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1. fejezet
Erkölcs és etika
Az erkölcsről általában
Konrad Lorenz1 a kutyáról szóló népszerű könyvében leírja annak a kérdésfeltevésünk
szempontjából fontos jelenségnek a koreográfiáját, amikor két állat konfliktus szituációba
kerül egymással. A konfliktus kimenetele zéróösszegű játszma, az egyik félnek
szükségszerűen nyernie, a másiknak veszítenie kell. Amikor a küzdelem eldőlni látszik, a
vesztes állat legsebezhetőbb pontját, a nyakát kínálja fel harapásra a győztes számára, ám
ebben a pillanatban a győztes állatban működésbe lép egy genetikai kód, ami az állat
ellenállhatatlan vizelési ingerében jelenik meg. Amíg a nyertes a vizelésnek megfelelő
környezet megkeresésével foglalkozik (fa, bokor, fal megtalálása), addig a vesztesnek van
ideje eloldalogni a konfliktus színhelyéről. Milyen tanulságokkal szolgál számunkra mindez?
Az egyik következtetés az, hogy bizonyos állatfajok esetében a fajon belüli agresszió
szabályozását, egy természettől adott biológiai mechanizmus végzi el. A másik következtetés
az, hogy az emberi faj esetében nem találunk egy ehhez hasonló genetikai kódot, ami
természet adta módon szabályozná az emberek közötti potenciális agressziót, ennek a
hiánynak a kompenzálására szolgál az erkölcs, ami gyökerét és lényegét tekintve társadalmi
jelenség, funkciója pedig az emberek közötti kapcsolatok humanizálása. Az erkölcs elvontan
tekintve, normákból, magatartási mintákból, erkölcsi kategóriákból és erkölcsi ideálokból áll,
melyek természetüket tekintve preskriptívek (Sollen-struktúrák), nem azt írják le ami van,
hanem azt, aminek lennie kell: a szabálykomform magatartást jutalmazzák (elismerés,
dicséret), a szabálysértőt bűntetik (elítélés, megvetés, kiközösítés). Bizonyos, alapvető
erkölcsi kategóriák olyan értékduálokat, pozitív és negatív értékpárokat alkotnak, mint a jó és
a rossz, a helyes és a helytelen, az igazságos és igazságtalan, az erény és a bűn, a kötelesség
és mulasztás, a felelősség és felelőtlenség, az érdem és érdemtelenség, a morális és immorális,
a lelkiismeretes és lelkiismeretlen, a becsületes és becstelen, a boldog és boldogtalan, az
elismerés és a megalázás, a szeretet és gyűlölet stb. Az értékduáloknak a pozitív eleme
minden erkölcsi rendszerben követendő és megvalósítandó cél, az értékduál negatív eleme
pedig büntetés terhe mellett elkerülendő. Más erkölcsi kategóriapárok, mint a szabadság és a
szükségszerűség (determinizmus), a cél és az eszköz, a szándék és a következmény, a Van
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(Sein) és a Legyen (Sollen) stb. az erkölcsi szituáció komplexitására utaló, részleteiben itt
nem elemezhető kategóriapárok.
A helyes és helytelen magatartásnak, valamint a jónak és a rossznak ismerete, erkölcsi
érzékként legalábbis, magától értetődőnek tűnik egy adott morális közösség felnőtt,
szellemileg beszámítható tagjai között. Az erkölcs ebből a szempontból egalitáriánus, ezt
látszik megerősíteni a görög Zeusz mítosz is, amely szerint a görög főisten kétfajta tudást,
illetve képességet ajándékozott az embereknek: az egyik a külső természet megismerésére és
manipulálására való képesség és tudás (a mai értelemben vett természet-és műszaki
tudományok tartoznak ide), ezt egyenlőtlenül osztotta el az emberek között, a másik a jónak
és a rossznak az ismerete, amit egyenlően osztott el az emberek között. A görögök úgy vélték,
hogy ahhoz, hogy például valaki jó építész legyen, a megfelelő személyes diszpozíciók
(képességek) mellett kitartó tanulás, szorgalom is szükséges, egy helyes erkölcsi ítélet
meghozatala ezzel szemben, nem kíván kitartó szellemi erőfeszítést és tanulást, mert az ember
magától értetődően tudja vagy érzi, hogy egy cselekedet tiszteletre méltó-e vagy
tisztességtelen. A Zeusz mítosz tehát azt üzeni, hogy a helyes és helytelen magatartásra
vonatkozó tudás képességével, az erkölcsi ítélőerővel minden ember rendelkezik, azonban
azon túl, hogy az erkölcsi tudást elhatárolja a nem-erkölcsitől, nem firtatja az előbbi közelebbi
természetét. Napjaink morálfilozófiái is sajátjuknak tekintik a gondolatot, mi szerint erkölcsi
ítélőerővel minden értelmes ember rendelkezik, de ezen túl felteszik a kérdést, hogy miként
tesz szert az ember erkölcsi ítélőerőre, és hogy mi ennek a közelebbi meghatározottsága. A
kérdésre, hogy mi az alapja az erkölcsi ítélőerőnek, többféle válasz adható, bennünket
azonban itt és most csak három alternatív válasz foglalkoztat: 1. a szokás által-, 2. az ész által
vezérelt magatartásszabályok, valamint 3. a morális ítélőerő kialakulásának genetikus,
pszichológiai magyarázata. Napjainkban legpregnánsabban talán Stuart Hampshire 2 képviseli
az első, Thomas Nagel3 a második, Piaget és Kohlberg a harmadik alternatívát.
Hampshire a mellett érvel, hogy az emberek erkölcsi magatartása a szokás és a nyelv
analógiájára működik, mert akár csak a szokás és a nyelv, az erkölcs is a szabályok
internalizálásán (belsővé tételén) alapul, ami természetessé és ösztönszerűvé teszi a
magatartást és a cselekvést mindhárom (szokás, nyelv, erkölcs) tevékenységformában. A
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szokáson alapuló olyan viselkedésről, mint például a jó modor, úgy gondolkodunk, hogy
annak közvetlennek, spontánnak, intuíció által meghatározottnak kell lennie, nem lehet
reflexió vagy óvatos, mindent körülményt tekintetbe vevő kalkuláció tárgya, mert ebben az
esetben már nem szokás, hanem reflexió vezérelte modorosság volna. Ehhez hasonlóan
jellemezhetjük a nyelvet is: az ember képes spontán és intuitív módon beszélni, úgy választani
ki a megfelelő szavakat és a stílust, hogy erre közvetlenül reflektálnia kellene, vagy hogy
szótárhoz vagy nyelvtankönyvhöz kellene segítségért folyamodnia. A jó modor, a verbális
megnyilvánulás és az erkölcsi magatartás közös sajátossága a szabályok (a szokás-, a
nyelvtan- és az erkölcs szabályai) belsővé tétele, melynek eredményeként azok olyan belső
diszpozíciókká, olyan második természetté válnak, ami közvetlenül és erőfeszítés nélkül vezet
ésszerű, a szituáció megkövetelte cselekvés felbecsüléséhez. Hampshire meggondolásaival
szemben, azt az ellenvetést lehetne tenni, hogy az erkölcs világában (a gyakorlati ész
világában), ahol komoly és nehéz erkölcsi kérdések kerülnek megfontolásra, a habituális
magatartás inadekvát, ebben az életszférában nem megengedett az ösztönös magatartás,
cselekvéseinket ésszerűen meg kell tudnunk indokolni. A kérdés mármost az, hogy egy
racionális erkölcsi választás elengedhetetlen feltétele-e az, hogy elfogadható magyarázatát
tudjuk adni döntésünk indokának? Irracionális-e a döntés, pusztán azért, mert nem tudjuk
ésszerűen megindokolni? Hampshire, Arisztotelészre támaszkodva, a mellett érvel, hogy
abból a tényből, hogy az ember nem tudja mi volt döntéseinek az indoka, még nem
következik szükségképpen az, hogy egyáltalán nem is volt jó indoka, hogy cselekvése olyan
külső hatások eredménye volt, amely nem tekinthető valódi indoknak. Egy cselekvés indokait
soha sem vagyunk képesek az explicitség és a rekonstruálhatóság kritériumainak megfelelően
megfogalmazni, aminek oka abban van, hogy sem a cselekvési szituációt, sem önmagunkat
nem tudjuk abszolút módon kontrollálni. Minden szituáció kimeríthetetlen, csak bizonyos
elemeit tudjuk számba venni és cselekvéseinknek is lesznek olyan nem szándékolt
következményei, melyeket nem vagyunk képesek előre látni, mert racionalitásunk korlátozott.
A szituációban azokat a mozzanatokat ismerjük fel, melyek érdekeink szempontjából
relevánsak és vágyainknak, céljainknak, hitvilágunknak és tudásunknak megfelelően fogunk a
helyzetre reagálni. Cselekvéseinknek és/vagy magatartásunknak az indoka, mondja
Hampshire, vágyainkban, hit és tudás világunkban keresendő, amelyek olyan bonyolult
rendszert képeznek, hogy teljes mértékben nem tudjuk összefüggésüket megragadni. Egy
adott pillanatban bizonyos törekvések, vágyak és érdekek jutnak döntéseinkben szerephez,
máskor mások, nem vagyunk tisztában erősségükkel vagy gyengeségükkel, sokszor azt sem
tudjuk, hogy egyáltalán léteznek-e, mindaddig, amíg bizonyos élethelyzetek rá nem

kényszerítenek arra, hogy figyelmünket rájuk irányítsuk. Emellett, érvel tovább Hampshire,
egy adott eset vonásai megszámlálhatatlanok és nem könnyű ezeket, a ráció útján, morálisan
relevánsakra és lényegtelenekre felosztani, mert az ember nincs olyan előzetes tudás
birtokában, amely erre képessé tenné. Amit tehet az, hogy valóságos példákra vagy saját
tapasztalatára apellál. A fentiek alapján Hampshire arra a következtetésre jut, hogy a morális
ítélőerő a szokáson és a tapasztaláson alapul és hogy ennek következtében minden elvont
racionalitáson alapuló moralitást és erkölcsfilozófiát el kell utasítani.
Szemben Hampshirrel, Nagel arra a kérdésre, hogy mi az erkölcsi ítélőerő alapja, azt a választ
adja, hogy a morálisan releváns cselekedetek alapja nem lehet sem a vágy, sem az érzések,
sem pedig a szokás, sem semmiféle pusztán szubjektív tapasztalat, az alap a „gyakorlati ész”
(a morális ítélőerő), amely az empirikus (hétköznapi) és a tudományos ész között helyezkedik
el. A gyakorlati ész az empirikus észhez hasonlít abban, hogy itt is, akárcsak ott, nagy szerepe
van a szubjektivitásnak, ami abban jelenik meg, hogy az erkölcsi ítéletek mindig személyhez,
közösséghez vagy kultúrához kötöttek. Ugyanakkor a gyakorlati ész (a morális ítélőerő) a
tudományos észhasználathoz hasonlít, mert ahogyan a tudományos ész valami általánosnak,
az igazságnak kiderítésére irányuló kísérlet, ehhez hasonlóan a gyakorlati ész is
univerzalizálható választ kíván adni a „mit tegyek?”, illetve a „mi a morálisan helyes?” etikai
kérdésére. Egy morális döntés, érvel Nagel, „nem csupán az én perspektívámból létezik. Ez
nem csupán saját perspektívám implikációinak kidolgozása, hanem az az igény, hogy
cselekedeteim univerzálisan alkalmazható mércékkel legyenek összhangban, amelyek
potenciálisan egy harmonikus kollektív rendszer részévé teszik. Így önmagamon belül találom
meg az univerzális mércéket, amelyek képessé tesznek arra, hogy önmagamon kívülre
kerüljek.”4 Az erkölcsiség csak olyan emberek számára lehetséges, akik képesek önmagukat a
többi ember perspektívájába helyezni, akik meghaladván szűkös, egoisztikus perspektíváikat,
képesek a „mit tennék én az ő helyükben?” kérdés feltevésére, akik képesek önmagukat úgy
látni, ahogyan a többi ember látja őket, akik egynek tekintik önmagukat a többiek közül.
„Amikor felismerjük, hogy bár csak saját perspektívánkat foglalhatjuk el és nem valaki másét,
s még sincs semmi világraszólóan egyedi ebben, akkor egy választási lehetőséggel
szembesülünk. E választásnak arra a viszonyra kell vonatkoznia, amely a természettől fogva
önmagunknak és boldogulásunknak tulajdonított érték, illetve azon attitűd között áll fenn,
amelyet ezekkel szemben olyan személytelen álláspontról veszünk fel, amely nem juttat
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bennünket semmiféle, a többiekétől különböző egyedi helyzetbe.”5 Nagel itt tulajdonképpen a
kanti kategorikus imperatívuszt, illetve az erkölcs aranyszabályát fogalmazza újra, amely azt
mondja, hogy cselekedj úgy, ahogy elvárod, hogy veled cselekedjenek. Hampshir és Nagel
minden különbségük ellenére közösek abban, hogy az erkölcsi ítélőerő magyarázatában az
egyes egyénből indúlnak ki, Hampshir az egyén számára külsőleg adott szabályok és
szokások internalizálásával magyarázza az erkölcsi ítélőerő kialakulását, Nagel pedig az ész
által létre hívott univerzális mérce, az erkölcs aranyszabálya szubjektív belátásával. Piaget és
Kohlberg magyarázatának nóvuma abban áll, hogy az erkölcsi ítélőerő kialakulását az
interszubjektivitás kontextusába helyezi. A gyermek erkölcsi fejlődésében Piaget két
stádiumot különböztet meg, amit összefüggésbe hoz és párhuzamba állít a gyermek
intellektuális fejlődésével, aminek ugyancsak két szakasza van. A szellemi fejlődés első
stádiuma (kettőtől hétéves korig) a gondolkodás prelogikus időszaka, amelyre az
„intellektuális egocentrizmus”, az „egocentrikus beszéd” jellemző, ami közelebbről azt
jelenti, hogy ebben az életkorban a gyermek még nem képes saját Énjét megkülönböztetni a
külvilágtól, képzetében az objektív és a szubjektív világ differenciálatlanul összemosódik,
aminek következtében nem képes a jelenségek oksági magyarázatára és cselekvéseinek a
megindoklására. A gyermeki intellektusra egészében egyfajta „intuitív”mágikus tudat
jellemző. A gyermek intellektuális fejlődése első szakaszának feleltethető meg a morális
fejlődés „premorális” időszaka, amely lényegileg egy represszív, a megkérdőjelezetlen szülői
tekintélynek való engedelmességre épűl. A szülő-gyerek viszony egyenlőtlen viszony,
amelyhez a gyermek olyan érzelemmel viszonyul ”amely tiszteletből, a félelemnek és a
vonzalomnak egyfajta keverékéből áll. ...Ez a tisztelet jelenti...a morális érzelmek kezdetét.
Elég ugyanis, hogy a nagyra becsült lény parancsokat, vagy csak tanácsokat osztogasson,
ezeket máris kötelezőnek érzi és így létrejön a kötelességérzet. A gyermek első erkölcsi
normája az engedelmeskedés és hogy mi jó, annak első kritériuma hosszú ideig a szülők
kívánsága.”6 A kisgyermek morálja heteronóm, külső akarattól függő és reflektálatlan morál,
mert a gyermek nem tudja megindokolni, hogy miért engedelmesekedik a szülők által
rákényszerített magatartásszabályoknak. A gyermek intellektuális fejlődésének második
stádiuma (a hét és tizenkét éves kor közötti szakasz) a racionális, logikus gondolkodás
megjelenésének az időszaka, amelynek alapvető meghatározottsága, hogy a gyermek
különbséget tesz önmaga és a külvilág, a szubjektív és az objektív között, a külvilág
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jelenségeiben megpróbál összefüggéseket találni és azokra oksági magyarázatot adni,
cselekvéseit pedig ésszerűen kísérli megindokolni. A logikus gondolkodás, szemben az
egocentrikus beszéd monologizmusával, „belső beszéd”, az ember önmagával folytatott belső
diskurzusa, amelyben egy sejtés vagy állítás kapcsán úgy próbálunk érveket és ellenérveket
felhozni, hogy egyszerre vesszük fel a sejtés vagy állítás mellett érvelőnek és azt cáfolónak
egymástól eltérő perspektíváját. „A kisgyermek impulzív magatartása helyett, amelyet a vak
hit és az értelmi egocentrizmus jellemez, a hét vagy nyolcéves gyermek, mielőtt tenne
valamit, meggondolja, vagyis kezdetét veszi nála a 'megfontolás' nehéz mestersége. Ez a
megfontolás tulajdonképpen nem más, mint egy képzelt tárgyalóféllel való belső vita, vagy
egy olyan magában való beszélgetés, amelyet egy külső valódi vetélytárssal folytathatnánk.
Azt is mondhatná az ember, hogy a megfontolás (reflexió) egy társadalmi vita formájának a
mása, csak befelé fordulva.”7 Az értelmi fejlődés második stádiumának a kooperáción, az
együttműködésen alapuló autonóm morál felel meg, amely szemben az egyoldalu szülői
tiszteletre épűlő represszív morállal, az egyenrangúságon alapuló kölcsönös megbecsűlésre
épűl. Ez jelenik meg a kiskamaszok barátságában és a társasjátékokhoz való viszonyukban.
Az ilyen korú gyermekek játékaiban a szabályok már nem egy külső autoritás által adottak,
hanem a felek közös megállapodásának eredményei, amit be is tartanak. A kooperáción, a
közös megegyezésen alapuló szabály, olyan „szerződés”, amely az erkölcsi érzelmek és
pozitív erkölcsi kategóriák egész sorának a kialakulását vonja maga után. A szabály azért
kötelez, mert konstitutív mozzanata voltam a szerződésnek, a szabály kialakításában aktívan
és szabad elhatározásombó vettem részt. „Ezért van az, hogy a kölcsönös megbecsülés az
eddig teljesen ismeretlen erkölcsi érzések egész sorozatát vonja maga után. Becsületességet a
játékosok között, akik a csalást nemcsak azért zárják ki maguk közül, mert az tiltva van,
hanem azért, mert sérti a megállapodást, amely olyan személyek között jött létre, akik
kölcsönösen megbecsülik egymást. Bajtársiasság, 'fair play' stb. Ebből megérthetjük, miért
csak most fogja fel a gyermek a hazugság lényegét és hogy a jó barát becsapása miért számít
nagyobb bűnnek, mint a szülőknek mondott hazugság. A kölcsönös megbecsülésnek
...eredménye az igazságérzet: a jó barátok között rendkívül erős és olyan erős hatással van a
gyermekek és a felnőttek közötti viszonyra is, hogy gyakran a szülőkkel szembeni alapállást
is megváltoztatja.„8 A Piaget tanítvány Lawrence Kohlberg9, mesterét követve, a személy
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erkölcsi fejlődésének két szakaszáról beszél, a heteronóm és az autonóm moralitásról,
amelyek egy az egyben megfeleltethetők Piaget klasszifikációjának. Abban is hű tanítványnak
mutatkozik, hogy dialaktikus kapcsolatot feltételez a gyermek és az ifjú szellemi és morális
fejlődése között. Az erkölcsi ítélőerő kialakulásában fontos szerepet tulajdonít a szellemi
fejlettség szintjének. Ez irányu empirikus kutatásait a következő négy sejtésre alapozta. 1.
Első hipotézise az, hogy a morális ítélőerő fejlettségi szintjét tükrözi az, hogy az egyén
hogyan értelmezi a külvilág erkölcsileg releváns eseményeit, és hogy miként alkalmazza az
erkölcsi normákat morális ítéleteiben. 2. Második hipotézise minőségi változást előfeltételez a
személy morális ítélőképessége fejlődésének két szakasza között: az első szakasz
tekintélyfüggő és utilitarista meggondolásokon alapuló heteronóm moralitása, ahol az egyén
félelemből, gyávaságból vagy haszonlesésből engedelmesekedik az erkölcsi normáknak,
szükségképpen adja át a helyét az autonóm moralitásnak, ahol az egyén azért
engedelmeskedik a normáknak, mert azokat önmagukban, esetleges, nem-morális
következményeiktől függetlenül találja követendőnek,:helyesnek és jónak. 3. Harmadik
hipotézise, az erkölcsi relativizmussal szemben, azt teszi fel, hogy a különböző kultúrák
univerzális erkölcsi elvekkel és szótárral rendelkeznek, másként fogalmazva sejtése az, hogy
az erkölcs történelmi tértől és időtől független, érvényessége egyetemes. 4. Negyedik
hipotézise az univerzálisnak tekintett erkölcsi elvek és értékek közül (harmadik hipotézis)
kettőnek, az „igaznak” és az „igazságosságnak” tulajdonít különös jelentőséget. Nem nehéz
belátni, hogy az igaznak és az igazságosnak ez a kitüntettsége szervesen következik Piaget
elméletéből. Kohlberg a fenti négy hipotézis érvényességét tesztelte egy 10-16 éves korú, 98
fős mintán alapuló kérdőíves empirikus kutatásban, ahol a megkérdezetteknek hipotetikus
morális dilemmákat kellett megoldaniuk. A morális ítélőerő fejlettségi szintjének mérésére
dolgozta ki a „morális ítélet interjú” névre hallgató kérdőívét, amely három változatban
mesélt el három morális konfliktusokkal terhes történetet, a diákoknak morális ítéleteteket
kellett megfogalmazniuk az egyes szereplők magatartását illetően és ezt indokolniuk is kellett.
Kohlberg a vizsgálat eredményeként a morális ítélőerő, a morális ítéletre való képesség hat
szakaszát kapta. A hat faktuálisnak minősíthető szakaszt (amelyek a válaszok tényszerű
csoportosításai), értékelő szempontok alapján három szintre bontotta. A morális ítélőerő első
és második szakaszát prekonvencionális szintnek, a harmadik és negyedik szakaszt
konvencionális szintnek, az ötödik és hatodik szakaszt posztkonvencionális szintnek nevezte.
A prekonvencionális szint első szakasza az „engedelmesség és büntetés orientáció”
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heteronóm morális világa, melynek alapvető vonása az, hogy a gyermek morális ítéletei külső
tekintélynek való engedelmeskedés és utilitarista tényezők által meghatározott (büntetés,
jutalom). a gyerekek úgy gondolják, hogy az a helyes, amit az autoritás helyesnek nyilatkoztat
ki, a helyes dolgok megtétele azonos az autoritásnak való engedelmességgel és a büntetés
elkerülésével. A prekonvencionális szint második szakasza az „individualizmus és csere”,
ahol a személy racionális haszonmaximáló. A szabályokat és az olyan erkölcsi értékeket, mint
az igazság, az igazságosság és az erkölcsi jó, az egyén saját szubjektív hasznossága
szemüvegén keresztül értelmezi, a kölcsönösség, a másik fél érdekeinek a tekintetbe vétele is
csak akkor jön szóba, ha az nagyobb haszonnal kecsegtet az önzésnél. A gyerekeket többé
már nem befolyásolja elhetároló módon egyetlen autoritás sem, úgy látják, hogy minden
kérdésnek több oldala van, és minthogy minden relatív, az ember szabadon követheti saját
individuális érdekeit. A konvencionális szinten belül a harmadik szakasz a „jó személyes
kapcsolatok”, a kölcsönös interperszonális elvárások és egyezségek világa. A morális ítélőerő
itt reciprocitásra orientált, az emberek ebben a szakaszban oda figyelnek a másikra, a
kölcsönös elvárásoknak megfelelően viselkednek, ezt azonban nem tudatosan, talán nem is
személyes meggyőződésből, hanem sztereotíp ítéletek foglyaiként teszik. A gyerekek úgy
vélekednek, hogy jó embernek lenni annyit tesz, mint segítőkésznek és jó akaratúnak lenni. A
konvencionális szint negyedik szakasza „a társadalmi rend fenntartása” névre hallgat. Ebben
az esetben a személy morális ítéleteit a társadalomban elfogadott tekintélyek, törvények és
konvenciók határozzák meg, a cél a rend fenntartása, a helyes magatartás a
kötelességteljesítés. A posztkonvencionális szint ötödik szakasza a „társadalmi szerződések és
a személyiségi jogok”. Ebben a szakaszban az emberek tisztában vannak az erkölcsi elvek és
értékek

