a bíróságok kompetenciája kiterjed a közpolitikacsinálásra is,
illetve arra, hogy (3) a bírósági döntéshozatal és annak módszerei

uralkodóvá válhatnak a

demokratikus döntéshozatallal szemben.
A politikának és közpolitikának ez az eljogiasodása különböző formákban és különböző politikai
területeken jelenik meg. Ennek legjelentősebb és legközismertebb formája a törvényhozó és
végrehajtó hatalom tevékenységének bírósági ellenőrzése. Miután az ellenőrzés (felügyelet) hatalmi
jogkör gyakorlását jelenti, azért némelyek ezt úgy tekinthetik, mint a harmadik hatalmi ágnak ( a
bíróságnak) a másik kettő fölé való helyezését. Azonban ehhez hozzá kell tenni azt, hogy a bíróság
parlament felett való ellenőrzésének az “alapja” éppen az alkotmány, amelyet maga a parlament
iktatott törvénybe, ennélfogva a bírósági ellenőrzés pusztán arra irányul, hogy a törvényhozás
működését alkotmányos keretek között tartsa, hogy megakadályozza azt, hogy a parlament
visszaéljen hatalmával. A végrehajtó hatalom tevékenységének bírósági ellenőrzése a parlamenti
többség döntéseinek (törvényeinek) a kikényszerítésére irányul, amit azáltal ér el a bíróság, hogy az
ultra vires elvét alkalmazza a szóban forgó kormányzati döntésre.
Azonban a bíróságok (az USA-ban és az angolszász területen a Legfelsőbb Bíróság és a rendes
bíróságok, Európában főként az Alkotmánybíróságok és Közigazgatási Bíróságok) ellenőrző
tevékenysége nem marad meg a bíróság és a jog “birodalmán” belül, mert azáltal, hogy a parlament
és a kormány tevékenységét ellenőrzik, közvetve vagy közvetlenül, pozitíve vagy negatíve a
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politika és közpolitikacsinálás ágenseivé is válnak. A bíróság közvetett politika és
közpolitikacsinálóvá válik a parlament által hozott törvények vagy a kormányzati döntések
érvénytelenítése révén.188 A törvények érvénytelenítése mellett a bíróságok más eszközökkel is
rendelkeznek a közpolitikacsinálásba való beavatkozásra. Az egyik ilyen az “alkotmányosság elleni
korlátozott háború fegyvere”-nek nevezett eszköz, amelynek lényege az, hogy a bíróság a kérdéses
törvényt

nem

minősíti

egyértelműen

alkotmányosnak

vagy

alkotmányellenesnek

(nem

érvényteleníti vagy erősíti meg), hanem azt mondja, hogy a törvény csak abban a formában
alkotmányos, ahogyan ő maga értelmezi. Annak a deklarálása, hogy a törvénynek csak a bíróság
általi értelmezése alkotmányos, gyakorta pontos és részletes útmutatásokat tartalmaz a törvény
végrehajtására, ami azonos a bíróság közpolitikacsinálóvá válásával. Érdemes megjegyezni, hogy
míg a törvény bírósági érvénytelenítése hagy bizonyos játékteret (manőverezési lehetőséget) a
törvényhozó számára, mert lehetővé teszi új törvény beiktatását, addig az utóbbi (a bíróság
kötelezőnek tekintett törvényértelmezése) csökkenti a parlament közpolitikacsináló hatalmát.
A politika és közpolitika eljogiasodása nemcsak abban nyilvánulhat meg, hogy a politika és
közpolitikacsinálás hatalma a parlament és a kormány kezéből a bíróságok kompetencia területére
kerülhet, hanem abban a hosszútávon érvényesülő hatásban is, amit ez a politikai kultúrára, az
emberek politikai értékekhez való viszonyulására gyakorol. A politika eljogiasodása ugyanis
hozzájárulhat egy olyan szemlélet, egy olyan politikai kultúra kialakulásához, amelynek alapján az
állampolgárok és közpolitikacsinálók egyaránt (a) a jogtól (a bíróságoktól) várják a politikai
konfliktusok megoldását, és (b) amely olyan politikai értékrendszert eredményez, amelyen belül az
alkotmányos jogok (és jogosultságok) abszolút primátust élveznek minden más politikai érték
fölött.189
A politika és közpolitikacsinálás eljogisodásához ennélfogva nemcsak a bíróságok járulnak hozzá,
hanem közvetve a közpolitika szereplői: a parlamentek és kormányok is. P.H.Russel szerint
általánossá kezd válni az a gyakorlat, hogy a parlamenti képviselők, amikor társadalmi és politikai
problémákra keresik a megoldást, azt nem a demokratikus döntési folyamatoktól, hanem a
bíróságoktól “várják”. Ez többek között abban nyilvánul meg, hogy a parlament a bíróságok
múltbeli döntéseit tekinti a törvényalkotás és közpolitikacsinálás vonatkoztatási keretének, illetve
abban, hogy megpróbálja “kitalálni” (anticipálni) a bíróságnak a szóban forgó törvénnyel vagy
közpolitikával kapcsolatos várható (potenciális) értékítéletét.
V.ö.Christine Landfried, The Judicalization of Politics in Germany, In: International Political Science Review
Vol.15 Number 2 April 1994, 114.o.
189 V.ö.Peter H.Russel, Canadian Constrains on Judicialization from Without, In: International Political Science
Review, Vol.15. Number 2 April 1994, 169.o.
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Minthogy a bírák - szemben a politikusokkal - (a) nem versengő értékek és politikai koncepciók
alapján döntenek, és minthogy (b) a politikai folyamatok (parlament és kormány tevékenysége)
legalitását ellenőrzik, nem pedig e tevékenységek tartalmi (szubsztantív) végeredményét,
ennélfogva - érvel pl. Ely

190-

a parlament és kormány bírósági ellenőrzése kompatibilis a

demokrácia elvével, mert a politikai folyamatok legalitása (amit a bíróság ellenőriz) magában
foglalja azt is, hogy a politikai folyamatok “valamennyi nézőpont számára nyitottak legyenek”.
Másként fogalmazva: a bírósági ellenőrzés garantálja a politikai döntési folyamatok
demokratizmusát.
Ely megállapításával általánosságban nem lehet vitatkozni, azonban vannak esetek, amikor az
alkotmányosságot és jogállamiságot képviselő bíróságnak versengő értékek között kell választania,
amikor az alkotmányos értékek egyikének kell primátust adnia a másik fölött, amikor döntése
túlmutat a legalitás formális számonkérésén. Ilyen esetekben nem arról kell döntenie, hogy a
politikai döntési folyamat és/vagy annak eredménye megfelel-e az alkotmányos normáknak vagy
sem, hogy a döntés formális jogi értelemben helyes vagy helytelen (“jó vagy rossz”), hanem két
alkotmányos érték (két szubsztantív értelemben vett “jó”) között kell választania, ami döntési
paradoxonokhoz vezethet, mert

az egyes alkotmányos értékek között ugyanolyan nehéz

elméletileg megalapozott rangsort felállítani, ami a választás alapja lehetne, ahogy (amint azt
korábban láttuk) a kormány sem rendelkezik biztos elméleti fogódzókkal az olyan, egymással tradeoff viszonyban álló értékek rangsorolására, mint amilyenek a hatékonyság, a szabadság és az
igazságosság. A nehézség a bíróságok esetében is az, hogy az Alkotmány (akárcsak a kormány)
egyszerre több, egymással konfliktusban álló érték (igazságosság, stabilitás, szabadság, általános
jólét, közös védelem) előmozdítását és érvényesítését tekinti céljának. Ezek egyidejű érvényre
juttatása a köztük lévő trade-off viszony következtében lehetetlen, ennélfogva az “alkotmányos
jogok közötti ütközés” csak úgy oldható meg, ha a bírók hierarchikus rendbe szervezik az
alkotmányos értékeket. Az alkotmányos értékek rangsorolása feltételezné, hogy különbséget tudunk
tenni alapvető és nem alapvető, fundamentális és kevésbé fontos értékek között. Ez utóbbi csak egy
további előfeltevés mellett lenne megvalósítható, ha rendelkeznénk egy olyan “általános
értékmérővel” (vagy értékskálával), melynek segítségével a versengő értékeket össze tudnánk
hasonlítani.

Az

összehasonlítás

pedig

előfeltételezné

az

értékek

egyértelműségét

és

számszerűsíthetőségét, ami azonban nem áll fenn, mert amint azt korábban igyekeztem megmutatni,
a különnemű értékek egymással összemérhetetlenek. Ennélfogva az alkotmányos értékek közötti
preferencia sorrend megállapítása bizonyos értelemben mindig önkényes és esetleges lesz. Ezt
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mutatja az is, hogy az értékhierarchia megteremtésére számtalan, egymásnak is ellentmondó
technikákat és elméleti hátteret kínál a jogtudomány. W.F.Murphy

191öt

ilyen technikát ismertet,

majd hatodikként a sajátját.
Emellett a nehézséget az okozza a bíróságok számára, hogy az alkotmányokban megfogalmazott
normák és politikai értékek, amelyek a közpolitikai cselekvő (parlament, kormány) magatartásának
mércéi is, nemcsak egymással kerülhetnek ellentmondásba, hanem belső ellentmondásokkal is
terhesek, azaz az egyes alkotmányos értékek nemcsak egymással - mint például a szabadság és az
igazságosság - állhatnak konfliktusban vagy trade-off természetű viszonyban, hanem az egyes
alkotmányos értékek önmagukban is ellentmondásosak, illetve többféle, egyaránt “jogosnak”
minősíthető interpretációra adnak lehetőséget.“A valóságban nagyrészt a döntéshozók szándékától
függ, hogy mi az igazságosság és a közjó. Akik úgy vélik, hogy a ‘valódi’ szabadság a fennálló
társadalmi rend függvénye, azok inkább elfogadják majd az államhatalom személyi jogokat
korlátozó intézkedéseit. Másfelől viszont azok, akik az államhatalom legfőbb kötelességének tartják
a szabadság védelmét, valószínűleg gyanakodva fogadják majd a korlátozásokat. Akik úgy
gondolják, hogy az állam igazi feladata inkább az erény előmozdítása, mint a szabadságé vagy a
rendé, inkább a jó, mint a szabad vagy nyugodt társadalomé, hajlamosak lesznek az egyéni
szabadság korlátozására, ha az emberek kimutatják jól ismert hajlamukat a bűnre. Minden ilyen
megközelítés az alkotmányos demokrácia életképességét fenyegeti”.192
Bonyolítja a helyzetet az, hogy “a törvények vagy általános elvek bármely csoportja egyes
érdekeket támogatni fog, másokra nézve hátrányos lesz. Nem az a kérdés, lehetnek-e a törvények
semlegesek, ez ugyanis képtelenség: inkább azok a valódi problémák, hogy ki, mennyi előnyhöz
jut, s mi módon. Hozzánk hasonlóan a bírák is tudják, hogy a jogi érvek, melyek magas és állítólag
szent elveken alapulnak, gyakran csak arra szolgálnak, hogy törvényesítsék egyes személyek vagy
csoportok szándékát anyagi érdekeik megvédésére.”193 Mindez csak megerősíti azt, hogy az
alkotmányértelmezés illetve az alkotmányos értékek bíróság által megállapított preferencia
sorrendje nem pusztán intellektuális, hanem politikai tevékenység is, ami azt is mutatja, hogy az
alkotmánybíróság az alkotmányértelmezés kapcsán nem jó vagy rossz szándékból “politizál”,
hanem azért, mert objektíve nem tehet mást, mert az értékek ilyen vagy olyan hierarchikus
rendezése, ha akarja, ha nem, politikai tevékenység, mert döntésének mindig lesznek nyertesei és
vesztesei.
V.ö. Walter F.Murphy, Az alkotmányértelmezés művészete, In: Alkotmánybíráskodás Alkotmányértelmezés
(szerk.:Paczolai Péter) Budapest, 1995, 171-182.o.
192 W. F. Murphy, I.m., 170.o.
193 W. F. Murphy, I. m. 154-155.o.
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A bíróságok politikacsináló szerepe körüli dilemma vetődik fel a “bírói aktivizmus” és a “bírói
önmérséklet” hívei közötti akadémiai vitákban. A bírói aktivizmus képviselői a bíróságok feladatát
a szabadságjogok védelmezésében (az állam korlátozásában) és az egyenlőség növelésében látják.
Ezek bírósági garantálására és a parlament ellenőrzésére azért van szükség, hogy megakadályozzák
a parlamenti többség kisebbség feletti zsarnokságát, hogy a többség korlátozásán keresztül védjék
meg a demokrácia két fontos értékét a szabadságot és az egyenlőséget. Azonban érvelhetünk úgy is,
hogy a szabadság és egyenlőség “megfelelő mértékének” az eltalálása alapvetően nem a bíróságok,
hanem a politika feladata, ezért ha a bíróság ezt a politikától magához vonja, akkor olyan “átfogó
politikacsináló erővé” válik, ami nem biztos, hogy kívánatos. Azonban a kérdés pontosan az, hogy a
parlament külső, alkotmányos kényszerek és ellenőrzés híján valóban a szabadság és egyenlőség
helyes mértékének megtalálására törekedne-e, vagy ellenkezőleg, zsarnoki és partikuláris
szolgálatába állítaná hatalmát. A fasizmus empirikus bizonyságát szolgáltatta annak, hogy az utóbbi
lehetőség valósággá válhat, de józanésszel is belátható, hogy az ember esendő, hogy sem
egyénekre, sem csoportokra nem ruházhatunk át