viszonylagosságával,

reflexiven

viszonyulnak

saját

morális

pozícióikhoz,

nézetegyeztető, érvelő diskurzusban kísérelnek meg konszenzusra jutni a „morálisan helyes”
kérdésében, amit társadalmi szerződésekben rögzítenek. A szabályok, akárcsak Piaget
kooperatív erkölcse esetében, kölcsönösen betartandók, mert az egyének konstitutív elemei a
szabályalkotásnak, szabadon és demokratikus módon vettek részt annak megalkotásában. A
szabályok, ha ilyen vagy olyan okból nem felelnek meg a szerződő felek kölcsönös
kívánalmainak, konszenzus útján megváltoztathatók. Az ötödik szinten az alapvető jogok és a
demokratikus procedúrák kapnak kiemelt szerepet, amelyben valamennyi állampolgár
hallattathatja a szavát. A posztkonvencionális szint hatodik szakasza „az univerzális erkölcsi
elvek ”. Erre az ideális vagy utópisztikus szakaszra az autonóm, az univerzális etikai elvek
szerint orientálódó morális ítéletalkotás jellemző. Ezen a szinten azokat az elveket határozzák
meg, amelyek révén a legigazságosabb egyetértés érhető el. Kohlberg szerint a fenti

szakaszok „a) minőségileg különbözőek, b) növekvő mértékben differenciáltak és integráltak,
c) strukturális egészet képeznek, d) invariáns módon követik egymást (minden egyén hasonló
szakaszokon keresztül fejlődik, ám az emberek többsége nem ér el a posztkonvencionális
szintre, sőt a többség megmarad a 3. szakaszban), e) egyformán érvényesülnek minden
életszférában és helyzetben, nem kultúrspecifikusak, hanem univerzálisak és f) erkölcsileg
növekvő mértékben adekvátak (a kognitív megértés növekedése már önmagában is eszköz a
konfliktusok csökkentésére.”10 A morális ítélőerő eredetének magyarázatában mindhárom
fent taglalt teoretikus megközelítésének van némi igazsága, azonban önmagában egyik sem ad
kimerítő választ a kérdésre, ma még nem rendelkezünk olyan általános elmélettel, amely
képes volna ezek részeredményeit szintetizálni.
Az etikáról általában
Az erkölcsi kérdések filozófiai megközelítésének öt szintje van, ami empirikusan ötféle etikát
jelent.
1. A tradicionális etika „legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy elénk tárja a jó, a morális
ember, illetve az erkölcsös életvitel jellemzőit, vizsgálja az erényeket és a bűnöket,
megmondja és megokolja az embereknek, mit kell tenniük és miért…meghatározták vagy
meghatározni vélték az erkölcsi fogalmak jelentését, taglalták a morális viták természetét, és
gyakorta beszámoltak koruk morális állapotáról”.11 A tradicionális etikák a premodern világ
gondolatrendszerei s ilyenekként társadalmakhoz, történelmi korokhoz, kultúrákhoz és nem
utolsó sorban (a reneszánsz kivételével) világvallásokhoz köthetők. A legfontosabbak ezek
közül 1. az indiai brahmanizmus, hinduizmus és dzsainizmus, 2. a buddhizmus, 3. a
klasszikus kínai etikák: a konfucianizmus a taoizmus és a legizmus, 4. a zsidóság etikája:
farizeusok, szaddukeusok, esszénusok, a kabbala, Maimonidész, 5. az ókori görögség etikája:
Homérosz, Hésziodosz, a szofisták, Szókratész, Platón, Arisztotelész, Epikurosz, 6. római
sztoicizmus: Seneca, Marcus Aurelius, Epiktétosz, Cicero, 7. keresztény etika: Jézus, Szent
Pál, az egyházatyák (Szent Ágoston) és a skolasztika (Aquinói Szent Tamás), 8. az iszlám
etikája: Mohamed, Ibn Sina (Avicenna), Ibn Rushd (Averroes), Al Farabi, 9. a reneszánsz

10

Váriné Szilágyi Ibolya, Amit Lawrence Kohlbergről tudni érdemes: Kohlberg hozzájárulása az erkölcs
pszichológiájához, In: Az erkölcs a néző és a cselekvő szemszögéből, Válogatta: Váriné Szilágyi Ibolya, Scientia
Humana Budapest, 1994. 25.o.
11
Lónyai Mária, Bevezetés, In: Tények és értékek, válogatta: Lónyai Mária, Gondolat Kiadó. Budapest,
1991. 11.o.

etikája: Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, Niccolo Machiavelli, Rotterdami
Erasmus, Michael Montaigne.
2. A normatív vagy preskriptív (előíró) etikák normatív kijelentéseket tesznek az olyan
erkölcsi kategóriákkal kapcsolatosan, mint a jó és a rossz, a helyes és a helytelen, az
igazságos és az igazságtalan stb. Ezek a normatív kijelentések egyben erkölcsi értékítéletek is.
Az etikának ezt a válfaját morálfilozófiának is nevezik, amely az etika olyan fundamentális
kérdéseire kísérel meg válaszolni, mint „a hogyan kellene élnem?” és „a mit kellene
tennem?”. A normatív etika, könyvünk tárgyát illetően legfontosabb (a következő fejezetben
tárgyalandó), irányzatai: a természetjog, Kant etikája, a társadalmi szerződés etikája, a
deontológia, a kötelességetika, a konzekvencializmus, az utilitarizmus és az erényetika.
3. A kritikai (teoretikus) vagy metaetikák vizsgálódásai nem erkölcsi tényekre irányulnak,
nem a valóságos erkölcsi élet meghatározott természetét kutatják, céljuk az erkölcsi tényekről
alkotott etikai kijelentések, az erkölcsi kategóriák, a morális ítéletek és az erkölcsi érvelések
elemzése és megértése. A metaetika valójában nem más, mint az etika önreflexiója, az etika itt
önmagát teszi kutatási tárggyá, azt is mondhatni, hogy ez az etika önkritikája. Az etikának ezt
a válfaját erkölcsfilozófiának is nevezik. Az erkölcsfilozófia vagy metaetika plurális, számos,
egymással konkurráló irányzatra bomlik, amelyek közül a legemlítésre méltóbbak a
következők: az intuicionizmus, a naturalizmus, a szubjektivizmus, a relativizmus, az
univerzális preskriptivizmus, a realizmus és a morális fejlődés pszichológiája. Némi
leegyszerűsítéssel, a következőképpen jellemezhetők a metaetikának ezek az irányzatai. Az
erkölcsfilozófiai intuicionizmus legfontosabb állítása az, hogy a moralitással kapcsolatos
állítások objektive igazak vagy hamisak, az alapjukat képező morális elvek objektive helyesek
vagy helytelenek, igazságukról vagy hamisságukról, helyességükről vagy helytelenségükről
az ember belső megérzése, erkölcsi érzéke, intuíciója, tehát egyfajta közvetlen tudás alapján
bizonyosodik meg. Az erkölcsfilozófiai naturalizmus, hasonlóan az intuicionizmushoz, azt
feltételezi, hogy a morális ítéletek lehetnek igazak vagy tévesek és hogy ezek megismerhetők,
azonban szemben az intuitivistákkal, megkérdőjelezik, hogy az erkölcsi tények, a morális
ítéletek és elvek intuíció útján lennének megismerhetők. Amellett kardoskodnak, hogy a jó és
a helyes az emberhez képest olyan külső dolgokkal identifikálható illetve olyan tényekről
ismerszik meg, mint például a boldogság, az isteni akarat stb. A naturalizmus nem veszi
figyelembe a vele szemben megfogalmazott legfontosabb ellenvetést, amit az ellenfelek
naturalista hibának vagy tévedésnek minősítenek, nevezetesen azt, hogy a tényekből nem

lehet automatikusan levezetni az értékeket. Az erkölcsfilozófiai szubjektivizmus széleskörűen
és gyakorta reflektálatlanul elfogadott nézet, amely evidenciának tartja, hogy a moralitás
lényegét tekintve szubjektív: az egyik morális vélekedés épp olyan jó, mint a másik. A
szubjektivista erkölcsfilozófia tagadja, hogy a morállal kapcsolatos kérdésekre objektive
helyes,

igaz

válaszok

adhatók.
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szubjektivizmushoz, tagadja, hogy morális ügyekben létezne univerzális igazság, a különbség
a két elmélet között pusztán abban van, hogy a relativizmus nem az egyénekhez köti a fenti
állítást, hanem társadalmakhoz vagy kultúrákhoz. Állítása szerint a kultúrák és a bennük
kifejeződő moralitások összemérhetetlenek, egyik épp oly jó, mint a másik, mert nem lehet
köztük preferencia sorrendet megállapítani. Az univerzális preskriptivizmus azáltal igyekszik
elkerülni azokat a jól ismert ellenvetéseket, melyeket az „objektivista” naturalizmussal és
intuicionizmussal, illetve amelyet a standard szubjektivista nézetekkel kapcsolatosan
felhoznak, hogy ellentétben azokkal, tág teret biztosít a morális ítéletekkel kapcsolatos, vita és
érvelés számára. A vita végeredményétől azt remélik, hogy annak eredményeként olyan
morális döntések születnek, melyek azáltal szüntetik meg a deontológia és az utilitarizmus
hamis alternatíváját, hogy kombinálják ezek elemeit. A morális fejlődés pszichológiája azzal a
problémával foglalkozik, hogy vajon az ember morális fejlődése összefüggésbe hozható-e
pszichológiai fejlődésével? A kérdés első pillantásra az etika természetét illetően
irrelevánsnak tűnik, azonban a válasz alapvető fontosságú lehet az etika mibenlétének a
megértéséhez. Ha ugyanis az ember morális fejlődésében vannak olyan stádiumok, amelyek
összefüggésben vannak az emberi lény pszichológiai fejlődésével, és ha bizonyítható, hogy
ezeken a stádiumokon valamennyinknek szükségszerűen keresztül kell mennie, ez bizonyíték
lenne amellett, hogy a moralitás nem teljes mértékben szubjektív és kulturálisan sem relatív.
Végül az erkölcsfilozófiai relativizmus legfontosabb állítása az, hogy bizonyos értelemben
létezik egy objektívnek tekinthető morális realitás. Az irányzat azt is felteszi, hogy az ember
ebből, a tőle független, objektív morális világrendből kölcsönzi indokait és motívumait a
cselekvésre. Ezzel kapcsolatosan az erkölcspszichológiának azzal az ellenvetésével lehet élni,
hogy a cselekvés motívuma vagy indoka nem lehet az ember számára pusztán valami külső,
az embernek vágynia kell is kell a szóban forgó dolog megtételére, a vágy pedig szubjektív
valami, mert az egyik ember vágya nem azonos a másikkal vagy a többivel.
4. A deskriptív (leíró) etikák az empirikus tudományok, a történettudomány, az etnográfia, a
pszichológia, a szociológia vagy az antropológia fogalmi keretében egy-egy társadalom,
történeti periódus, ezen belül

az egyes

egyén, erkölcsi magatartását, norma-és

szokásrendszerét írják le anélkül, hogy igényt tartanának az erkölcsfilozófus státusára, és
anélkül, hogy elköteleznék magukat valamely etikai értékrend mellett.
5. Az alkalmazott etika, a normatív etikák gyakorlati ellenpárja, lényegét tekintve nem más,
mint a normatív etikák alkalmazása specifikus kérdéskörökre vagy a gyakorlati élet
különböző területeire. Az etikának ez a területe az utóbbi években rendkívül gyors
fejlődésnek indult, amit az is mutat, hogy szinte a társadalmi élet valamennyi, morális
értelemben problematikus területét lefedi Az alkalmazott etika legfontosabb területei:
környezeti etika, vallási etika, orvosi etika, politikai etika, közszolgálati etika, ügyvédi etika,
média etika, a szexuális élet etikája, a személyes kapcsolatok etikája, az euthanázia etikája, az
abortusz etikája, a világszegénységgel kapcsolatos etika, a business etikája, a háború és a béke
etikája, az állatokhoz való viszony etikája, a tudomány etikája, a jövő generációjához való
viszony etikája stb. A normatív etikának ez a praktizálódása, a társadalmi élet különböző
területeire való intenzív és extenzív benyomulása, az etikum társadalmi státusának
ellentmondásosságát tükrözi, azt, hogy az erkölcs gyenge, a gazdasággal, politikával,
bürokratizmussal és az egoizmussal szemben alárendelt szerepet játszik a társadalmi
reprodukció életfolyamataiban, és azt is, hogy az etikum erős, mert nélküle nincs virágzó
gazdaság, legitím politika, egyáltalán normálisnak nevezhető emberi élet. Az erkölcsi valóság
megközelítésének ezek az etikai szintjei, egymást kölcsönösen feltételezve és kiegészítve,
járulnak hozzá az erkölcsi valóság jobb megértéséhez, együttműködésük hozzájárul az etika
mélyebb önismeretéhez is. A következőkben korunk reprezentatívnak tekinthető normatív
etikai rendszereit mutatjuk be.

2. fejezet
Etikai elméletek (Morálfilozófiák)
A természetjog etikája
A nyugati morálfilozófia a „hogyan kellene élnem?” kérdésére adott válaszkísérletek
sorozataként is értelmezhető. A klasszikus antikvitás és a kereszténység e kérdésre adott
válasza a summum bonum (legfőbb jó) körül forgott. Az ókori görögök úgy vélték, hogy noha
az erények szabályozzák az ember másokhoz és önmagához való viszonyát, az erényes élet
előfeltételét azonban nem az erények birtoklásában látták, hanem egy ennél magasabb, az
erényeket meghatározó értéknek, a legfőbb jónak a személyes elsajátításában. A
kereszténység úgy gondolkodott, hogy a legfőbb jó csak a megváltás útján érhető el, ami
feltételezi az Úr (Isten) parancsainak való engedelmeskedést. A modernitás azáltal, hogy
kétségbe vonta az ember magatartásának végső vonatkoztatási kereteként szolgáló, Isten által
determinált, legfőbb jó eszméjét, szükségképpen szembesült a kérdéssel: ha magatartásunkban
nem hagyatkozhatunk az Isten által elrendelt törvényekre, ha nincsen legfőbb jó, akkor ki,
vagy mi fogja közölni velünk, hogy cselekvésre indító vágyaink helyesek-e vagy helytelenek?
J. B. Schneewind12 szerint ezekből a kérdésekből eredeztethető a modern morálfilozófia,
amely fokozatosan jutott el a felismerésig, miszerint ha morális döntéseinkben nem
hagyatkozhatunk az isteni törvényre, akkor szükségképpen önmagunkra kell hagyatkoznunk,
azaz, a moralitás forrását az emberi természetben kell keresnünk. Ez a gondolat a
legpregnánsabban a 17. századi modern természetjog doktrínájában fejeződik ki, de gyökerei
a klasszikus görögség világába, nevezetesen Szókratészra nyúlnak vissza. Leo Strauss 13
szerint az isteni törvények kétségbevonása Szókratész nevéhez fűződik, aki, a tilalmat
megszegve, beszélgetéseiben kritikai vizsgálódásoknak vetette alá azokat. Kiinduló pontja az,
hogy az isteni törvénykönyvek sokfélék, a bennük definiált törvények között pedig
ellentmondás tapasztalható. A kérdés az, hogy melyik törvénykönyv tekinthető igazságosnak
és hogyan lehet erről megbizonyosodni? Az isteni autoritás ebben az esetben nem legitimál,
mert maga is plurális, a rivális tekintélyek között pedig nehéz vagy egyáltalán nem lehet
rangsort felállítani. Ezzel érvényét veszítette a „jó” és az „ősi”, az „igazságos” és „ősi”
korábban természetesnek tekintett azonossága, helyébe a jó és az ősi különbsége lépett, a
feladat pedig az ősitől, a hagyományostól különböző jó megtalálása lett, ami azonos volt a
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„természet szerinti jó” és „igazságos” keresésével. Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy mi a
jó és mi a rossz, mi az igaz és mi a hamis, mi az igazságos és mi az igazságtalan, nem bízható
sem egy adott közösség által hordozott tradícióra, sem egy izolált egyénre, a megoldást a
tradíció és az egyén fölött álló természetben, „minden ős ősében” kell keresni, mert csak az
lehet a tekintély, a jónak és az igazságosnak a mércéje. A „természet” fogalmába bele kell
értenünk az „emberi természetet” is, amely szintén történelem feletti, társadalom feletti,
erkölcs feletti, vallás feletti és egyén feletti. A természet tradíció és egyénfölöttisége jelenik
meg az „első dolgokban”, az ideákban, abban, hogy minden létezőnek oka van, abban, hogy a
kezdet nem káosz, hanem maga az örök létező, az igazi valóság, az esetleges létezők ennek
okozatai, s mint ilyenek kevésbé valóságosak. Elvileg a „törvénynek” kellene felmutatnia az
első dolgokat, az ideákat, erre azonban nem képes, mert a természetet a „szokásra” vagy az
„adottságra” redukálja, így azt nem felfedi, hanem elfedi. Strauss szerint az első dolgok
filozófiai vizsgálata a „lét” vagy a „lenni” megértésére irányul, amelyen belül különbség
tehető „az igazságban létezni” és „a törvény vagy konvenció által létezni” között. Az első
dolgokat vagy az igazi létet azonban nem lehet közvetlenül felfogni, az embernek abból kell
kiindulnia, ami számára az „első”, az az a dolgok természetéről alkotott véleményből, a
doxából. A véleménytől a dialóguson, az ellentétes meggyőződések ütköztetésén keresztül
vezet az út a tudás, az első dolgok megértése felé.
Az ókori görögöket az emberi ügyek, az etikum és a politikum megértése szempontjából
kruciálisnak minősíthető két fogalom foglalkoztatta: a füzisz és a nomosz. A füzisz a
természetre, a változtathatatlanra, a „realitásra” utaló fogalom volt, a nomosz a társadalmi
gyakorlatra (szokásra, jogra, erkölcsre, politikára) utalt, ami, minthogy társadalomróltársadalomra különböző volt, megváltoztatható is volt, a görögök ezt lényegében a konvenció
szinonimájaként használták. A két fogalom radikális oppozícióba állítása a szofistákhoz
fűződik, akik ezzel akarták érzékeltetni az emberi (nomosz) és a természeti (füzisz) világrend
közötti alapvető különbséget. J. W. Gough14 szerint elsőként az athéni Archelaus, Anaxagoras
követője, húzta meg az éles határvonalat a füzisz és a nomosz között, és ő hirdette elsőként
azt is, hogy a nemes és az aljas erkölcsi kategóriái konvenció és nem természet által léteznek.
A szofisták az etikum mellett a jogot és a politikumot is a nomosz, a konvenciók világába
utalták: ezekkel kapcsolatosan nem léteznek természetes, természettől adott morális
megfontolások, mert hitük szerint a legtöbb ember azt szeretné, hogy olyan maximális
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hatalommal rendelkezzen, amivel kárt okozhat másoknak anélkül, hogy mások ugyanezt
megtehessék vele. Thrasymachos, Platón Állam c. művében, az államalapítás kapcsán
amellett érvel, hogy a legerősebb ember lesz a legsikeresebb, és ő fogja önkényesen, saját
céljai érdekében intézményesíteni a szabályt, hogy szomszédait kizsákmányolhassa. Platón
számára, csakúgy, mint Szókratész és Arisztotelész számára elfogadhatatlan a szofisták
konvencionalizmusa, mert szerinte létezik egy változatlan erkölcsi rend, függetlenül attól,
hogy az emberek tudnak-e erről vagy sem. Hasonlóan a többi tudástípushoz, a jó ismerete is
annak a függvénye, hogy képesek vagyunk-e áthatolni a jelenségek látszatvilágán , az ideák
rejtett, változatlan realitásához. Stephen Buckle15 szerint Platón elméletét, amint láttuk
Szókratészét is, olyan kísérletnek kell tekintenünk, amely annak megmutatására irányul, hogy
az emberi magatartás nem pusztán társadalmi, konvenció alkotta szabályok tárgya, hanem
mindenekelőtt az íratlan, isteni jogé. Hasonlóan Platónhoz, Arisztotelész is elutasítja füzisz és
nomosz szofisták által kreált antinomikus szembeállítását. Ő úgy véli, hogy az ember
természeténél fogva „politikai állat” (zoon politicon), de ezzel a természetelvűséggel nem áll
szemben az, hogy szervezett politikai társadalomban él, azaz füzisz és nomosz nem
ellentettjei, hanem korrelatívumai egymásnak.
„A klasszikusok felfogásában a természetjog alapját az ember természetes alkotóinak a
hierarchikus rendje szolgáltatja....Ami az emberi lelket megkülönbözteti a vadállatok lelkétől,
az embert a vadállattól, az a beszéd, az értelem, vagy a megértés. Ezért az ember sajátos dolga
az értelmes, megértésen alapuló élet és a megfontoláson alapuló cselekvés. A jó élet az
emberi létezés természetes rendjével összhangban álló élet, az olyan élet, amely a rendezett
vagy egészséges élet irányítása alatt áll. ...A jó élet az emberi természet beteljesítése. Éppen
ezért a jó élet általános jellegét leíró szabályokat nevezhetjük 'természeti törvénynek' is.” 16
A sztoicizmus, hasonlóan Platónhoz és Arisztotelészhez az ember valódi természetét az
észben találja meg, ezt teszi meg az individuális életforma vezérelvévé. Az emberi természet
ésszel való azonosítása, valamint a emberek közötti egyenlőségbe vetett kozmopolita hit volt
az a két tartópillér, amire alapozva a sztoikusok kidolgozták a természetjog univerzális
elméletét, ami az ész joga volt. A sztoikusok az emberi természetet a természeti rend részének
tekintették és úgy gondolkodtak, hogy mind a kozmosznak, mind az emberi létezésnek a
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„fellángoló tűz”, a logosz (az ész) kölcsönöz racionális elrendezettséget. Ezen a bázison
fogalmazták meg a természetjog etikájának specifikus normáit, ami a természet illetve az
ezzel azonos ész törvényein alapult. Minthogy az ész eltorzulhat, tévútra kerülhet, saját
céljaival ellentétes törekvéseket szolgálhat, ezért egy megszorítással éltek, mely szerint csak
az ép és helyes ész törvénye tekinthető természettörvénynek. Ez a korrekció Ciceró nevéhez
fűződik: „A valódi törvény mindenesetre az igaz értelem, mely a természettel összhangban
áll, amely mindenüvé szétárad, amely tartós, örök, amely parancsok révén kötelességre szólít
és tilalmak által elrettent az álnokságtól...”17
Ehhez, valamint a keresztény szerzőkhöz (Szent Tamás) kapcsolódva írja a korai modern
természetjog atyja Hugó Grotiusz a következőket: „A természetjog szülőanyja ugyanis maga
az emberi természet, amely még akkor is a társas életre ösztönözne, ha semmiben sem
szenvednénk hiányt: a belső tételes jog szülőanyja pedig a megegyezésből fakadó
kötelezettség, amely viszont a természetjogból meríti erejét, úgyhogy a természetet
úgyszólván a tételes jog ősanyjának mondhatjuk.”18 Grotiusz legfontosabb kontribúciója a
természetjogon alapuló etikához az volt, hogy a természettörvény fogalmát az emberi jogok
elméletébe fordította át. Úgy vélte, hogy az erkölcs birodalmát az individuális jogok bázisán
kellene megkonstruálni, melyeket az ember természetes meghatározottságaiként kezelt. Fő
művében a mellett érvelt, hogy noha az egyének természettől fogva társadalmi lények , de
amikor politikai társadalmat hívnak életre, ezt csak olyan feltételek mellett tehetik, melyek
tiszteletben tartják az egyes személyek individuális jogait. Noha társadalmi szerződés útján
bizonyos jogainkat elcserélhetjük a politikai biztonságért, de úgy kezdjük, mint akik
természettől fogva jogosultak a jogaik által definiált feltételek mellett saját életük
meghatározására. Szemben a klasszikus természetjoggal, ebben az elképzelésben az a nóvum,
hogy az egyének itt saját maguk vannak felhatalmazva saját életcéljaik meghatározására, az
erkölcs pedig azokat a feltételeket fogalmazza meg, amelyek mellett ez a leginkább
megvalósítható.
A korai modern természetjog másik klasszikusa, Thomas Hobbes,19 szemben a klasszikus
természetjog híveivel, Leviathan c. művében tagadja az ember természettől adott
szociabilitását, a hangsúlyt a magánérdekre, az ember racionális önérdekkövetésére téve.
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Szerinte nem létezik mindenkire kötelező és objektív érvényességgel bíró legfőbb jó, az egyes
ember számára a summum bonum a hatalom, amellyel meg tudja magát védeni mások
támadásaitól és a mások által okozható potenciális haláltól. Minthogy természetes
kapacitásainkat és erőforrásainkat tekintve nagyjából egyenlők vagyunk és valamennyien
racionális haszonmaximálók, ezért csak úgy kerülhetjük el a „mindenki harca mindenki ellen”
erkölcstelen világállapotát, ha egyetértünk abban, hogy egy olyan vezető uralkodjon felettünk,
aki képes kikényszeríteni a békét, mert olyan szuverenitással ruháztuk fel, ami minden
törvény fölött áll. Ebben az elméleti keretben a természetjog nem több mint annak az
elengedhetetlen lépésnek (a társadalmi szerződésnek, melyben az egyes egyének lemondanak
az erőszak alkalmazásáról) az indikátora, amit meg kell tenni ahhoz, hogy egy békés
társadalom létrejöhessen. Hobbes szerint az ezt megalapozó, a „mindenki háborúja mindenki
ellen” világállapotból való kiemelkedést lehetővé tevő természeti törvények: a békére való
törekvés, az önvédelem és az erkölcs aranyszabálya, a kölcsönösség elvén alapuló
reciprocitás. E három természeti törvény konkretizálásának tekinthetők a Hobbes által
megfogalmazott olyan erkölcsi normák, mint: a szerződésekben tett ígéretek betartása, az
előnynyújtás kompenzálása, az elkövetett vétség arányos megtorlása, a természettől való
egyenlőség elismerése, a jogok egyenlősége béke idején, viták pártatlan döntő bíró
segítségével való rendezése stb. A fentiekből kitűnik, hogy az elmélet, mely szerint a politikai
társadalom, a természettörvények legitimációs bázisán, társadalmi szerződés útján jön létre, az
embert és nem az Istent teszi meg ama világi hatalom kreátorává, amely kormányozza őt.
John Locke bírálta Hobbest azt állítván, hogy az embernek vannak olyan elidegeníthetetlen
jogai, aminek folytán erkölcsi korlátai vannak annak, hogy mit tehet a kormány. De
kortársaihoz hasonlóan ő is úgy vélte, hogy az emberek többsége erkölcsi és jogi instrukciók
és a büntetés fenyegetése nélkül, nem képes a tisztességes magatartásra. Úgy gondolkodott,
hogy noha a természettörvényeket az egyéni és a társadalmi jólét vezérfonalának tekintjük, és
noha kompetensek vagyunk saját politikai rendszer létrehozására, mégis erkölcsi
gyengeségünk okán, szükségünk van egy fölöttünk represszív módon uralkodó erkölcsi
autoritásra ahhoz, hogy erkölcsi értelemben normálisan élhessünk.
A klasszikus és a korai modern természetjogi gondolkodást a historicizmus felől érte a
legélesebb támadás, amely az egyetemessel szemben a lokálisra és időbelire tette a hangsúlyt,
kétségbe vonván a természetjog normáinak univerzális érvényességét. Strauss szerint azonban
az „emberben van valami”, olyasmi, ami nincs alávetve a társadalomnak, a térnek és az

időnek: ha nem így lenne, ha a jogos és jogtalan, az igazságos és igazságtalan eldöntése a
mindenkor adott törvényhozókra vagy bírákra tartozna, ha a pozitív jognak, mint magatartásmércének nem lenne egy magasabb normája, ha a „jogi igazságosságnak” nem az „igazságos
jog” lenne a mércéje, „Ha az elvek igazolásául elégséges az a tény, hogy azokat egy
társadalom elfogadta, akkor a kannibalizmus elvei ugyanolyan jól és alaposan
védelmezhetőek, mint a civilizált élet elvei”.

20

Strauss borúlátóan ítélte meg a természetjog

érvényesülési lehetőségeit, úgy látta, hogy sorsa az általános elutasítás, azonban a
természetjog napjainkban is eleven politika-és erkölcsfilozófiai „mozgalom”, amely olyan
egymástól különböző irányzatokra bomlik, mint a liberális, konzervatív, procedurális és
szubsztantív természetjog. Egyes elméletei Arisztotelészhez és Szent Tamás hagyományához
kapcsolódnak, mások csak távolról kötődnek e tradíciókhoz, ha egyáltalán. Egyes irányzatok
a moralitás alapelveit kísérlik megfogalmazni, olyan normákat vonván le ezekből, melyek a
törvényhozók és/vagy a bírák döntéseinek lehetnek potenciális vezérfonalai, mások a jog és a
moralitás közötti kapcsolat bázisán a jogi interpretáció, az érvelés és bíráskodás vezérelveit
kutatják.
Napjaink természetjogi gondolkodói Arisztotelész, Szent Tamás és a kései skolasztika
tradíciójának az örököseiként definiálják önmagukat, és hasonlóan a klasszikus hagyomány
képviselőihez, elméleti tevékenységüket nem tartják tradíciófüggőnek, és úgy vélik, hogy a
morális életről alkotott magyarázataik függetlenek az adott morális közösség élő értékeitől is.
Joseph Boyle21 szerint a morális élet- és gondolkodás természetjogi magyarázatának több
komponense van. Az első komponens az a meggyőződés, hogy vannak olyan morális elvek,
melyeket minden értelmes emberi lény természet adta módon ismerhet, mert az „ember
szívébe vannak beleírva”. Ezeknek az elveknek a fundamentális bázisán érez az immorális
egyén bűnbánatot. A természetjog elmélete azt állítja, hogy ezek az elvek ismertek vagy bárki
által megismerhetőek, függetlenül attól, hogy az egyén tagja-e egy élő morális közösségnek
vagy sem. A természetjog második komponense az a meggondolás, miszerint bizonyos
általános morális normák oly módon következnek ezekből az elvekből, hogy az emberek
számára nem okoz nehézséget igazságuk belátása még akkor sem, ha immoralitásuk vagy az
adott kultúra torzító hatásaiból következően tudatlanok efelől. Az olyan általános normák,
mint a tízparancsolat előírásai, a természetjog alapelveiből következnek, aminek a belátása
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nem okozhat nagy fejtörést. Itt is azt látjuk, hogy a morális értelemben vett tudásnak nem
előfeltétele az, hogy egy élő morális közösség tagja legyen az ember. A természetjog
harmadik, lényeges komponense a morális gondolkodásról vallott elképzelése. A természetjog
magyarázata szerint számos olyan fontos morális ítélet fordul elő az ember életében, amely
kizárólag az analízis és a dedukció alapján nem ismerhető, és az életben számos olyan helyzet
adódik, ahol a morálisan korrekt cselekvési mód nem ismerhető fel világosan és rögtön. Az
ilyen élethelyzetekben elengedhetetlen az okos mérlegelés, a gyakorlati bölcsesség (a
prudencia, amely a görög fronézis megfelelője).
A modern természetjog a deontológia törvényeinek engedelmeskedik, azaz vizsgálódásának
középpontjában a cselekvés helyessége áll, de miután kizárja az instrumentális,
haszonmaximáló kalkulatív ész valamennyi formáját, így nem számolhat a cselekvések
morális következményeivel, ami az elmélet egyoldalúságára utal.
Erényetika
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elégedetlenség áll. Manapság a morálfilozófia fő reprezentánsai: az utilitarizmus, a
kantianizmus és a szerződéselméletek különböző formái. Ezek egyik legismertebb
alternatívája az erényetika, amely anélkül kísérli meg a morális élet és morális ítéletek
magyarázatát, hogy egyetlen olyan elvre épülne, mint például a hasznosság vagy a
kategorikus imperativusz. Ezek helyére a karaktert (jellemet) és az erényt állítja, mint olyat,
ami képes a morális élet és ítélet megalapozására. Minthogy a karakter pozitív jellemvonásait
erényekként értékeljük, és minthogy ezek a különböző emberi közösségekben változóak, az
erkölcselmélet univerzalizmusa anélkül kerülhető el, hogy relativista szubjektivizmusba
esnénk. A morális élet a közösségek tradícióiban és konkrét gyakorlataiban gyökerezik, ez
azonban nem áll kritika fölött: a morális közösségen belül lehetséges a kritika, mert a
konfliktusokon keresztül a tradíció mélyebb erőforrásai is szerephez juthatnak magán a
tradíción belül. A morálfilozófiának ez a fejlődése nyilvánvaló kapcsolatban áll a
természetjoggal. Mint arra utaltunk, amit ma természetjognak nevezünk, az a kereszténység,
még pontosabban a középkor és a reformáció utáni katolicizmus morális tradíciójában
fejlődött ki. A természetjog mai teoretikusainak többsége Aquinói Szent Tamás és az őt
követő neoskolasztikus szerzőket tekinti klasszikus forrásnak. A morálfilozófia eme
tradíciója, Arisztotelész vizsgálódásaira is támaszkodva, erőteljesen hangsúlyozza az erény