korlátlan hatalmat, mert a hatalmi jogkörök

gyakorlói nem Platon filozófus királyai, akiknek tevékenységét a bölcsesség és az erény vezérli,
hanem gyarló emberek, akikben (mondja Madison) ennélfogva nem bíznunk, hanem gyanakodnunk
kell.
A parlament bírósági ellenőrzése jogosultsága mellett nemcsak a jogok, a jogállamiság fogalmi
keretében érvelhetünk, hanem utilitarista megfontolások alapján is, azaz megkísérelhetünk választ
adni arra a kérdésre, hogy milyen hasznokkal jár a törvényhozás bírósági ellenőrzése. A kérdést úgy
lehet feltenni, hogy milyen előnyökkel jár a parlament szuverenitásának korlátozása, az, hogy
bizonyos dolgokat akkor sem tehet meg, ha azok a választópolgárok többségének akaratát vagy
preferenciáit fejezik ki, illetve milyen hozadékokkal jár az, ha bizonyos megkötések korlátozzák a
törvényhozó jövőbeli cselekedeteit? Elster az alkotmányos korlátok pozitív szerepét a házasság
intézményének analógiájával világítja meg. Miért kell az embereknek törvényes házasságot kötniük
ahelyett, hogy egyszerűen együtt élnének? Milyen potenciális előnyökhöz jutnak azáltal, hogy a
törvényes házasságkötés útján korlátozzák jövőbeli cselekvési szabadságukat, mert a törvényes
házasság megnehezíti válásukat? A kérdésre adott egyik potenciális válasz az lehet, hogy meg
akarják magukat óvni attól, hogy meggondolatlanul, a szenvedély hevében olyat cselekedjenek,
amit később esetleg megbánnak. A válási procedúra és a válás költségei megnehezítik a házasság
felbontását, a házasság időtartamának a időbeli kiterjesztése ösztönzően hat gyermekek nemzésére,
a családi vagyonba való beruházásokra és hasonló hossztávú döntések meghozatalára. Mindezek
erősítik a felek közötti kötelékeket, azaz megerősítik a házasságot. Elster szerint ez analóg az
“alkotmány birodalmával”, mert az alkotmányos kényszerek is megnehezítik a parlament
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számára,hogy lényeges kérdésekben megváltoztassa a véleményét, ami azért fontos, mert az olyan
“nagy csoportok” is, mint amilyen a parlament, hasonlóan az egyes emberekhez, ki lehetnek
szolgáltatva szenvedélyeiknek, az öncsalásnak, a politikai hisztériáknak vagy akár a politikai
bosszúnak is, ami olyan meggondolatlan döntésekhez vezethet, amit később megbánnak, ami
senkinek sem jó. Ugyanis a törvényhozás sem tekinthető olyan racionális cselekvőnek, “aki”
minden esetben tudja, hogy mit és miért cselekszik, akit ennélfogva soha nem kell megvédeni
önmagával szemben, mint ahogy olyan “morális lénynek” sem tekinthető, akinek magatartását
minden esetben a szabadság, az egyenlőség és az igazságosság eszméi vezérlik.
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A szabadság
A szabadság alapvető értelme az, hogy a racionális cselekvő anélkül képes azt tenni, ami számára a
legjobbnak tűnik, hogy ebben külső kényszerek befolyásolnák. A szabadság hiánya frusztrációval
jár, birtoklása lehetővé teszi jövőnk alakítását, preferenciáink gyakorlatba való átültetését,
személyes képességeink kibontakoztatását. Ha nem vagyunk szabadok, felelősek sem vagyunk
tetteinkért. Egy szabadságnélküli, zárt, determinisztikus világ embervoltunk halálával lenne
egyenlő. A mai ember úgy gondolkodik, hogy a szabadság önérték és öncél, önmagában vett jó,
mert önkiteljesedésünk záloga. A premodern világ, sem a klasszikus antikvitás, sem a keresztény
gondolkodás nem azonosította a szabadságot a jóval, a szabadság használatát nem tekintette
önmagában vett jónak, éppen ellenkezőleg, úgy vélte, hogy csak maga “a jó”, ami különbözik a
szabadságtól, teszi a szabadságot értékessé és jóvá. Így például Szent Ágoston a rosszat, a bűnt, ami
Ádám tettével jött a világra, az ember szabadságának a jóval ellentétes használatával magyarázza.
Az ember szabad lény, szabadsága isten adománya, amit azért kapott ajándékba, hogy cselekvésével
a jót követhesse. A szabadság az ember akaratlagos döntéseiben nyilvánul meg, az akarat abban az
értelemben szabad, hogy a rendelkezésre álló alternatívák, a jó és a rossz között kényszermentesen
választhat: akaratunkat épp úgy használhatjuk a jóra, mint a rosszra.194 Ágostonnál a szabadság még
lehet pozitív is, negatív is, a vallásos egzisztencialista Bergyajevnél már egyértelműen negatív: az
emberi lét tragikumának, az ember mértékvesztésének és bukásának oka. Szerinte az emberi lét
tragikuma, a lét mint pokol, az ember egzisztenciális meghatározottságában leli magyarázatát,
abban, hogy az ember szabadságra ítéltetett lény, de aki még nem érett a szabadságra. A szabadság
„irracionális és esztelen” –írja Bergyajev -, mert az emberi egzisztencia határainak az áthágására
csábít, az Isten elleni lázadásra, az emberi autonómia Isten autoritása fölé helyezésére. 195
Pozitív és negatív szabadság: Liberty és immunitás
J. R. Lucas196 a szabadsággal kapcsolatos reflexióiban különbséget tesz a szabadságjogok (liberty)
és az “immunitás” értelmében felfogott szabadság között. A szabadságnak azt a formáját, amelynek
lényege az, hogy az ember megteheti azt, amit meg tud tenni, libertynek nevezi, megkülönböztetvén
a szabadságnak attól a formájától, amely biztonságot jelent valamely az ember szempontjából
negatív, rossz dolog bekövetkeztével szemben, amit immunitásnak nevez. Az immunitás
empirikusan azonos a kényszertől és az önkénytől való mentességgel. A szabadságnak ez a
194 Aurelius
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klasszifikálása nagyjában-egészében megegyezik I. Berlin teóriájával, aki különbséget tesz a pozitív
szabadság (Freedom for) és negatív szabadság (Freedom from), a valamitől és a valamire való
szabadság között.197 A szabadságjog és az immunitás a szabadság két különböző aspektusa,
amelyek különböznek is egymástól, de egybe is eshetnek. Lucas szerint ez utóbbi volt jellemző a
középkorra, ahol a szabadságjogok a közösségeknek voltak a jogai, a közösség ezek alapján intézte
belső ügyeit, nem pedig külső autoritás (földesúr, püspök, király) parancsai alapján. Ennélfogva
belső ügyeikben immunitást élveztek a feudális hatalmak önkényével szemben: a szabadság két
aspektusa itt egybeesett. Történelmileg a kényszerrel és az önkénnyel szembeni biztonság, az
immunitás (vagy negatív szabadság) bizonyult döntőnek, mert ha az ember egyáltalán szabad akar
lenni, akkor elsősorban a kényszerrel és az önkénnyel szemben kell garanciákat szereznie. A
szabadság és a kényszer kapcsolatát illetően azonban óvatosnak kell lennünk, mert igaz ugyan,
hogy a kettő rendesen kizárja egymást, ha kényszerítenek valaminek a megtételére, akkor
nyilvánvalóan nem döntök szabadon, azonban ez nem mindig van így, előfordulnak esetek, amikor
nem ez a helyzet, mert sok esetben nehéz meghatározni azt, hogy hol húzódik a határ az
önkéntesség (szabadság) és a kényszer között. Példákat hozok fel ennek érzékeltetésére, amelyek
Nozicktól valóak. A munkás, akinek nincsen tulajdona, vajon kényszerítve van-e arra, hogy a
tőkésnek dolgozzon, vagy önkéntesen teszi azt? Ha valakinek aközött kell választania, hogy vagy
másoknak dolgozik, vagy éhen hal, akkor a kézenfekvő válasz a kérdésre az lehet, hogy az illető
aligha cselekszik szabadon. Formális értelemben azonban szabadon dönt, ha akar dolgozik a
tőkésnek, ha nem akar, akkor nem. Ha egy fuldoklónak, aki nem tud úszni, egy arra éppen elhaladó
csónakos azt ajánlja, hogy egymillió dollárért kimenti a vízből, vajon kényszeríti-e ezzel a fuldoklót
a tranzakció megtételére? A válasz erre a kérdésre is ellentmondásos: igen is, meg nem is. Egy
következő példa arra mutat rá, hogy az, ami kényszer alatti cselekvésnek látszik, nem mindig az. A
szokványos érvelés Arisztotelész óta az, hogy a kényszer megfosztja az embert szabadságától, mert
a kényszer fogalma szerint azt jelenti, hogy az illető nem tehetett másként, mint ahogyan
cselekedett, cselekvésében nem volt szabad. De valóban pusztán ezt jelenti-e? Egy Frankfurttól vett
példán keresztül illusztrálhatjuk, hogy a fenyegetettség vagy a kényszer koránt sincs minden
esetben, ellentétben a szabadsággal. Tegyük fel, hogy János elhatározza egy bank kirablását, azután
valaki pisztollyal a kezében arra kényszeríti, hogy tegye épp azt, amit János maga is meg akart
tenni, hogy rabolja ki a bankot, és János a cselekedetet végre is hajtja. Szabad akaratából
cselekedett-e János, vagy kényszer hatására? Úgy érvelhetünk, hogy ez attól függ, hogy milyennek
tekintjük a saját elhatározás és a fenyegetés szerepét a cselekvéshez vezető folyamatban. Ha azt
tesszük fel, hogy János egy makacs ember, aki bármilyen áron véghezviszi azt, amit egyszer
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elhatározott, akkor ebben az esetben a fenyegetés semmiféle hatást nem gyakorol rá: amikor
cselekszik, ezt nem is veszi figyelembe. Ha ez a helyzet, akkor itt igazában nincsen szó kényszerről.
Ebből következően a fenyegetés sem fosztja meg a másként cselekvés alternatív lehetőségétől, mert
nem is akar másként cselekedni, noha elvileg ez az opció is rendelkezésére áll. A kényszer alatt
való cselekvés fogalmához az is hozzá tartozik, hogy a fenyegetés legyen a cselekvés valódi és
kizárólagos oka.
Az immunitás, a külső kényszerrel szembeni szabadság sohasem lehet abszolút, sohasem jelenti azt,
hogy mentesek vagyunk vagy lehetünk, minden külső “nyomástól”, minden fajta megkötöttségtől.
Az abszolút szabadságnak az a világa, ahol nincsenek külső korlátok, sem nem lehetséges, sem nem
kívánatos, amellett egy ilyen világ posztulálása logikailag is hibás és inkoherens. Ugyanis egy olyan
világban, ahol nem lennének korlátok, ahol semmi nem fenyegetne, ahol semmitől sem kellene
félni, hasonlóan az olyan determinisztikus világhoz, ahol minden oldalról nyomás, korlátozás és
fenyegetés leselkedne ránk, nem lennének értékek, semmi sem lenne fontos, mert az események
nem lennének ránk semmilyen hatással. Az ember számára az ideális világ nem ez a két hamis
alternatíva, hanem a kettő közötti közép.
A szabadság korlátai
A szabadság, fenti, formális definíciója különböző irányokból konkretizálható. Ha szeretnék
valamilyen célt elérni, feltehetem a kérdést, hogy szabad vagyok-e, s ha igen, mennyiben, ennek
megvalósításában: megtilthatja-e valaki nekem célom megvalósítását? A szabadság ebben az
esetben a tiltással van szembe állítva. Forrását tekintve a tiltás, az “ezt nem teheted
meg”parancsként érkezhet az úr, illetve az autoritás egyéb más formáitól. A “szabad vagyok-e”
kérdésre látszólag egyértelmű válasz adható: ha úr vagy, akkor szabad vagy, mert azt csinálsz, amit
akarsz, ha szolga vagy, nem vagy szabad, mert megmondják neked, hogy mit kell tenned. “Üllő
légy vagy kalapács” mondja Goethe az Eckermannal folytatott egyik beszélgetés alkalmával.
Azonban a dolog nem ilyen egyszerű, mert amint arra Hegel198 rámutat, az úr és a szolga nem
egymástól független entitás, hanem egyfelől 1. reflexiós fogalmak, ami azt jelenti, hogy
kölcsönösen feltételezik egymást, egyik nincs a másik nélkül, mert úrról csak akkor beszélhetünk,
ha létezik a szolga is, és megfordítva, szolga nélkül nincsen úr, másfelől 2. az úr-szolga viszony
egzisztenciális zsákutca, mert benne egyik fél sem szabad. Az úr szempontjából az uralom
egzisztenciális zsákutca, mert noha a szolga legyőzésével formálisan "szabadságot" nyert a
természet és a másik ember felett, miután a dolgozó szolgát iktatta önmaga és a természet közé,
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munkájával a szolga állítja elő az úr számára az anyagi és kulturális javakat, de ez a győzelem
pirrhuszi győzelemnek bizonyul, mert az úr éppen azért mert úr, nem dolgozik csak fogyaszt, élvez
és henyél, ami, Hegel szerint, degenerálódásához és elbutulásához vezet. Az úr annak
következtében, hogy nem folytat alkotó tevékenységet, csak fogyaszt, visszaesik az állati lét
szintjére, az állat esetében pedig értelmetlen szabadságról beszélni. A szabadság elválaszthatatlan a
pozitív értelemben felfogott emberi tevékenységtől. Az úrhoz hasonlóan a szolga sem szabad,
formálisan bizonyosan nem, hiszen szolgaként nem rendelkezik szabad akarattal, megmondják neki,
hogy mit tegyen, tartalmi értelemben, ellentmondásosan ugyan, mégis a szolga áll közelebb a
szabadsághoz, mert bár az úr felügyelete mellett, de mégis ő az anyagi és szellemi kultúra
teremtője. Az úr-szolga viszonyról összefoglalóan azt mondhatni, hogy kölcsönösen korlátozzák,
illetve kizárják egymás szabadságát. A szabadság azonban nemcsak a másik ember tiltása, parancsa,
utasítása által lehet korlátozva, hanem az ember, Hart által említett “sebezhetősége” miatt is: ha
beteg vagyok, ha nagy fájdalmaim vannak, vagy ha éhezek, nem tudok racionálisan és hatékonyan
cselekedni. Ehhez hasonlóan, akkor sem tudom vágyaim és céljaim megvalósítani, ha nincsenek
birtokomban az ehhez nélkülözhetetlen erőforrások: a pénz, a hatalom és a tudás. Szabadságom
korlátjaként tekintendő a károkozás és a törvény tiltó rendelkezései is. Cselekvésemnek lehetnek
olyan következményei, melyeket mások szeretnének elkerülni. Szabadságom, hogy úgy
cselekedjek, ahogy akarok, konfliktusban állhat a többiek ama szabadságával, amely a kár
elszenvedésétől való szabadságnak nevezhető. A “károkozás” elvének, mint a szuverén cselekvési
szabadság legitim korlátjának a megfogalmazása J. S. Mill nevéhez köthető. Mill azt állítja, hogy az
egyén mindaddig, amíg tevékenységével nem okoz másoknak kárt, amíg nem sérti a többiek
szabadságát, gyakorlatilag azt csinálhat, amit akar, szabadságának a társadalom vagy a kormány
csak akkor szabhat határt, ha ezzel ellentétesen cselekszik, ha megsérti mások jogait és szabadságát,
vagy ha kárt okoz nekik. “Az egyetlen cél, amelynek érdekében jogosan lehet egy civilizált
közösség bármely tagjával szemben – akarata ellenére - erőszakot alkalmazni: mások sérelmének a
megakadályozása”.199 Azonban, amint arra Deborah Stone rámutat,200 az individuális cselekvés és a
másoknak okozott kár közötti kapcsolat nem mindig egyértelmű, ennélfogva a károkozót nem
mindig könnyű identifikálni. Kit okoljunk például a légszennyezésért vagy az ózonlyuk
növekedéséért: mindenkit?, de ez azzal azonos, hogy senkit. A károkozó identifikálásával
kapcsolatos nehézség kapcsán érdemes utalni N. Luhmanra,201 aki elsőként vonta meg a
szemantikai disztinkciót a kár két potenciális oka, a veszély és a kockázat fogalma között. A
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veszélyt úgy határozta meg, mint negatív külső, alapvetően természeti hatást az emberek életére, a
kockázatot pedig úgy, mint amit az emberek döntéseinek kell tulajdonítanunk. A kockázat
közelebbről olyan veszélyként határozható meg, ami emberi tevékenység eredménye. A premodern
társadalmakat a veszéllyel, a modern társadalmakat a kockázattal jellemezte. Az utóbbi szoros
összefüggésben áll a modernitásban kiépült tudományos-technikai rendszerrel. A tudomány és a
technológia és a vele járó döntéshozatali lehetőségek állandóan kockázatokat hívnak életre, amelyek
veszélyt jelentenek a többi társadalmi alrendszerre nézve. Ez azonban paradoxon, érvel Luhmann,
mert a tudomány a technológia legitimációjaként azon az előfeltevésen nyugszik, hogy az utóbbi
segít csökkenteni vagy kiküszöbölni a veszélyt. Ki, vagy mi itt a kockázat forrása? A tudomány, a
technológia, a tudósok, a szükségleteket támasztó ipar vagy az ember, mint olyan? A kérdés
megválaszolhatatlan. A másoknak okozott kár vagy ártalom sokféle (lehet anyagi veszteség, lelki
sérülés, morális megaláztatás, esztétikai károsulás, betegség, halál stb.) és adott esetben, ha vitára
kerül a sor a károkozó és a károsult között, a kárt nehéz tudományosan megalapozni és pénzben
kifejezni. Fontos rámutatni, hogy a szabadság és a károkozás közötti kapcsolat nem minden esetben
lineáris és egyértelmű, sok esetben dialektikus és dinamikus, ennek folytán nem mindig lehet leírni
az ok-okozat összefüggésrendszerében. Klasszikus példája ennek a Coase202 által elemzett marha
csorda-tulajdonos és a kukoricaföld tulajdonos közötti konfliktus. A történet arról szól, hogy a
marhák áttörték a szomszéd kukorica-föld kerítését és tönkretették a termést. A kérdés az, hogy ki a
károkozó? Első látásra egyértelműnek tűnik, hogy a marhacsorda tulajdonos. Ez a dolog egyik
oldala: azonban gondolkodhatunk úgy is, hogy a kukoricaföld tulajdonosa épp úgy oka a kárnak,
mint a marhacsorda tulajdonosa, mert a marhák valószínűleg azért tudták áttörni a kerítést, mert az
nem volt elég erős, a kukoricaföld tulajdonosának olyan stabil kerítést kellet volna csinálnia, ami
megakadályozta volna a károkozást.
A szabadság és a károkozás közötti kapcsolat egyértelműbb ennél a piaci kudarcok (természetes
monopólium, negatív externália, információs asszimmetria, közjavak) esetében, ahol az individuális
cselekvés szabadsága társadalmi költséget, közösségi kárt eredményez. Ezt megelőzendő, az állam a
közérdekre hivatkozva, szabályozás útján korlátozza az egyén vagy a vállalat cselekvési
szabadságát. Az egyszerűség kedvéért, példaként pusztán az információs aszimmetriára fogok
hivatkozni. Az információs aszimmetria, amely oly sok gazdasági tranzakcióban van jelen, a
gazdasági hatékonyság és az igazságosság sérülését vonja maga után. A gazdasági hatékonyság
fogalmi keretében az alapvető kérdés az, hogy vajon a piacok képesek-e oly módon működni, hogy
a csere közvetítésével a legjobb reallokálását biztosítsák a javaknak? Vagyis, vajon "találkoznak-e"
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és egyetértenek-e a potenciális eladók és vásárlók abban az árban, amely mindkettőjük számára
kifizetődővé és üdvözlendővé teszi a tranzakciót? Ha az eladók ismerik termékeik minőségét, de a
vásárlók nem, akkor a piac információ aszimmetriában szenved. Ennek az lehet az egyik
következménye, hogy a bizonytalanság miatt a vásárlók csak az átlagos minőségű termékek árát
hajlandók megfizetni. Ez azzal a további következménnyel járhat, hogy az eladók kivonhatják a jó
minőségű termékeket a piacról, miután termékeiket nem realizálhatják tényleges értékükön. Ez
csökkenti a felkínált termékek átlagos minőségét és így a piaci árakat, ami további
termékkivonással járhat, ami ugyancsak csökkenti mind az eladásra kínált termékek átlagminőségét,
mind az árakat. Az információs aszimmetria ennek következtében parciális vagy teljes piaci
kudarchoz vezet. A piac kudarcot vall, mert akárcsak a Gresham-törvény estén, ahol a rossz pénz
kiszorítja a jót, a rossz termék itt is kiszorítja a jó minőségűt. Ez a kontraszelekció tipikus esete,
melynek lényege az, hogy nem lehet Pareto optimális cserét megvalósítani. Számos olyan piac van,
ahol ilyen vagy ehhez hasonló kudarcok előfordulnak: tipikusan ilyenek a használt jószágok piacai.
Akerlof203 jól ismert „lemon” (tragacs) modellje lényegileg a használt javak piacának a leírása. Ha
a vevők a használt autók piacán nem tudják megállapítani az eladásra felajánlott autók minőségét,
akkor nem hajlandók magasabb árat fizetni a használt autók piacán érvényesülő átlagos árnál. Ez
arra ösztönzi a rossz minőségű autók tulajdonosait, hogy mindenképpen jussanak be a használt
autók piacára (mert érthető módon számukra ez előnyös), míg a jó minőségű autók tulajdonosai
inkább kívül maradnak a piacon, mert nem akarnak portékájuktól értéken alul megszabadulni.
Mindennek az lesz az eredménye, hogy a használt autók piacán a rossz minőségű autók fognak
uralkodni, érvényesülni fog a Gresham törvény: a rossz autó ki fogja szorítani a piacról a jót. A
kontraszelekció következtében esni fognak az árak, egészen addig, míg a jó minőségű autók teljesen
ki nem szorulnak a piacról. A piaci hatékonytalanság ebben az esetben az, hogy bizonyos autókat
nem fognak eladni, amelyek egyébként gazdát cserélnének, ha nem lenne információs aszimmetria,
ha az információ teljes körű lenne. Mindebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a teljes körű
információ a társadalom számára is értékkel bír, és nem pusztán azért, mert csökkenti azt az
igazságtalanságérzést, ami akkor következik be, ha utóbb kiderül, hogy a vásárlás rosszul ütött ki,
hanem azért is, mert lehetővé teszi, hogy a piacok teljes körűen működjenek, és azt is, hogy a
cserepartnerek Pareto optimális tranzakciót valósítsanak meg. A fentiekből érthető, hogy a
fogyasztási politikának és fogyasztóvédelemnek szabályozások útján a vásárlók informáltságát kell
emelnie, lehetővé téve ezzel, hogy a termékek korrekt értéken, illetve áron cseréljenek gazdát.
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A szabadság korlátozható az egyenlőség nevében éppúgy, mint a biztonság nevében. A szabadság
egyenlőség nevében való korlátozásának célja az egyenlő elbánás biztosítása, a faji, etnikai, nemi
alapon történő diszkrimináció megakadályozása. A munkaadót korlátozzák ama szabadságában,
hogy faji vagy etnikai kritériumokat alkalmazzon alkalmazottai megválasztásában, a vasúttársaság
vagy a kórház ugyancsak nem diszponálhat szabadon afölött, hogy kinek engedi meg az utazást és
kinek nem, illetve, hogy kit gyógykezel és kit nem, ahogyan egy áruháznak is tilos a vásárlók
diszkriminálása. A szabadság megnyirbálható a biztonság nevében is: a kormányok által életbe
léptetett szabályok kötelezővé teszik a biztonsági öv használatát, az autópályákon maximálják a
megengedhető sebességet, munkahelyi biztonsági

előírásokkal védik a dolgozók egészségét,

megtiltják bizonyos, egészségre káros gyógyszerek és kemikáliák gyártását és forgalmazását, ezen
túl tiltják a kábítószer fogyasztását és terjesztését, megakadályozzák, hogy az ember eladja magát
rabszolgának, kényszerkezelésnek vetik alá az elmebetegeket, karantént rendelnek el veszélyes
járványok idején stb. Ezek, az emberek biztonságát, testi és szellemi épségét garantáló intézkedések
valamennyien korlátozzák a szóban forgó személyek szabadságát.
Szabadságunk korlátozásaként kell tekinteni a törvények és rendelkezések cselekvésünkre
vonatkozó megszorításait is. A törvény áthágásában nem vagyok szabad, mert ha ezt teszem, tettem
másodlagos következménye, a büntetés, szabadságom korlátozását eredményezi. Az ember akkor
szabad egy adott cselekvés megvalósításában, ha azt nem tiltja valamilyen autoritás: amit a törvény
nem tilt, azt szabad.
Szabadságjogok
A szabadság sokféle, az emberi élet valamennyi területén felmutatható érték: ennek folytán
beszélünk a vállalkozás szabadságáról, a lakóhely szabad megválasztásáról, a magánélet
szabadságáról, az utazás szabadságáról, vallás és gondolatszabadságról és a sort folytathatnánk. A
szabadságnak ezeket a különböző formáit az állampolgárokhoz köthető jogoknak vagy
jogosultságoknak is nevezik. T. H. Marshall204 a modern állampolgársággal azonosított
szabadságjogok három formáját különbözteti meg, amelyek történelmi kidolgozódását ugyancsak
három történelmi periódushoz köti. A modern állampolgárságnak három eleme van: polgári,
politikai és szociális, melyekhez különböző szabadságjogok társulnak. 1. Az állampolgárság polgári
eleme az egyéni szabadsághoz szükséges szabadságjogokból áll: ide tartozik a személyi szabadság,
a gondolat-és szólásszabadság, a vallás szabad megválasztásának szabadsága, a tulajdonhoz való
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jog,

az

érvényes

szerződéskötés

joga

és

az

igazságszolgáltatáshoz

való

jog.(Az

igazságszolgáltatáshoz való jogról, az “Alkotmányos és jogon belüli szabadság” c. részben szólunk
részletesen). Az állampolgári jogokhoz a bíróság intézményét társítjuk, mert ez az intézmény,
amely védelmet nyújthat e jogok megsértőivel szemben. 2. Az állampolgárság politikai eleme a
választáshoz és a politikai tisztségek betöltéséhez, a választhatósághoz való jogot jelenti, amely
formálisan azonos a szavazati joggal. A politikai szabadságjogokat, alaptalanul, gyakran a szavazati
jogra szűkítik le, a későbbiekben részletesen szólunk erről. A politikai jogok intézményes kerete a
parlament és az önkormányzatok. 3. Az állampolgárság szociális eleméhez tartozik a gazdasági jólét
és biztonság egy bizonyos fokához való jog, a társadalmi és kulturális örökségben való részesedés
és a társadalomban fennálló szabályok szerinti civilizált lényként való élet joga. Az ehhez köthető
intézmények: az oktatási rendszer és a szociális szolgáltatások világa. Marshall a szabadságjogok
evolúcióját, az állampolgári jog három elemének egyenlőtlen fejlődését azzal illusztrálja, hogy a
polgári jogok kialakulását a 18. századra, a politikai jogokét a 19. századra, míg a szociális jogokét
a 20. századra teszi. Marshall periodizációjával lehet ugyan vitatkozni, meg lehet kérdőjelezni, hogy
a szabadságjogok fejlődéstörténete az általa megrajzolt lineáris pályán mozgott-e, a döntő azonban
az, hogy azok az emberek közötti minőségi, privilégiumokban megjelenő, politikai különbségek,
melyek a premodern világ hierarchikus státus-társadalmait jellemezték, a “modernitás forradalma”
következtében, a státus szerződéssel való felváltása révén, végérvényesen érvényüket vesztették. A
minőségi politikai különbségek megszűnése azonban nem jelentette az eltérő gazdasági pozícióból
adódó mennyiséggel mérhető nagy gazdasági különbségek eltörlését is, ami azt a veszélyt hordozta
magában, hogy a gazdagság a politikai jogok eliminálásával oligarchikus hatalmi struktúrákat épít
ki. Ennek megakadályozására kellett bevezetni az alkotmányos szabályokat. Ezért döntő fontosságú
a polgári jog, amely “magában foglalja a törvény uralmának alapelemeit, a törvény előtti
egyenlőséget és a helyes eljárást. A hierarchia vége a polgári jogok kezdetét jelenti. Senki sem áll a
törvény felett, az mindenkire érvényes.”205
Marshallhoz hasonlóan, Habermas is három formáját különbözteti meg az alapjogoknak, azzal a
különbséggel, hogy ezeket nem az állampolgárság evolúciójához, hanem a nyilvánossághoz, illetve
a magánszférához köti.”Az alapjogok egyik csoportja az okoskodó közönség szférájára (a
vélemény- és szólásszabadság, a sajtószabadság, a gyülekezési és egyesülési szabadság stb.)
valamint a magánembereknek a nyilvánosságban betöltött politikai szerepére vonatkozik (a petíció
joga, az egyenlő választó-és szavazati jog stb.). Az alapjogok másik csoportja az egyénnek a
patriarchális kiscsalád intimszférájában megalapozott szabadság-státusát érinti ( személyi
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szabadság, a lakás sérthetetlensége stb.)Az alapjogok harmadik csoportja a magántulajdonosok
érintkezésével foglalkozik a polgári társadalom szférájában (törvény előtti egyenlőség, a
magántulajdon védelme stb.) Az alapjogok biztosítják: a nyilvános és a magánszférát...egyrészt a
közönség intézményeit és eszközeit (sajtó, pártok), másrészt pedig a magánautonómia bázisát
(család és tulajdon), végül a magánemberek funkcióit, mint állampolgároknak a politikai, mint
árutulajdonosoknak pedig a gazdasági funkcióit.”206
Alkotmányos és jogon belüli szabadság
A modern jogállamokban a joguralom (a legalitás) és a megfelelő törvényes eljáráshoz való jog
intézményei hivatottak az immunitás biztosítására, a kényszer és az önkény illegális használatának
megakadályozására. A legalitás 1. biztosíték arra, hogy a hatalmon lévők ne élhessenek vissza
hatalmukkal, 2. emellett biztonságot és szabadságot kölcsönöz az ember jövőbeni cselekedetei
számára, mert az emberek tudják, hogy ha a törvény definiálta kereteken belül cselekszenek, akkor
azt tehetnek, amit akarnak, mert nem fogja büntetés érni őket. Az emberek bizonyosak szeretnének
lenni abban is, hogy milyenek lesznek a törvények a jövőben és abban is, hogy a döntések mindig
legitimek lesznek, mert csak így tudják cselekvéseiket megtervezni. Lucas az illegális kényszertől
való mentességnek, a legalitás által garantált immunitásnak és a törvénytisztelő állampolgár
törvényes kereteken belüli szabad cselekvési lehetőségének a kombinációját néha alkotmányos
szabadságnak, máskor törvény melletti szabadságnak (Freedom under the Law) nevezi, amit a
szabadság első és legalapvetőbb formájának tekint. Azonban az ember tökéletlensége folytán ez a
szabadság is csorbát szenvedhet, aminek két oka van: 1. az egyik az, hogy a törvény, miután esendő
emberek hozták meg, sohasem tökéletes, vagy azért, mert nem képes lefedni minden individuális
esetet, vagy azért, mert rossz, megvalósíthatatlan vagy mert szemben áll az ember évezredes
erkölcsi hagyományaival, 2. a másik ok az, hogy a bírák, mint korábban rámutattunk, nem minden
esetben teljesen igazságosak, vagy azért, mert korlátozott racionalitásuknál fogva nem veszik
figyelembe az eset minden aspektusát, vagy azért mert részrehajlók és igazságtalanok. Ha sem a
törvények, sem a bírák ítéletei nem tökéletesek, és ha ennek ellenére fenn tartjuk a legalitás
követelményét, akkor ez nem más, állítja Lucas, mint az igazságosság feláldozása a törvény oltárán.
A legalitás bázisán meghozott igazságosság, ily módon gyakran igazságtalanság lesz, ami azzal a
további következménnyel jár, hogy az ember, a szóban forgó személy, nem fog azonosulni, nem
fogja sajátjának tekinteni a bíró ítéletét. Ehhez hasonlóan a bíróság sem fog mélyebben érdeklődni
az adott személy belső motívumai iránt, a személyt a külső megfigyelő objektív perspektívájából
fogja megítélni, nem fog belehelyezkedni a cselekvési szituációban lévő perspektívájába, nem fogja
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feltenni a kérdést önmagának, hogy mit csináltam volna én az ő helyzetében. Azonban mindezeken
nem kell kétségbeesnünk, mert a legalitásnak egy olyan világa, ahol a törvények és a bírák
abszolúte tökéletesek lennének és ahol az emberek mindig bizonyosak lehetnének afelől, hogy
milyenek lesznek a jövő törvényei és a bírák döntései, már nem lenne emberi világ. A legtöbb, amit
az ember tehet, az, hogy elfogadván saját tökéletlenségét, kísérletet tesz ennek korrekciójára,
miközben tudja, hogy a tökéletesség mindig elérhetetlen eszmény marad számára.
Nyilvánvaló, hogy a szabadság több mint a joguralom által biztosított alkotmányos szabadság.
Megtörténhet ugyanis, hogy érvényesül a joguralom, nem kell tartani a hatalmi önkénytől, de mégis
korlátozva lehetek cselekvési szabadságomban, mert majdnem mindig arra lehetek kötelezve, hogy
úgy cselekedjek, ahogyan a jog előírja. Ennek folytán, mondja Lucas, túl kell lépni az alkotmányos
szabadság fogalmán és meg kell vizsgálni a jogon belüli szabadság (Legal Liberty) fogalmát. Ha az
embernek megengedett “X” dolog megtétele, mert azt nem tiltja sem a törvény, sem semmilyen
autoritás, akkor azt lehet mondani, hogy szabad vagyok X dolog megtételében, ha X-et tiltja a
törvény vagy egy autoritás, akkor nem vagyok szabad, azaz, kötelességem X megtételétől
tartózkodni. Ha valaki (A) elhatározza “X” cselekvés megtételét, egy másik személy (B) kifogást
emelhet ellene. Tegyük fel, hogy “A” és “B” vitába keveredik “X” megtételével kapcsolatosan és
bírósághoz fordulnak. A bíróság kétféle döntést hozhat, megengedi vagy megtiltja “A”-nak “X”
megtételét. Ha a bíróság döntését “A” és “B” szempontjából egyaránt tekintetbe vesszük, akkor
felrajzolhatunk egy olyan egyszerű kétváltozós mátrixot, amely alapja lehet a formális értelemben
vett jogi szabadság definíciójának.
A bíróság döntése
A nézőpontja
B nézőpontja

A “X” cselekvésének támogatása

A”X” cselekvésének megtiltása

A-nak B-vel szemben joga van

A B-vel szemben köteles tartózkodni X

megtenni X-et.

megtételétől.