szerepét a morális életben, Arisztotelészt pedig joggal tekinthetjük napjaink erényetikája
őseként.
Az erény (derekasság), a görög arété, illetve a latin virtus, a jóra való képességet, általában
vett hatóerőt jelent, amely képessé tesz a cselekvésre. Arisztotelész szerint az orvosság erénye
az, hogy gyógyít, a késé az, hogy vág, az emberé pedig az, hogy jó és értelmes életet
igyekszik élni és ennek megfelelően cselekszik. Görög felfogás szerint valamennyi létező
dolognak megvan a maga specifikus erénye: ebben áll kiválósága vagy értéke: a jó kés az,
amellyel kiválóan lehet vágni, a jó orvosság az, amely meggyógyít. Az emberre
vonatkoztatott erény nem természettől való, velünk születettnek csupán a jóra való hajlam
tekinthető. Az emberi erény, szemben a dolgok erényeivel kulturálisan közvetített és az ember
aktív tevékenységének az eredménye: csak tanulással és gyakorlással szerezhető meg. Ebben
különbözik az ember az állattól és a dolgoktól. Az erény mégsem tekinthető az ember olyan
birtokának, noha habitusként az ember relatíve állandónak tekinthető személyiségvonása,
amely nem szorulna további tökéletesítésre: úgy kell inkább elgondolnunk, mint állandó
erőfeszítést arra, hogy a jót cselekedjük, ami egyszersmind azonos emberségünk
kidolgozásával és birtokbavételével. Önmagunknak ez a pozitív birtokbavétele, az ember
belső értékeinek ez a kiművelése, két negatív értelemben vett szélsőség közötti egyensúlyozás
is egyben, amely a végletek közti középnek, a mértéknek az eltalálására irányul. Így például a
szelídség a düh és az érzéketlenség közötti közép. A közép eltalálása nem a két véglet közötti
távolság közepére vonatkozik, hanem az embernek önmagához való viszonyára értendő.
„Valamely dolog közepén ti. azt értem, ami a két véglet mindegyikétől egyforma távolságra
van, s ez mindenki számára egy és ugyanaz: az önmagunkhoz viszonyított közép viszont az,
amiben sem túlzás, sem hiányosság nincs: ez azonban már nem egyféle, s nem is
mindnyájunk számára ugyanaz.”
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Az erény ellentettje a bűnös szenvedély, a rosszra való

hajlam, a mértéktelenség, az, amit Püthagorasz tanítványai a határtalan fogalmával
jellemeztek. A rosszaságot a túlzás és a hiányosság, az erényt pedig a „középhatár” jellemzi.
Az erény mindig többes számú (plurális), katalogizálása kultúrafüggő: így egymástól eltérően
klasszifikálta a klasszikus antikvitás és a kereszténység.
A görögök különbséget tettek az értelmi és az akarati erények között. Az értelmi (dianoétikus)
erények a megismeréssel, az igazsággal állnak kapcsolatban, annak elmélyítésével és
kiszélesítésével. Az értelmi erények közé sorolták a tudományt (a logikai következtetésre való
képességet), a bölcsességet (az igazság végső alapjáig való lehatolás képességét), a

művészetet (az alkotásnak azt a képességét, amely külső tárgyak létrehozására irányul). Az
akarati erények az ember morális tökéletesedésével állnak kapcsolatban, ezt nevezték
sarkalatos vagy kardinális erényeknek. Ezek: az okosság (görögül fronézis, latinul prudencia),
az igazságosság, a bátorság és a mértékletesség. Az okosság a helyes, konkrét cselekvési mód
megválasztásának képessége a különböző döntési szituációkban. A döntési szituációk tartalma
szerint ez az egyéni és a közösségi érdeknek, illetve az Én és a Másik érdekének a
harmonizáltatási képességét fejezi ki. Az igazságosság erénye arra irányul, hogy mindenkinek
megadja az őt jog szerint megillető részt. Ez rokon az erkölcs un. aranyszabályával. Az
igazságosság formálisan azt jelenti, hogy az azonos kategóriába tartozókkal azonosan kell
bánnunk: tilos a kettős mérce alkalmazása. (Például egyenlő munkáért egyenlő bér jár). A
mértékletesség visszafogottság, az érzéki élvezetre irányuló vágy korlátok közé szorítása az
ész által, képesség arra, hogy örömeinknek ne rabszolgái, hanem urai legyünk. A
mértékletesség a mértéktelenség és az érzéketlenség közötti közép, az élet örömeit habzsoló
és az örülni semminek nem tudó aszkéta közötti egyensúlyi állapot. Szemben az erény görög
értelmezésével, amely az erkölcsi értelemben vett jó megvalósítását lehetővé tevő olyan
szubjektív diszpozíció (lelki habitus), amely képes eltalálni a végletek közötti mértéket, az
önmagunkhoz viszonyított közepet, a keresztény etika azt tanítja, hogy az erényes
magatartásban az ember Istenhez való személyes viszonyát realizálja. Ebben a felfogásban az
erény nem tekinthető az ember autonóm erkölcsi magatartása kifejeződéseként: az ember
Istenhez való viszonya ez: az erény kiművelésében és gyakorlásában nem autonóm
emberségem dolgozom ki és veszem birtokba, hanem Isten „önközlését” fogadom el, mint
olyat, amely meghatározza lényegem. A keresztény gondolkodás formálisan különbséget tesz
a természetes (kardinális) és természetfeletti (isteni vagy teológiai) erények között. A
sarkalatos erények megegyeznek a görögség kardinális erényeivel (okosság, igazságosság,
lelkierő és mértékletesség), az isteni erények közé tartozik a hit, a remény és a szeretet. A
kardinális és az isteni erények csak formális értelemben különböznek egymástól, tartalmi
értelemben egy olyan szerves egységet alkotnak, amelyen belül az utóbbiak határozzák meg,
engedik érvényre jutni az előbbieket.
A modern erényetika legkiválóbb képviselője McIntyre morálfilozófiai vizsgálódásaiban
abból a kérdésből indul ki, hogy miért nincs egyetértés az emberek között a morálfilozófia
alapkérdéseiben? Az ok, állítja, az, hogy nem tartozunk semmilyen konzisztens,
konszenzusnak örvendő erkölcsi tradícióhoz. A morálfilozófia és az erkölcsi tradíciók
inkonzisztens fragmentumainak (töredékeinek) vagyunk az örökösei. A konceptuális

sémáknak

(fogalmi

hálóknak)
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elvesztették
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(szövegösszefüggéseiket), az esetek túlnyomó többségében fogalmunk sincs eredetükről, nem
vagyunk tudatában annak, hogy amikor kulcsfontosságú etikai fogalmakat használunk,
csalóka látszatok foglyai vagyunk, mert elvesztettük mind teoretikus, mind gyakorlati, mind
morális felfogóképességünket. A morálfilozófiai kérdésekben való egyet-nem-értés a „morális
halál” jele, ami végeláthatatlan és lezárhatatlan vitákban nyilvánul meg, amelyekben az
alkalmazott érvek nem logikaiak, hanem pusztán retorikaiak. A cél nem az, hogy megtaláljuk
az igazságot, vagy, hogy felvilágosítsuk ellenfeleinket, hanem az, hogy manipuláljuk
vitapartnereinket, ahogyan a lobbik teszik ezt a kormányokkal való tárgyalásukban. A
racionalitás elveszítése az etikában, összefüggésben áll a morális Én elveszítésével, ami
napjaink uralkodó, reprezentatív karaktereiben (személyiségtípusaiban): a bürokratikus
menedzserben, a terapeutában és a profi sportolóban jelenik meg. Közös meghatározottságuk
a többi ember manipulálása illetve az, hogy valamennyien külső értékek megtestesítői.
McIntyre az erény fogalmát három konceptuális (fogalmi) szint terminusaiban jeleníti meg,
ezek: a gyakorlat, az individuális élet narratív (elbeszélő)rendje és az erkölcsi tradíció.
McIntyre
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a szakmai minőség fogalmának a bevezetésével tesz különbséget a szakma –

profession – és a gyakorlat – practice – között. A gyakorlat a közös foglalkozást űző emberek
csoportjára vagy közösségére érvényes erkölcsiség, szemben a szakmával, amely pusztán az
adott tevékenység technikai kompetenciájának a birtoklását jelöli. 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 szakmában való "önmegvalósításával".
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
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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 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.
Az erények magyarázatának második szintje a személyiség narratív fogalma. McIntyre
vitatkozik a személy (az Én) olyan partikuláris koncepcióival, melyek a felvilágosodásban

gyökereznek, és amelyek összeegyeztethetetlenek az arisztotelészi erényekkel. Az ilyen Én
olyan lény, akinek múltja és jövője egyaránt esetleges, véletlenszerű, akinek jellemét a
pillanat történései határozzák meg, a pillanatnyi választás, vagy az a szerep, amelyet éppen
betölt. Az autenticitás(a szubjektív hitelesség) a választás és ama könnyedség révén azonnal
megszerezhető, amellyel az Én egyik szereptől a másik felé mozog. Úgyhogy az autenticitást
a közfelfogás egyfajta erényként kezeli, amelyre mindenkinek törekednie kellene. Derek L.
Phillips23 szerint az autenticitás modern fogalma egy korlátozott értelemben hasonlít az ókori
görögök doktrínájához, amely azt kívánja, hogy „ismerd meg önmagad” ,válj azzá, ami vagy,
azaz élj természetednek megfelelően. De a görögök olyan racionális lénynek tekintették az
embert, aki belső lehetőségein belül képes az erkölcsi tanulásra és fejlődésre. Minden
személytől megkövetelték, hogy fedezze fel önmaga belső lehetőségeit, amit olyan
„démonként” (daimon) személyesítettek meg, aki megsúgja az embernek, hogy mit és hogyan
kell tennie. Ezzel szemben az autenticitás modern fogalma, nem racionális lénynek tekinti az
embert, nem olyanként, mint akinek esze lelkének ura, mert azt kívánja meg az embertől,
hogy a nélkül kövesse természetét, hogy megmondaná neki, hogy mi a természete. Szemben a
görög hagyománnyal, arra biztatja az embereket, hogy bátran adjanak kifejezést emocionális
késztetéseiknek, azonnal elégítsék ki belső impulzusaikat. Az egyént nem a szerint ítéli meg,
hogy morális és erényes lény-e, hanem aszerint, hogy engedelmeskedik-e és milyen
mértékben belső érzéseinek és impulzusainak.
Ezzel a történetietlen és fragmentálódott személyiségfogalommal szemben, McIntyre, a
személy olyan fogalmát állítja szembe, amelynek egysége annak a narratívának,
élettörténetnek az egységében rejlik, amely az emberi élet születését összeköti annak
halálával. Ez olyan személyiségfogalom, amelynek van kontinuitása, személyes identitása,
olyan személy ez, melyet nemcsak a pillanatnyi szerep vagy választás jellemez, hanem a
kronológiai életepizódok, az ezekben való döntések és a szerepeken keresztüli evolúció és
biográfiai egység, mind előre, mind hátratekintve. A biográfiai narratíva (az élettörténet
elbeszélése) az, ami értelmet kölcsönöz az individuális epizódoknak, az élet egészén belüli
cselekvéseknek és döntéseknek. De nem minden narratíva alakítja az Ént olyanná, hogy képes
legyen magáévá tenni az igazságosságot, a barátságot, a bátorságot vagy az erény egyéb más
formáit. A kérdés az, hogy mi a kívánatos narratíva, mi az értelmes emberi élet? McIntyre
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szerint az, amely a erkölcsi jó keresésére irányul. Az emberi életnek olyan keresés-történetnek
kell lennie, amely annak megismerését célozza, hogy miben áll az emberi jólét és virágzó élet
és hogy miként lehet ezt elérni. Ebből következően, McIntyre értelmezésében, az erények
nemcsak olyan diszpozíciók, amelyek fenntartják a gyakorlatokat, és amelyek képessé tesznek
bennünket a belső javak elérésére, hanem olyan diszpozíciók is, amelyek azáltal, hogy
képessé tesznek a károkozás, a veszély, a kísértés legyőzésére, jobb önismerethez vezetnek
minket és segítenek a releváns jó, az értelmes emberi élet keresésében.
Az erények természetének magyarázatában a harmadik szintet az erkölcsi tradíció fogalma
jelenti. McIntyre szerint nem létezik absztrakt, univerzális moralitás. Az emberi jó keresését
valamennyinknek annak az erkölcsi tradíciónak a keretein belül kell elkezdenünk, amelybe
beleszülettünk és amelyben élünk. Ez szolgál háttérként az individuális élet számára, hogy a
gyakorlat belső értékeit követve, értelmet kíséreljen kölcsönözni saját életének. Az erkölcsi
tradíciók dezintegrálódhatnak, eltűnhetnek, bomlásnak indulhatnak és végső soron csak akkor
tarthatók fenn, ha vannak olyan, Harold Alderman24 szóhasználatát kölcsönözve,
paradigmatikus (példaszerű, példaadó) személyek, akikben ez integránsan testesül meg.
A paradigmatikus személy fogalmát Jaspers vezette be az etikába, olyan nevekkel fémjelezve,
mint Szókratész, Buddha, Konfuciusz és Jézus. Az alaptörténetek, melyeket egy erkölcsi
tradíció „erényelméletében” elmondanak, a paradigmatikus személyről szóló történetek,
akinek cselekvései és jelleme feltárja és kihangsúlyozza azt, hogy morálisan mi számít
értékesnek és értéktelennek. Ebben az értelemben a paradigmatikus személyek példaszerű
életükkel „normaadók”, a történeteikben immanensen benne rejlő „erkölcsi kánon” (erkölcsi
minta és szabály) pedig szerves összefüggésben áll jellemükkel. A paradigmatikus személyek
ideális jellemek, akiknek történeteiben és jellemében nem deduktív módon kapcsolódnak
össze a különböző erények, hanem, amint arra Alderman rámutat, az erények egysége
karakterükben áll. Az erények egységének a problémája, amit sokan logikai problémának
tekintenek, inkább tekinthető drámai, emberi és karakterológiai problémának.
Alderman, részben Jaspers eredményeire támaszkodva, a paradigmatikus személyek hét
jellemzőit tartotta kiemelésre méltónak. Elsőként azt emeli ki, hogy a paradigmatikus
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személyek magatartásai és cselekedetei erkölcsi normáknak egy készletét, kánonját juttatják
implicite (hallgatólagosan) kifejezésre. Másodszor, ezek a normák jelzik, hogy erkölcsi
értelemben mi a jó és mi a követendő, azonban a „mit kell tenni” (az” erkölcsi kell”, a Sollen)
soha nem parancsokban és instrukciókban van kifejezve, hanem hallgatólagosan,
utalásszerűen. Harmadik jellemvonása a paradigmatikus személyeknek a nagyfokú empatikus
(beleérző) képesség, ami azt jelenti, hogy erkölcsi ítéleteikben nem pusztán a külső
megfigyelő objektív és semleges perspektíváját alkalmazzák, hanem belehelyezik magukat a
cselekvési szituációban lévőknek a helyzetébe, gondolatban feltéve a kérdést, hogy mit tennék
én az ő helyükben? Egy következő meghatározottságuk az, hogy nem a tudományos próza,
egzakt szabályait követve beszélnek, hanem parabolákban (példázatokban), kihangsúlyozván,
hogy

tanításuk

csak

így,

közvetetten,

áttételesen

fejezhető

ki.

Egy

további

meghatározottságuk, hogy tanításaikat nem foglalják írásba, hanem az élőbeszéd
kontextusában adják azt elő. A hatodik, Alderman által kiemelt vonás az, hogy az emberi élet
véges vagy nem-véges volta, a halál és a szenvedés kérdése foglalkoztatja őket, amit életükkel
példáznak. Végül az utolsó tulajdonság az emberi szeretet univerzalitásában és
végtelenségében való hit.
A paradigmatikus személyek ebből következően olyan életformát példáznak, amely az
arisztotelészi „belátást” hangsúlyozza, azt, hogy a morálfilozófia „gyakorlati tudomány”, amit
nem teoretikusan lehet megtanulni, hanem úgy, hogy az ember gyakorolja, a gyakorlatban
igyekszik megvalósítani azt, amit a példaképek tesznek. Alderman szerint Konfúciusz, Jézus
és Buddha nagyon is nyilvánvalóvá teszi, hogy valamennyi erkölcsi tradícióban, a karakter, a
jellem a végső tájékozódási pontja a moralitásnak, nem pedig a „jó” vagy a „szabály”ilyen
vagy olyan fogalma. Miután a jellem jósága fundamentális, ebből következik, hogy noha a
szabályok (normák) segítségünkre lehetnek az erkölcsileg helyes magatartás elsajátításában,
szerepük mégis másodlagos, mert az emberek nem a szabályok alapján tanulnak meg
erkölcsileg helyesen viselkedni, hanem a példakövetés útján. Ahogyan az ember nem tanul
meg úszni – mondja Hegel -, az úszás szabályainak a parton való bemagolásával, ha nem
megy be a vízbe és nem „gyakorolja” azt, ehhez hasonlóan az erkölcsi szabályok elméleti
elsajátítása sem tesz valakit morális lénnyé.
A társadalmi szerződés etikája: Gautier, Rawls és Nozick
A morálfilozófiák nem tehetik meg, hogy a következő két kérdésre ne válaszoljanak: az egyik
az, hogy milyen követelményeket támaszt velünk szemben az erkölcs, a másik az, hogy miért

kell kötelességünknek érezzük e követelményeknek való engedelmeskedést? Úgy tűnhet,
hogy a társadalmi szerződés elméletei világos és vonzó válaszokat adnak a fenti kérdésekre,
amikor azt állítják, hogy az erkölcsi követelmények az emberek közötti egyetértés
eredményei, melyeket azért hívtak életre, hogy szabályozzák az emberek közötti
interakciókat, engedelmeskednünk pedig azért kell ezeknek az elvárásoknak, mert
egyetértettünk velük. Azonban, amint arra Will Kymlicka25 is utal, az egyszerűség és
világosság ebben az esetben csalóka, mert a különböző szerződéselméletek eltérően
magyarázzák a feltételezett egyetértés tartalmát is, és normatív erejét is. A szerződéselvűség
az etikában is az ókori görögökre, nevezetesen a szofistákra megy vissza. J. W. Gough26
szerint a szofisták előfeltételeztek egy prepolitikai, állam előtti, természeti állapotot, amit
szembe állítottak a polisszal: a természeti állapotban az emberek szabadon és spontán módon
követték céljaikat, az államban az embernek ez a természetes szabadsága a jogi korlátok miatt
elveszett. Ezt a prepolitikai állapotot vagy olyan aranykorként festették le, melyben harmónia
volt az ember-természet, az ember-ember és az ember önmagához való viszonyában is, vagy
épp ellenkezőleg olyan világállapotként, amelyben a hobbesi mindenki harca mindenki ellen
elve és gyakorlata érvényesült. Az utóbbi verzió szerint valamennyi egyén ki volt téve a többi
támadásainak, ki akarván kerülni a csapda helyzetből, az emberek szerződéseket, alkukat
kötöttek egymással, valamennyien kötelezettséget vállalva arra, hogy kölcsönösen
tartózkodnak egymás szabadságának korlátozásától és az egymásnak való károkozástól. Az
együttélést szabályozó törvényeket a megegyezésre (a konvencióra) alapították és ezekkel
együtt jelent meg az igazságosság eszméje csakúgy, mint a jó és a rossz közötti különbség. A
szerződéselvűség gondolata, bizonyos tekintetben a szofistákkal ellentétes előjelű
értelmezésben, olyan gondolkodóknál is megtalálható, mint Epikurosz, aki szerint a szerződés
eszköz és módszer arra, hogy az emberek közösségi életében elkerülhető legyen az
egymásnak való károkozás, illetve, hogy ennek pozitív ellentettje, a természet
igazságosságaként értelmezett szolidaritás és közjó legyen az együttélés célja. „A Természet
Igazságossága: az összetartásra és közjóra vonatkozó szerződés avégből, hogy se ne ártsunk
egymásnak, se ártalmat ne szenvedjünk.”27 Anélkül, hogy a társadalmi szerződés gondolata
eszmetörténetének további, részletes analízisébe bocsátkoznánk, pusztán utalunk arra, hogy a
szerződéselvűség végig vonul a politikafilozófia eszmetörténeti hagyományának egészén:
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Justinianus Digestájában éppúgy felmutatható, mint a középkorban (Aquinói Szent Tamás,
Occam, John Salisbury ) és a reneszánszban (Nicolaus Cusanus, Páduai Marcillius) vagy a
jezsuita Francisco Suareznél. 28
Igazi jelentőségre a szerződéselvűség etikája a korai modernitás és a felvilágosodás
időszakában tesz szert, ahol a kérdés úgy vetődött fel, hogy miként lehet legitimálni azt, hogy
bizonyos emberek uralkodnak mások fölött, ha az emberek természettől fogva egyenlők? A
korai szerződéselméletek (Hobbes, Locke) úgy válaszoltak a kérdésre, hogy noha nem létezik
olyan természeti vagy isteni parancs, melynek alapján engedelmeskedni kellene a hatalomnak,
de

engedelmeskedhetünk

a

beleegyezés

vagy

ígéret

alapján,

ami

kötelez

az

engedelmeskedésre. Ez azonban felületes válasz, mert továbbra is nyitva hagyja a kérdést,
hogy miért értenének egyet, vagy miért egyeznének bele az emberek abba, hogy valaki
uralkodjék fölöttük, ha a hatalomgyakorlás parancs-engedelmeskedés logikájának nincsen
természetes alapja, mert a hipotetikus prepolitikai (természeti) állapotban mindenki szabad és
egyenlő? A kérdésre adott válasz Hobbes esetében, egy kifejezetten negatív emberképből
indul ki, abból, hogy az emberek alapvetően rosszak és önzők, ennélfogva a természeti
állapotban a bizonytalanság uralkodna, mert állam híján az erkölcsi normák nem lennének
kikényszeríthetők, az erőszakot nem lehetne igazságosan megtorolni. Ennélfogva a racionális
emberi lények megegyeznének abban, hogy intézményesítik a hatalmat (kivonják a
társadalomból és állami monopóliummá teszik az erőszakot), ha az ígéretet tesz a biztonság
garantálására. Így a természetes egyenlőség ellenére, a reciprocitás bázisán (az emberek
lemondanak a hatalomról, az uralkodók az ő érdekeikben gyakorolják azt) az uralkodók
legitim módon kormányozhatnának másokat. A szerződéselméleteknek ez a korai formája a
19. században elveszítette vonzerejét, aminek, Kymlicka szerint, két oka van: az egyik az,
hogy a valóságban soha nem léteztek ilyen szerződések, ennek hiányában pedig sem az
uralkodót, sem az alávetetteket nem köti az ígéret. A szerződéselv alapján ebből pedig az a
következtetés adódik, hogy a valóságos kormányok, legyenek igazságosak vagy
igazságtalanok, nem bírnak legitimitással. Ez azonban implauzabilis következtetés, mert a
kormányok legitimitását, állítja Kymlicka, tevékenységük igazságossága kell meghatározza,
nem pedig a kormányok történeti genezisének kontraktuális természete. A szerződéselméletek
az igazságos kormányzást szerették volna hitelesíteni ( igazságos uralkodók azok, akik
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betartják szerződéses ígéreteiket), de ha a valóságos szerződés hiányából indulunk ki, akkor
sem az igazságos, sem az igazságtalan kormányoknak nincsen legitimitása. „Lehet, hogy az
emberek aláírnák a szerződést, hogy engedelmeskednek az igazságos uralkodóknak, ha erre
kérnék őket, ha így történne, akkor beszélhetnénk az uralkodó és az alávetettek közti
hipotetikus szerződésről. De a hipotetikus ígéret, egyáltalán nem ígéret, senki számára nem
jelent kötelezettséget. Úgy tűnik, hogy a társadalmi szerződés fogalma történetileg is abszurd,
ha az a szándéka, hogy tényleges ígéreteket identifikáljon, vagy erkölcsileg nem szignifikáns,
ha az a szándéka, hogy a pusztán hipotetikus ígéreteket hangsúlyozza.” 29
A 20. század második felében újjászületett szerződéselméletek sokkal ambiciózusabbak
elődeiknél, mert nemcsak a politikai kötelességet szeretnék szerződéselvű alapon igazolni,
hanem a személyes kötelességeket is. Napjaink szerződéselméletei nem az ígéretre teszik a
hangsúlyt, hanem a következő két dologra: 1. azt emelik ki, hogy a kötelességek nem isteni és
nem is természeti eredetűek, hanem lényegüket tekintve konvencionálisak, genezisük a
szabad és egyenlő egyének interakcióiban található, 2. másrészt azt hangsúlyozzák, hogy a
konvencionális kötelességek védik és garantálják a lényegesnek gondolt emberi érdekeket.
Ennek a két dolognak a kombinálása révén lehetőség nyílik a társadalmi szerződés
hagyományos fogalmának reinterpretálására. A következőkben a modern társadalmi
szerződéselméletek három kiemelkedő képviselőjének (D. Gautier, J. Rawls és R. Nozick)
Hobbesból, Kantból és Lockeból kiinduló elméletét ismertetjük.
„Morals by Agreement” c. könyvében D. Gautier három különböző, ám egymással szoros
kapcsolatban álló kérdéskörrel foglalkozik: 1. az erkölcs szerződéselvű elméletével, 2. a
racionális választások elméletével és 3. annak az állításnak az elméleti igazolásával (ez
elméletének lényege), mely szerint a racionalitás szükségképpen maga után vonja az erkölcsi
parancsoknak való engedelmeskedést.
Gautier kiindulópontja az, hogy ha egy olyan világban élnénk, amelyben a tökéletes verseny
érvényesülne, ahol nem volnának negatív externáliák, vagyis, ahol senkit nem
befolyásolnának mások cselekedetei, csak ha beleegyezett abba, ott a racionális
önérdekkövetés Pareto-optimális végeredményt eredményezne. Egy ilyen világban, Gautier
szerint, a cselekvések nem lennének erkölcsi kényszereknek alávetve. Világunkban, az
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externáliák miatt, nem érvényesül a tökéletes verseny, ezért a kényszermentes önérdekkövetés
gyakran vezet olyan fogoly-dilemma típusú végeredményhez, amely valamennyi szereplő
veszteségével jár. Gautier szerint az erkölcs szerepe abban áll, hogy az önérdek racionális és
pártatlan korlátozásával megoldja a dilemmát, biztosítván a Pareto-optimális végeredményt.
Azonban, hasonlóan Hobbeshoz, amit ő erkölcsnek nevez, az nem a hagyományos értelemben
vett erkölcs, hanem az önérdek racionális és pártatlan korlátozása, az önérdek nevében: az
önérdeket nem erkölcsi tilalmak okán kell korlátozni, hanem azért, mert a tökéletlen verseny
körülményei között csak ilyen módon érvényesíthető. Peter Vallentyne30 helyesen emeli ki,
hogy Gautier a racionális választások elméletét arra használja, hogy erkölcsi elveket
deriváljon az egyébként erkölcsileg semleges választási szituációkból. Ezt bizonyítja a
következő, Gautiertől vett idézet: „Hadd vázoljam fel tömören a deliberatív racionalitás ama
vonásait, amelyek képessé teszik arra, hogy korlátozza a választás maximálását. A kulcsgondolat az, ...hogy ha minden személy azt választaná, ami az ő várható hasznosságát
maximálja, az összevetve más alternatívákkal, kölcsönösen előnytelen végeredményhez
vezetne. Az egyensúly, amely akkor érhető el, amikor valamennyi személy cselekvése a
legjobb válasz a többiek cselekvésére, nem egyeztethető össze a Pareto-optimalitással, ami
akkor érhető el, ha senki nem tud jobban cselekedni anélkül, hogy valaki más ne cselekedne
rosszabbul....Ilyesfajta helyzetek mindenütt előfordulnak és valamennyi személy képes belátni
azt az előnyt, amely abból származik, hogy társaival olyan praxisban vesz részt, amely
mindenkitől megköveteli, hogy tartózkodjon a közvetlen haszonmaximáló törekvésektől
akkor, amikor az ilyen kölcsönös kényszer kölcsönösen előnyös. Természetesen senkinek
nincs indoka arra, hogy egyoldalú kényszert fogadjon el...mindenki csak abból a kényszerből
húzhat előnyt, amit a társai is elfogadtak. De ha valaki nagyobb előnyt húz a másokra
vonatkozó kényszerből, mint amennyit veszít azáltal, hogy kényszert gyakorol magán, akkor
oka van arra, hogy elfogadja azt a gyakorlatot, amely mindenkitől, beleértve önmagát is,
megköveteli, hogy az ilyen kényszert érvényesítse. Fel lehet mutatni olyan gyakorlatot, amely
lehetővé teszi a teljes egyetértés elérését racionális egyének között, akik megválasztanák
azokat a feltételeket, amelyek bázisán lépnének egymással interakcióba. És ez az egyetértés a
moralitás alapja.”31
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A szerződéselméletre orientált erkölcsfilozófiák evidenciaként kezelik, hogy a társadalmi
struktúra erkölcsileg csak akkor igazolható, ha a társadalom tagjai, bizonyos specifikus
feltételek mellett, egyetértenek azzal. Az egyik lényeges különbség Rawls és Gautier
szerződéselmélete között az, hogy míg Rawls esetében a szerződő felek egyetértése egy
jövendőbeli társadalmi struktúra elveire vonatkozik, addig Gautiernél az érintettek közötti
konszenzus nem elvekre, hanem egy adott, partikuláris társadalmi struktúra irányul. A két
elmélet azoknak a feltételeknek a specifikálásában is eltér egymástól, amely mellett az
egyetértés létrejön. Gautiernél ennek a specifikációnak három mozzanata van: 1. az érintett
felek (pártok) egyetértésének specifikálása, 2. az érintettek hit-és értékrendszereinek a
specifikálása, 3. a pártok vágyainak a specifikálása. Peter Vallentyne szerint, Gautier, a felek
közötti egyetértést egy adott társadalom, adott időperiódusára vonatkoztatja, ahol a szerződő
felek a jelen társadalom tagjai, akik számára a kooperáció kölcsönös előnyökkel jár. A
szerződéskötésből ki vannak zárva a gyerekek, a mentálisan betegek és a jövő generációja is.
Gautier célja az, hogy a racionális egyetértés fogalmi kontextusában alapozza meg a
moralitást, a racionális egyetértésről pedig úgy gondolkodik, hogy az megköveteli a
kölcsönös előnyök kritériumának az érvényesülését. Ennek következtében a gyengék
védelmezése, vagy a rászorulók támogatása csak abban az esetben tartozik a moralitás
hatáskörébe, ha az egyetértésre törekvő felek ebben megállapodtak. Tehát itt, szemben a
természetes erkölccsel, egyfajta, tételezett, mesterséges moralitásról van szó. Szemben
Rawlssszal, akinek elméletében a szerződők a tudatlanság fátyla mögött szavaznak, nem
ismervén milyen pozícióba helyezi őket a természeti és a társadalmi lutri (nem tudják, hogy
milyen mértékben részesülnek a természetes elsődleges- és a társadalmilag elsődleges
javakban), Gautiernél a tárgyalás és az érintett felek közötti konszenzus olyan tárgyalófeleket
előfeltételez, akik teljes informáltsággal rendelkeznek saját kapacitásukról és azokról a
szituációkról, amelyek előnyösebb pozíciót jelenthetnek számukra a kooperációból adódó
előnyök elosztásában.
Gautier fő tétele, mely szerint a moralitás alapja a racionalitás, fontos következményekkel jár
az erkölcs szempontjából, nevezetesen azzal a következménnyel, hogy miután a racionalitás
megkívánja valamennyi releváns és rendelkezésre álló információ felhasználását, és miután a
szerződő felek az ésszerűség kapacitásának tekintetben különböznek egymástól, ami a
gyengék kedvezőtlenebb tárgyalási pozíciójához vezet, ami azzal a további következménnyel
jár, hogy a gyengék számára nem ésszerű annak a feltételezése, hogy a kooperációból adódó
nyereségből ugyanolyan előnyük származik, mint az erőseknek.

Gautier az instrumentális racionalitás (a weberi értelemben vett célracionalitás)elkötelezettje,
mely szerint a választás csak akkor ésszerű, ha a cselekvő hit(érték)rendszeréhez képest ez a
leghatékonyabb eszköz céljai eléréséhez. Az instrumentális ész elvet minden olyan kísérletet,
amely a célok racionalitására vagy értékességére (jóságára) kérdez rá. A hasznossággal
azonosított érték(hit)rendszer szubjektív, ennélfogva relatív, nem mindenki számára ugyanaz,
mert nem léteznek olyan objektív, külső normák, amelyek segítségével valaki szubjektív
preferenciáit értékelni lehetne. A parametrikus választásokban, amikor a választási
szituációban a cselekvő adottnak veszi környezetét, a döntés csak akkor racionális, ha
maximálja az elvárható hasznosságokat, vagyis, ha a célokhoz a legadekvátabb eszközöket
rendelik. A stratégiai döntésekben, az olyan választási szituációkban , melyekben a cselekvő
felismeri, hogy a választás végeredménye részben a többi racionális cselekvő választásától
függ, a döntés ésszerűsége részben annak lesz a függvénye, hogy miben kell a szóban forgó
cselekvőnek egyetértenie másokkal ahhoz, hogy választása racionális legyen. A kérdés
közelebbről az, hogy mi határozza meg azt, hogy a konszenzus racionális vagy sem. A
racionális egyetértésre jutás nehézsége abban áll, hogy milyen módon lehet és kell
kiválasztani azt az egyetlen opciót a megvalósítható lehetőségek köréből, hogy az valamennyi
szereplő számára elfogadható legyen. Amint azt Peter Vallentyne kimutatja, a racionális
konszenzus Gautier elméletében egy kétlépcsős folyamatként rekonstruálható.
1. Az első lépcső az eredeti tárgyalási helyzet (initial bargaining position) egy olyan
meghatározott helyzet, amelybe a tárgyaló felek hasznosság-követelésekkel ülnek le a
tárgyalóasztalhoz, ami azonban nem tárgya a tárgyalásoknak, mert csak az eredeti tárgyalási
helyzeten túli, az e fölötti hasznosság-követelések tehetők tárgyalások tárgyává.
2. A második lépcsőben az eredeti tárgyalási helyzet alapján döntenek egy opció vagy opciók
valamely készlete felől.
Az eredeti tárgyalási szituáció meghatározott sajátossága a nem-kooperatív végeredmény, ami
egy olyan hipotetikus végeredmény, ami a koordinálatlan önérdekkövetés következménye. Ha
az egyetértés a nem-kooperatív végeredményre van alapozva, akkor, noha a kooperáció nemkooperáció fölötti nyereségei szét lesznek osztva a a szerződő felek (pártok) között, de a
disztribúció költségei és a nem-kooperálás előnyei érintetlenek maradnak. A felek azzal a
nettó nyereséggel fogják végezni, amit a nem-kooperációból nyertek volna, és azzal a
nyereséggel, ami a kooperációban való részvételből adódik. Gautier egyetért azzal, hogy a
racionális egyetértés (a kooperáció) mindenkit jobb helyzetbe kell juttasson, mint a nemkooperálás, de P. Vallentyne szerint mégis amellett érvel, hogy a nem-kooperatív
végeredményt nem szabad azonosítani az eredeti tárgyalási pozícióval. A racionális

egyetértés, Gautier szerint, olyan kell legyen, melynek révén az egyén számára ésszerű dolog
ennek megfelelően cselekedni. Ezt a feltételt a nem-kooperatív végeredmény nem elégíti ki.
Ez különösen azok számára irracionális, akik nettó vesztesei a kooperatív interakcióknak
(vagyis azok számára, akik rosszabb helyzetbe kerülnének mások nem-kooperatív cselekvése
miatt, mintha teljesen egyedül maradtak volna), alkalmazkodván a nem-kooperatív
végeredményre alapozott konszenzushoz. Az ilyen egyetértés még akkor is állandósítaná a
kényszerítés költségeit és hasznait, ha az ilyesfajta tevékenység továbbra nem állna fenn.
Gautier azt állítja, hogy ahhoz, hogy racionális alapja legyen annak, hogy mindenki a
konszenzusnak megfelelően cselekedjen, az eredeti tárgyalási helyzet a nem-kooperatív
interakció hipotetikus eredménye kell legyen, de amelyre érvényes a Locke által
megfogalmazott megszorítás, vagyis a nem-kooperatív interakció alá van rendelve annak a
megszorításnak, mely szerint senki nem hozhatja magát jobb helyzetbe mások rosszabb
helyzetbe való taszítása által. Hasonlóan a nem-kooperatív végeredményhez, ez is olyan
végeredményt reprezentál, ahol minden társadalmi kooperáció megszűnik. Azonban eltér a
nem-kooperatív végeredménytől abban, hogy arra az előfeltevésre alapozódik, miszerint senki
nem alkalmaz kényszert senkivel szemben: az emberek nem segítenek egymásnak, de nem is
okoznak kárt egymásnak. A megszorítással kapcsolatos ellenvetés az lehet, hogy az eredeti
tárgyalási helyzetből kiindulva, választ kellene adni arra a kérdésre, hogy miként
boldogulnának az emberek a kooperáció hiányában: a kritikus válasz pedig az lenne, hogy a
kooperáció hiányában ésszerű lenne mások helyzetének rovására javítani saját pozíciónkat.
P. Vallentyne szerint, Gautiernél a tárgyalás alapkérdése az, hogy adott megvalósítható
opciók közül (amelyek közül az egyik az eredeti tárgyalási helyzet) melyik lehetőség mellett
ésszerű elköteleződni? A tárgyalásos megoldás annak a procedúrának a specifikálása, amely a
kérdés megválaszolásához vezet. A legismertebb válasz Nash-megoldás-ként ismert, mely
szerint a racionális egyetértés azt az opciót rögzíti, amely mindenki hasznosságát maximálja,
ami nagyobb kell legyen az eredeti helyzet hasznosságánál. (Ez Zenthen-Nash-Harsányi
megoldásként is ismert.) Gautier egy ettől eltérő megoldás mellett kötelezi el magát azt
állítván, hogy a racionális egyének azt a megvalósítható lehetőséget választanák, amely
minimanizálja a bárki által, az adott opcióval kapcsolatosan megtett relatív engedmény
maximumát. A minimax viszonylagos engedmény elve (minimax relative concession
principle) maximin viszonylagos előny elvként (maximin relative benefit principle) is
ismeretes, ahol a viszonylagos előny az az arány, amit az egyén a maximálisan megengedhető
előnyként kap az eredeti tárgyalási szituáción túl. Minimalizálni a relatív engedmény