B nem formálhat jogot A-val

B-nek joga van A-val szemben arra,

szemben arra, hogy A ne tehesse

hogy A ne tehesse meg X-et.

meg X-et.
A bíróságnak ilyen ügyekben nem elégséges pusztán döntéseket hozni, hatékony döntéseket kell
hoznia. Ha például ebben az esetben a bíróság A javára ítél, a döntés nem merül ki abban, hogy A
számára nem tiltja meg X megtételét, ezzel együtt meg kell tiltania B-nek, hogy kényszeríthesse At, különben a döntés valójában nem volna döntés. Ha a bíróság úgy határoz, hogy A-nak,
függetlenül B kifogásaitól, szabadságjoga megtenni X-et, akkor B számára elő kell írnia azt a
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kötelességet, hogy az nem akadályozza meg A-t X megtételében. Ahhoz, hogy A szabad legyen X
megtételében, rendelkeznie kell azzal a joggal, hogy B ne akadályozhassa meg őt erőszakkal X
megtételében. A jogi értelemben vett szabadság lényegében azonos a libertyvel (szabadságjog),
annak egyik konkrét megjelenési formája.
Politikai szabadságjogok
A pozitív értelemben is szabad emberek az alkotmányos és az állampolgári szabadságjogok mellett
részesei szeretnének lenni a kormányzati tevékenységnek is, hogy ezáltal szólhassanak bele
közösségi ügyeik alakításába. Az emberek nem elvont, tértől és időtől független individuumokként
birtokolják szabadságjogaikat, hanem úgy is, mint különböző közösségek tagjai, beleértve azt az
országot vagy államot is, amelyben élnek. Az emberek sorsa, jelene és jövője, össze van kapcsolva
közösségük, országuk sorsával, ezért sem közömbös számukra, ennek jövője. Az egyéni és a
közösségi sorsnak ez az egymásra utaltsága magyarázza a politikai szabadságjogok fontosságát,
mert ez az intézmény (“eszköz és közegrendszer”) amellyel, és amelyben tevékenyen
beleszólhatnak közösségi életük és közvetve saját sorsuk alakításába. A politikai szabadságjogok
pozitív gyakorlása, a közösségi ügyek alakításában való aktív részvétel, emellett azért is fontos,
mert a participáció feltételezi a döntésekkel való azonosulást és ezzel csökkenti az állami kényszer
és erőszak alkalmazását. Azonban 1. tisztában kell lennünk azzal, hogy miután a döntésekben a
kormányoké az utolsó szó és miután a döntéshozók racionalitása és erkölcsi tisztessége egyaránt
korlátozott, ezért a “törvény uralma” feltételei mellett (ha a joguralom procedúrái és elvei szerint
járnak el) is hozhatnak rossz, ésszerűtlen és igazságtalan döntéseket. 2. Azt is érdemes észben
tartani, hogy a politikai szabadságjogok csak formális lehetőségek arra, hogy a közösségi ügyek
alakulásába beleszóljunk. Ha az emberek távol maradnak, nem vesznek részt a közösségi
döntéshozatalban, annak két oka lehet: A/ az egyik az, hogy tudatlanok, esetleg nem érdekli őket
vagy mások nyomására passzívak, B/ a másik ok az, hogy nincsenek meg azok az objektív
feltételek, melyeknek bázisán formális politikai szabadságjogaikat szubsztantívvá, tartalmivá,
ténylegessé tehetnék. A döntésekben való részvételtől való távolmaradásnak, a politikai apátiának a
tudatlanság, érdektelenség és befolyásolhatóság mellett oka lehet az emberek morális értelemben
vett gyengesége is, és az is, hogy a politikai döntések sok esetben “nem szeretem” döntések, mert
nem egy jó és egy rossz alternatíva között kell választani, hanem két rossz közül kell a kevésbé
rossz mellett dönteni, az ilyen szituációktól pedig legszívesebben elmenekülnének az emberek. Az
emberek morális gyengesége (Hegel szóhasználatával élve: “az ítélkező elme aljassága”) jelenhet
meg távolmaradásukban, mert könnyebb a döntéseket utóbb kritizálni, mint tevékenyen részt venni
azok meghozatalában és kényelmes dolog a tökéletességet számon kérni másokon úgy, hogy ezt
nem várjuk el önmagunktól. A távolmaradás potenciális oka lehet a politikai rendszerből való
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kiábrándultság és szkepszis. A szkeptikus állandóan bírál, de sohasem konstruktívan:
“nehéz”kérdéseket tesz fel, azonban semmilyen szubjektív felelősséget nem érez, hogy válaszoljon
is ezekre. “Pozíciója megcáfolhatatlan, mert nincs neki: nem tart fenn semmilyen olyan pozíciót,
melyet megvédhetne, pusztán a mások által fenntartott pozíciót támadja, azonban a politikában és, a
matematikán és formális logikán kívül, egyetlen tudományban sincs olyan erős pozíció, amelyet
sohase lehetne megkérdőjelezni, amely védelmet nyújthatna minden támadással szemben.”207
Annak, hogy az emberek szubsztantív értelemben nem élnek vagy nem élhetnek politikai
szabadságjogaikkal, mint említettük, objektív okai is lehetnek. Nem válhatnak szubsztantívvá,
ténylegessé a politikai szabadságjogok, ha nem nyer “elismerést” az állam és a privát szféra között
közvetítő politikai társadalom, ha az állampolgárok előtt két hamis alternatíva lebeg: a
magánszférához való kizárólagos kötődés vagy az állam alattvalójaként való politikai lét. Mindkét
hamis alternatíva a társadalom atomizálódásához, az egyének elszigeteltségéhez, a különböző
társadalmi csoportok közötti kapcsolatok meglazulásához vagy megszűnéséhez vezet, ami kizárja a
formális szabadságjogok tartalmivá válását, mert a politikai társadalom, mint “a magánérdekek és a
kormány közötti kommunikáció színtere”208 az egyetlen terület, amelyben az egyének
szabadságjogaikkal élve befolyást gyakorolhatnak közösségi életük alakulására. Csak a politikai
társadalomban érvényesített szabadságjogok tehetik realisztikussá és racionálissá a politikai
participációt. A politikai szabadságjogok egy “egyenlet” (egyenlőség) egyik oldalaként is
felfoghatók, amely egyenlet másik oldalán az állami döntéseknek való engedelmeskedés
kötelessége áll. A politikai szabadságjogokat hajlamosak vagyunk azonosítani a szavazati joggal,
ami azt jelenti, hogy a szavazati jog birtoklását úgy fogjuk fel, mint az állami döntéseknek való
engedelmeskedés alapját és indokát. A szavazati jog azonban korántsem azonosítható a politikai
szabadságjogokkal, mert a gondolat-és szólásszabadság legalább olyan fontos, mint az, hogy
szavazhatunk. A szavazati jog egyfelől szabadságjog arra, hogy politikai nézeteinket a nyilvánosság
elé tárhassuk, és azok számára címezhessük, akiken a döntés múlik, másrészt szabadságjog a
hivatalviselés megkísérlésére. A közösségi ügyekkel kapcsolatos nézetekre és azok nyilvánosság elé
tárására való szabadságjog speciális esete a gondolat-és szólásszabadság joga. Gondolatainkat a
szintaktikai és szemantikai szabályoknak engedelmeskedő nyelv közegében fogalmazzuk meg és
ugyancsak nyelvi úton kommunikáljuk. A nyelvi kommunikációnak a nyelv mellett van egy morális
feltétele is, nevezetesen az, hogy az emberek általánosságban igazat kell mondjanak, mert ha
mindenki hazudna, nem volna lehetséges a nyelvi úton való írásbeli és verbális érintkezés. Hannah
Arendt egy helyen azt mondja, hogy a hazugságban az emberi gondolkodás szabadsága nyilvánul
207 J. R. Lucas, The Principles of Politics,
208 Alain Touraine, Mi a demokrácia ma?
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meg, mert a megtévesztéssel az ember egy olyan világot tud létrehívni, amely a hazugság előtt nem
létezett. A beszéd inherensen szabad, ami pontosan az igazság ellentettje, ha a beszéd szabadsága
alatt azt értjük, hogy mindenkinek joga van arra, hogy azt mondja, amit akar, függetlenül attól,
hogy amit mond, az igaz-e vagy hamis. Az elképzelés, hogy az ember szabad kell legyen abban,
hogy azt mondhassa, amit akar, egy tágabb fogalomnak, a gondolatszabadságnak a része, ami azt
követeli, hogy az ember szabad kell legyen abban, hogy mit gondol és abban is, hogy ezt hogyan
teszi. A gondolatszabadság doktrínájának első megfogalmazása a reformációhoz, azon belül is
Lutherhez köthető, aki abból az alaptételből kiindulva, hogy a lélek, miután Isten teremtménye,
ezért szabad, jutott arra a következtetésre, hogy ha ez így van, akkor a lélek egyik fakultásának
(képességének) a gondolkodásnak is szabadnak kell lennie. A léleknek és ezen belül a
gondolkodásnak a szabadságát nem kérdőjelezheti meg semmilyen világi autoritás, ami Luthernél
valójában azt jelenti, hogy a világi hatalom senkinek nem állhat útjába, hogy azt tanítsa, és azt
higgye, amit jónak lát, még akkor is, ha az maga a gonosz és a tévedés. A világi hatalomnak két
okból nem szabad beleavatkoznia ebbe: az egyik az, hogy a hitek és meggyőződések ártalmatlanok
számára, a másik pedig az, hogy a kikényszerített hit és gondolat vagy önellentmondás, vagy ha
nem az, akkor nem szolgálja a kényszerített spirituális jólétét. Luther érvelésének két része van:
először amellett érvel, hogy a gondolkodás inherensen szabad, mert a gondolkodón kívül senki más
nem tudja, hogy mi folyik a fejében, másodszor pedig azt állítja, hogy a gondolatnak szabadnak kell
lennie, különben nincs értéke. A követelés, hogy az ember szabadon mondhassa ki, amit gondol,
korántsem jelentette azt, és ma sem jelenti azt, hogy hamis tényeket állítson, a véleményszabadság a
szabad érvelésre való felhatalmazás.
A szabadság ellentmondásai
A szabadságnak fenti, formális megközelítése, noha sokat mondó, mégsem kielégítő, mert nem
mond semmit a szabadság tényleges tartalmáról. A szabadságnak úgy adhatunk tartalmat, ha az
életforma kontextusába helyezzük, és ha úgy elemezzük az életforma és a szabadság közötti
kapcsolatot, hogy a szabadságot szembe állítjuk más politikai eszmékkel illetve értékekkel.
Raymond Aron209 vizsgálódásai alapján azt mondhatjuk, hogy az életformán belül a következő
tényezők befolyásolják komolyan a “képesség” értelmében vett pozitív szabadságot. 1. Az anyagi
források egy bizonyos minimuma alatt az ember semmilyen hasznot nem húz a személyes és a
politikai szabadságjogokból, mert források híján nem képes élni velük. Ezért ezek számára
értéktelenek. 2. Az egyén a munkamegosztás foglyaként képtelen kibontakoztatni a benne rejlő
potenciákat: abban az értelemben, hogy “valakivé” és “valamivé” váljon, nem szabad. 3. A tőkés
209 V.
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gazdaságban a “pénz a király”, aminek következtében az ember nem léphet közvetlen és hiteles
kapcsolatba a másik emberrel, miután Aron szerint a szabadság két vagy több ember viszonyát
fejezi ki, azt, hogy az egyik embernek a másikhoz való viszonyában módjában áll ezt vagy azt
megtenni, ezért az emberek közötti cserekapcsolatok nem szabadság-viszonyok. 4. A munka a
“szükségszerűség világa”, a szabadság hiányának a világa, így a “szabadság” eldologiasodott
formában, csak a szabadidőben bontakozhat ki. 5. A valóságos emberi lény széthasadása munkásra
és citoyenre is gátolja a reális, pozitív szabadság realizálását, mert munkásként az ember be van
zárva saját partikularitásába, míg citoyenként a választások közvetítésével kapcsolatba lép az
állammal. Aron, amint ez a fentiekből is kitűnik, kétségbe vonja a reális szabadság lehetőségét,
ennek okát azonban nem abban látja, hogy egyik ember uralkodik a másikon, hanem az emberek
közötti viszonyrendszer természetében, a kontextusban. “A reális szabadság hiányával nem jár
szükségképpen együtt adott cselekvőktől való függőség, a leigázottság forrása ténylegesen a
társadalmi kontextusban rejlik.”210
A pozitív szabadság korlátja lehet a szabadság más politikai értékekkel való konfliktusa is. A
szabad társadalom szembe állítható az igazságossal, az egyenlőség elvűvel, a hatékonnyal stb. Ezek
az értékek nem könnyen érvényesíthetők egyszerre, köztük gyakori a trade-off viszony, amikor az
egyik érvényesítése kedvéért fel kell áldoznunk a másikat. A szabadság ellentmondásban állhat az
egyenlőséggel és a hatékonysággal(ezt az egyenlőségről írott fejezetben vizsgáljuk), de, amint arra
Sidney Hook felhívja a figyelmet, a szabadságjogok között is kialakulhatnak konfliktusok. A
sajtószabadság megsértheti a magánélethez való jogot, az adóztatás csorbítja a tulajdonjogot, ha
éhezek és megloplak téged, akkor az én élethez való jogom sérteni fogja a te tulajdonhoz való
jogodat stb. “Különféle szabadságok léteznek – és nem rendelkezhetünk egyszerre mindegyikkel.
Minden egyes szabadságnak ára van... Egy adott szabadság választásából mintegy logikailag
következik az e szabadság elfojtását célzó szabadság megtagadása...empirikus tényként
...felfedezzük azt is, hogy e világon a szabadságok egymásba ütköznek. Több szabadságot is
szeretnénk magunknak, de egyszer csak ráébredünk, hogy lévén a világ olyan, amilyen, az egyik
kielégítése a másik frusztrációjához vezet.”211

210 Raymond Aron, I. m. 138.o.
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Az egyenlőség
Összehasonlítás és egyenlőség
Az egyenlőség fogalmát a hétköznapi életben két vagy több dolog vagy fogalom összehasonlítására
használjuk. Az összehasonlítás alapja lehet a dolgok, jelenségek vagy fogalmak minősége is, és
mennyisége is. Azt mondjuk, hogy a mai vacsora ugyanolyan jó volt, mint a tegnap esti. Itt két
olyan dolgot hasonlítunk össze, amelyek ugyanabba a kategóriába tartoznak: mind a kettő étel, az
összehasonlítás alapja pedig az ételek “íze”. Egy ételnek az íze azonban nem objektív
összehasonlításai alap, mert noha az ételek azáltal, hogy savanyúak, édesek, keserűek vagy ezek
kombinációi, objektív minőségek hordozói ugyan, de mégsem kizárólagos alapjai annak az
értékítéletnek, mely szerint ez “jó étel”, mert a dolgok minőségei nem választhatóak el a szubjektív
preferenciák értékelő szempontjaitól, attól, hogy a dolgok minőségei hogyan hatnak az azokat
érzékelőkre. Az objektív mérce hiányát itt az mutatja, hogy ugyanaz az a valami valakinek ízletes,
másvalakinek nem az. Hasonló nehézségekkel kénytelen szembesülni a politikafilozófia, amikor
különböző kategóriákat, értékeket vagy ezek különböző értelmezéseit szeretné egymással
összehasonlítani. Az igazságosságot éppúgy nem tudom összehasonlítani a szabadsággal, ahogyan
az érdemalapú disztributív igazságosságot sem tudom összemérni az ugyancsak disztributív
szükségletelvű igazságossággal, mert nincs a birtokomban egy olyan általános mérce, amely a
mérést és ezzel együtt az összehasonlítást lehetővé tenné. A dolgok mennyiségi összehasonlítása
egyszerűbbnek tűnik, mert az összehasonlítás két objektív előfeltétele, az összehasonlítandó dolgok
megmérhetősége és egy rendelkezésre álló mértékrendszer adottnak tekinthető. Csak e két feltétel
megléte esetén van értelme feltenni a kérdést, hogy két mennyiség egyenlő-e egymással vagy sem.
Ilyen alapon beszélünk egyenlő hosszúságról, egyenlő területről, súlyról és hasonlókról. Az
egyenlőség fogalmának világossá tételéhez fel kell tennünk a kérdést, hogy egyenlőség, de milyen
értelemben? A kérdést azért kell feltenni, mert két hasonló dolog között is vannak különbségek és
két különböző dolog között is vannak azonosságok vagy hasonlóságok. Ezért mielőtt egyenlőségről
és egyenlőtlenségről, azonosságról és különbségről beszélnénk, előbb specifikálnunk kell azt a
módot, amelyben a dolgok azonosak vagy különbözőek, egyenlők vagy egyenlőtlenek. Ugyanez
érvényes a politikában is: nem jelenthetjük ki minden további nélkül, hogy két ember egyenlő vagy
egyenlőtlen, azonos vagy nem-azonos egymással, előbb meg kell határoznunk, hogy milyen
tekintetben, milyen értelemben egyenlők vagy egyenlőtlenek: az emberek nem lehetnek általában
egyenlők vagy egyenlőtlenek, csak bizonyos vonatkozásokban. Az emberek bizonyos tekintetben
egyenlők, valamennyien születnek, élnek és meghalnak, más tekintetben egyenlőtlenek: gazdagok
és szegények, egészségesek és betegek, jók és rosszak stb. Az egyenlőségről folytatott elvont
diszkussziót gyümölcsözővé tehetjük, mondja J. R. Lucas, ha az összehasonlításban különbséget
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teszünk az összehasonlított dolgok lényeges és lényegtelen vonásai között. “Noha szigorúan véve
két dolog nem lehet minden tekintetben ugyanaz, mégis beszélhetünk két dologról úgy, hogy azok
ugyanazok, ha valamennyi lényeges tekintetben ugyanazok. Hogy mely tekintetek relevánsak, az
részben az érvelés kontextusától függ, részben pedig maga is vita tárgya lehet.” 212 Ha egy bizonyos
tulajdonságot relevánsnak tekintünk és az összes többit irrelevánsnak, akkor egy bizonyos fajta
egyenlőséghez jutunk, de annak az árán, hogy elvonatkoztatunk az összes többi azonosságtól,
amelyek a relevancia más kritériumain alapulnak. A parlamenti választásokon mindenki egyenlő
szavazattal rendelkezik, de lehet, hogy a kisebbségeket nem fogja képviselni senki, vagy a bírói
igazságosság alapján az azonos eseteket azonos módon fogják kezelni, de a bírói döntés
végeredménye egyenlőtlenséget fog eredményezni, mert egyik fél vesztes lesz, a másik pedig
nyertes. Az embereket különböző relevancia-kritériumok alapján kezelhetjük egyenlőkként. Az
emberek egyenlők lehetnek A/ szükségleteik szerint, B/ képességeik, érdemeik vagy eredményeik
szerint, C/ erőfeszítéseik és áldozathozataluk szerint, D/ valamely dolog létrehozásához való
hozzájárulásuk szerint, E/ a közjó vagy közérdek kritériuma szerint stb. Első ránézésre is
szembetűnő, hogy az egyenlőségnek ezek a kritériumai két szempontból is problematikusak.
Egyrészt azért, mert ezek a heterogén kritériumok egymással összehasonlíthatatlanok, köztük nem
tudunk preferencia sorrendet felállítani (nem tudjuk eldönteni melyik a fontosabb) másrészt ezek a
kritériumok nem objektív mércék, mert önmagukon belül is problematikusak. A szükségletelv azért
problematikus, mert a szükségletek végtelenek, a rendelkezésre álló javak pedig végesek, ezért
ahhoz, hogy az egyenlő szükséglet objektív mérce lehessen, különbséget kellene tudnunk tenni az
alapvető és nem-alapvető szükségletek, illetve a szükségletek és az igények(reflektált szükségletek)
között, erre azonban nem vagyunk képesek, mert nem birtokolhatjuk a semleges, külső megfigyelő
objektív perspektíváját. Ehhez hasonlóan a képesség esetén meg kellene tudnunk állapítani, hogy
abban milyen szerepet játszanak az örökölt tulajdonságok és a szorgalom, az érdem kapcsán azt
kellene eldöntenünk, hogy mit tekintünk érdemnek: a teljesítményt, vagy a befektetett munkát? A
fentiekhez hasonlóan a politikafilozófiában alkalmazott egyenlőség “mértéke” (mércéje) is sokféle:
R. Dworkin213 szerint a leggyakrabban alkalmazott egyenlőségkritériumok a következők: 1. a jólét
azonos foka, 2. a boldogság azonos foka, 3. a siker azonos foka, 4. az elégedettség azonos foka. Az
egyenlőségnek ezeket a mércéit sem tudjuk egymással összehasonlítani és ezekre is érvényes a
belső problematikusság, mert az olyan kritériumokat, mint a jólét, a boldogság, a siker stb. nehéz,
ha nem lehetetlen definiálni.
Az egyenlőséget gyakran hozzák összefüggésbe az igazságossággal, a legalitással és a
212 J. R. Lucas, The Principles of Politics, Clarendon Press . Oxford 1985. 245.o.
213 V. ö. Ronald Dworkin, Szabadság, egyenlőség, közösség In: 2000, Mcmxciii
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humanitással. Az egyenlőség valóban kapcsolatban áll ezekkel az értékekkel, azonban, jegyzi meg
Lucas, ezek különböző egyenlőségek. Amint azt az igazságosságról írott fejezetben látni fogjuk, az
igazságosság megköveteli a formális egyenlőséget, az azonos kategóriába tartozók egyenlő
kezelését (az igazságosság esetében ez a releváns kritérium), irrelevánsnak minősítve az emberek
közötti egyenlőtlenségeket, azt, hogy az emberek személyes meghatározottságaikat tekintve nem
egyenlők, mert szegények vagy gazdagok, betegek vagy egészségesek stb., ezért egyenlő kezelésük
sajátos egyenlőtlenségeket, illetve az igazságosság önellentmondását fogja eredményezni. A
legalitás, a törvény előtti egyenlőség azt követeli meg, hogy a törvény alapján az azonos eseteket
azonos módon kell elbírálni, tilos a kettős mérce alkalmazása. A relevancia kritériuma itt az azonos
esetekre azonos szabály alkalmazása, ami figyelmen kívül hagyja a személyek státusbeli
meghatározottságait csakúgy, mint a megítélendő cselekvés indítóokait. A humanizmus szerint
minden emberi lénynek, mert ember, egyenlő tisztelet jár. A relevancia kritériumot ebben az
esetben az adja, hogy az individuális emberi lények valamennyien egyenlők abban, hogy
valamennyien emberek.

A humanizmus
A humanizmus melletti érvek azon a tényen alapulnak, hogy minden egyes ember emberi lény,
ezért ennek megfelelően kell bánni vele: nem szabad megölni, kínozni, szabadságától megfosztani,
megalázni stb. Abból a tényből, hogy az ember ember, következik, hogy az emberi lényeket
tisztelnünk és humánusan kell kezelnünk. Lucas szerint az érvelésnek ez a formája egyszerű, ám
korántsem meggyőző szillogizmus:
Minden ember ember
Minden ember egyenlően ember
Tehát minden ember egyenlő.
Azt, hogy a következtetésnek ez a formája nem meggyőző, Lucas ennek parodizálásával érzékelteti.
Minden szám szám
Minden szám egyformán szám
Tehát minden szám egyforma.
A “minden ember egyenlő” következtetés formálisan helyes ugyan, tartalmilag azonban nem, mert
az emberek a humanizmusnál konkrétabb vonatkozásokban, más relevancia kritériumok alapján
nagyon is egyenlőtlenek: attól mert emberek, még lehetnek szegények vagy gazdagok, okosak vagy
buták stb. Baj akkor van, ha a humanizmusnál alkalmazott relevancia kritériumot összemossuk a
relevancia egyéb, más kritériumaival.
A humanitással kapcsolatos megfontolások megalapozatlan egalitáriánus következtetésekhez
vezethetnek. A probléma természetesen nem a humanizmusban van, mert ép morális ítélőerő
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birtokában, nem lehet kétségbe vonni az emberi lényeknek kijáró egyenlő tiszteletet, sem az emberi
lények humánus kezelését. A probléma akkor és ott jelentkezik, ahol és amikor az egyenlőségnek
ezt a legelvontabb formáját összekeverik az egyenlőség egyéb formáival, amikor a humanizmus
meggondolásaiból

kiindulva,

valamennyi

egyenlőtlenség

formát

megkérdőjeleznek.

Az

egalitáriánussá váló humanista (a humanizmus nem vezet automatikusan egalitarianizmushoz),
érvel Lucas, valahányszor ilyen vagy olyan egyenlőtlenséget tapasztal, azonnal tiltakozni fog.
Érvelésének alapja és egyben hibája az, hogy a humanizmus általános elveit (mindenki egyenlő
tisztelete, mások humánus kezelése stb.), amelyek lényegüket tekintve morális elvek, mechanikusan
átviszi és alkalmazza az élet erkölcsön kívüli területeire: gazdaságra, politikára, kultúrára stb.
Az egyenlőség és ellenpárja, az egyenlőtlenség politikai vitákban megnyilvánuló legtipikusabb
formái: a politikai egyenlőség és egyenlőtlenség, a gazdasági egyenlőség és egyenlőtlenség, a
társadalmi egyenlőség és egyenlőtlenség és a jogi egyenlőség és egyenlőtlenség. Az egyenlőség és
egyenlőtlenség eme formái mellett pro és kontra egyaránt lehet érvelni.
Teleologikus és deontologikus egyenlőség
Az egyenlőség-egyenlőtlenség kérdéskörét megközelíthetjük az emberek közötti interakciók
végeredménye felől is, és a folyamat aspektusából is. Derek Parfit 214 ennek alapján, illetve annak
alapján tesz különbséget teleologikus és deontologikus egyenlőség között, hogy milyen indokkal
kérdőjelezik meg az egyenlőtlenséget. A teleologikus egalitáriánusok szerint az egyenlőtlenség
akkor kérdőjelezhető meg, ha az negatív társadalmi állapotokhoz vezet, a deontologikus
egalitáriánusok szerint pedig akkor, ha igazságtalanságot és morális, politikai vagy jogi
szempontból helyteleníthető cselekvést foglal magában. Parfit szerint a teleologikus és a
deontologikus egyenlőség érvényességi igénye és hatóköre eltérő. A teleologikus egalitarianizmus
szélesebb érvényességi területtel rendelkezik, mint a deontologikus, mert végeredmény-centrikus
nézőpontjából bármilyen egyenlőtlenséget rossznak, negatívnak minősíthet, függetlenül attól, hogy
mi ennek az oka vagy, hogy “kik”, milyen szereplők között valósul meg. A teleologikus
egalitarianizmus lényegében az utilitarizmus haszonelvűségére épül, amelyben az egyenlőség Nagel
szerint, “egyfajta többségi szabály”, mely szerint “Az emberek abban az értelemben egyenlők, hogy
mindegyikük egy 'szavazatot' kap, amelyet érdekeinek nagysága szerint súlyoznak. Habár ez azt
jelenti, hogy egy kisebbség érdeke néha erősebbnek bizonyulhat a többség érdekénél, az alapvető
gondolat mégis többségelvű, mivel minden egyes egyénnek ugyanazt a (változó) súlyt tulajdonítja,

214 V.

ö. Derek Parfit, Equality and Priority, In: Ideals of Equality, ed. by Andrew Mason,
Blackwell Publishers Ltd , Oxford 1998.
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s az eredményt a legnagyobb végösszeg határozza meg.”215 Ezzel ellentétben, a deontologikus
egalitarianizmus érvényességi köre ennél szűkebb, mert az egyenlőtlenséget csak egy adott,
meghatározott közösségen belül tekinti rossznak és igazságtalannak és csak abban az esetben, ha
tudatosan hívták életre. Parfit úgy véli, hogy ez a disztinkció döntő fontosságú, mert ennek alapján
a deontologikus egalitarianizmus ki tudja védeni az egyenlőséggel szemben felhozott általános
érvet, mi szerint az szükségképpen lefelé nivellál, másként fogalmazva: azt az ellenvetést, mely
szerint az egyenlőség olyan társadalmi állapotokat kreál, amelyben néhányan rosszabb helyzetbe
kerülnek, mialatt senkinek nem javul a helyzete. A deontologikus egalitarianizmus azért nem
sebezhető eme ellenvetés által, mert tagadja, hogy az egyenlőtlenség, mint olyan, önmagában rossz
volna, mert nincsen abban semmi rossz, ha lehetővé tesszük vagy életre hívjuk az egyenlőtlenséget
(betartva a jogi, politikai és erkölcsi szabályokat) olyan körülmények mellett, ahol az egyenlőség
nem válna senkinek előnyére. A deontologikus egalitarianizmus azonban nem tud mit kezdeni
azokkal az egyenlőtlenségekkel, amelyek nem foglalnak magukban semmilyen helytelen cselekvést.
Részben ez az indoka annak, hogy Parfit szerint az egalitarianizmus valamennyi formáját meg kell
különböztetni a “prioritás elvtől”, amely (Rawls alapján) azt tartja, hogy a relatíve legrosszabb
társadalmi helyzetű csoportoknak előnyt kell juttatni, mialatt tagadja, hogy az egyenlőség, mint
olyan, önmagában belső értékkel rendelkezne. A prioritás elv alapján védhető a redisztribúciónak az
a formája, amely a legrosszabb társadalmi helyzetűeket előnyhöz juttatja (a deontologikus
egalitarianizmus ellenez mindenfajta állami beavatkozást) és nem vádolható azzal sem, hogy lefele
nivellál, mert azokat az állapotokat, amelyekben az egyenlőséget a lefele nivelláláson keresztül érik
el, semmilyen tekintetben nem tekinti elfogadhatónak.
A törvény előtti egyenlőség
A törvény előtti egyenlőség különbözik a formális egyenlőségtől, mert nem azt az abszurditást
jelenti, hogy a bíróság két személyt, a felperest és az alperest ugyanúgy kezeli, hanem azt, hogy
mindkét félnek egyenlő hozzáférést biztosít a joghoz. Ha a bíróság ugyanúgy (egyenlőként) kezelné
(ítélné meg)a felperest és az alperest, az azt jelentené, hogy sohasem tudna dönteni, és hogy az
ártatlant is meg kellene büntetnie. Az egyenlőségnek ez a formája nem a személyekre, hanem az
esetekre vonatkozik: azt írja elő, hogy az azonos esetekre azonos szabályokat kell alkalmazni: tilos
státus szempontok tekintetbevétele, nem megengedett a kettős mérce alkalmazása és az azonos
esetek közötti diszkrimináció. Azt az embert, aki azért lépte túl a megengedett sebességet, hogy
kórházba szállítson egy sérült egyént, el kell ítélni, és ha ezt egy segédmunkás vagy egy miniszter
követi el, az esetet azonos módon, státus szempontok figyelembevétele nélkül kell megítélni, mert a
215 Thomas
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jog nem tehet különbséget sem jó és rossz indíték, sem ilyen személy és olyan személy között. Az
egyenlőségnek ez a formája kapcsolatban áll a bírói igazságossággal, amely nem más, mint a fenti
egyenlőség kritérium (azonos esetre azonos szabály) pártatlan, gyakorlati alkalmazása. Azonban ha
a bíró pusztán a külső megfigyelő objektív perspektívájából ítéli meg az esetet (azonos esetre
azonos szabály) ezzel megsérti a méltányosságként felfogott igazságosságot. Hegel és Gadamer
szerint a méltányos bírói ítélet nem egyszerű technikai feladat (nem merül ki a normáknak az
egyedi esetre való egyszerű applikálásában), nem egyfajta “techne”, hanem okosságon (phronézis,
prudencia) alapuló "gyakorlati ítélet". A bíró tevékenysége "megértés", amely a "lelkiismeretre"
tartozik, s amely megkívánja a bírótól, hogy annak az adott helyzetnek a teljes konkrétságába
helyezze bele magát, amelyben a másik ember cselekedett, annak a cselekvési szituációjába, akit
így vagy úgy meg és el fog ítélni.216 A törvény előtti formális egyenlőség nemcsak a
méltányossággal állhat konfliktusban, hanem a kormányzat egyenlősítő törekvéseivel és általában
az egyenlőséggel is, állítja Hayek. A kormányok egyenlősítő törekvései a törvény uralmának
felszámolásához vezet, a törvény uralma pedig szükségképpen egyenlőtlenségekkel jár. Hayek
Lockera hivatkozva kifejti, hogy a jog előtti egyenlőség és a kormányok egyenlősítő törekvései
közötti ellentmondás csak külső megjelenése a különböző törvények közötti ellentmondásnak, ami
lehetővé teszi, hogy a kormányok a törvény uralma ellenére önkényesen döntsenek. „A konfliktus a
törvény különböző formái között áll fenn, s az egyik olyannyira elüt a másiktól, hogy aligha szabad
ugyanazzal a névvel illetni: az egyik a Törvény Uralmának, az előzetesen rögzített általános
elveknek, a 'játékszabályoknak' a joga, amely az egyének számára előre láthatóvá teszi , miként
fogja használni kényszerítő apparátusát az állam...A törvény másik fajtája pedig valójában szabad
kezet ad a hatalomnak, hogy azt tegye, amit akar. A Törvény Uralmát tehát nyilvánvalóan nem lehet
megőrizni egy olyan demokráciában, amely valamennyi érdekkonfliktusban nem előre
meghatározott szabályok alapján, hanem 'érdemeiknek' megfelelően akarna döntést hozni.”217 A
törvény uralmával pedig azért jár szükségképpen együtt az egyenlőtlenség, mert a kormányok
ugyan képesek lehetnek arra, hogy különböző embereknek objektíve egyenlő lehetőségeket
biztosítsanak, arra azonban már nem, hogy „szubjektív esélyeket” is kínáljanak nekik, éppen azért,
mert az emberek ambíció, tehetség, szorgalom és szerencse dolgában különböznek egymástól.
Jövedelem egyenlőség és esély egyenlőség
A gazdasági egyenlőség értelmezésében két álláspont áll szemben egymással: a jövedelem
egyenlőség és az esély egyenlőség koncepciója. A két nézőpontot azonban nem szabadna mereven
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szembeállítani egymással, mert kölcsönösen feltételezik egymást: a jövedelmek egyenlősége
formálisan ugyan, de magában hordja az esély egyenlőség lehetőségét, és megfordítva, az esély
egyenlőség jövedelem egyenlőséghez vezethet. Esping Andersen a jövedelmi egyenlőtlenség és az
esély egyenlőtlenség vizsgálatában különbséget tesz a “pillanatnyi”, itt és most egyenlőtlenségi
szint és az “életre szóló lehetőségek” között. Az egyenlőtlenségek pillanat-felvételei statikusak,
mert pusztán az adott időszak (általában egy év) bér és jövedelem viszonyait vizsgálják, az
egyenlőtlenségek hosszú távú vizsgálatai (életre szóló lehetőségek) dinamikusak, mert az életút
egészére vonatkoztatva vizsgálják a lehetőségeket és az esélyeket, amelyen belül az aktuális, a
pillanatnyi egyenlőtlenségek dinamikusan változhatnak. Emellett a statikus vizsgálatok “például a
szegénységi ráták, könnyen megtéveszthetnek bennünket, mivel ezek egy kalap alá vesznek olyan
embereket, akik életútjuk különböző szakaszaiban járnak. Jelentős részét képezik a szegényeknek a
diákok és az ifjak, akik a végén jómódban élnek majd. Egyáltalán, a többség számára a szegénység
csak átmeneti állapot. ... Egy egész élet jövedelme sokkal jobb képet adhat az emberek igazi
lehetőségeiről...A kulcskérdés itt az, hogy vajon a pillanatnyi eloszlások növekvő egyenlőtlensége
együtt jár-e az egyenlőtlenebb lehetőségekkel egy egész élethosszon át, illetve a generációk
között.”218
Az

“igazi

egyenlőtlenségek”

a

vagyonbirtoklásban,

a

napjainkban

óriásivá

duzzadt

vagyonkülönbségekben találhatóak. Például az USA-ban a háztartások mindössze 10%-a birtokolja
az összvagyon felét, a legfelső 1% pedig az összvagyon 15-35%-át. Andersen vizsgálódásai szerint
a növekvő egyenlőtlenség inkább sújtja a 1. munkaképes korú népességet, mint az időseket, ami
generációs konfliktusokhoz vezethet, 2. jobban sújtja a szakképzetleneket, mint a szakmunkásokat,
3. emellett a munkahely bizonytalansága és a magas munkanélküliség is komoly szerepet játszik az
egyenlőtlenségek elmélyülésében. 4. Az egyenlőtlenség kevésbé sújtja a magas iskolai végzettségű
háztartásokat, mint amelyek alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek.
A morálisan indokolhatatlan jövedelemkülönbségek (lásd a tönkrement bankok és állami vállalatok
vezetőinek elfogadhatatlanul

magas

végkielégítését)

és

különösen

a magas

és

tartós

munkanélküliség korunk botránykövének számítanak, és mint a gazdasági egyenlőtlenség
megjelenési formái, további egyenlőtlenségeket generálnak. Az “új szegénységnek” nevezett tartós
munkanélküliség

nemcsak

az

ember

fizikai

reprodukciójához

szükséges

feltételek

veszélyeztetésével jár (lakás, megfelelő táplálkozás, ruházkodás stb.), hanem “az önbecsülés

218 G.

Esping Andersen, Jövedelmi egyenlőtlenség és esélyegyenlőtlenség, In: Írások az
egyenlőtlenségről, az egyenlősdiről – és az új egyenlőségről, szekesztette: Anthony Giddens
és Patrick Diamond, Napvilág Kiadó. Budapest, 2006. 22.o.

192

elvesztéséhez, a hiba önmagában való kereséséhez, szociális elszigetelődéshez, lelki-és testi
betegségszimptómákhoz vezet...a munkanélküliek között szinte szabályos 'negatív karrierek'
alakulnak ki, amelyekben marginális foglalkoztatottság, regisztrált munkanélküliség, tevékenység
az árnyékgazdaságban, az életvitel növekvő dezorientáltsága és szétesése váltakoznak, ill.
kölcsönösen fokozzák egymást.”219
A gazdasági egyenlőtlenségek tényére eltérően reagálnak a libertáriánusok, a szocialisták és a
liberálisok. Hayek220 pl. úgy véli, hogy sem a materiális (jövedelmi, vagyoni) egyenlőség, sem az
esély egyenlőség nem valósítható meg és megvalósításuk nem is lenne kívánatos. Szerinte az
anyagi egyenlőség követelése azon a félreértésen alapul, hogy az emberek egy része úgy gondolja,
hogy “valaki döntésének következménye a meglévő egyenlőtlenség.” Miután ez nincs így, mert az
egyenlőtlenségek a gazdasági élet spontán piaci mechanizmusaiban jönnek létre, ezért azokat nem
lehet igazságtalannak tekinteni. A kormányok egyenlősítő törekvései megoldhatatlan problémákhoz
vezetnek, mert 1. ha azonos anyagi helyzetet akarnak teremteni olyan emberek számára, akik
szakértelem, tudás, kitartás, felfogóképesség tekintetében különböznek egymástól, akkor a
kormányoknak különbözőképpen (különböző szabályok alapján)kellene kezelniük őket, 2. másrészt,
ha azonos jövedelmeket biztosítana mindenki számára, az a fenti szubjektív diszpozíciók
következtében szükségképpen újfent egyenlőtlenségeket eredményezne. Ehhez hasonlóan
illuzórikus az esély egyenlőség követelése is, mert ennek eléréséhez a kormánynak “ellenőriznie
kellene minden személy egész természeti és emberi környezetét”, magyarán a kormánynak minden
személy esetében identifikálnia kellene azt, hogy a hátrányos helyzet kialakulásában, az esély
egyenlőtlenségben milyen szerepet játszik a biológiai örökség (a genetikai lutri), a család megszabta
anyagi és kulturális háttér, az egyén szorgalma és kitartása stb., ami megoldhatatlan feladat.
Szemben a jobboldallal és szemben a baloldal korifeusának számító Marxszal, aki forradalmi úton
vélte megoldani a gazdasági egyenlőtlenségeket, mai a baloldal politikai programokat dolgoz ki a
gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésére. Mint ismeretes, Marx 221 a kapitalizmus lényegét a
termelési eszközök magántulajdonán alapuló munka-tőke közötti egyenlőtlen cserében, a
munkásosztály tőkések általi kizsákmányolásában látta. Fő műve, „A tőke” szerint, a
kapitalizmusban az egyenlőtlenség több szinten jelentkezik: 1. a szükséges munka (aminek értékét a
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220 V. ö. F. A. Hayek, „Szociális” vagy elosztási igazságosság, In: A jóléti állam, Az ELTE
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szerkesztette: Ferge Zsuzsa és Lévai Katalin, Budapest, 1991
221 V. ö. Karl Marx, A tőke I. Budapest 1967.
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munkás munkabérként kapja meg) és a többletmunka, mint meg nem fizetett munka (amit a tőkés
profitként realizál) közötti viszonyban, 2. A termelési eszközökhöz való viszonyban: a tőkés
birtokolja a termelési eszközöket, a munkás csak saját munkaerejének tulajdonosa, 3. a termelési
folyamatban betöltött szerepben: a munkás a tőke felügyelete alatt dolgozik, a tőkés diszponál a
termelési folyamat céljának és módszereinek a meghatározásában. Marx szerint ezek a gazdaságban
létrejött egyenlőtlenségek határozzák meg a társadalmi, politikai és kulturális egyenlőtlenségek
különböző formáit, melyeket csak forradalmi úton lehet megszüntetni. Marx az egyenlőtlenségeket
megszüntető, ideális kommunista társadalom előtt feltételez egy átmeneti történelmi periódust, amit
szocializmusnak és nyers kommunizmusnak is nevez, melynek alapmeghatározottságát abban látja,
hogy az nem képes pozitíve megszüntetni a munka és a tőke közötti egyenlőtlen cserekapcsolatot,
mert ezt egy újabb egyenlőtlenséggel, a kollektív tőkésként megjelenő állam és a civil társadalom
olyan viszonyaként fogja fel, amelyben az állampolgárok az általános rabszolgaság státusában
vannak az állammal szemben.
A mai szocialisták pl. Diamond és Giddens az “új egalitarianizmus” alapelveinek a kidolgozására
tesznek kísérletet, melynek egyik nóvuma a klasszikus egalitarianizmussal szemben az, hogy
hagyományosan liberálisnak számító értékeket is magáénak vall. 1. Kiindulópontjuk az, hogy esély
egyenlőség nem jöhet létre növekvő anyagi egyenlőség nélkül. 2. Napjainkban nem pusztán az
anyagi egyenlőtlenséggel, hanem az egyenlőtlenség sokféle dimenziójával kell számolni. A
preferencia sorrendet ezek között úgy kell megállapítani, hogy “inkább a humán és kognitív
kapacitásba kell pénzt fektetni – az egyéni esélyek megjavulásának érdekében.”222 3. A gazdaság
termelékenységének növelése a hatékonyság és az igazságosság kritériuma mentén kell történjen. 4.
Központi feladat: az életesélyek egyenlősítése. 5. Társadalmi igazságosság csak a globalizáció
folyamatában értelmezhető és érhető el. 6. A jogokat kötelességekhez kell kötni: pl. családi pótlék
megvonása, ha nem jár iskolába a gyerek. 7. Az esélyek kibővítése fontosabb a jövedelmek
egyenlősítésénél. 8. Alapvető cél a piac és az állam egyensúlyának a biztosítása, ami egyet jelent a
piac logikáján épülő társadalom eszményének elutasításával. “A tisztán érdem alapú társadalom
összefüggéstelen, mert redisztribúció nélkül az egyik nemzedék sikeres egyéniségei a következő
nemzedékre kasztot alakítanának ki maguknak, vagyonukat felhalmozván. A társadalmi
igazságosság megkívánja, hogy a magas jövedelmek és a koncentrált vagyonok minél szélesebb
körben szétszórassanak, ezzel is elismerve, hogy a közösség minden egyes tagja hozzájárul a
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termeléshez.”223
Szemben Hayekkel, aki nem lát problémát a gazdasági egyenlőtlenségekben és szemben a
szocialistákkal, akik politikai programok kidolgozásával vélnek hozzájárulni a probléma
megoldásához, R. Dworkin a probléma teoretikus megoldására tesz kísérletet. Kiinduló pontja az,
hogy a politikafilozófia két szinten lehet egyenlőségelvű: motivációs és elosztási szinten.
Motivációs szinten akkor egyenlőségelvű egy elmélet, ha azt állítja, hogy politikai döntések és
intézmények megtervezésekor a politikának egyformán kell tekintettel lennie a közösség minden
egyes tagjának az életére. Elosztási szinten akkor egyenlőségelvű egy elmélet, ha egyforma
részesedést kíván nyújtani az állampolgároknak a gazdaságból, jólétből, jövedelemből vagy az
erőforrásokból. Az általa kidolgozott motivációs egyenlőség a család mikroközösségét tekinti
modellnek, amelyen belül a döntéseknél valamennyi családtag sorsát figyelembe veszik. Az elmélet
az igazságtalan elosztási rendszereket ugyanúgy elutasítja, ahogyan az elosztási egyenlőség durva,
archaikus és nivelláló formáit is. Dworkin úgy véli, hogy a motivációs egyenlőség szükségképpen
maga