maximumát ugyanaz, mint maximálni a relatív előny minimumát. Gautier szerint a tárgyalás
végeredménye, amiben a felek egyetértenének, az az opció lenne, amelynél a legnagyobb
viszonylagos engedmény a legalacsonyabb lenne.
A fentiek specifikálják, hogy milyen típusú egyetértés minősül racionálisnak a szereplők
számára, azonban nyitva marad egy probléma, mert egy dolog egyetérteni valamiben és egy
egészen más dolog az egyetértésnek megfelelően cselekedni. Amint arra P. Vallentyne
rámutat, igaz az, hogy általánosságban az emberek érdekében állhat a konszenzusnak
megfelelő magatartás, azonban alkalmasint nem. Gautier arra az ellenvetésre, hogy miért
kellene bárkinek is az egyetértés feltételeinek engedelmeskedni, azt a választ adja, hogy ha
elég sokan hajlandók a konszenzus-komform magatartásra, és ha ezek jelleme eléggé áttetsző
(ha a többi ember ismer bennünket és azt is tudja, hogy miként fogunk cselekedni), akkor
érdekünkben áll a korlátozott haszonmaximálás cselekvési elvét választanunk, azaz úgy
maximálni saját hasznosságainkat, hogy azt alárendeljük a másokkal való racionális
egyetértésünknek. Ha jellemünk nem elégségesen áttetsző és ha nem a racionális egyetértés
elvének megfelelően cselekszünk, ki leszünk közösítve a kölcsönösen előnyös kooperáció
lehetőségéből, mert a többiek nem fognak bízni bennünk.
Gautier művét sokan üdvözölték, még többen bírálták. David Brybrooke32 azért kritizálja
Gautiert, mert az elmélet nem helyez megfelelő súlyt az állampolgári jogokra, emellett az az
előfeltevése, miszerint a tárgyaló felek racionalitása nem korlátozott (teljes körűen
informáltak) sem állja meg a helyét. Brybrooke szerint bizonyos körülmények mellett, például
piaci kudarcok vagy tervgazdaságok nagyobb termelékenysége mellett az elmélet a
tervgazdaság magasabbrendűségét igazolná a piacgazdasággal szemben, sőt talán még a
forradalmat is legitimálná. Ehhez hasonlóan igazolná a gyenge és szegény erős és gazdag
általi negligálását azzal indokolván, hogy a gyenge és szegény nem tud megfelelő előnyt
nyújtani a kooperációban. Peter Vallentyne azt rója fel, hogy Gautiernek az az előfeltevése,
miszerint a szerződő felek az egyetértésre jutás folyamatában kölcsönösen közömbösek
egymás iránt, nem érdekli őket a többi érdeke, inkompatibilis Gautier ama törekvésével,
amely a moralitást a racionalitásra akarja redukálni. Ha a moralitást a racionalitásra kívánjuk
korlátozni, akkor számításba kell venni az emberek tényleges preferenciáit, de minthogy az

32

V. ö. david Brybrooke, Gauthier's foundations for ethics under the test of application, In:
Contarctarianism and Rational Choice, ed. by Peter Vallentyne, Cambridge University Press New York
Cambridge Port Chester Melbourne Sydney 1991.

emberek valós preferenciái nem közömbösek egymás iránt, ezért az egyetértés, amely akkor
lenne racionális, ha a felek kölcsönösen közömbösek lennének, nem kell racionális legyen.
Chris Morris33 azért bírálja Gautiert, mert az elmélet szerint csak azoknak a szereplőknek van
morális álláspontjuk, akik részt vesznek a társadalmi egyetértés folyamatában, a gyerekeknek,
a mentális betegeknek, a jövő generációjának pedig nincsen.
A Locke-ra orientált szerződéselvűség egyik legkiválóbb képviselője, Robert Nozick, szerint
a potenciális államalapítók az anarchiával jellemezhető természeti állapotban a minimális
állam megvalósítására szerződnének. Nozick34 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 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
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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.
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
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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 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 - egyegy érték köré szervesülnének. Az egyik közösség olyan kommunisztikus falut alkotna,
amelynél az erőforrások 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 integrativ 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 paradoxonában, abban, hogy igazságtalan az, ha az
állam egyszerre védelmezője és megsértője a jogoknak.
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. Hampton35 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, 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 36 – 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
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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 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 Mária37 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
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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 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 ösztönző rendszerre), 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. 38
E nagy hatású elmélettel szemben számos kétely fogalmazódott meg. Az eredeti helyzettel
kapcsolatos kételyek: tényleg szerződéses alapú-e az elmélet? Vajon mindenegyes személy
egyenként Rawls elvét követné-e?
Nem egészen világos, hogy miért kezeli Rawls evidenciaként, hogy egy szavazásnál (még ha
ideál-tipikus 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.” 39
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 inkább azt jelenti, hogy mindenki önmagában gondolkodik,
tudván, hogy akárki is lehetne, és azt választja, hogy a legrosszabb helyzetűek ne legyenek
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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 János 40 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 az alapvető probléma
- érvel Harsányi -, hogy megsért egy “folytonossági követelményt”, mert hihetetlenül
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irracionális dolog néhány valószínűtlen kedvezőtlen eshetőségre alapozni magatartásunkat,
függetlenül attól, hogy ezeknek az eshetőségeknek mennyire kis valószínűséget 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.
Az utilitarizmus etikája
Az erkölcsfilozófiákat rendszerint a jó és a helyes fogalmának vonatkoztatási kereteiben
klasszifikálják: az előbbibe tartozik például a konzekvencializmus és az utilitarizmus, az
utóbbiba a deontologizmus és a szerződéselvűség. A jó fogalmára épülő erkölcsfilozófiák
szerint a jó következményeket támogatni kell, azonban annak eldöntéséhez, hogy mely
konzekvenciák jók, melyek rosszak, hogy melyeket kell előmozdítani és melyeket elvetni,

szükségünk van a jó valamely elméletére. Abban egyetértés van, hogy szükség van a jó
valamilyen elméletére, abban azonban már kevésbé, hogy mi a jó elméletének a tartalma és,
hogy mi a forrása ennek az elméletnek. Robert Goodin41 szerint, mindezek ellenére a jó
különböző elméletei a jó hasonló normáira utalnak, jobbára egyetértenek abban, hogy a jó
lényegében a „komplex egész organikus egységében áll.” Ez a tágan értelmezett egyetértés az
esztétika birodalmába vezet bennünket, állítja Goodin, ami a szépség öncélúsága miatt, nem
szolgálhat követendő mintaként a morálfilozófia számára, mert az etika normái arra irányuló
előírások, hogy a jót az emberek számára kell tennünk és nem pusztán önmagáért: kérdés,
hogy lehet-e valami egyáltalában jó, ha nincs direkt vagy indirekt, tényleges vagy potenciális
hatása senkire? Ha arra lennénk kényszerítve, hogy válasszunk aközött, ami valaki számára jó
és aközött, ami senki számára nem az, akkor a moralitás minden esetben az első opciót
preferálná a másodikkal szemben. Az utilitarizmust gyakran támadják funkcionalizmusa
miatt, amiatt, hogy érzéketlen az olyan értékminőségekkel szemben, mint amilyen a kiváló
vagy a szép, azonban az utilitarizmusnak, mint a jó egyik elméletének pontosan az a nagy
előnye, érvel Goodin, hogy mindent az emberek preferenciáin és érdekein keresztül kezel,
hogy nem köteleződik el a jó egyetlen specifikus elmélete mellett sem, de valamennyi felé
nyitott. Az utilitarizmus egyik evidenciája, hogy a jónak valamilyen értelemben, valaki
számára jónak, azaz hasznosnak kell lennie: az olyan magatartás megkövetelése, ami senki
számára nem hasznos, értelmetlenség. A jó fogalma azonban korántsem egyértelmű. A
hétköznapi életben a legkülönbözőbb dolgok minősítésére használjuk a jó fogalmát, így
beszélünk jó ebédről, jó tanácsról, jó sportolóról, jó borról, jó válaszról stb. Ami ezekben
közös, az az, hogy egyedi dolgokat minősítünk jónak, és akárcsak Hippiasz, Platon „A
nagyobbik Hippiász” c. dialógusában, aki különböző, szépnek minősíthető, konkrét dolgokra
való utalással (szép az, ami illő, egy szép szűzleány a szép, a szép az arany, a szép ha a
közösség tisztel) kísérel meg válaszolni Szókratésznek arra a kérdésére, hogy „mi a szép”, a
„mi a jó” kérdésére mi is konkrét dolgokra való rámutatással válaszolunk.. Az etika számára
azonban ez nem kielégítő, érvel G. E. Moore42, mert az etikának nem azt kell kutatnia, hogy
„mi jó”, hogy mely dolgok jók, hanem azt, hogy mi a jó önmagában, hogy fogalma szerint
„mi a jó”. Erre azonban csak tautológiával, a „jó az jó”-val lehet válaszolni, különben
beleesünk a Moore által naturalistának nevezett hibába. A naturalista hiba „valójában roppant
primitív. Amikor azt mondjuk, hogy a narancs sárga, soha eszünkbe nem jut, hogy ez az
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állítás elkötelezhetne minket egy olyan vélemény mellett, hogy a 'narancs' ugyanazt jelenti,
mint a 'sárga', vagy hogy a narancson kívül semmi sem lehet sárga. Tegyük fel, hogy a
narancs édes is! Elkötelezne-e ez minket amellett a kijelentés mellett, hogy az 'édes' pontosan
ugyanaz a dolog, mint a 'sárga', vagy hogy az 'édes'-t 'sárga'-ként kell definiálnunk?”43
Az utilitarista erkölcs-és politikafilozófiát Jeremy Bentham alapozta meg, aki a jó fogalmát az
örömmel és a hasznossággal azonosította. Bentham a racionális törvénykezést megalapozó
politikai elméletet szeretett volna nyújtani az angol parlament és a kormányzati szervek
számára, mert elégedetlen volt a törvényhozás céltalan és tudománytalan jellegével. A
természetjogot értelmetlenségnek, megvalósíthatatlannak tartotta és követőivel együtt úgy
vélte, hogy a haszonelv a legmegfelelőbb erkölcsi standard cselekedeteink értékelésére. Arra a
kérdésre, hogy miben áll a haszon lényege, Bentham azt a választ adja, hogy hasznosságában:
a haszon fogalmát azonosítja a hasznossal, ez a tautologikus válasz azonban felveti a kérdést,
hogy mire hasznos a hasznos? Az utilitarizmus későbbi történetének nagy része ennek a
kérdésnek a megválaszolásával volt elfoglalva. Bentham a hasznosság lényegét az öröm
követésében és a fájdalom elkerülésében látja, ezek egymással való összehasonlítása a
hasznosság megítélése szempontjából döntő fontosságú. „Hasznosságon bármely tárgy azon
tulajdonságát

értjük,

miáltal

az

jótéteményt,

előnyt,

élvezetet,

jót

vagy

boldogságot...létrehozni hajlamos, illetve...hajlamos megakadályozni azt, hogy bármiféle kár,
fájdalom, rossz vagy boldogtalanság érje azon feleket, akinek érdeke szóban forog...”
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hasznosság megítélését illetve értékelését volt hivatott betölteni az általa kidolgozott
értékelési módszer, ami az „élvezetek kalkulusa” névre hallgatott. Bentham úgy vélte, hogy az
élvezetek (vagy hasznosságok) összehasonlításában el lehet tekinteni azok minőségi
meghatározottságától,

azok

mennyiségi

értékelésénél

pedig

tekintetbe

kell

venni

intenzitásukat, tartalmukat, bizonyosságukat vagy bizonytalanságukat, közeliségüket vagy
távolságukat, termékenységüket és tisztaságukat. Miután, Bentham szerint az emberi életnek
két nagy mozgatórugója van, az öröm követése és a fájdalom elkerülése, ezért az ember
tetteinek értékelési bázisa az öröm és fájdalom pozitív egyenlege kell legyen.”Adjuk össze
valamennyi élvezet összes értékét egyfelől és valamennyi fájdalomét másfelől. Ha az
egyenleg az élvezet oldalára billen, ez fogja adni a tett egészében véve jó tendenciáját, az
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egyes személy érdekeinek vonatkozásában: ha a fájdalom oldalára, egészében véve rossz
tendenciáját.”45
J.S. Mill Utilitarizmus c. művében bírálja Benthamet, mondván: az öröm nemcsak
mennyiségi, hanem minőségi jellegű is. Mill értelmezésében ha Bentham logikáját követnénk,
akkor azt kellene mondanunk, hogy a disznó elégedettebb, mint Szókratész. Bentham
utilitarizmusa olyan elméletként jellemezhető, mint amely megkérdőjelezhető pszichológiai
premisszákból von le megkérdőjelezhető erkölcsi következtetéseket. Goodin szerint ez a
„karikaturisztikus hiba” azonban pusztán Bentham pszichológiájára jellemző, nem pedig
etikájának struktúrájára, mert a személyes kielégülés „igaz” forrásaival kapcsolatos
valamennyi,

Benthamnál

hitelesebb

elmélet,

illetve

a

jó

különböző

elméletei,

megfeleltethetők a benthami etika alapstruktúrájának. Az etikai következtetések tartalmát meg
lehet változtatni, az etika struktúráját azonban nem.
A hasznosságelv, Bentham elméletében csakúgy, mint az utilitarista gondolkodóknál
általában, egyben a politikai intézményeket megalapozó igazságosságelmélet státusára is
igényt tart. Az igazságosság és a hasznosság egymás szinonimái „minden igazságos dolog
egyben hasznos is: a különbség abban a sajátságos érzésben van, amely az elsővel együtt jár, a
másodikat ellenben nem kíséri”46- mondja J. Stuart Mill.. Az elmélet szerint nemcsak az
egyének, hanem az államok is a boldogság maximálására törekszenek. De mit jelent a
boldogság az állam esetében? Bentham szerint ugyanazt, mint az egyének esetében, azzal a
különbséggel, hogy ebben az esetben a közösség tagjainak kell a boldogságát maximálni, ezt
fejezi ki a híres utilitarista maxima (erkölcsi alapelv):„a legnagyobb szám legnagyobb
boldogsága”. A maxima két részre bontható: a „legnagyobb boldogság” olyan aggregatív
alapelv, amely mellőzi az elosztás kérdését, a „legnagyobb szám” disztributív alapelv. Az
egyéni boldogságok (jólétek, hasznosságok) additivitásának (összeadásának), azaz a kollektív
boldogság kiszámításának a kulcsa annak a kérdésnek a megválaszolásában rejlik, hogy az
egyének hasznosságérzései összehasonlíthatóak-e egymással vagy nem, és ha igen, milyen
módon. A Bentham teóriáját tovább gondoló határhaszonelmélet kétféle hasznosság
fogalommal operál: a kardinális és az ordinális hasznossággal. Az előbbi azzal az
előfeltételezéssel él, hogy az ember azt is meg tudja ítélni, hogy két helyzet közül melyikben

45

Jeremy Bentham, I. m. 709.o.
John Stuart Mill, Haszonelvűség, In: John stuart Mill, A szabadságról Haszonelvűség, Magyar Helikon
1980. 353.o.
46

nagyobb a hasznosságérzete és arra is választ tud adni, hogy pontosan mi a különbség. A
mérsékeltebb, ordinális hasznosság nem követel számszerű egzaktságot, pusztán azt kívánja
meg, hogy az ember tudjon különbséget tenni két szituáció hasznosságérzetei között. Bentham
elmélete a társadalmi hasznossággal kapcsolatosan négy előfeltevéssel él: 1/ Mindenki képes
saját boldogságát, hasznosságát felbecsülni, értékelni, 2/ erre az állam is képes, 3/ ez az
értékelés mennyiségi (meg lehet mérni; kardinális hasznosság= számszerűen meg lehet
becsülni); 4/ az állam boldogsága=az alkotó egyének boldogsága összegével. Ehhez az
előfeltétel-rendszerhez köthető Pareto, Pareto-optimum néven ismert elmélete. Pareto
elmélete szintén négy feltevésen nyugszik: 1. az egyén és csakis az egyén képes saját
hasznosságai megítélésére, senki nem mondhatja meg neki, hogy számára mi a jó. 2. A
társadalom hasznossága vagy jóléte az egyének hasznosságainak illetve jóléteinek a
függvénye. 3. A hasznosságok vizsgálata során elvonatkoztatunk az egyén hasznosságainak
nem-gazdasági komponenseitől. A hasznosság vagy a jólét fogalmába nem férnek bele olyan
javak és értékek, mint például a szabadság, az igazságosság, egyenlőség stb. 4. Ha legalább
egy egyén helyzete javul a kiinduló állapothoz képest, miközben senkinek nem lesz rosszabb
a helyzete az új állapotban, akkor a társadalomnak, mint egésznek is javul a helyzete. Ebből
következik, hogy Pareto-javulásról akkor lehet szó, ha egy szuboptimális kiinduló helyzetből
egy Pareto-optimálisba megyünk át. A társadalmi hasznosság vagy jólét szempontjából a 4.
feltevés a lényeges, mert ha egy társadalom minden tagja preferál egy változást, vagy ha senki
nincs a változás ellen, akkor a szóban forgó változás növelni fogja a társadalom hasznosságát
vagy jólétét, ami helyeselhető és kívánatos is egyben. Ez a feltevés konszenzust kíván meg,
mert ha egy valaki megvétózza a változás iránti igényt, az a változás érvénytelenítésével jár.
Pareto elméletét számos kritika érte, az egyik ellenvetés a hatékonyság igazságosságtól való
elválasztásának a tarthatatlanságára mutat rá (amit az elmélet hívei egyébként az elmélet
erényének tekintenek), mert az elmélet szerint a rabszolga és a rabszolgatartó egymáshoz való
viszonyának extrém kiinduló állapota is Pareto optimális végeredményt jelentene, ha a
rabszolgatartó helyzete egy egységnyivel javulna az új állapotban, miközben a rabszolgáé
változatlan maradna, mert az aggregált jólét így is növekedne. A. Sen a Pareto kritérium
fogyatékosságát két szélsőségben látja: az egyik szélsőség az, amikor mindenki ugyanazt
preferálja, a másik pedig az, amikor mindenki mást részesít előnyben.
A 20. sz-i utilitaristák szerint a hasznosság Bentham -féle fogalma (hasznosság=öröm és kín,
illetve befektetés és hozadék hányadosa) túlzottan leegyszerűsítő, ezért a hasznosságot a
választás és preferencia fogalmaival artikulálják. Eszerint, ha egy személy egy bizonyos

jószágot egy másikkal szemben preferál, úgy az előnyben részesített jószág nagyobb
hasznosságot nyújt az egyén számára. Az egyén boldogsága vagy jóléte növekszik, ha 1. az
egyén A-t részesíti előnyben, B-vel szemben, és ha 2. lehetséges A-t választania.
Az utilitaristák kritikusai, pl. Amartya Sen47 szerint a preferencia kielégítésének eszméje
alkalmazhatatlan az emberi jólét értelmezésére, mert az embreknek lehetnek olyan
preferenciáik, melyek mások bántalmazását foglalják magukban. Emellett a preferenciák az
ember élete során változnak, így az utilitaristáknak meg kellene határozniuk, hogy a
társadalomnak mikor mely preferenciákat kellene érvényesítenie.
Jean Hampton szerint egyes utilitaristák a marginális hasznosságban hisznek, ami azt jelenti,
hogy egy jószág feltételezhetően nagyobb hasznosságot képvisel egy szegény, mint egy
gazdag számára. Ha ez igaz, akkor a hasznosság maximálása a javak elosztásakor azt jelenti,
hogy senki sem maradhat szegény. Pl. ha az államnak választania kell, hogy egy szegénynek
vagy gazdagnak adjon egy dollárt, akkor a szegénynek kell adnia, mert ez nagyobb totális
hasznosságot hoz magával. Az utilitaristák kritikájának másik pontja a büntetéssel
kapcsolatos. Csak akkor igazolható az utilitaristák szerint a büntetés, ha maximálja a teljes
hasznosságot, és a törvénysértő megbüntetése ezt teszi. De ha a bűntetett személy nem követ
el több törvénysértést, akkor az elv nem érvényes, mert a büntetéssel csökkentenénk a
személy hasznosságát, így a hasznosság elve azt igényelné, hogy ne bűntessük, mert az
növelné a totális hasznosság költségeit.
Amartya Sen és Bernard Williams48 szerint az utilitarizmust alapvetően két szerepében
vitatják: egyfelől, mint a személyes moralitás elméletét, másfelől, mint a közösségi választás
elméletét, mint kormányzati politikára alkalmazható kritériumot. A személyes moralitás
világában egy individuális cselekvőnek bizonyos megszorítások mellett, ellentmondások
nélkül megengedhető, hogy a racionalitás bázisán eldöntse, hogy saját szempontjából mi a
helyes cselekedet. Az utilitarizmus ennek analógiájára képzeli el a közösségi döntéseket is,
előfeltételezvén, hogy itt is létezik egy, az ésszel analóg, szuverén döntési központ, amely
meghatározza, hogy mi a jó a társadalom, mint egész számára. Ez azonban nincs így, mert az
állam fogalmából egyáltalán nem következik az, hogy léteznie kell egy ilyesfajta döntési
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központnak, mert az állam összeegyeztethető a decentralizáció bizonyos mértékével, ami azt
jelenti, hogy egyetlen hivatal sem birtokolhatja azt a pozíciót, ami a racionalitásé az
individuális cselekvés esetében. Az állam nem tekinthető ésszel bíró kollektív szubjektumnak.
A. Sen és B. Williams szerint az utilitarizmus különböző elméletek metszete: egyik elméleti
komponense a jólételmélet, a másik a konzekvencializmus. Az utilitarizmus a konzekvenciák
alapján és a következmények jóléti terminusokban való kifejezése alapján tesz ajánlásokat a
cselekvés megválasztására, ennélfogva az elméletet jóléti konzekvencionalizmusnak is
nevezhetnénk, amely, mint azt korábban láttuk, az individuális jólétek vagy hasznosságok
összegzését kívánja meg a következmények felméréséhez és értékeléséhez. (Ez utóbbi az
elmélet harmadik komponense). Az utilitarizmus, mint a jólétiség, a konzekvencializmus és a
számszerű-rangsorolás (élvezetek kalkulusa) kombinációjaként megfogalmazott elmélet,
redukált személy-fogalommal operál, mert a személyt az általa preferált hasznosságok
hordozójára redukálja: a személy nem több mint az ember két mozgatórúgója, az öröm és a
fájdalom-elv közötti pozitív egyenleg eltalálásának színhelye. A hasznosságok összegzésének
folyamatában eltűnik a személy identitása is és autonómiája is, mert azzal, hogy a
hasznosságot tekinti a legfőbb értéknek, másodrendűvé degradálván a személy hasznosságon
kívüli értékelköteleződéseit, kiüresíti a személyiséget. Ha a legfontosabb érték és értékmérő a
hasznosság, ha a hasznosságon kívüli értékeknek, mint amilyenek a szabadság, igazságosság,
szociabilitás, segítőkészség stb., nincs önmagukban vett fontosságuk (értékességük), ha csak
annyiban számítanak értéknek, amennyiben előmozdítják a hasznosságot, akkor a személyt
megfosztottuk identitásától is és autonómiájától is, mert egy olyan determinisztikus világba
állítottuk (haszonelv, mint egyetlen érték), amelyen belül nem választhatja meg sorsát, nem
teheti fel a kérdést, hogy ki ő, vagy mi ő, hogy kivé vagy mivé szeretne válni. A. Sen és B.
Williams a jogok területét hozza fel annak érzékeltetésére, hogy a hasznosság nem lehet az
értékek, vagy, ahogy ők fogalmaznak, a fontosság mércéje, amit egy példán keresztül
mutatnak be. Tegyük fel, hogy A nem akar, nem vágyik elolvasni egy bizonyos könyvet, de
erőteljesen vágyik arra, hogy B-nek nem szabadna elolvasnia azt. De ez (az, hogy nem vágyik
elolvasni) nem teszi az utóbbi vágyat (azt, hogy B ne olvassa el) fontosabbá az elsőnél. Az
első vágy A-nak a saját olvasási tevékenységéhez kapcsolódik, amelyre tekinthet úgy, hogy
joga van a könyvet nem elolvasni, a második vágy azonban egy külső területtel van
kapcsolatban, B olvasási tevékenységével és A ez irányú vágya ellentétben áll azzal, hogy B
saját jogait gyakorolja. A jogon alapuló megfontolásnak ez a típusa nem csupán az
utilitarizmussal és a jólétiséggel áll szemben, hanem még a Pareto-optimalitással is
összeegyeztethetetlen.

Deontikus etikák
Rawls és számos mai erkölcsfilozófus vallja azt, hogy egy cselekvés helyességének a
megítélésére valójában két kategória áll rendelkezésünkre: a teleológia és a deontológia. A
teleológia hívei (a kifejezés a görög telosz-ból származik, melynek jelentése: cél) kétségbevonják, hogy léteznek olyan cselekedetek vagy magatartások, amelyek önmagukban jók
vagy rosszak, szerintük a cselekvések jóságát vagy rosszaságát, helyességét vagy
helytelenségét a cselekvések következményeinek a komparatív elemzése határozza meg. A
deontológia szószólói (a fogalom a görög deon szóból ered, amely kötelességet jelent) ezzel
szemben azt állítják, hogy a cselekedetek és az alkalmazott eszközök, a cselekvés
következményeitől függetlenül, önmagukban is lehetnek helyesek vagy helytelenek,
megengedhetők vagy megengedhetetlenek, kötelezőek vagy tiltottak. Az etikák struktúráját
gyakran az határozza meg, hogy a szerzők hogyan kapcsolják össze e két alapfogalmat. A
teleologikus elméletekben (melyeket konzekvencialistának, következményre-orientáltnak is
neveznek) az erkölcsi értelemben vett „jót” a helyestől függetlenül definiálják, az erkölcsileg
„helyest” pedig úgy határozzák meg, mint ami maximálja a jót. Ezzel ellentétben, a deontikus
elmélet úgy határozható meg, mint amely a jót nem a helyestől függetlenül specifikálja, vagy,
mint amely nem a jó maximálásából vezeti le a helyest. A deontologisták úgy vélik, hogy a
helyes nem definiálható a jó fogalmi keretében, és visszautasítják azt a gondolatot, miszerint a
jó elsődleges a helyeshez képest. A helyest abszolút öncélnak és önértéknek tekintik.
Klasszikus megfogalmazását nyújtja ennek H. A. Prichard: „...egy cselekvés helyessége
kizárólag magában a cselekvésben rejlik, míg a cselekvés inherens jósága kizárólag a
motívumban. Ebből viszont az következik, hogy egy morálisan jó cselekedet morálisan nem
egyszerűen azért jó, mert helyes, hanem azért, mert olyan helyes cselekedet, amit helyessége
miatt hajtanak végre, vagyis kötelességérzetből. ...amikor, vagy inkább, amennyiben
kötelességérzetből cselekszünk, nincs célunk. 'Célon'...valami olyasmit értünk, aminek a
létezését kívánjuk, s aminek a létezésére irányuló vágyunk késztet bennünket cselekvésre.”49
A deontologizmus eszmetörténeti gyökereit tekintve a sztoicizmusra, Seneca, Epiktétosz,
Marcus Auréliusz és Cicero elméleteire megy vissza. Ez utóbbi írja,50 hogy „csak az a jó, ami
erkölcsileg jó”, és csak az a rossz, ami erkölcsileg rossz: az ember számára a legfőbb jó az
erényes, azaz a morálisan szeplőtelen élet, az erkölcsi kötelességeknek való önkéntes
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engedelmeskedés. A modern deontologikus etika olyan képviselői, mint H. A. Prichard, W.
D. Ross, J. Rawls vagy T. Nagel, a deontologizmus klasszikusának tekinthető, I. Kant
erkölcsfilozófiáját tekintik kiindulópontnak és vonatkoztatási keretnek. Heller Ágnes51 szerint
a kanti filozófia (beleértve az ismeretelméletet, etikát, történetfilozófiát és az antropológiát)
kiindulópontja az emberiség (az emberi nem) és az egyén kapcsolata. Kant az emberi nem két
fogalmával operál, különbséget tesz a „homo noumenon” és a „homo fenomenon” között. A
homo noumenon fogalma preskriptív (előíró), nem a „van”-ra vonatkozik, nem azt írja le,
hogy ténylegesen milyen az emberiség, hanem azt, hogy milyennek „kell” lennie. A homo
noumenon, az emberiség eszméjeként, örök, az időnek és a kauzalitásnak alá nem vetett
„regulaív eszme”, érték és norma, ami felé törekednünk kell. A homo fenomenon a valóságos,
a létező emberiségre vonatkozó deskriptív (leíró) fogalom, az időben létező, a kauzalitás
törvényének engedelmeskedő empirikus emberiségre vonatkozik, azt írja le, ami „van” (Sein),
nem pedig azt, aminek lennie kell (Sollen). Kant szerint az emberiség és az egyes ember is,
egyszerre két világ lakója: homo noumenonként eszes és szabad lény, homo fenomenonként
alá van vetve a hajlamok, az érzékiség és a kauzalitás kényszereinek. Az embert empirikus
egyénként, homo fenomenonként a rossz végtelenbe tartó „külső értékek”, olyan vágyak és
hajlamok mozgatják, mint a hatalomvágy, a bírvágy, a dicsvágy és a hírnév. Ezek testesítik
meg a bűnt és a rosszat. Az embert, mint intelligibilis lényt, mint homo noumenont, szemben
az empirikus egyénnel, az ész és a szabadság mozgatja. A homo noumenon eme
meghatározottságából, abból, hogy az ember eszes és szabad lény, vezeti le Kant az erkölcsi
törvényt, a kategorikus imperatívuszt. A morális személy Kant értelmezésében az erkölcsi
törvénynek engedelmeskedő eszes és szabad lény. Az erkölcsi törvény, amelynek a racionális,
szabad és morális lény engedelmeskedik, a kategorikus imperatívusz, amely azt mondja ki,
hogy "cselekedj oly maxima szerint, amely egyúttal általános törvényként is érvényes lehet. Cselekedeteidet tehát először, szubjektív alaptételük szerint kell szemügyre venned: de hogy
ez az alaptétel objektíven is érvényes-e, azt csak abból ismerheted fel, hogy ha eszed
próbájának alávetve megvizsgálod, vajon általa általános törvényhozónak is gondolhatod-e
magad?"
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A morálisan helyes magatartás a kategorikus imperatívusz követelményének

megfelelő magatartás, ami egyben az ember kötelessége is. A kategorikus imperatívusz nem
konkrét kötelességekre vonatkozó előírás, nem azt mondja meg, hogy adott esetben mit kell
tenni, hanem azt, hogy hogyan és milyen indokból. A helyes cselekvés, ami kötelező is
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egyben, az, ha legyőzzük önmagunkban a vágyak által bűnre csábító empirikus személyt (a
homo fenomént), ha magatartásunk elvévé az emberiség eszméjét (a homo noumenont), az
észt és a szabadságot tesszük. „Az az érték..., melynek elképzelése mindenkiben tiszteletet
kell hogy ébresszen, az az érték, mely letöri önszeretetünket,...nem más, mint az emberiség
eszméje. Egyetlen morális érzékünk arra ösztökél, hogy tiszteljük magunkban és másokban az
embert, de ne partikularitásában, ne önző vágyaiban, ne alantasságában,...hanem
szabadságában és észlény mivoltában. Az emberiség eszméjének tisztelete kötelez bennünket
arra, hogy az embert soha puszta eszközként ne használjuk.” 53
Ahhoz, hogy helyesen cselekedjünk, mindenekelőtt vissza kell tartanunk magunkat olyan
dolgok megtételétől, melyekről eleve tudjuk, hogy rosszak. Ezt olyan deontologikus
kényszerek alapján tudjuk, mint amilyen a szabály, a törvény, a tiltás, a korlátozás vagy a
norma. A deontologizmus megköveteli, hogy még akkor is tartózkodjunk az ilyesfajta
cselekvések megtételétől, ha ezek elutasítása kisebb nyereséget vagy nagyobb kárt fog okozni.
Amint arra Nancy (Ann) Davis54 rámutat, mindebből nem nehéz észrevenni, hogy szemben az
utilitarizmussal, a deontikus nézetek sem nem konzekvencialisták, sem nem maximálók, sem
nem komparatívak.
A „helyes” szót a hétköznapi életben általában cselekvésekre alkalmazzuk, helyes útról,
helyes megoldásról, helyes válaszról, helyes magatartásról, helyes törekvésről stb. beszélünk,
a szó használata azonban inkonzisztens, kétértelmű. W. D. Ross55 a következő példát hozza
fel ennek érzékeltetésére. Tegyük fel, hogy valaki különös gondot fordít a tartozására (a
kölcsön visszafizetése erkölcsi kötelessége), mert fél a jogi következményektől. Némelyek azt
mondhatnák, hogy helyesen cselekedett, mások azonban kétségbe vonhatnák ezt, azt állítván,
hogy minthogy semmilyen erkölcsi érték nem kapcsolható az ilyesfajta cselekedethez, és
minthogy a „helyes” nem más, mint erkölcsi értékek alkalmazása adott esetekre, ennélfogva
ez a cselekvés (az, hogy a félelem okán rója le tartozását, nem pedig kötelességből)nem lehet
helyes. Általánosítva azt mondhatják, hogy egyetlen cselekedet sem lehet helyes, ha nem
kötelességből vagy valamilyen jó motívumból, vagy ha nem jóakaratból fakad. Ross szerint a
fent említett két eltérő nézetnek (félelemből vagy kötelességből róni le a tartozást) az oka az,
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hogy az ember alkalmazhatja a „helyes” szót a morális kötelesség értelmében is és a
morálisan jó értelmében is. Bizonyos emberek nem ismerik fel a morálisan helyes és a
morálisan jó közötti különbséget, mások pedig úgy vélik, hogy csak ami morálisan jó, csak az
lehet helyes. Azonban ha a morálisan jó és a morálisan helyes ugyanazt jelentenék, érvel
Ross, akkor egymás helyettesítői lennének, például az „Ő egy helyes ember” mondatot
helyettesíthetnénk az „Ő egy morálisan jó ember” mondattal, ami nem volna helyénvaló. Ha
az olyan morális ítéleteket tekintjük, amelyekben a „helyes” szót így használjuk: „ez egy
helyes cselekvés”, akkor világos, hogy ezalatt azt értjük, hogy a cselekvés olyan cselekvés,
amelyet meg kell tenni, a cselekvés morálisan kötelező. Azonban ezeknek a kifejezéseknek a
morálisan jóval való helyettesítése abszurd lenne: a morálisan helyes és a morálisan jó
különböző dolgokat jelentenek. A helyes és a kötelesség (a meg kell tenni) között azonban
parányi a különbség, pusztán annyi, hogy az előbbi tágabb alkalmazási lehetőséggel bír, mint
az utóbbi, a morálisan helyes azonban lényegét tekintve nem más, mint a morálisan kötelező.
Ha meg lehet mutatni, hogy semmi, amit meg kell tenni (ami kötelező) soha nem morálisan
jó, akkor nyilvánvaló lesz, hogy a morálisan jó jelentése nem azonos a „meg kell tenni”-ével.
Csak azok a cselekvések morálisan jók, amelyek jó motívumokból következnek. És ha azt is
meg tudjuk mutatni, hogy a jó motívumokból fakadó cselekvés morálisan soha nem kötelező,
akkor ezzel azt is meg fogjuk alapozni, hogy ami morálisan jó, az sohasem helyes: tehát a
morálisan helyes jelentése nem ugyanaz, mint a morálisan jóé. Az állítás, hogy a jó
motívumból fakadó cselekvés morálisan soha nem kötelező, Ross szerint, abból a kantiánus
elvből következik, mely szerint a „kell” (a legyen, a norma) cselekvési motívumként,
magában foglalja a megvalósítását lehetővé tévő képességet. Bizonyos motívumból csak
akkor tudok cselekedni, ha van ilyen motívumom, ha nincs, a legtöbb, amit tehetek, hogy
kiművelem azt magamban, hogy a jövőben képes legyek ebből kiindulva cselekedni.
Ennélfogva jelenbeli kötelességem nem lehet az, hogy itt és most e motívum alapján
cselekedjek. Ross szerint hasonló következtetésre jutunk a redukció ad abszurdum
módszerének az alkalmazása révén is (ha a vitatott állítást azzal cáfoljuk, hogy egy
képtelenséget vezetünk le belőle). Azok, állítja Ross, akik azt tartják, hogy kötelességünk
bizonyos motívumokból cselekedni, rendszerint úgy gondolják, hogy a motívum, amiből
cselekednünk kell, a kötelességérzet. Ha a kötelességérzet kell legyen cselekvésem motívuma,
akkor ez az az érzet kell legyen, hogy kötelességem megtenni a cselekvést. Ha ennélfogva azt
mondjuk, hogy kötelességérzetből kötelességem megtenni „A” cselekedetet, ez azt jelenti,
hogy kötelességem megtenni „A” cselekedetet abból az érzésből, ami azonos a