után

vonja

az

elosztási

egyenlőség

valamilyen

formáját,

amelynek

alternatív

“mértékrendszerei” (mércéi): a jólét és a források egyenlősége. Szerinte a gazdasági egyenlőséget a
források egyenlőségével lehet mérni. A források egyenlősége nem azt jelenti, hogy mindenki,
függetlenül attól, hogy szorgalmas vagy sem, azonos vagyonnal rendelkezik. “A források valódi
egyenlőségéről csak akkor beszélhetünk, ha a források haszonáldozat-költségei egyenlők, vagyis
azok az értékeik,amelyekkel más emberek kezében rendelkeznének.”224 Ha a források alternatív
(haszonáldozat) költségei nem egyenlők, akkor az elosztás meg fog bukni a közgazdászok irigységpróbáján, ami azt jelenti, hogy 1.valaki azért fogja irigyelni másvalaki forrásait, mert jobban járna,
ha a sajátja helyett a másikét birtokolná, 2.és azt is kifejezi, hogy nem valósult meg az elosztási
egyenlőség. Dworkin szerint a sikeres irigység-próba, amikor senki nem irigykedik mások
erőforrásaira, azonos a tökéletes elosztási egyenlőséggel, ami akkor valósul meg, ha : a/ az összes
forrást walrasi árverésre vinnék, b/ ahol az egyes egyének egyenlő licitforrásokkal lépnének az
aukcióba, c/és ahol addig ismételnék a licitálást, míg a végén már senki nem akarna új aukciót. Ez
az ideáltipikus helyzet azonban nem valósul meg a valóságban, aminek Dworkin szerint az oka,
hogy az emberek személyes erőforrásaik tekintetében (tehetség, egészség stb.) nem egyenlők. Ezt
kompenzálhatná egy “újraelosztó adóprogram”, ami szintén nem vezetne tökéletes elosztási
egyenlőséghez, az irigység-próba ebben az esetben sem lenne sikeres, csökkenne viszont a
forrásokban való egyenlőtlenség.
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Egyenlőség és szabadság
Az egyenlőség nemcsak önmagában ellentmondásos politikafilozófiai kategória, hanem más
fontosnak tekintett értékekhez való viszonyában is, így a szabadsághoz és a gazdasági
hatékonysághoz való viszonyában is. A következőkben ezeket az ellentmondásokat tekintjük át
vázlatosan. A szabadság és az egyenlőség, mint a demokrácia két alapkategóriája közötti konfliktus
lehetőségére mindmáig Tocqueville225 mutatott rá a legmeggyőzőbben. Tocqueville a modernitást a
politológia demokrácia fogalmával „azonosítja”, melynek meghatározottságait az ancien regimmel
való összehasonlításában fejti ki. Az arisztokrácia és a demokrácia uralomformáinak egymáshoz
való viszonyát épp oly ellentmondásosnak tekinti, mint magát a demokráciát. Az előbbit azért látja
ellentmondásosnak, mert történetileg (nem logikailag)egymást kizáró értékeket testesítenek meg:
ami az egyikben jelen van, az a másikból hiányzik, ennélfogva az értékek szintjén a premodern és a
modern világ egymás egyoldalú alternatívái.
1. Az ancien régime olyan konzervatív értékeket tudhatott a magáénak, mint a szellemi vagy belső
értékek primátusa a materiális jószágokkal szemben, az értékrendszerekben való hit és az ezekhez
való ragaszkodás, a minőség és kiválóság tisztelete, a kifinomult modor és érintkezés.
2. A demokrácia olyan, liberális értékek letéteményese, mint az individuális szabadság, az egyéni
felelősség, a pragmatizmus, a jólét: ezek az értékek azonban nem autonómak, mert valamennyien
alá vannak rendelve a demokrácia alapértékének az egyenlőségnek.
Tocqueville szerint a demokrácián belül az egyenlőség Janus-arcú jelenség, mert pozitív és negatív
értékeket egyaránt létrehívhat: létrehívhatja A/.a szabadságot is és a szolgaságot is, B/. inspirációt
jelenthet az innovatív gondolkodás számára, de arra is kényszerítheti az embert, „hogy többé ne
gondolkodjék”, C/. tekintheti mércének a szellemi kiválóságok szintjét, de közönséges formájában
lefelé nivellál, mindenkit a legalsóbb szellemi szintre szeretne leszállítani, D/. a demokrácia
egyenlőség elve elültetheti az emberekben a tudatot, miszerint mindenkinek joga, azonos joga, van
a világ anyagi javaira, ugyanakkor frusztrálja is az embereket, mert a javak szűkössége folytán ez
nem valósítható meg. Ideális esetben az egyenlőségelvű demokrácia feltételezné a szabadságot, de a
túlhajtott „egyenlőség szenvedélye” által „legdrágább érdekeiket sodorják veszélybe”, az
egyenlőséget „még a szolgaságban is ...áhítozzák. Elviselik a szegénységet, az alávetettséget, a
barbárságot, de nem tűrik el az arisztokráciát”.226
Egyenlőség és gazdasági hatékonyság
Az egyik leggyakoribb nehézség, mellyel a kormányzatoknak döntéseik alkalmával szembe kell
nézniük, a gazdasági hatékonyság és a társadalmi egyenlőség közötti feszültség. A modern ipari
225 V. ö. Alexis De Tocqueville, A
226 A. Tocqueville, I. m. 390.o.

demokrácia Amerikában, Gondolat Kiadó. Budapest, 1983.
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társadalmak mindkét érték egyidejű érvényesítését intencionálják, de e két értéknek és az ezeket
hordozó két intézménynek (a piacnak és a demokráciának) a homlokegyenest ellenkező természete
megnehezíti békés együttélésüket. A hatékonyság elvének a követése szükségképpen gazdasági és
társadalmi egyenlőtlenségeket eredményez, az egyenlőség eszméjének az előtérbe helyezése pedig
sérti a hatékonyság, a gazdasági racionalitás elvét. A hatékonyság a gazdaságban a piaci
mechanizmus, a kereslet-kínálat-ár közvetítésével valósul meg. Az árjelzések olyan információk,
amelyek a gazdaságilag hatékony és ésszerű viselkedés irányába terelik mind a kereslet, mind a
kínálattámasztó tömeg viselkedését. Amint arra Okun rámutat, a jogok birodalma – melyben az
állampolgári egyenlőség megtestesül – ettől gyökeresen különböző világ. A jogok és jogosultságok
egyik sajátossága – a gazdaság vagyontárgyaival szemben – az, hogy ezek minden ember számára
elérhetőek, és hogy „használatuk” nem kíván meg pénzügyi ellentételezést: jogaink gyakorlásáért
nem kell fizetnünk. Miután a jogok érvényessége univerzális és elosztásuk egyetemleges, ezért itt
nem érvényesül a közgazdászok „komparatív előnyének” elve: szavazati jogommal akkor is élhetek,
ha teljes mértékben tájékozatlan vagyok a politikában, és bárhogyan szavazok is, ennek nem lesz
személyes következménye. Ezzel szemben, ha mint vállalkozó, vagy mint munkavállaló olyan
tevékenységbe kezdek, amihez nem értek, annak súlyos következményei lehetnek rám nézve. A
jogok, eltérően a jövedelmektől nem jutalmakként illetve büntetésekként vannak elosztva, nem
annak mértékében birtokoljuk őket, hogy racionálisan vagy nem racionálisan élünk azokkal, jogaink
egyszerűen csak vannak, ennélfogva nincs is a gazdasági jövedelemhez hasonlítható ösztönző
hatásuk, mert az, hogy ésszerűen vagy ésszerűtlenül használjuk-e őket nem befolyásolja
birtoklásukat. Vagyis a jogok birodalma ellentmondásban áll a gazdasági hatékonyság kalkulusának
elvével.

227Jogainkra

úgy tekinthetünk, mint amelyek nem hatékony jellegűek, mert eleve kizárják

az árakat, amelyek támogatnák a gazdaságosságot, a komparatív előnyöket, az ösztönzőket stb. A
jogok egy további sajátossága, hogy a gazdasági jószágoktól eltérően nem tehetők adásvétel
tárgyává. A jogok, pl. a szavazati jog piaci adásvétele gazdaságos és hatékony lehetne mind az
eladók, mind a vásárlók szempontjából, elidegenítésük azonban mégis tiltott, aminek oka abban áll,
hogy az állampolgári és politikai jogok az emberi méltóság integráns részének tekinthetőek, ami
épp ezért elidegeníthetetlenek.228
A hatékonyságnak és az egyenlőségnek az intézményrendszerei (a kompetitív piaci mechanizmus és
a demokratikus jogrendszer) közötti kapcsolat mélyen ellentmondásos. A modern ipari társadalmak
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az állampolgári jogoknak a kiterjesztésével229 (szociális jogok) előmozdítják a társadalmi
egyenlőséget (a szociális jogok és jogosultságok kompenzálják a piacgazdaság által létrehívott
egyenlőtlenségeket), ugyanakkor a gazdasági növekedés és hatékonyság ellen hatnak. És
megfordítva: a gazdaság hatékony működése (a piaci mechanizmusok révén) növeli a társadalmi
csoportok közötti differenciákat, ami sérti az egyenlőséget. Képletesen úgy fogalmazhatnánk, hogy
mindkét szféra igyekszik a saját értékrendjét rákényszeríteni a másikra, ami kölcsönös
„határsértésekben” nyilvánul meg. Mindenki tudja, hogy pénzért egy sor olyan dolgot is meg lehet
vásárolni, melyeket eredendően nem adásvételre szántak: pénzért vásárolhatunk politikai
szavazatokat, megvehetjük a bíróságot vagy akár a médiát is, azonban illegálisan. Határsértések
előfordulnak az ellenkező oldalon is. Általánosan ismert, hogy a jóléti állam jóléti politikájával,
kifizetési transzferjeivel és a szociális gondoskodás egyéb formáinak alkalmazásával, progresszív
adópolitikájával stb. „megsértette” a piacgazdaság autonómiáját, ill. lefékezte a gazdasági
növekedést, ami azt eredményezte, hogy megcsappantak azok a közösségi erőforrások, amelyekből
finanszírozni lehetett volna a széleskörű jóléti jogosultságokat. A piac és a demokratikus jogrend
közötti strukturális értékkonfliktust, noha az valódi trade-off (átváltási ) viszony – azaz az egyik
érték érvényesülése a másik megvalósulása ellen hat - a kormányok – legyenek azok baloldaliak
vagy jobboldaliak – nem „oldhatják meg” egyoldalúan, az egyik értéket nem játszhatják ki a másik
ellenében, mert az az egész rendszer felborulásával járna. A kormányoknak meg kell tanulniuk
„együtt élni” ezzel a konfliktussal, és ahogy Okun bölcsen javasolja, meg kell kísérelniük némi
racionalitást vinni az egyenlőségbe és némi humanitást a hatékonyságba. A kérdés az, hogy
hogyan?
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Az igazságosság
Az igazságosság bonyolult és alkalmazását tekintve konfúzus fogalom. Amikor az emberek más
embereket, politikai vagy bírói döntéseket igazságtalannak ítélnek, vagy amikor ennek ellenkezőjét
teszik, igazságosnak minősítvén azokat, akkor az igazságos és az igazságtalan fogalmát
önkéntelenül is úgy alkalmazzák, mintha az valamennyi politikai értéket (mint amilyen a
méltányosság, a szabadság, az egyenlőség, a közjó, a legalitás, a szabadság, a moralitás) magában
foglalna, illetve kizárna. Ha valami igazságos, akkor azzal minden rendben van és megfordítva, ha
valami igazságtalan, az biztosan minden tekintetben rossz. Egy igazságos döntés vagy ítélet valóban
együtt járhat a fenti értékek némelyikével, igazságos döntés születhet a szabadság vagy az
egyenlőség védelmében, azonban vannak alkalmak, amikor az igazságosság kedvéért fel kell
áldoznunk a szabadságot, vagy megfordítva, az azonban soha nem fordul elő, hogy az igazságos
döntés egyszerre foglalná magában az összes politikai értéket. Az igazságtalansághoz mindig
negatív képzetek társulnak, azonban, amint arra J. R. Lucas 230 rámutat, nem minden, ami
igazságtalan, egyben immorális is, és ami morális, az korántsem biztos, hogy mindig igazságos.
Példa lehet erre a bibliai tékozló fiú esete, aki testvérétől eltérően kikérte apja örökségének ráeső
részét, majd idegen országokban eltivornyázta azt, ami koldusbotra juttatta. Beállítván a szülői
házba, apja megkönyörült rajta és ismételten megosztotta vele vagyonát. Az apa döntése morálisan
helyes, könyörületes volt, de a másik fiúval szemben igazságtalan. Az ókoriak úgy vélték, hogy az
igazságosság emberhez kötött, csak az ember lehet igazságos és csak az az ember, akit döntéseiben
az ész vezérel. Ezt úgy értették, hogy igazságos az az ember, aki az ész vezetése mellett igazságos
ítéletet próbál hozni, nem pedig úgy, hogy igazságos döntések azok, melyeket igazságos emberek
hoznak. Az ember, még az igazságos ember sem képes mindig igazságos döntéseket hozni, mert ha
így lenne, nem lenne szükség igazságosztó bírákra. Ennélfogva senkitől nem várható el, hogy
mindig igazságos legyen, pusztán annyi követelhető meg, hogy törekedjen erre. Lucas szerint az
igazságosság, hasonlóan a szabadsághoz, Janus-arcú: egyik arca a racionalitás és az univerzalitás
irányába tekint, és arra vezet bennünket, hogy döntéseinkben csak a szabályokat és az eset lényeges
momentumait vegyük figyelembe, és hogy tekintsünk el a személy ilyen vagy olyan státus
szempontjaitól. A másik arca, ezzel ellentétesen, az egyénre tekint, és teljes figyelmet fordít az adott
esetre és a szóban forgó személy státus szempontjaira. Az igazságosság egyik arca a formális
igazságosságot (az azonos eseteket személyektől függetlenül ugyanazon normák alapján bíráljuk
el), a másik a méltányosságot szimbolizálja (a döntéseknél figyelembe vesszük a szóban forgó
személy státusát, azt, hogy idős vagy fiatal, gazdag vagy szegény, beteg vagy egészséges stb.)
230 J.
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Formális értelemben az igazságosság a javak és terhelések csoporton belüli elosztását meghatározó
szabály. A javak, a szolgáltatások és a kényszerű terhelések „igazságos”, szabálynak megfelelő
elosztása mindenkiben az egyenlőség valamely fogalmát idézi fel. Az egyenlőség vonatkozhat (1)
az elosztandó javak - melyek lehetnek természetbenik, vagy pénzben kifejezettek – illetve
terhelések (pl. adók) mennyiségére és minőségére, (2) a recipiensek körére, azokra, akik számára
elosztják a javakat, és (3) arra a procedúrára vagy disztributív sémára, amelynek segítségével a
javakat elosztják. A javak elosztása a fentieken túl, mindig feltételez valamilyen eszköz-és
közegrendszert, amely a javak elosztásának intézményes kerete. A javak elosztását végző
intézmények alapján az igazságosság három formáját különböztethetjük meg: (a) a piaci vagy
szerződéses igazságosságot, (b) a jogi igazságosságot és ( c) a disztributív igazságosságot.
Piaci vagy szerződéses igazságosság
A javak allokálása történhet a piaci mechanizmusok útján. Az igazságosságnak azt a formáját,
amely a piacon keresztül történik kommutatív vagy szerződéses igazságosságnak nevezik. A
szerződéses

igazságosság

hívei

szerint

ennek

az

igazságosságformának

lényeges

meghatározottsága, hogy ez minden esetben önkéntes és kölcsönösen előnyös tranzakció, másrészt szemben a disztributív igazságossággal - nem sérti, hanem támogatja az egyéni szabadságot és a
javak megtermelésének hatékonyságát. A piac azért az egyedüli igazságos elosztási intézmény a
társadalomban, mert sem az egyes ember, sem a politika (az állam vagy a kormány) nincs olyan
biztos elvek és elméletek birtokában, amelyek alapján úgy lehetne megszervezni az emberek közötti
együttműködést, hogy a hasznok elosztása elfogadható és igazságos legyen. Ha azt kérdezzük,
milyen legyen az egymáshoz viszonyított díjazása a különböző tevékenységeknek és szakmáknak,
akkor ennek meghatározására vagy eldöntésére a kormányzati politika nem alkalmas, mert
nincsenek a birtokában olyan eszközök, amelyekkel meg lehetne határozni, hogy az egyes
tevékenységek milyen mértékben járultak hozzá a társadalmi össztermékhez. Másrészt az egyéni
magatartásnak sincs olyan szabálya, amely az elosztás igazságos sémáját eredményezné, ezért az
egyén sem tudhatja, hogy mit kellene tennie azért, hogy embertársainak igazságos ellenszolgáltatást
nyújtson, érvel Friedrich Hayek.231 Mind az egyén magatartását, mind pedig az egyes
tevékenységek társadalmi értékelését és a javak ennek megfelelő elosztását csak a piac tudja
hatékonyan és igazságosan elvégezni. A piaci mechanizmuson kívül minden elosztási séma, vagy az
egyéni, vagy a politikai önkény terméke, amely az igazságossággal kapcsolatos problémákat nem
hogy megoldani nem tudja, épp ellenkezőleg, önkényessége útján még inkább lehetetlenné teszi
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azok megoldását. A piaci mechanizmus (kereslet-kínálat-ár) Milton Friedman232 szerint

azért

kívánatos formája a javak és szolgáltatások társadalmi elosztásának, mert (a) spontán módon,
részrehajlás nélkül (objektíven) választja ki a tranzakciók nyerteseinek és veszteseinek a körét, (b)
mert ennek a szelekciónak az alapja az érdem és a teljesítmény, és (c ) mert ennek az “igazságos”
szelekciónak további, pozitív járulékos következménye az, hogy kikényszeríti az emberek racionális
viselkedését (az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást), illetve (d) az Adam Smith féle
“láthatatlan kéz” segítségével a piac közvetve előmozdítja a közjót. A piaci mechanizmus által
megvalósított igazságosság kritikusai, pl. R.Dworkin,233 abból indulnak ki, hogy a piac csak abban
az esetben lehetne igazságos elosztási mechanizmus, ha a piaci szereplők egyenlő erőforrásokkal
lépnének be a piaci cserekapcsolatokba: ez azonban nincs így, mert az emberek biológiai, kulturális
és társadalmi örökségük tekintetében különböznek egymástól, ami megkérdőjelezi a piaci
értékítéletek igazságosságát. Nyilvánvaló, hogy a teljesítmény csak akkor lenne igazságos elosztási
kritérium, ha a piaci verseny szereplői egyenlő erőforrásokkal rendelkeznének.
A jogi igazságosság.
A javak és terhelések elosztásának társadalmi intézménye lehet a jog is. A jogi igazságosság egyik
formája a bírói igazságosság. Eszerint a bíró akkor igazságos, ha pártatlan és megvesztegethetetlen,
ha ugyanazt a törvényt alkalmazza az azonos esetekre, illetve ha ítéletében nincs szerepe a
személyek társadalmi státusának. A jogi igazságosság másik formája a retributív, vagy megtorló
igazságosság. A megtorló igazságosság, akárcsak a bírói igazságosság olyan esetekre vonatkozik,
amikor jogi normákat és szabályokat sértenek meg: a különbség az, hogy míg a bírói igazságosság
esetében a hangsúly a jog pártatlan alkalmazásán van, addig a megtorló igazságosság esetén a
bűntett és a büntetés arányának a kérdése kerül előtérbe. A megtorlás (a büntetés) eszerint akkor
tekinthető igazságosnak, ha arányban áll az elkövetett tett súlyával. Ennek megfelelően az a bíró,
aki az elrettentés, vagy a “megjavítás” (átnevelés) elvére támaszkodva hoz ítéletet igazságtalan,
mert egyrészt nem az elkövetett tett képezi az ítélet alapját, hanem a tetthez képest egy “külső”
utilitarista szempont (az ítélet hasznossága illetve társadalmi hatása), másrészt pedig ezzel
összefüggésben megkérdőjelezi az egyének autonómiáját is. (Az egyén felelős tetteiért, de ez a
felelősség nem lehet sem kisebb, sem nagyobb, mint ami a tett és a megsértett norma viszonyából
következik). A jogi igazságosság kapcsán érdemes megemlíteni, hogy annak érvényessége nem
korlátozódik a polgári és büntető eljárásokra: a jogi igazságosság a politika és ezen belül a
kormányzás területén is érvényesül, mert amikor például az Alkotmánybíróság normakontrollt
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gyakorol egy-egy kormányzati döntés alkotmányossága fölött, akkor döntésében mellőznie kell
saját politikai szimpátiáit, nem lehet tekintettel arra, hogy “ki” kormányoz, azaz, az azonos eseteket
azonos módon, pusztán az alkotmányossági szempontokat szem előtt tartva kell elbírálnia.
A disztributív igazságosság.
A javak elosztásának intézményeként szolgálhat a politika is. Azt az igazságosság formát, amely a
politikai intézményrendszer segítségével osztja el, vagy osztja újra a javakat, disztributív
igazságosságnak nevezik. Hagyományosan a politika-és erkölcsfilozófiában ezt az igazságosság
formát tekintették “az” igazságosságnak. R.Nozick az igazságosságnak ezt a módját az
igazságosság “mintázaton” alapuló formájának nevezte, mert olyan mintákon alapszik, mint (a)
mindenkinek ugyanazt a dolgot, (b) mindenkinek érdeme szerint, (c ) mindenkinek munkája szerint,
(d) mindenkinek szükségletei szerint, (e) mindenkinek rangja szerint (f) a szegényebbnek többet, (g)
mindenkinek aszerint, hogyan hasznosítja a szóban forgó jószágot stb.
A közpolitika – a kormány – dönthet egy igazságosságelv alkalmazása mellett abból a
meggondolásból,

hogy a

legszegényebb

rétegeken

segítsen

(rawlsi-elv)234,

egy másik

igazságosságelvet azért alkalmazhat, hogy az általa alapvetőnek ítélt jószágot mindenki számára
egyformán hozzáférhetővé tegye (egalitáriánus igazságosság), határozhat úgy is, hogy bizonyos
szolgáltatásokat (pl. az oktatást) a „mindenkinek szükségletei szerint” elve alapján fog elosztani,
választhatja elosztási kritériumként az érdemet, a rangot, vagy a „mindenkinek munkája szerint”
elosztási mintát. A disztributív igazságosság fenti szabályai azt mondják ki, hogy az azonos
kategóriába tartozó emberekkel azonosan, egyenlően kell bánni, azaz tilos és igazságtalan a kettős
mérce alkalmazása. Az igazságosság fenti formáit nevezi Parelman formális és statikus
igazságosságnak. Formálisak a fenti disztributív sémák, mert pusztán azt követelik meg, hogy
“azokat a személyeket, akik egy és ugyanazon lényegi kategóriába tartoznak, ugyanazon a módon
kell kezelni”,235 eltekintenek viszont attól, hogy az emberek nem egyformák. Az igazságosság fenti
mintázatai statikusak, mert az elosztás szabályai ebben az esetben megváltoztathatatlanok. A
statikus igazságossággal, amelyet az igazságosság “konzervatív” formájának tekint, szembeállítja a
dinamikus igazságosságot, amely “reformer”, mert a szabályok és normák megváltoztatására
irányul.236 (Az igazságossággal szemben, az abszolút igazságtalanság olyan erkölcsi világállapotot
jelentene és jelölne, ahol a javak elosztásában nem érvényesülne semmilyen szabály vagy norma.
Ez lényegében a teljes önkény világa volna.) A mindenkinek munkája szerint elv azt követeli, hogy
234 V.ö. John Rawls,
235 Ch. Parelman,
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azonos munkáért egyenlő bér jár, a mindenkinek rangja szerint azt, hogy az azonos rangúakat
egyenlőkként kell kezelni, a mindenkinek érdeme szerint pedig azt, hogy azokat a személyeket, akik
egyenlő érdemmel bírnak, azonosan kell elbírálni. Mindebből kiviláglik, hogy a disztributív
igazságosság plurális, mert azok a kritériumok, amelyek alapján az azonos kategóriába tartozókat
egyenlően kezeljük sokfélék, és az is nyilvánvaló, hogy az egyes disztributív sémák (elosztási
kritériumok) egymással összemérhetetlenek és normatíve divergensek. A szükséglet-kritérium nem
mérhető össze a ranggal, a teljesítménnyel vagy az érdemmel, egyiknek az alkalmazása pedig
kizárja a többiét. A disztributív igazságosság különböző formái nemcsak ellentétben állnak
egymással, hanem az egyiknek az érvényre juttatása szükségképpen sérti a másikat: más szóval, ami
az egyik disztribúciós elv szempontjából igazságos, az a többi nézőpontjából igazságtalan.
Perelman

237ezt

a következő példával szemlélteti. Vegyük egy emberbarát munkaadónak az esetét,

aki úgy szeretné megállapítani munkásainak fizetését, hogy egyaránt tekintetbe veszi
szükségleteiket és munkateljesítményeiket. Az egyik közülük agglegény, míg a másik egy népes
család eltartója. Kezeld őket egyenlően és igazságtalan leszel, mert a mindenkinek szükségletei
szerint elv alapján többet kellene adnod a családos embernek, mint az agglegénynek. Kezeld őket
egyenlőtlenül és ismét megjelenik az igazságtalanság, mert megsérted a mindenkinek munkája
szerint formulát, ha többet juttatsz a családosnak. Az igazságosság dilemmájának e példája érvényes
a közpolitika döntési szituációira is: pl. az egészségügyi szolgáltatások elosztásában a kormány
igénybe veheti az elosztás egalitáriánus formáját, de bízhatja e szolgáltatások elosztását a piacra is,
alkalmazhatja a mindenkinek szükségletei szerint elvet éppúgy, mint a hasznosságon vagy a
rászorultságon alapuló kritériumot. Bármelyik elosztási sémát választja is, az ellentétben fog állni
az összes többivel, és legyenek a közpolitikai döntéshozó szándékai mégoly emberbarátiak és
méltányosak is, döntéseinek – a szükséglet- elv kivételével – mindig lesznek nyertesei és vesztesei.
Az igazságosság dilemmáját csak súlyosbítja az a tény, hogy a különböző igazságosság-formulák
nemcsak egymással állnak kibékíthetetlen ellentmondásban, hanem önmagukban véve is paradoxak.
A mindenkinek ugyanazt a dolgot egalitáriánus igazságosság-kritérium azt mondja ki, hogy
mindenkit ugyanazon a módon kell kezelni, függetlenül attól, hogy fiatal vagy öreg, egészséges
vagy beteg, gazdag vagy szegény, erényes vagy bűnöző stb. Az ellentmondás itt az, hogy ugyanazt
a mércét alkalmazzuk minden egyénre, noha az emberek különböznek egymástól. Ez pedig
igazságtalan. A mindenkinek érdeme szerint formula az egyének belső minősége, az emberi
személy érdemének megfelelően kezeli az embereket. A nehézség ebben az esetben az, hogy milyen
kritériumokra kell tekintettel lennünk az érdem megállapításánál: a cselekvés eredményére, esetleg
a cselekvés szándékára, vagy a személyes áldozathozatalra? Ha pusztán az eredményre lennénk
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tekintettel, az igazságtalan lenne, mert az emberek dologi és személyes erőforrásaik tekintetében
különböznek egymástól, ami pedig nagymértékben befolyásolhatja a teljesítményt. Ha viszont az
egyének belső motivációit és erőfeszítéseit azonosítjuk az érdemmel, ez ellentmondásban lesz a
produkált eredménnyel. Akárhogyan definiáljuk is az érdem fogalmát szükségképpen ahhoz a
paradoxonhoz jutunk, hogy valami egyszerre igazságos és ugyanakkor igazságtalan. Ugyanerre az
eredményre vezet a többi disztributív séma elemzése is.
A formális igazságosság plurális természetéből fakadó paradoxon (az, hogy az egyes igazságosság
kritériumok szemben állnak és kölcsönösen kizárják egymást, illetve, hogy ennek következtében
bármelyik igazságosság elvet alkalmazzuk is, az a többi fényében igazságtalannak fog tűnni) ennek
az igazságosság formulának a meghaladására kényszerít bennünket. A “megoldást” a méltányosság
jelenti, amely az igazságosság “mankójaként” az egyenlőtlenség csökkentését célozza. Perelman
szerint a méltányosság komplexebb igazságosság kritérium a formális igazságosságnál, mert
egyszerre veszi figyelembe az ütköző igazságosság kritériumokat, ugyanakkor a szemben álló
igazságosság formulák kiegyensúlyozása önkényes lesz, mert nincs sem olyan mércénk, sem olyan
elméletünk, melynek alapján dönthetnénk arról, hogy a rivális igazságosság kritériumok között
milyen arányt kell megállapítanunk, milyen alapon kell súlyoznunk. A méltányossághoz való
folyamodás azonban egy másik szempontból is paradox dolog: a formális igazságosság kritériumait
arra “találták ki”, hogy az emberek közötti elosztási viszonyokban szüntessék meg az abszolút
igazságtalanságot (a szabálynélküliséget és az önkényt), azonban a formális igazságosság
paradoxonjának feloldási kényszere és kísérlete a méltányosságban, visszavezet bennünket oda,
ahonnan elindultunk, azaz a szabálynélküliséghez és az önkényhez. Természetesen a
méltányosságban potenciálisan benne rejlő önkény és az önkény, mint abszolút igazságtalanság (és
mint kiindulópont) nem azonosak egymással, mert míg az utóbbi meghatározatlan és korlátlan,
addig az előbbi “meghatározott önkény”, melynek játékterét behatárolják az egymással szemben
álló igazságosság formulák.
Az igazságosság általános tárgyalásánál még egy fontos dolgot meg kell említeni: azt, hogy a
disztributív igazságosság valamennyi formája egy-egy érték köré szerveződik. A “mindenkinek
ugyanazt a dolgot” formula az egyenlőség, a “mindenkinek érdeme szerint” az érdem erkölcsi
értéke, a “mindenkinek munkája szerint” a teljesítmény, a “mindenkinek szükségletei szerint” az
emberi személy különösségének az értéke, a “mindenkinek rangja szerint” a státus és pozíció értéke
köré szerveződik. Az egyes igazságosság formulák közötti konfliktus mögött a különnemű értékek
közötti összeférhetetlenség (konfliktus) húzódik, aminek gyökere többek között az anyagi értékek
szűkössége (végessége) és az emberi vágyak és igények közötti feszültségben van, abban, hogy az
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elosztandó javak terjedelme és azoknak a személyeknek a száma között, akiknek a jószágokat
elosztják nincs egyensúly. Egy olyan világban, ahol a javak korlátlan módon állnának
rendelkezésre, az igazságosság dilemmái nem merülnének fel, az igazságosságnak nem lenne
értelme.
A valóságos közpolitikai gyakorlatban a javak és terhelések elosztásának a problémája sokkal
konkrétabban vetődik fel, mint ahogy azt fentebb taglaltuk.238 A javak elosztásánál itt ugyanis
tekintetbe kell venni azt is, hogy (a) mit osztanak el, (b) kiknek osztják el, (c) és hogy a disztributív
sémák milyen “konkrét” formáit alkalmazzák. Az allokálandó jószágok klasszifikálhatóak abból a
szempontból, hogy mennyi áll belőlük rendelkezésre. Ha a jószág ritka, ez azt jelenti, hogy nem
lehet minden személy szükségletét kielégíteni. A szűkösség Elster szerint lehet természetes, quasitermészetes és mesterséges. Természetes a szűkösség, ha az adott jószágot vagy szolgáltatást nem
lehet növelni. Quasi-természetes, ha az állampolgárok és állampolgári csoportok önkéntes akciói
révén az ellátás (a jószág vagy szolgáltatás) növelhető lenne egészen a kielégítés pontjáig. Például
állampolgári akciók útján elvileg megoldható lenne az állami gondozásba került gyermekek családi
gondozásba vétele. Mesterséges szűkösség akkor lép fel, ha a kormány elérhetővé tudná tenni a
javakat és/vagy szolgáltatásokat mindenki számára, de ezt valamilyen meggondolásból nem teszi.
Például a kormány elvileg képes lenne arra, hogy valamennyi óvodás korú gyermek számára
biztosítsa az ingyenes óvodai férőhelyet, ha úgy döntene. Az allokálandó jószág szűkössége, vagy
bősége nyilvánvalóan befolyásolni fogja az alkalmazandó allokatív séma megválasztását. Szűkös
javak esetében például nem lehet a “mindenkinek szükségletei szerint” igazságosság kritériumot
alkalmazni. Az elosztandó jószág, vagy terhelés oszthatósága, vagy oszthatatlansága ugyancsak
befolyásolni fogja az elosztást. Ha egy jószág oszthatatlan, akkor nem alkalmazható a
“mindenkinek ugyanazt” elve: ehelyett inkább a sorshúzással lehet élni. A közpolitikában
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ugyanilyen lényeges a javak terjedelmének a meghatározása, 239 amely különösen a jóléti és
szociálpolitikában játszik nagy szerepet. Ezzel kapcsolatosan olyan kérdéseket lehet feltenni, hogy
vajon a jóléti adományok szabályozási szintjeiben vagyonuk részeként kellene-e a kormánynak
tekintetbe vennie az emberek olyan tulajdonait, mint az autó vagy a lakás? Vagy számításba
kellene-e venni a legközelebbi hozzátartozók vagyoni helyzetét is? Az adópolitikában a levonások
megállapításában figyelembe kellene-e venni azt a tényt, hogy a különböző foglalkozást űző
embereknek különböző kötelező kiadásaik vannak, amelyeket nem kellene beleszámítani adóköteles
jövedelmük részébe stb. A közpolitikában a fentiekhez hasonlóan fontos tényező a recipiensek
körének a meghatározása, amelyhez többféle eszköz áll rendelkezésre. 240 A kiválasztási procedúra
pl. egy rangsor alapján hasonlítja össze egymással az egyéneket és úgy választja ki őket, hogy a
rangsor a lista tetejéről halad lefelé, egészen addig a pontig, amíg a jószágok ki nem merülnek. Egy
másik szelekciós mechanizmus a belépési procedúra, amely az egyéneket egy abszolút küszöb
alapján hasonlítja össze, és csak azok részesednek az adott jószágból, akik elérték ezt a küszöböt.
Ilyen pl. az a minimális pontszám, amelynek elérése feltétele az egyetemre való bejutásnak. Az
alkalmazott disztributív sémák aszerint is csoportosíthatóak, hogy van-e valamilyen vonatkozásuk a
juttatásra várakozók személyes tulajdonságaira, vagy nincs. Az előbbi kategóriába sorolhatók az
elosztás olyan konkrét formái, mint a sorban állás, a rangidősség vagy a várakozási listák, az
utóbbiba az elosztás olyan konkrét formái tartoznak, mint a sorshúzás, vagy az egalitáriánus
elosztás. A fentiek mellett a javak elosztásának kritériumai lehetnek még az életkor, a nem, a faj, az
állampolgárság, a családi státus, a lakóhely, a foglalkozás, a vallás, a jólét szintje: a listát tovább is
folytathatnánk. A jószágokat gyakran úgy allokálják, hogy összehasonlítják a várakozók jólétét.
Ilyenkor követhetik a rawlsi- vagy az utilitarista elvet. A jószágot odaítélhetik annak, aki a
legrosszabb helyzetben van, de annak is, akinél feltehetően a jólét legnagyobb növekedését
eredményezné. Az egészségügyben pl. általánosan bevett szelekciós standard, hogy az a páciens
kapja meg az életfontosságú, ritka gyógyszert, akinek túlélési esélye a legnagyobb. Máskor az
elosztás csak eszköz egy további közpolitikai cél eléréséhez. Az olyan javak és értékek, mint
amilyenek az önbecsülés, a tudás, az egészség stb. közvetlenül nem oszthatók ki senkinek, de
miután ezek nagymértékben az anyagi javak függvényei, a kormány manipulálhat úgy az anyagi
javak elosztásánál, hogy az mozdítsa elő eme jószágok és értékek emelését egy bizonyos társadalmi
rétegben vagy akár a társadalom egészében is. A kormányzati politika az előbbi esetben
alkalmazhatja a kvótarendszert, a pontozási rendszert, vagy a kompenzációt. Az önbecsülés és a
tudás, vagy az önbecsülés és az egészség emelését a közpolitika össze is kapcsolhatja egymással.
Például azonos pontszám esetén a hátrányos helyzetű diákokat előnyben részesítheti az egyetemre
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való bejutásban. Mindez hozzá járulhat ahhoz, hogy egyszerre emelkedjen a hátrányos helyzetű
hallgatók tudása és önbecsülése. Ha a nyugdíjasok számára olcsóbban teszi hozzáférhetővé a
gyógyszereket, ezzel hasonló hatást érhet el.
A közpolitikában sem nem önkényes, sem nem mechanikus dolog az, hogy a kormányzat az
elosztási formák fenti listájából mikor melyiket választja és alkalmazza. Elster szerint egy bizonyos
típusú elosztási séma mellett való döntés egy több szereplős politikai játszma végeredménye.
Fontos itt hangsúlyozni, hogy noha az allokációs sémák, vagy igazságosság elvek adottak, ezeket
nem lehet és nem is kell kitalálni, az azonban, hogy melyik allokációs sémát fogják a fenti listáról
választani, milyen célból és kinek az érdekében, az már korántsem eleve elrendezett dolog. Elster
négy olyan társadalmi csoportot különböztet meg, amelyeknek szerepük van egy adott közszolgálati
szektor disztributív sémájának megválasztásában. Ezek: (a) a legfelsőbb szintű politikai vezetők, (b)
az intézmények vezetői, (c) a társadalmi érdekcsoportok (lobbik) és (d) a közvélemény. A
játszmába a szereplők eltérő motívumokkal és értékrendekkel lépnek be.
A politika legfelsőbb szintű szereplőinek az első számú motívuma a hatékonyság. A hatékonyság
ezen a szinten azért játszik döntő szerepet, mert a különböző érdekcsoportok és az adminisztráció
nyomásának kitett politikus számára ebben a helyzetben az egyetlen ésszerű motívum csak a
gazdasági racionalitás lehet. Ebből a motiváltságból következik, hogy a politikusok csak akkor
hajlandók a szűkös pénzalapokat különböző javak allokálására fordítani, ha meg vannak győződve
arról, hogy a pénzt hatékonyan fogják felhasználni. Így pl. vonakodni fognak attól, hogy
támogassák az állami bérlakásokat, ha az előrejelezhető eredmény ezek tönkretétele lesz, vagy nem
fognak pénzt átutalni a hátrányos helyzetűek oktatására, ha ezek az erőfeszítések alacsony
hatásfokúaknak tűnnek. Elster vizsgálódásai szerint a hatékonyságot a legmagasabb szinten úgy
“mérik”, hogy összehasonlítják azt, hogy ugyanazt a pénzösszeget hogyan használják fel más
szektorokban. Az egyes szektorok közötti összevetés azonban gyakorta nehézkes, mert nincs közös
mérték, összehasonlítási alap, mondjuk az egészségügy és az oktatásügy esetében. A szektoron
belül a hatékonyságot úgy mérik, hogy megnézik, hogy az adott jószág milyen hatással volt azokra
az egyénekre, akik ezt megkapták. Elster szerint az önérdek motívuma ezen a szinten csekély
szerepet játszik (G.Tullock vagy Niskanen ennek pontosan az ellenkezőjéről van meggyőződve), az
egyenlőség eszméje azonban főként azért lényeges dolog a politikus számára, mert ki van téve a
közvélemény kritikájának, amelynek szemében az egyenlőség mindenekfelett való érték.
A második szinten elhelyezkedő szereplőket (ezek az allokatív intézmény vezetői) is motiválja az
egyenlőség és a hatékonyság eszméje. A különbség az, hogy ezen a szinten a tekintet nem a globális
207

hatékonyság és egyenlőség eszméjére irányul, hanem a konkrét ügyekre, ennélfogva az itt
érvényesülő hatékonyság és egyenlőség értéke is lokális színezetet kap. Míg a legfelső szinten pl. az
egészségüggyel kapcsolatban a szektor egészét annak megfelelően fogják megítélni, hogy az
mennyiben járul hozzá a társadalmi összjólét maximálásához, addig intézményi szinten a megítélés
alapja az lesz, hogy pl. az orvosi ellátás hogyan hatott az adott egyének egészségi állapotára. Az
önérdek ezen a szinten akkor jelenhet meg, amikor a szóban forgó jószág allokálása diszkrecionális
procedúrán keresztül történik, ami megteremtheti a korrupció lehetőségét.
A harmadik szinten elhelyezkedő szereplőket kifejezetten az önérdek motívuma mozgatja. Ezek a
lobbik, amelyek alkudozások és szavazási procedúrák útján szeretnék elérni, hogy olyan elosztási
elvek érvényesüljenek, amelyeket a jószág várományosainak olyan szűkebb csoportjai támogatnak,
amelyeknek a nyomásgyakorló csoportok a szócsövei.
A játszma negyedik szereplője a közvélemény (a médiák), amely a javak elosztásával kapcsolatos
kontroll funkcióját főként az egyenlőség és a méltányosság eszméjére alapozza.
Ez a négyszereplős politikai játszma dönti el, hogy az adott helyzetben a szűkös javak elosztására
milyen elosztási sémát fognak alkalmazni, kiknek az érdekében és milyen céllal. Az allokatív séma
megválasztása politikai küzdelemben valósul meg, mert a résztvevő csoportok egymástól eltérő
érték- és érdekrendszerek perspektívájából közelítenek az elosztási elvekhez. A koalícióképzés, a
politikai alkudozások, a kölcsönös szívességek rendszere stb. azok a legfontosabb politikai
eszközök, amelyek a megegyezést előmozdítják. Minthogy az allokatív sémáknak a kiválasztása
politikai alkudozások tárgya és politikai küzdelmek végeredménye, ez egyben azt is maga után
vonja, hogy az elosztási forma, amelyben a résztvevők megállapodtak sem politikailag, sem
erkölcsileg nem lesz optimális, mert mindig lesznek nyertesei és vesztesei.
Az elosztást meghatározó játszmának van egy ötödik szereplője is, azok az egyének vagy
csoportok, akik az adott jószág várományosai. Közvetve ők is bele fognak szólni a javak
elosztásába. A recipiensek sok esetben kiszolgáltatottjai annak az intézménynek, amely a javak
elosztása fölött diszponál, bizonyos embercsoportok annak sincsenek tudatában, hogy jogosultak
valamely jószágra, vagy ha tudják is ezt, akkor nem tudják, hogyan kell ezt pl. kérvényezni, hogyan
kell a listára felkerülni. Más esetekben a recipiensek eltagadhatják vagy meghamisíthatják azokat a
tényeket és adatokat, amelyek alapján a hivatal rangsorolja a várakozókat és így a többi várakozó
rovására jogtalan előnyökhöz juthatnak. Kirívóbb esetekben a recipiensek saját jólétük maximálása
érdekében a morál hazárdhoz, a csaláshoz folyamodhatnak. A várakozók listájára való jogtalan
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bekerülés, vagy a tudatlanságból való be nem kerülés szemmel láthatóan sérti az igazságosságot,
mert azok jutnak a javakhoz, akik azokra nem jogosultak.
A javak elosztásával - az igazságossággal - kapcsolatos kormányzati döntések lehetnek “tragikus
döntések” is, amelyek mélyebb bepillantást engednek az igazságosság paradox természetébe és
egyúttal abba is, hogy a kormányzati döntések emberi sorsokat érintenek. Egészen általánosnak
mondható dolog, hogy a parlament és a kormányzat úgy osztja el a költségvetést, hogy soha és
sehol nem szavaz meg elégséges forrásokat a különböző életmentő programokra, mint amilyenek a
vese-, máj vagy szívtranszplantáció. Calabresi és Bobbit 241 ezeket a döntéseket elsőrendbeli
tragikus döntéseknek nevezi, mert a költségvetésnek valószínűleg sohasem lesz “elegendő” forrása
arra, hogy a drága gyógykezelés iránti minden jogos igényt ki tudjon elégíteni. A másodrendbeli
döntéseket

azokban

az

egészségügyi

intézményekben

kell

meghozni,

amelyekben

a

szervátültetéseket elvégzik. Az intézmény vezetőinek itt arra a szörnyű kérdésre kell választ adniuk,
hogy a recipiensek közül kik kapják meg az életmentő technológiákat, és kik nem. A másodrendbeli
döntések a megfelelő szakemberekre tartoznak: ezeknek kell a különböző jogosultsági standardok
és procedúrák alapján élet és halál fölött dönteniük, arról határozniuk, hogy kik részesülnek
ezekben az életmentő programokban és kik nem. Egy ilyen döntés, valamelyik igazságosság
formula melletti “elköteleződés” és az ez alapján való döntés (allokáció), amellett, hogy tragikus,
borzalmas is, mert sem racionálisan, sem erkölcsileg nem alapozható meg. Hogy a szakemberek
válláról levegyék ennek a szörnyű döntésnek a pszichológiai és erkölcsi súlyát, Calabresi és Bobbit
az un. “nem- felelős bíróság” intézményének a bevezetését javasolta. Ezek a bíróságok olyan
intézmények lennének, amelyeknek döntéseiket nem kellene indokolniuk - szemben a rendes
bíróságokkal, amelyek mindig nyilvánosak -, de amelyek elégséges hatalommal rendelkeznének
ahhoz, hogy kötelező érvényű döntéseket hozzanak azzal az elosztási formával kapcsolatosan,
amelyet az intézmények vezetőinek azután alkalmazniuk kell. Calabresi és Bobbit úgy érvelt, hogy
ha ezeknek a bíróságoknak felelősen, azaz nyilvánosan kellene indokolniuk az általuk kiválasztott
“igazságosság sémát” - azt, hogy milyen kritériumok alapján kell majd az egyes konkrét
döntéshozónak ítéletét meghoznia - úgy ez torzítóan befolyásolná ezeket a döntéshozókat, a
pácienseket a tények manipulálására késztetné, egészében pedig megrendítené a bizalmat e
bíróságokban. A nem-felelős bíróság intézménye azonban (a méltányossághoz hasonlóan) nem
több, mint egy jobb híján alkalmazható “mankó”, amely az igazságosság ellentmondásait nem tudja
megoldani: szerepe az, hogy megszabadítsa a közvetlen döntéshozót a cselekvésével együtt járó
erkölcsi és pszichológiai tehertétel elviselésének súlyától.
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A következőkben a XX. század három legjelentősebb igazságosságelméletének ismertetésére térek
rá.
Rawls igazságosságelmélete
A kanti típusú szerződéselv legjelesebb képviselője John Rawls, aki szerint az emberek az erkölcs
nézőpontjából jelentősek, nem pedig azért, mert képesek másoknak előnyt nyújtani vagy másokat
megkárosítani. Jelentőségük, Kantnak megfelelően, abban áll, hogy nem eszközök, hanem
önmagukban vett célok. Ez a kijelentés implicite azt állítja, hogy az emberek erkölcsileg egyenlők,
minden ember számít, és minden ember egyformán számít, minden egyén jogosult az egyforma
tekintetbevételre és tiszteletre. Rawls szerint az egyenlő tekintetbevétel társadalmi szinten az
igazságosság iránti természetes kötelességként jelenik meg: az embernek kötelessége az igazságos
intézményeket támogatni és ahol ilyenek nincsenek, ott létrehozásukban közreműködni. Ez a
kötelesség nem a beleegyezésből és nem is a kölcsönös előnyökből következik, hanem erkölcsi
érzékként hozzá tartozik az emberhez, mint olyanhoz. A kérdés az, hogy mi a tartalma az
igazságosság iránti természetes kötelességünknek, és mi a pontos jelentése az igazságosságnak?
Rawls elmélete előzményeként kell számon tartanunk, hogy Platón alkalmazta először a szerződés
eszméjét az igazságosság megvilágítására az Állam második könyvében. Ugyancsak az elődök
sorában kell megemlítenünk, a korábban már idézett Epikuroszt is, az újabb időkből pedig Kant
nevére kell felhívni a figyelmet, aki Rawls legfontosabb elődeként, maga is a korábbiakhoz
hasonlóan járt el. Azonban Kant a társadalmi szerződés fogalmát nem a politikai autoritás, hanem
az ész természetének megvilágítására használja; az ész az, ami segít meghatározni az igazságos
törvényhozás formáját és tartalmát. Kant szerint az arról való gondolkodás, hogy vajon milyen
törvényekben egyeznének meg az emberek, felfed valamit a törvények igazságosságáról. Pl. ha a
törvények megengednék a szolgaságot, akkor az alávetettek megtagadnák az egyetértést, csak a
minden személynek egyenlő státuszt biztosító törvényeket támogatnák, mert csak ezt tartanák
igazságosnak. Hasonlóképpen az egyetértés a tesztje annak is, hogy az állami politika morálisan
adekvát-e, vagy sem. Hampton242 szerint Kant esetében a társadalmi szerződés eszméjét erkölcsileg
alátámasztott eljárásként kell elgondolni. (moral proof). Természetesen adódik a kérdés, hogy a
szerződés fogalma miért tesztje a politika vagy a jog erkölcsi értelemben vett adekvátságának, azaz
az igazságosságnak? Kant szerint a szerződés fogalma arra utal, hogy az embereket öncélnak és
nem eszköznek kell tekinteni. Ha a személy önmagában értékes és nem csak eszköz, akkor a
fontosságát másoknak, az intézményeknek és az államnak is el kell ismernie. Ebből indul ki Rawls,
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aki maga is úgy véli, hogy a szerződés melletti érvelés felidézi az egyetértés fogalmát: olyan eljárás
ez, amely minden egyént magában foglal, akik értékelik az igazságosságfogalom következményeit
és annak hatását. Azonban, Kanttól eltérően, Rawls úgy véli, hogy a szerződéses eljárásnak az
igazságosság legátfogóbb, legelvontabb fogalmát kell tesztelnie, nem pedig különös kormányzati
politikákat és törvényeket.
Az egyének eltérően gondolkodhatnak arról, hogy mit tekintenek jó életnek vagy milyen
értékdimenziók mentén képzelik el a jó társadalmat. Ezekben a kérdésekben valószínűleg nem
jutnak egymással konszenzusra. Egyetértésre juthatnak viszont – mondja Rawls 243 – azokban a
politikai játékszabályokban, amelyek közösségi életüket szabályozzák. A politikai játékszabályokra
vonatkozó konszenzus nem a társadalom egészének a működési elvére vonatkozik, hanem pusztán a
politikai rendszerére, ezért a feleknek megengedi, hogy nekik tetsző életformákat válasszanak, és
hogy úgy gondolkodjanak a jó társadalomról, ahogy nekik tetszik. Rawls szerint a legfőbb politikai
jó, az igazságosságról közösen osztott elképzelés: az igazságosság éppúgy elsődleges erénye a
társadalmi intézményeknek, ahogyan az igazság a megismerésnek. Az igazságosság közös
elképzelése azokra az elvekre és procedúrákra vonatkozik, amelyek a politikai közösség életét és
ezen belül az egyének egymáshoz való viszonyát szabályozzák.
Rawls abból a kérdésből indul ki, hogy a társadalmi struktúra milyen elveiben és szabályaiban
állapodnának meg azok a képzeletbeli államalapítók, (akik szabad, racionális és egymással egyenlő
lények), ha a tudatlanság fátyla mögött kellene az általuk igazságosnak tartott társadalom elveiről
dönteniük. A tudatlanság fátyla két dolgot foglal magában: (1) azt, hogy a jövendőbeli államhoz
csatlakozó egyének tudatában vannak annak, hogy a természetes elsődleges javak (intelligencia,
fizikai erő, képzelőerő, tehetség, egészség stb.) és a társadalmilag elsődleges javak (hatalom,
társadalmi lehetőségek, gazdagság, jövedelem stb.) birtoklása tekintetében különbözni fognak
egymástól. (2) Nem tudják viszont azt, hogy milyen lesz a saját társadalmi helyzetük (hogy ők
személy szerint mennyit fognak a fenti javakból birtokolni) a jövendőbeli társadalomban. A rawlsi
gondolatkísérlet arra kérdez rá, hogy ebben az eredeti helyzetben milyen igazságosság fogalom
mellett döntenének a résztvevők. Rawls azt a választ adja, hogy a képzeletbeli államalapítók (a)
elfogadnák azt, hogy minden személynek egyenlő joga van az individuális szabadságjogokhoz,
amelyek összeegyeztethetőek mások szabadságával.(szabad választás és választhatóság joga, szólás
és gyülekezési szabadság, gondolat és lelkiismereti szabadság) (b) Abban is megállapodásra
jutnának, hogy a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csak akkor igazságosak és
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akceptálhatóak, ha azok mindenkinek előnyére szolgálnak, különös tekintettel a népesség ama
csoportjaira, amelyek a legrosszabb helyzetben vannak. Ezen túl, a társadalmi egyenlőtlenségek
csak abban az esetben fogadhatóak el, ha olyan társadalmi szerepekhez kapcsolódnak, amelyek
bárki számára hozzáférhetőek. Az igazságosság második elve disztributív princípium, amely nem
egalitáriánus módon osztja el a gazdasági, hatalmi és szellemi javakat, de mindenki számára
egyenlő módon teszi azokat hozzáférhetővé. Amint arra Ludassy Mária244 rámutat, Rawls az
igazságos társadalomban is akceptálható egyenlőtlenségek igazolását az egyenlő esélyek maximális
garantálásával akarja megoldani, amelynek objektív feltétele a mérsékelt szűkösség állapota (a
szélsőséges szűkösség állapotában a szabadság primátusa illuzórikus lenne, a bőség világában pedig
felesleges az igazságosság), szubjektív feltétele pedig a kölcsönösen előnyös kooperáció feltételeit
alapozza meg. (Ide tartozik a különböző életformák elfogadása, a vallási és világnézeti
meggyőződések kölcsönös tiszteletben tartása, a különböző ideológiák megengedése).
Rawls érvelése mögött az a meggondolás húzódik, hogy az egyének szempontjából az
együttműködés, a kooperáció hasznot jelent. Ha a kooperáció minden résztvevő számára hasznos,
akkor az előnyöket úgy kell allokálni, hogy valamennyi résztvevő számára vonzóvá tegye a további
önkéntes együttműködést. Ennek azonban az a feltétele, hogy az együttműködés javasolt formája
(az igazságosság elv) minden kooperáló fél számára elfogadható legyen. Rawls szerint az általa
javasolt két igazságosság elv méltányos és racionális egyezség, mert ha az együttműködés minden
fél számára előnyös, akkor azok is érdekeltek lesznek a kooperációban, akikkel a természet, vagy a
társadalom bőkezűen bánt (akik a természetes elsődleges és a társadalmilag elsődleges javak
nagyobb hányadát birtokolják társaiknál) és azok is, akikkel a természeti és társadalmi véletlen
mostohán bánt. Az eredeti helyzetben a tárgyaló felek azért is a fenti két elvet választanák – érvel
Rawls -, mert bizonytalanok abban, hogy az általuk megalapítandó társadalomban milyen lesz a
társadalmi helyzetük. Miután az is előfordulhat, hogy a legjobb, de az is, hogy a legrosszabb
pozícióba kerülnek, ezért ha racionálisak, akkor kockázat kerülők lesznek, azaz el fogják fogadni az
igazságosságnak azt az elvét, amely a legrosszabb helyzetűeket támogatja és arra fognak törekedni,
hogy megállapodjanak azoknak az alapvető javaknak (primary goods) a körében, amelyekről azt
gondolják, hogy azokat valamennyi egyénnek birtokolnia kell.
Rawls igazságosságelmélete, amint az igazságosság két elvének az egymáshoz való viszonyából is
kiderül ( a szabadság értéke prioritást élvez az egyenlőséggel szemben), felfogható úgy is, mint a
különböző értékek vertikális elrendezési kísérlete. Rawls készpénznek veszi a konfliktusban álló

244 V.

ö. Ludassy Mária, Szabadság, egyenlőség, igazságosság, Magvető Kiadó Budapest, 1989.

212

értékek

pluralitásának

a

tényét,

bevallván

a

normatív

elvek

inkommerzurabilitását

(összemérhetetlenségét) és divergenciáját (szétágazását). A normatív divergencia két problémáját
teszi fel direkten: a szabadságjogoknak és az egyenlőségnek a kiegyensúlyozását, ill. az
egyenlőségnek és a hatékonyságnak (ill. jólétnek) a kapcsolatát. A megoldás közismerten az
igazságosság két elvében testesül meg. Az értékek közötti konfliktus feloldása a lexikális elrendezés
alapján valósítható meg, amely a normatív elvek közötti szigorú hierarchikus viszonyrendszert
jelöli. Az elmélet prioritást ad a szabadságjogoknak az egyenlőség értékével szemben, ez utóbbinak
pedig a hatékonyság és a jólét értékeivel szemben. Az igazságosság második elve, az úgynevezett
„difference principle”a hatékonyság elvnek ( a Pareto optimalitásnak) és az igazságosság erős
elvének, mint redisztribúciós kritériumnak a kombinációja. A redisztribúciós mechanizmusok addig
a kritikus pontig működnek, amelynél csökkenni kezd a gazdaság teljesítménye (ami annak a
következménye, hogy a redisztribúciós sémák negatívan hatnak az ösztönzőrendszerre), ami
csökkenteni fogja a legrosszabb helyzetűek jövedelmét is. A hatékonyság és az egyenlőség, a
társadalom teljes jövedelme és az igazságosság közötti „trade off” valódi értékkonfliktus magán az
elméleten belül. Az egyenlőség prioritása a hatékonysággal szemben nem hogy nem küszöböli ki a
két érték közötti kollízió lehetőségét, hanem maga gerjeszti azt. 245
E nagyhatású elmélettel szemben számos kétely fogalmazódott meg. Az eredeti helyzettel
kapcsolatos kételyek: tényleg szerződéses alapú-e az elmélet? Vajon minden egyes személy
egyenként Rawls elvét követné-e?
Nem egészen világos, hogy miért kezeli Rawls evidenciaként, hogy egy szavazásnál (még ha
ideáltipikus is az) az emberek szükségképpen előnyben részesítenék a szabadságjogokat mondjuk a
jóléttel szemben. Ez is egy valódi „trade off”: erre figyelmeztetnek a fejletlen országok
modernizációs dilemmái, vagy a Nagy Inkvizítor poémája Dosztojevszkij a Karamazov testvérek c.
regényében. ”Megértik végül maguk is, hogy a szabadság és a bőséges földi kenyér egyszerre
elképzelhetetlen mindenki számára, mert soha, sohasem tudnak megosztozni rajta.” 246 Az is
kérdéses, hogy vajon szerződéses alapú gondolkodással fejtette-e ki Rawls az igazságosság
elméletét? Hampton szerint, bár a szerződés megkötését azután posztulálja (azután állítja fel
követelményként), miután minden részvevő meghatározta saját preferenciáit, valójában a két
igazságosságelv kiválasztásának (az eredeti helyzetben) semmi köze a szerződéshez, a választás
“A difference principium a hatékonyság elvnek (a Pareto optimalitásnak) és az igazságosság erős elvének , mint
redisztribúciós kritériumnak a kombinációja…A redisztributív sémák addig a pontig vannak bevezetve, amelynél az
a kár, amit az ösztönzőrendszerre gyakorolnak, azt eredményezi, hogy a teljes végeredmény csökkenésének
következtében a legrosszabb helyzetűek pozíciója is romlik. Itt egy valódi trade-off áll fenn a teljes jövedelem és az
igazságosság között …” Jan-Eric Lane, The Public Sector, SAGE Publications London, 207.o.
246 Dosztojevszkij, A karamazov testvérek, Európa Könyvkiadó 1959, I.k. 108 o.
245

213

inkább azt jelenti, hogy mindenki önmagában gondolkodik, tudván, hogy akárki is lehetne, és azt
választja, hogy a legrosszabb helyzetűek ne legyenek vesztesek. Ez a „bárki lehetnék” fogalmaként
jelenik meg, nem pedig az egyetértésre való kilátásként, ami Rawls szerint, magyarázatot nyújt arra,
hogy a potenciális államalapítók miért köteleződtek el a második elv mellett. De ha az elvek
kiválasztásának nincs szerződésfunkciója, akkor miért kellene Rawls érvelését szerződéselvűnek
tekinteni?
Mások szerint, mivel Rawls nem foglalja bele érvelésébe a szerződést, így sérül az elmélet
hitelessége, veszít morális súlyából. Ez a kritika a maximin szabályra vonatkozik, amit főként az
utilitaristák és a racionális választások elméletének a hívei fogalmaznak meg; a bizonytalan
helyzeteknek ugyanis van racionálisabb megoldási módja is. Az ész elégtelenségének elve azt
sugallja az embernek, hogy a lehetőségeket a kilátások valószínűsége szerint rendezze. Ha „n”
személy alkotja a társadalmat, akkor az embereknek úgy kellene értékelniük a lehetőségeket, hogy
„1/n” valószínűséggel lehetnének ez vagy az a személy, és ennek következtében nem a legrosszabb
helyzetűekkel azonosulnának. Szemben Rawlsszal, a magyar származású Nobel díjas közgazdász,
Harsányi János247 is amellett érvel, hogy az eredeti helyzetben, a társadalom “n” tagja mellett, a
racionális egyén nem a rawlsszi igazságosság elvet választaná, mert „1/n” valószínűséget
tulajdonítana annak, hogy a legjobb, a legrosszabb, vagy átlagos helyzetű egyénné válik (ezt nevezi
Harsányi “valószínűségegyenlőségi feltevésnek), ami arra késztetné, hogy - utilitarista alapon olyan társadalmi struktúrát válasszon, amely a társadalom egyedei számára a legmagasabb “átlagos
hasznossági szintet” biztosítja. Harsányi szerint az emberek minden potenciális társadalmi
szerveződést az általuk elérhető átlagos hasznossági szint alapján értékelnek: ezt nevezi az “átlagos
hasznosság elvének”. Harsányi modelljében a potenciális “államalapítók” mindegyike két
különböző preferenciarendszerrel rendelkezik: az egyik a “személyes preferenciák rendszere”
(ebben fejeződik ki az egyén önérdeke), a másik az “erkölcsi preferenciák rendszere”, amely az
átlagos hasznosság elvének megfelelően ugyanolyan súllyal veszi figyelembe a társadalom többi
tagjának érdekeit is. Harsányi kifejti, hogy ha Rawls maximin szabályát következetesen végig
vinnénk, akkor még az utcára sem merészkedhetnénk ki, mert fennáll annak a lehetősége, hogy elüt
egy autó, vagy hogy lelőnek: miután a maximin szabály azt mondja, hogy kerüld el a lehetséges
opciók legrosszabbikát, ezért ha ezt követed, nem fogsz kimenni az utcára. A maximin elvvel az
alapvető probléma - érvel Harsányi -, hogy megsért egy “folytonossági követelményt”, mert
hihetetlenül

irracionális

dolog

néhány

valószínűtlen

kedvezőtlen

eshetőségre

alapozni

magatartásunkat, függetlenül attól, hogy ezeknek az eshetőségeknek mennyire kis valószínűséget
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tulajdonítunk.
Rawls bírálóinak többsége az elmélet következményeit célozza meg, akár jobb, akár baloldalról jön
is a kritika. Jobb oldalon azzal vádolják, hogy nem veszi tekintetbe az erőforrások elosztásakor az
erőfeszítés, az érdem és a felelősség értékkritériumait. Ha az ebben való különbségektől
eltekintünk, ha ezek tekintetbe vétele nélkül, mechanikusan érvényesítjük az igazságosság második
elvét (a legrosszabb helyzetűek előnyben részesítése) az elősegíti a potyautasságot. A baloldali
kritika a szabadság egyenlőség fölé való helyezését rója fel az elmélet hibájaként, szerintük pont
fordítva kellene eljárni, a jólétet és az erőforrásokban való egyenlőséget kellene preferálni.
Robert Nozick a mintázatokon és célállapotokon alapuló igazságosság fogalmat egyaránt bírálja. Az
első az elosztási sémákat bizonyos mintázati elvek szerint akarja alkalmazni: pl. mindenki munkája
szerint, érdeme szerint, szükséglete, rangja stb. szerint kell részesüljön a javakból és terhekből. A
második valamilyen célt akar elérni az elosztáson keresztül; Nozick szerint Rawls elmélete ez
utóbbi kategóriába tartozik, mert azt követeli, hogy az állam úgy rendezze el a társadalmat, hogy az
bizonyos célállapotba kerüljön, nevezetesen, hogy a legrosszabb helyzetűek kilátásai javuljanak.
Nozick szerint

az igazságosságnak

ez a formája bizonyos emberek számára szükségképp

igazságtalan. A mintázaton és a célállapoton alapuló igazságosság ellentmond a szabadságjogoknak,
ezért Nozick egyetért Rawls első igazságosság elvével, de tagadja a második érvényességét. Azt
állítja, hogy Rawls elmélete az igazságosság második elve miatt nem képes érvényesíteni Kant
gondolatát, mi szerint az ember cél és nem eszköz. Nozick szerint, ha elismerjük az ember jogait,
csak akkor tekintjük őt célnak. Szerinte Rawls elmélete nem védi meg az egyént az állam
hatalmától, hanem kiszolgáltatja annak. Közvetve azt állítja, hogy csak az a rendszer igazságos és
felel meg a kanti elveknek, amely elismeri az egyének abszolút jogát testük, munkájuk, tehetségük
kifejlesztésében, választásaikban és a tulajdonukkal való rendelkezésben.
Nozick igazságosságelmélete
A Locke-ra orientált szerződéselvűség egyik legkiválóbb képviselője, Robert Nozick, szerint a
potenciális államalapítók az anarchiával jellemezhető természeti állapotban a minimális állam
megvalósítására szerződnének. Nozick 248 hírhedt könyvében igazságosság elmélete fogalmi
keretében alapozza meg társadalmi szerződés-elméletét, amelyben arra a kérdésre keresi a választ,
hogy milyen alapon igazolható morálisan a magántulajdon. Némelyek úgy érvelnek, hogy a
tulajdont a szükségletek alapján kellene elosztani, mások úgy vélekednek, hogy az érdemet kellene
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a tulajdonszerzés bázisává tenni. Nozick ezekkel szemben azt állítja, hogy a tulajdon alapja a
jogcím (entitlement) kell legyen. Egy gazdag emberre, aki szerencse útján megsokszorozza
vagyonát – amire egyrészt már nem lenne szüksége, másrészt, aki az újabb vagyonhoz nem
személyes kiválóságának az eredményeként jutott – mégis úgy tekintünk, mint aki jogosan
birtokolja újabb vagyonát. Ez azt mutatja, hogy a magántulajdon igazságosságának a megítélésében
nem a szükségletek, nem is az érdem a döntő, hanem az a tény, amely arra utal, hogy a tulajdont
olyan módon szerezte-e meg, amely feljogosítja őt ennek birtoklására. Nozick saját, magántulajdont
legitimáló elméletét az igazságosság jogosultságon alapuló elméletének nevezi (entitlement theory
of justice).Az elmélet azokat a procedúrákat elemzi, amelyek révén az egyének jogosan juthatnak
tulajdonhoz. Ezek közül az első a szerzés igazságossága, amely a még senki által nem birtokolt
javakra vonatkozik, ill. azok megszerzésének a szabályait rögzíti. A második, az átruházás
igazságossága, amely azokat a szabályokat írja le, amelyek a javaknak a személyek közötti
jogszerű, legitim mozgását definiálják. Mindkét igazságossághoz hozzárendelendő egy megszorítás:
az új, mások által korábban még nem birtokolt dolgokat csak azzal a megszorítással lehet
megszerezni, ha ezzel a jövendőbeli tulajdonos nem rontja mások helyzetét. Pl. ha valaki ki akarja
sajátítani a sivatagban lévő egyetlen vízforrást, úgy ehhez nincsen joga, mert ezzel rontaná mások
élethelyzetét. Az átruházás esetében a megszorítás azt írja elő, hogy csak az önkéntes,
kényszermentes csere esetén jogszerű a tulajdon átruházása.
Ha a világ teljesen igazságos lenne, akkor a következő definíció kimerítően lefedné a javak
igazságos birtoklásának elveit: (1).az a személy, aki az igazságos szerzés elveinek megfelelően
jutott valaminek a birtokába, az erre a birtokra jogosult, (2). Az egyén, aki az átruházás
igazságosságának formulájával összhangban szerzett tulajdont, feltételezve, hogy az átruházó is
jogszerűen birtokolta a dolgot, jogos tulajdonosnak tekintendő., (3) az (1) és (2) ismételt
alkalmazásán kívüli esetekben senki nem jogosult valaminek a birtoklására. Az elosztás tehát akkor
igazságos, ha egy másik igazságos elosztási állapotból legitim eszközök igénybevételével jött létre.
Mivel a világban előfordulnak igazságtalanságok, ezek korrekciójára igénybe kell venni egy
harmadik igazságosságot, a helyreigazítás (rectification) igazságosságát, amelynek az a szerepe,
hogy korrigálja a múltban elszenvedett igazságtalanságokat.
Ez utóbbi vonása miatt nevezik Nozick elméletét procedurális, vagy történeti igazságosság
elméletnek is. Többek között az igazságosság történeti dimenziójának, a múltban elszenvedett
igazságtalanságok és sérelmek orvoslásának vagy kompenzálásának a kapcsán válik az elmélet a
kormányzati politika szempontjából relevánssá.
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Nozick elméletében a jog (ill. a szabadság) nemcsak az igazságos tulajdon alapja, hanem az
egyének közötti interakcióknak és az egyén államhoz (politikához) való viszonyának is. Nozick az
individuális jogokat - a személyes szabadságot - fundamentális értéknek tekinti, amely prioritást
élvez minden más „értékkel” szemben. Ezek a jogok a természetjog kategóriájába tartoznak, azaz
(1).születésénél fogva minden egyén birtokolja azokat, (2) fontos vonásuk, hogy természet adta
adottságok, nem társadalmi termékek. A személyek elidegeníthetetlen természetes jogai: a
szabadság (testemnek, lelkemnek, szellememnek egyedüli birtokosaként azt kezdek az életemmel,
amit akarok), az élethez való jog, életem megvédéséhez való jog, a tulajdonhoz való jog. Ha az
individuális

jogokat

fundamentálisaknak

tekintjük,

akkor

ezzel

kizárjuk

mindenfajta

értékkonfliktusnak a lehetőségét mind az egyének egymáshoz való, mind az államhoz való
viszonyából. Sem az utilitarista közjó, sem a gazdasági hatékonyság, sem a jóléti programokban
megfogalmazott disztributív igazságosság, (a jóléti állam különböző kifizetési transzferjei és az
ezek alapjául szolgáló adózás) értékeinek a nevében nem lehet csorbítani a libertáriánus jogokat és
az egyének egymással szemben sem támaszthatnak semmiféle kompenzáció nélküli, pozitív
jogigényt. A jog (ok) ill. a szabadság lényegileg negatív: határa addig terjed, míg a többi egyén
hasonló jogait és szabadságát nem sérti. Pozitív jog csak a szerződésekben keletkezik: ha pl. fizetek
az orvosnak azért, hogy az életemet megmentse, akkor pozitív jogot szerzek az orvos egészségügyi
ellátására. A természetjog önmagában negatív jog, amely azon a negatív követelésen túl, hogy
mások szabadságát tiszteletben kell tartani (amit én is elvárok a többiektől), nem tartalmaz
semmiféle, más személyektől, vagy az államtól elvárható pozitív (ellenszolgáltatás nélküli)
követelést, vagy kötelezettséget. Azonban sok esetben nehéz meghatározni azt, hogy hol húzódik a
határ az önkéntesség (szabadság) és a kényszer, a jogszerű és jogszerűtlen, ill. az individuális jogok
érvényességi igényei között. Példákat hozok fel ennek érzékeltetésére, amelyek egyébként
Nozicktól valóak. A munkás, akinek nincsen tulajdona, vajon kényszerítve van-e arra, hogy a
tőkésnek dolgozzon, vagy önkéntesen teszi azt? Ha valakinek aközött kell választania, hogy vagy
másoknak dolgozik, vagy éhen hal, akkor a kézenfekvő válasz a kérdésre az lehet, hogy az illető
aligha cselekszik szabadon. Ha azonban a kényszer fogalmát úgy határozom meg - mint Nozick - ,
hogy az két feltételt kell kielégítsen: (1).az illető személy lehetőségeinek másvalaki által való
korlátozását, és (2) a szabadságot korlátozó cselekvés önmagában való jogszerűtlenségét: akkor a
válasz az, hogy ez esetben nem lehet kényszerről beszélni. Ha egy fuldoklónak, aki nem tud úszni,
egy arra éppen elhaladó csónakos azt ajánlja, hogy egymillió dollárért kimenti a vízből, vajon
kényszeríti-e ezzel a fuldoklót a tranzakció megtételére? A válasz erre a kérdésre is: nem.
Tételezzük fel, hogy az éhhalál szélén állok és te vagy az egyetlen személy, aki rendelkezik némi
nélkülözhető élelemmel, jogot formálhatok-e élelmed egy részére, amely életben maradásomnak
egyetlen feltétele? Pozitív követeléssel ez esetben sem léphetek fel irányodban, ahogyan te sem
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vagy kötelezve arra, hogy fölös élelmedből juttass nekem. Ha szemben Nozickkal, azt feltételezzük,
hogy az embereknek vannak pozitív jogaik, ill. kötelezettségeik egymás irányában, akkor ezzel
tágra nyitjuk az értékkonfliktusok ajtaját, amelyek nem különböző értékek (pl. szabadság és jólét
stb.) közötti kollíziók, hanem a jogon, a szabadságon belüli ellentmondások. Ételed a te tulajdonod,
amely fölött szabadon diszponálsz, azonban a tulajdonhoz való jogod, ha élelmedből vonakodsz
nekem is juttatni, ütközni fog az én élethez való jogommal. A példa nemcsak a tulajdonhoz való
jognak és az élethez való jognak a konfliktusát tükrözi, hanem a szabadság és a könyörület erkölcsi
értékeinek a kollízióját is.
A puszta tény, hogy vannak jogaink, még nem garancia arra, hogy mások ezt tiszteletben is fogják
tartani. Hogyan védhetjük meg magunkat a jogsértésekkel, szabadságunk mások általi
korlátozásával szemben? Nozick válasza: a minimális, vagy éjjeli őr állam eszközével. Az állam
morálisan csak akkor igazolható - állítja Nozick -, ha funkciója kizárólag az individuális jogok
megvédésére irányul, amennyiben megvédi az embereket a lopással, sikkasztással, erőszakkal, a
kikényszerített szerződésekkel stb. szemben. A modern kormányzatok pozitív aktivitásai
(amelyekhez az adózáson alapuló költségvetés teremti meg a feltételeket): mint amilyenek a
közszolgáltatások, jóléti programok, a gazdaság- és szociálpolitika stb. nem csak, hogy nem
igazolhatóak, hanem morálisan egyenesen károsak, mert megsértik az individuális jogokat. Az
átruházások ugyanis csak akkor igazságosak, ha önkéntesek, márpedig az állam (adózáson alapuló)
redisztribúciós politikájának valamennyi formája megsérti az egyénnek ama jogát, hogy tulajdona
és élete fölött szabadon rendelkezzen. A jövedelemadó, amely a jóléti állam pozitív
funkcióvállalásainak az alapja, egyenértékű a kényszermunkával: az adózás egy módja annak, hogy
az embereket rákényszerítsék arra, hogy másoknak ellenszolgáltatás nélkül dolgozzanak, ill., hogy
az egyik embert a másik tulajdonává tegyék. Ezért a természeti állapotban, amelyet szabály nélküli
anarchiának nevez, a racionális, önérdekkövető egyének az anarchia negatívumait kiküszöbölendő,
a természetjog bázisán, az e jogokat (szabadság, élethez való jog, önvédelemhez való jog, tulajdon
védelme) garantáló minimális állam megvalósítására szerződnének. Az egyén és az állam közötti
tranzakciók erkölcsi alapja a jog, a szerződés kellene legyen, ezt a feltételt pedig csak a minimális,
az individuális jogokat védelmező, pozitív funkciókat fel nem vállaló állam képes garantálni.
A minimális állam, szerződésen alapuló koncepciója szolgál intézményes keretként Utópiának, az
életformák pluralizmusának a számára. A minimális állam keretein belül a különböző társadalmi
csoportok és egyének, szerződés útján megvalósíthatják saját utópiáikat. Ezek az utópikus
közösségek, vagy „állam előtti államok”-ahogyan Nozick nevezi őket - egy-egy érték köré
szervesülnének. Az egyik közösség olyan kommunisztikus falut alkotna, amelynél az erőforrások
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közösségi tulajdonban lennének, egy másik társadalmi csoport olyan meritokratikus emberi
közösséget hívna életre, amelyben a civilizációs komfortot feláldoznák a kultúra kedvéért (a magas
kultúrát téve meg a közösségi élet alapjává), ismét mások olyan társadalmat alapítanának, amelyben
a közösség életének domináns integratív mechanizmusa a versenyre épülő szabad piac lenne stb. A
minimális állam, a fundamentálisként kezelt libertáriánus szabadságjogok prioritása mellett
megoldást találna az értékek közötti konfliktus problémájára, megvalósítaná a különböző értékekre
épülő utópikus közösségek békés egymás mellett élését. Az utópia alapjául szolgáló minimális
állam koncepciója azonban ellentmondást tartalmaz magában: nevezetesen az állam fogalma és a
természetjog fogalma közötti meghasonulást. Az állam kizárólagos jogot követel meg arra, hogy
határain belül monopolizálja az erőszakot és megköveteli a törvények általános legitimitását is.
Másrészt az állam valamennyi állampolgár számára védelmet ajánl, különbség nélkül megvédi
minden polgárának a jogait. A természetjog elvei szerint valamennyi embernek joga van az
önvédelemre és arra, hogy megtorolja a rajta esett jogsérelmet. Miután ez a jog elvitathatatlan, az
állam akkor, amikor az erőszak és megtorlás jogának monopólium igényével lép fel, immorális és
igazságtalan. Következésképp ha Nozick következetes lenne önmagához, akkor még a minimális
állam koncepcióját is el kellene vetnie, mert az is sérti a természetjogot. Másrészt az államnak az
attribútuma, hogy mindenkinek a jogait megvédi, szintén összeegyeztethetetlen a joggal, mert
megsérti az átruházás igazságosságának (szerződés) az elvét. Az állam ugyanis, amikor mindenki
jogvédelméről gondoskodik, ezt a szegénynek (aki nem tud fizetni érte) csakúgy felajánlja, mint a
gazdagabbnak, aki képes ezt a szolgáltatást megfizetni. Az ellentmondás itt az, hogy az állami
jogszolgáltatást csak úgy lehet megfizetni, ha az állam azokat a polgárokat, akik fizetőképesek, arra
kényszeríti, hogy

fizessék meg a fizetőképteleneknek nyújtott állami szolgáltatásokat is. Az

egyénnek az önvédelemhez való joga és egy másik embernek a tulajdonhoz való joga is
konfliktusba kerülhet egymással : ez a konfliktus testesül meg a minimális állam paradoxonjában,
abban, hogy igazságtalan az, ha az állam egyszerre védelmezője és megsértője a jogoknak.
Walzer igazságosságelmélete
Michael Walzer249 az értékpluralizmus igazolására és megalapozására tesz kísérletet. Elmélete
szerint az értékek közötti konfliktus nem az értékek pluralitásának és inkommerzurabilitásának a
puszta tényéből fakad, hanem éppen ellenkezőleg: abból, hogy az értékpluralizmus nem érvényesül
a maga teljességében. Minden olyan kísérlet, amely az értékek közötti konfliktus megoldását az
értékpluralizmus „problémájának” a megoldásával azonosítja - legyen szó az utilitarista
monizmusról, az értékek közötti választás önkényességét proklamáló decisionizmusról, vagy az
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értékek vertikális elrendezésével próbálkozó elméleti konstrukciókról – elméleti zsákutcának
tekinthető, mert az a különös kulturális világ, amelyben élünk, lényegileg plurális. A filozófus, aki a
plurális értékvilág mögötti egységet kutatja, a javak sokféleségét egyetlen értékké fogja absztrahálni
s előbb-utóbb meg fogja találni az egyetlen elosztási kritériumot és azt a kizárólagos döntési pontot
is, ahonnan a javakat allokálják és végül bizonyára rá fog találni arra a személyre, vagy személyek
azon csoportjára, aki, vagy akik a javak disztribútorai. Egy ilyesfajta egységnek a feltételezése a
disztributív igazságosság lényegének a félreértésén alapszik: érvel Walzer. Az elosztandó javak,
amelyek értékeket testesítenek meg rendkívül sokfélék és nem szubszumálhatók egyetlen absztrakt
értékfogalom alá, vagy értékfogalmaknak egy hierarchikusan rendezett listája alá. Az olyan
jószágok, mint az étel, a lakás, az orvosi ellátás, a szeretet, a becsület, a pénz, a hatalom, a tudás,
stb. egymással összemérhetetlenek és a közöttük való választás nem alapulhat sem monista, sem
fundamentalista elven, sem valamiféle hierarchikus elrendezettségen, sem pedig a választás
önkényességén, mert valamennyien egyenrangúak és egyaránt fontosak lehetnek az emberek
életében. Az elosztás kritériumai ugyancsak sokfélék: nincs és nem is létezett soha olyan kultúra,
amelyben egyetlen elosztási kritériumot alkalmaztak volna az összes jószág allokálására, s amely
erre alkalmas is lett volna. Az érdem, a teljesítmény, a piac, a politikai lojalitás, a demokratikus
döntés, a szükséglet, a rang, a sorsolás, stb. mind olyan elosztási elvek, amelyeknek meg van a
maguk helye és szerepe. Ehhez hasonlóan soha nem létezett egyetlen olyan döntési pont, ahonnan
az összes allokációt kontrollálhatták volna: mint ahogyan nem létezett az embereknek olyan
kitüntetett csoportja sem, akik kizárólagosan diszponálhattak volna mindenféle elosztás fölött. Ez a
lehetőség, még a diktatúrák számára sem adatott meg, mert a dolgok kicsúsznak az állam kezéből:
az elosztás olyan mintázatai, mint a családi hálózatok, a feketepiac, a titkos politikai vagy vallási
szövetségek és szekták, a bürokratikus szövetségek stb. be fognak nyomulni az állami redisztribúció
hézagaiba.
Miután az értékeket hordozó javak plurálisak, egymással összemérhetetlenek és egymást nem
helyettesíthetik, ezért elrendezésük csak horizontális lehet. Walzer célja egy olyan disztributív
igazságosságelmélet megalkotása, amely az életterületek , s a bennük egzisztáló értékjavak
horizontális elrendezésén alapszik: azaz törekvése az, hogy minden különös jószág számára
kijelölje azt a normatív elvet, amely annak elosztását szabályozza. Ha ez sikerül, akkor ezzel
elkerülhető a különböző értékek közötti kollízió, ugyanakkor nem sérül az értékpluralizmus elve
sem, amelynek megalapozását célul tűzte ki. Elméletében azt a normatív elvet, amely az egyes
jószágok allokálását szabályozza, a társadalmi javak interszubjektíven osztott jelentése definiálja. A
javak interszubjektív jelentésének a fogalma olyan kategóriákkal mutat rokonságot, mint a kollektív
tudat, a közös érzékenység és intuíció, amelyet a közös nyelv, történelem és kultúra hoz létre. A
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közösen osztott jelentéseknek a hálózata mindig kultúrafüggő és történetileg konkrét, ezért Walzer
saját disztributív igazságosságelméletét is partikulárisként határozza meg, olyanként, amely nem
tart igényt tértől és időtől független, univerzális érvényességre. (Érvényessége a fejlett nyugati
világra, azon belül is az USA-ra korlátozódik).
A disztributív lehetőségek pluralizmusának a megalapozását hivatott szolgálni a javak elmélete
(theory of goods). Ezt hat tézisben foglalja össze. (1). Minden jószág, amivel a disztributív
igazságosság foglalkozik, társadalmi termék, amelynek interszubjektíven osztott jelentése van, s
amelyet kollektív erőfeszítés hozott létre. Miután az interszubjektív jelentés kultúra által
meghatározott, ezért ugyanazt a jószágot a különböző társadalmak egymástól eltérően értékelik. (2)
.Az emberek identitását nagymértékben meghatározza az a mód, ahogyan létrehozzák, felfogják,
birtokolják és használják értékjavaikat. A határvonal a mi vagyok én és a mi az enyém között
elmosódó. (3) .Nem létezik az elsődleges, vagy alapvető javaknak olyan kizárólagos készlete,
amelynek jelentése általános érvénnyel bírna minden kultúrában, ill. egy adott kultúra minden
életszférájában. (4) .A javak jelentése az, amely körforgásukat (termelés, elosztás, csere,
felhasználás) meghatározza. Az elosztási kritérium és az elrendezés a javak szempontjából nem
külsődleges, hanem azok természetéből bensőségesen következő. Ha megértjük azt, hogy egy
jószág micsoda, hogy mit jelent azok számára, akik ezt értékként kezelik, akkor ezzel egyben
megértjük azt is, hogy hogyan, ki által és milyen okból kell azt elosztani. A közösen osztott
megértés víziója azt is magában foglalja, hogy az emberek hogyan viszonyulnak egymáshoz, s azt
is, hogy hogyan használják azokat az értékjavakat, amelyek társadalmi kapcsolataik eszköz és
közegrendszerei. Minden disztribúció a javak társadalmi jelentéséhez viszonyítva igazságos, vagy
igazságtalan. Ez a legitimáció elve, de egyben radikálisan kritikai elv is. Az olyan kifejezések, mint
pl. a prostitúció, a megvesztegetés, vagy a szimónia úgy írják le a jószágok adás-vételét, hogy
megadják jelentésük értelmét, azt ti., hogy ezeket sohasem szabadna adásvétel tárgyává tenni. (5) .
A társadalmi jelentés lényegileg történeti, ami megmagyarázza azt, hogy az igazságos és
igazságtalan elosztás fogalmai miért változnak az idők folyamán. (6). Minden társadalmi jószág,
vagy ezeknek egy készlete konstituál egy disztributív szférát, amelyen belül csak meghatározott
elosztási kritérium és elrendezés alkalmazható. A pénz inadekvát az egyházi hivatalban, a hatalom
nem megfelelő a baráti közösségben stb. Az, hogy minden egyes társadalmi értékjószágnak meg
van a maga interszubjektiven osztott jelentése azt jelenti ugyan, hogy minden adott szféra
disztribúciója autonóm : ez az autonómia azonban nem abszolút, csak relatív, mert ami az egyik
disztribúciós szférában történik, az hatással van arra, hogy mi történik a másikban.
A disztributív szférák autonómiája ideális követelés, amely a valóságos világban folyton megsérül.
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A valóságban nem ismeretlen az a jelenség, hogy valamely értékjószág olyan kivételes helyzetbe
kerül, hogy képes valamennyi disztributív szféra értékét meghatározni. Egy jószág akkor tesz szert
dominanciára, ha az azt birtokló egyének, ennek birtoklása okán más jószágok felett is
rendelkeznek, vagy rendelkezhetnek. A domináns értékjószág monopolizált, ha egyetlen személy,
vagy személyek egy szűk csoportja (oligarchia) kizárólagosan birtokolja ezt riválisaival szemben. A
dominancia fogalma azt tükrözi, hogy a társadalmi javakat nem saját belső jelentésüknek
megfelelően használják. A monopólium azt írja le, hogy emberek szűk csoportja miként birtokolja
és kontrollálja a társadalmi javakat azért, hogy ezek dominanciáját saját hasznára aknázza ki. A
domináns jószág jellegzetessége az, hogy más javakra konvertálható: azonban egy jószág
dominanciája sohasem lehet teljes és abszolút a többiek fölött, mint ahogyan a teljes körű
monopólium fogalma is ismeretlen a valóságban.
A dominancia-monopólium fogalom pár politikailag nem neutrális: ellenkezőleg, annak a
kifejeződései, hogy a társadalomban nem érvényesül az egyenlőség és az igazságosság, annak a
megjelenítői, hogy értékjószágok uralkodnak értékjószágok felett, embercsoportok uralkodnak más
embercsoportok fölött. Walzer igazságosságelméletének célja – az értékpluralizmus igazolása
mellett – egy olyan társadalom modell megrajzolása is, amely az egyenlőségen és az
igazságosságon alapszik, s amely mentes az uralomtól. Ez utóbbi célt szolgálja az egyszerű
egyenlőségnek (simple equality) és a komplex egyenlőségnek (complex equality) az elmélete. (1)
Annak a követelése, hogy a domináns jószágot, bármi legyen is az, egyformán kellene elosztani,
azonos azzal az állítással, hogy a monopólium igazságtalan. (2) Azt állítani, hogy az összes jószágot
a neki adekvát disztributív séma alapján kellene allokálni, annyit tesz, mint azt a kijelentést tenni,
hogy a dominancia igazságtalan. Az emberek egyenlő kezelését és a javaknak valamint a hozzájuk
kapcsolódó disztributív sémák egyenrangúsítását követelő egyszerű egyenlőség elméletén belül
nem valósítható meg az egyenlőségen és igazságosságon alapuló társadalom, mert ezen keretek
között a dominancia is, a monopólium is folytonosan újratermelődik. Walzer egy példával
illusztrálja ezt. Képzeljünk el egy olyan társadalmat, amelyben a domináns jószág a pénz, az
uralkodó disztributív séma a csere, és amelyben minden állampolgár ugyanannyi pénzzel
rendelkezik, mint a többi. Ez az állapot az egyszerű egyenlőség uralmi állapota. Az egyszerű
egyenlőségnek ez az állapota nem tartana sokáig, mert a szabad piaci csere előbb-utóbb
egyenlőtlenségekhez vezetne, azaz a monopólium is és a dominancia is szükségszerűen visszatérne.
A domináns jószág nem biztos, hogy a pénz lenne: a kereslet-kinálat függvényében ez lehetne akár
a tudás, vagy egyéb más jószág is. Ha pl. kiderülne, hogy az oktatást érdemes megvásárolni, mert az
jó befektetés és hogy más jószágokhoz csak az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány birtokában
lehet hozzájutni, akkor mindenki az oktatásba fektetne be. Mindez oda vezetne, hogy a pénz helyett
222

a tudás, a tehetség lenne a domináns értékjószág. A tudást új embercsoportok, a tehetségesek
csoportjai fogják monopolizálni, akik valószínűleg azzal a követeléssel fognak előállni, hogy az
általuk birtokolt és monopolizált jószágnak az iskolán kívül is, a gyárakban, az egyetemeken, a
hivatalokban domináns szerepe kellene legyen. Ez újból egyenlőtlenségekhez vezetne. Hogyan
lehetne a dominanciának és a monopóliumnak ezt az új formáját megszüntetni? Az államnak
kompenzálnia kellene a kevésbé tehetségeseket? Az egyszerű egyenlőség elmélete szerint igen,
mert annak egyenlőség kritériuma megköveteli a monopólium megtörését. Ezzel azonban maga az
államhatalom válna a versengés tárgyává. Az emberek mindent elkövetnének azért, hogy részesei
legyenek az állam kisajátításának, ill. monopolizálásának, hogy aztán a domináns jószággá vált
hatalom közvetítésével megszerezzék a más társadalmi jószágok fölötti kontrollt is. (Vagy az
államhatalmat esetleg saját alkalmazottai, a bürokrácia monopolizálná).
Az egyszerű egyenlőség feltételei mellett tehát nem lehet megvalósítani az egyenlőségen és
igazságosságon alapuló társadalmat: más perspektívát nyújt erre azonban a komplex egyenlőség
elmélete. Képzeljünk el egy olyan társadalmat, amelyben a különböző társadalmi jószágokat
különböző monopóliumok uralják, de amelyben egyetlen különös értékjószág sem konvertálható
általánosan az összes többire. (Monopóliumok vannak, de hiányzik a dominancia). Ez egy komplex
egalitáriánus társadalomnak a modellje. Ebben a társadalomban lesznek „kisebb” egyenlőtlenségek,
amelyek az adott jószág monopolizálásának a következményei, de az egyenlőtlenség nem fog
kumulálódni az egyes disztributív szférák közötti interakciókban, mert az egyes autonóm
disztributív szférák különböző lokális monopóliumokhoz, ill. embercsoportokhoz tartoznak. (Nincs
domináns jószág). A komplex egyenlőség elmélete alapján egy olyan társadalom modellhez jutunk,
amely megengedi az egyenlőtlenségeket az egyes jószágok termelésének, elosztásának és
fogyasztásának az interakcióiban, egyenlőséget posztulál viszont az egyes, horizontálisan
elrendezett életterepek közötti cserében. Ha x állampolgárt politikussá választották, úgy az a
politika szféráján belül az egyenlőtlenség viszonyában áll majd y állampolgárral. De az
egyenlőtlenség nem lesz általános, mert a politikai hivatal x-nek nem biztosít az élet minden
területén előnyöket y-nal szemben: egyenlőtlenségük partikuláris lesz, mert az csak a politika
szféráján belül fog érvényesülni. Miután a politikai hivatal nem domináns jószág, ezért az
generálisan nem is konvertálható, amiből meglepő módon Walzer számára az következik, hogy a
politikus az egyenlőség viszonyában fog állni azzal (vagy azokkal), akiket kormányoz.
De mi történik akkor, ha a fenti feltételek érvényesülése mellett (domináns jószág hiánya)
tehetségük, vagy a jószerencse okán ugyanazok a személyek vagy csoportok lennének nyertesek
valamennyi életszférában, felhalmozván és monopolizálván valamennyi fajta értékjószágot?
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Természetesen ez egy inegalitáriánus társadalomhoz vezetne. Minthogy ennek a lehetőségét nem
lehet kizárni, ez komoly ellenérv a komplex egyenlőség elméletével szemben. Egy következő
ellenvetés az elmélettel szemben az, hogy a normatív divergencia – amelynek létét Walzer tagadja –
megjelenik a szférákon belül is és az egyes szférák között is. Bizonyos, hogy az egyes szférák nem
egyetlen, kizárólagos elven alapulnak. Joggal lehet rámutatni arra, hogy pl. az állampolgárság
allokálásában - a bevándorlási politika kapcsán - biztosan szerepet fog játszani a nemzet identitás
értékének a védelme csakúgy, mint a humanitárius értékek, amint azt maga Walzer is elismeri. Az is
egyértelműnek tűnik, hogy a szférák egymás számára nem áthatolhatatlan monászok, amelyek
között áthághatatlan határok vannak. Lehet pl. barátságot és az elismerést, vagy a szabadságot és a
jólét egy minimális fokát teljes mértékben függetleníteni egymástól? Nyilvánvalóan nem. Végül az
értékek horizontális elrendezését megalapozó interszubjektív jelentés társadalmi megléte nem
tekinthető evidenciának, olyan előfeltevés ez, amivel aligha lehet az értékek horizontális
elrendezését megalapozni, hiszen maga is bizonyításra szorulna. A probléma pontosan az, hogy az
értékjószágokra vonatkozó megértés ellentmondásos, hogy ti. az emberek nem értenek egyet a
társadalmi javak jelentésében. Ezentúl önkényesnek látszik a javaknak az a listája, amelyeket
Walzer könyvében vizsgál: tagság, biztonság, jólét, pénz, élelem, hivatal, munka, szabadidő,
oktatás, rokonság és szerelem, isteni kegy, elismerés és politikai hatalom. Az értékjószágoknak ezt
a lajstromát lehetne folytatni, vagy ha nem, akkor érvelni kellene amellett, hogy ezek miért
fontosabbak, vagy alapvetőbbek azoknál, amelyek a listából kimaradtak (pl. esztétikai érték,
hatékonyság stb.) : a javaknak az ilyesfajta rangsorolása, azonban ellentmondana Walzer
pluralizmus felfogásának. Végezetül erőszakoltnak tűnik az a korreláció is, amit Walzer a jószágok
belső természete és a disztributív sémák között feltételez.
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