„kötelességem, hogy megtegyem „A” cselekedetet”-tel. Ez azonban abszurditás. De túllépve
ezen, azt mondhatni, hogy bizonyos dolgokat köteles vagyok megtenni motívumoktól
függetlenül is. Ha ez így van, a kérdés ezzel kapcsolatosan az, hogy van-e olyan általános
jellemző, norma vagy szabály, ami a helyes cselekvést helyessé teszi, és ha igen, mi az? Ross,
miután a morálisan helyest azonosította a morálisan kötelezővel, a választ a kötelességek
elemzése útján kísérli megadni. Kétfajta kötelesség között tesz különbséget, az un. prima facie
(első látásra) kötelességek (amit feltételes kötelességnek is nevez: conditional duty) és a
tulajdonképpeni erkölcsi kötelességek (duty proper) között, amit valódi kötelességnek is
nevez (actual duty). A prima facie kötelességek az olyan cselekedetek és magatartások,
amelyek általánosan helyesek és kötelező erejűek mindaddig, amíg egy magasabb kötelesség
nem írja őket felül. Ezek nem abszolút, hanem feltételes kötelességek, amelyek csak első
pillantásra tűnnek kötelességnek, később kiderülhet róluk, hogy nem azok, csak annak
látszottak. A tulajdonképpeni erkölcsi kötelességek konkrét élethelyzetekben érvényesülnek,
„a szituáció természetének mozzanatai”, „annak természetéből emelkednek ki”. Az ilyen
típusú kötelességek mindig interperszonális közegben érvényesülnek, és két mozzanatuk van:
az ígéret és a követelés. A személynek, akinek ilyen vagy olyan ígéretet tettem, követelése
van velem szemben ígéretem betartására, én pedig az ígéretet tevéssel kötelezettséget
vállaltam annak teljesítésére.
Ross a príma facie kötelességek öt típusát különbözteti meg:
1. Néhány ilyen kötelesség az ember korábbi cselekvésein nyugszik, amelyeknek két fajtájuk
van: A/. az egyik ígéreten vagy implicit ígéreten alapul, például az, ha beszélgetésbe kezdek
valakivel, nem hazudok. Ezt a becsületesség kötelességének nevezhetjük. B/. A másik,
korábbi, helytelen cselekvésen alapul. Ezt a jóvátétel kötelességének hívhatjuk.
2. Más kötelességek másvalaki korábbi, irányunkban pozitív cselekvésén alapulnak. Ezek a
hála kötelességei.
3. Ismét mások az örömben vagy a boldogságban való részesülés olyan lehetőségén vagy
tényén alapulnak, amelyek nincsenek összhangban a személy érdemével. Ilyen esetekben lép
fel a felindultság kötelessége, illetve az a kötelesség, hogy megakadályozzuk az ilyen
disztribúciót. Ezek az igazságosság kötelességei.
4. Egy következő kötelességcsoport azon alapul, hogy vannak olyan emberi lények, akiknek
életfeltételeit az erény, az értelem vagy a boldogság tekintetében pozitíve tudjuk befolyásolni.
Ezek a jótékonyság kötelességei.

5. Egyes kötelességek azon a tényen alapulnak, hogy az erény vagy az értelem tekintetében
javítani tudjuk saját életlehetőségeinket. Ezek az önfejlesztés kötelességei.
Természetszerűen adódik a kérdés, hogy képes-e Ross elmélete megmondani, hogy mi a
kötelességünk akkor, vagy mikor cselekszünk helyesen akkor, ha ezek a príma facie
kötelességek konfliktusban állnak egymással és választanunk kell közülük. Ross szerint a
kérdésre nem adható egy minden esetet lefedő univerzális megoldási séma, ilyen
helyzetekben olyan mélységben kell a szituációt tanulmányozni, amennyire csak képes az
ember, egészen addig, amíg ki nem alakít egy megfelelő véleményt, ami a körülmények
függvényében inkább tekinthető kötelességnek, mint a többi. Egy másik felvethető kérdés az,
hogy mi a viszony a príma facie kötelességek és a tényleges vagy abszolút kötelességek
között?
Nancy Davis a cselekvést szabályozó deontologikus kényszerek kapcsán azt emeli ki, hogy
azok általában negatív formulákban, tiltásokban jelennek meg. A tiltások implicite, ki nem
mondottan pozitív formulákat foglalnak magukban, például a „ne hazudj” tiltás pozitív
ellentettje, a „mondj igazat”. Azonban a deontologisták ezzel bizonyára nem értenének egyet,
mert szerintük, igaz ugyan, hogy hazudni vagy nem az igazat mondani ugyanazokat a
következményeket vonhatja maga után, ugyanazon meggondolásból vagy motivációból
fakadhat, azonban a hazudni és nem az igazat mondani, mégsem ugyanaz. A hazugság rossz,
hazudni tilos, azonban az igazság elhallgatása megengedhető, mert az nem hazugság. A
deontikus kényszerek egy másik jellegzetessége az, hogy eltekintenek a döntési szituációtól és
nem veszik tekintetbe a döntések és cselekvések következmény-láncolatát sem.
A deontikus kényszerek megsértéséhez az embernek valami rosszat kell tennie, de ha a
kérdéses dolog valami olyasmi volt, ami a cselekvőnek nem állt szándékában, ha nem ő
döntött a célok vagy eszközök megválasztásában, akkor az úgy veendő, mintha nem tett volna
semmit. Ha a deontikus kényszerek tiltó ereje pusztán a szándékhoz van kötve, akkor a
hazugság szükségképpen különbözik az igazság elhallgatásától, mert míg a hazugság
intencionális (szándékos), addig az igazság elhallgatása nem az. Általánosabban fogalmazva:
ha a szándék fogalmát a választás fogalmának terminusaiban (mint az eszköz célhoz
rendelését) explikáljuk(magyarázzuk), akkor az előre látható kár természetét tekintve
különbözik attól a kártól, amit eszközként azért választunk, hogy más károkat megelőzzünk.
Ha valaki azért oltja ki egy személynek az életét, hogy ezzel megmentsen másik ötöt a

kivégzéstől, akkor amit tesz, az szándékos károkozás, ami sérti a deontikus kényszereket. De
ha az ember megtagadja azt, hogy egyvalakit megöljön, hogy ezáltal megmentsen másik ötöt,
akkor az ötök halála nem az ő választásának volt az eredménye, hiszen ez nem állt
szándékában, ő nem tett mást, pusztán engedelmeskedett a deontikus kényszereknek.
Milyen cselekvések tekinthetőek rossznak, és miért rosszak ezek? kérdésére az olyan
elméletek, mint a konzekvencializmus azt a választ nyújtja, hogy rosszat tenni annyit tesz,
mint oly módon választani meg a cselekvést, ami nagyobb kárt vagy kevesebb jót
eredményez, mint ami lehetséges volna. Minthogy nehéz meghatározni azt, hogy pontosan
milyen következményeket von maga után egy cselekvés, ezért a konzekvencializmust
gyakorlatiatlansággal és a realizmus hiányával vádolják, azzal, hogy nem veszi figyelembe az
ember korlátozott racionalitását. Úgy tűnhet, hogy a deontologizmus el tudja kerülni ezeket a
gyakorlati problémákat, minthogy úgy gondolkodik, hogy a cselekvések azért rosszak, mert
olyanok amilyenek, az az önmagukban rosszak, ennélfogva nem kell a cselekvések
következményeit illetően spekulálni, nem szükséges azokat összehasonlító módon
megbecsülni. Thomas Nagel56 szerint nem okozhat különösebb fejtörést annak megállapítása,
hogy mely cselekvések rosszak: azok, amelyek megsértik deontologikus kényszereket. Nagel
úgy érvel, hogy konszenzusnak örvendő erkölcsi intuícióink a deontikus kényszerek számos
olyan formáját tekintik evidenciának, melyek meghúzzák azokat a határokat, amelyek
kijelölik, hogy mit lehet megtenni és mit nem, és azt is, hogy miként kell bánnunk
embertársainkkal. Vannak olyan speciális kötelességek, melyek ígéretek és egyetértés útján
jönnek létre, restrikciók a hazugsággal és az árulással szemben, tiltások az emberi jogok
megsértésével szemben, a gyilkosság, a fenyegetés, a másoknak okozott kár, a kínzás, a
kényszerítés, a rablás tiltása, és tilos áldozatként, eszközként használni valakit bizonyos célok
elérésére. Ezek mellett deontologikus követelmény a méltányosság, az emberek egyenlő
kezelése, sőt a nehézséggel küszködő megsegítése is.

Amint látjuk, a deontologisták

érvelésükben a közös erkölcsi intuícióra hivatkoznak, amit bizonyos erkölcsi tradícióval,
nevezetesen a zsidó-keresztény tradícióval kapcsolnak össze. Azonban kiindulópontjuk nem
ez az erkölcsi hagyomány, mert úgy vélik, hogy maga a zsidó-keresztény erkölcsi tradíció is
egy fundamentálisabb erkölcsi elvnek a kifejeződése, ami Kant etikája kategorikus
imperatívuszában válik explicitté.
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A deontologikus etikák természetüket tekintve legalisztikusak, a jogra emlékeztetnek, mert
akárcsak a jog, ezek is a formális értelemben vett törvényt, a szabályt hangsúlyozzák, és csak
az ezeknek való engedelmeskedést követelik meg tőlünk. A deontologizmus abban is a jogra
emlékeztet, hogy normái negatívak, tiltóak.

3. fejezet
A közszolgálati etika megalapozási kísérletei
A közszolgálati etika megalapozási kísérletei kettős tartópilléren nyugszanak: a fentebb
ismertetett normatív etikai meggondolásokon és a közszolgálat természetéről kialakított
koncepciókon. A „közszolgálati etikák” olyan középszintű elméletek (egyesek tévesen
„alkalmazott etikának” nevezik), amelyek a különböző normatív etikák általános elveinek és a
közszolgálatról kialakított elméleti konstrukciók ütköztetésének az eredményei. A
közszolgálati etikák megalapozási kísérleteinél nem csak arról van szó, hogy általános
erkölcsfilozófiai

elveket

alkalmazunk

a

közszolgálatra,

mint

empirikus

anyagra,

megvizsgálván, hogy konkrétan hogyan érvényesülnek az absztrakt elvek az empirikus
anyagban, hanem egy ezzel ellentétes mozgásról is, nevezetesen arról, hogy a közszolgálatról
kialakított elméleti konstrukció implicite milyen immanens erkölcsfilozófiai elveket
tartalmaz. A középszintű elméletek megalkotása nem a dedukció és nem is az indukció
kizárólagos logikáját követi, hanem egyszerre mindkettőt.
Fő vonalakban és funkcionális terminusokban (a tankönyvek) a kormányzati bürokrácia
tevékenységét úgy írják le, mint (a) szabályalkalmazási folyamatot (amelynek közelebbi
meghatározottsága, hogy általános szabályokat alkalmaznak egyedi esetekre), (b) és mint
kormányzati struktúrát (közigazgatást), amelynek elsődleges feladata a szabályalkalmazás
végrehajtása. Ez a definíció azonban több szempontból is csak korlátozott érvénnyel bír:
(A) egyfelől azért, mert igaz ugyan, hogy a modern közigazgatás jogszabályok alkalmazása, a
jogszabályok alkalmazására orientált bürokratikus szervezet azonban a közigazgatás egy
lehetséges (de nem szükségszerű) formája, mert amint arra Riggs rámutat: az igazgatás
(akárcsak a gazdaság Polányi Károly, és a racionalitás Max Weber elméletében) lehet
“formális” és “szubsztantív”.57
(B) Másfelől a definíció azért is egyoldalú, mert a szabályalkalmazás nem mindig meríti ki a
szóban forgó kormányhivatal társadalmi funkcióját, az egyes hivatalok emellett gazdasági,
politikai vagy jogalkotói szerepet is betöltenek.
A kormányzati bürokrácia tevékenysége komplex tevékenység, mert (1) a jogalkalmazás (a
parlamenti törvények végrehajtása) mellett tevékenységi körébe tartozik (2) a jogalkotás (a
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parlament által elfogadott törvények szabályalkotás útján való konkretizálása, amelyet
delegált törvényhozásnak is neveznek, és önálló rendeletek kibocsájtása), (3) a politikai
akaratnak a gyakorlatba való átültetése (közpolitikák megvalósítása) és (4) bizonyos
értelemben a bürokrácia a politikai célok megfogalmazásában (például törvényelőkészítés,
politikai tanácsadás útján) is konstitutív szerepet vállal.58 Hasonló módon értelmezi a
bürokrácia (közigazgatás) funkcióját a hazai irodalomban Lőrinc Lajos
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, hogy másokat ne

említsünk.
Miután a bürokrácia tevékenysége nem homogén - hanem heterogén -, ebből következően az
adminisztráció számára nem lehet, de legalább is nehéz megfogalmazni olyan általános
szabályokat, amelyek lefednék tevékenységének valamennyi aspektusát. Amint azt Lucas
helyesen hangsúlyozza, az adminisztráció bizonyos tevékenységeit a végrehajtó típusú
tevékenységekkel asszociáljuk (a bürokrata a politikus megbízatásának végrehajtója), más
adminisztratív tevékenységek inkább a bírói tevékenységgel mutatnak rokonságot,
némelyekről pedig a törvényhozás jut eszünkbe, és végezetül a bürokrácia tevékenységéről
azt is gondoljuk, hogy az több szempontból tekinthető politikai és menedzser jellegű
tevékenységnek is. Az adminisztratív tevékenységnek ezek a különböző aspektusai gyakran
keresztezik és gátolják egymást: súlyuk és szerepük nem ritkán esetenként változó. A
bürokratikus tevékenység eme különböző aspektusai között nehéz felállítani valamiféle
hierarchikus preferencia sorrendet, amely egyértelmű vezérfonalként szolgálhatna a
közhivatalnokok magatartása számára.
Amilyen heterogén a bürokrácia gyakorlati tevékenysége, ugyanolyan heterogének azok a
tudományos megközelítések, amelyek azt kutatják, hogy milyen alapelv, illetve érték kell
vezérelje a kormányzati bürokrácia tevékenységét. D.H.Rosenbloom60 a bürokratikus
gyakorlat “három szemléletéről” beszél: (1) a menedzseriről, (2) a politikairól - és (3) a
kormányzati adminisztráció jogi szemléletéről. Rosenbloom klasszifikációját egy negyedikkel
(4) a bürokratikus gyakorlat etikai, az igazságosságot középpontba helyező szemléletével kell
kiegészítenünk. A bürokratikus gyakorlat fenti négy perspektívájának a közgazdaságtan, a
politológia a jogtudomány és az etika képezi az alapját. Mind a négy tudományos nézőpont
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egy-egy érték köré rendezi vizsgálódásait: a menedzseri szemlélet a hatékonyságot tekinti az
adminisztratív tevékenység legfőbb vonatkoztatási keretének, a politológia a demokratikus
értékrendet, a jogi megközelítés az alkotmányosságot és a legalitást, az etikai pedig az
igazságosságot. A hatékonyság, a demokrácia, a legalitás és az igazságosság értékeinek a
harmonizáltatása kell(ene) képezze a bürokrácia tevékenységének alapját. Ezek az értékek
azonban gyakorta átváltási (trade-off) viszonyban állnak egymással: az egyiknek az
érvényesülése nem ritkán kizárja egy másik vagy a többi megvalósítását.
Az adminisztráció heterogén tevékenységi formáinak és az ezekben benne rejlő értékeknek
hierarchikus rendezésére tesznek kísérletet a bürokrácia (közszolgálat) etikájának alább
ismertetendő megalapozási kísérletei. Azonban amilyen nehéz és problematikus feladat az
egyes közhivatalnok számára (adott esetben) az egymással összemérhetetlen és normatíve
divergens értékek együttes érvényrejuttatása (például a hatékonyság és jogszerűség
konfliktusa, vagy a hatékonyság és igazságosság szembenállása esetén), ehhez hasonlóan
jelent nehézséget az elmélet számára is olyan megalapozott erkölcsi kódex (illetve
“adminisztratív etika”) megalkotása, amely úgy tesz eleget a koherencia és konzisztencia
logikai követelményének, hogy nem csak magában foglalja, hanem egyenrangúaknak is
ismeri el a fenti értékeket.
A bürokrácia tevékenysége különböző aspektusainak és az ezekben megtestesülő értékeknek a
harmonizáltatása nem pusztán “elméleti”, hanem életbevágóan fontos gyakorlati kérdés is,
mert súlyos következményekkel jár az, ha a kormányhivatalok csak úgy tudnak működni,
hogy (a) a jogszerűség oltárán feláldozzák a hatékonyságot (ha pazarlóan bánnak a
közpénzekkel), (b) ha a hatékonyságot a jogszerűség és igazságosság rovására érvényesítik,
vagy (c) ha a demokratikus játékszabályok a szakmai munka és a hatékonyság rovására
érvényesülnek.
Mielőtt rátérnénk a közszolgálati etika pozitív megalapozási kísérleteinek elemzésére,
szólnunk kell néhány szót azokról a meggondolásokról, melyek kétségbe vonják egy ilyen
etika lehetőségét.
A közszolgálati etika megalapozhatatlansága melletti érvek
A „lehetséges-e közszolgálati etika?” kérdésére többféle nemleges választ lehet adni. Az
egyik, egy ilyen etika lehetőségét tagadó válasz a politikai etika lehetőségének az elvitatásán

alapul. Az érvelés úgy hangzik, hogy ha a közszolgálati etika a politikai etika egyik válfaja, és
ha az utóbbi nem lehetséges, ebből következően az előbbi sem. A közszolgálati etika
lehetőségét firtató kérdésre, a fenti elvont tagadás mellett, két, ennél konkrétabb, de
ugyancsak negatív válasz született: Denis Thompson61 az egyiket a „semlegesség etikájának”,
a másikat a „struktúra etikájának” nevezi. Thompson szerint mindkét meggondolás közös
vonása az, hogy a moralitás érvényességi körét a privát szférára korlátozza, szervezetiintézményes keretek között kizárja annak érvényesülését és érvényességét. „Arról van szó,
hogy a fenti nézet szerint a közigazgatás...eleve kizárja a morális ítélet gyakorlatát. Két
alapvető kifogást szoktak hangoztatni: az első az ítélet alanyára vonatkozik (ki hozza meg a
morális ítéletet), a második az ítélet tárgyára (kit ítélnek el morálisan). Az első azt állítja,
hogy a közigazgatásban dolgozóknak semlegesen kell cselekedniük abban az értelemben,
hogy nem követhetik saját erkölcsi meggyőződésüket, hanem a szervezet döntésének és
politikájának kell alávetniük magukat. Ez a semlegesség etikája. A második úgy szól, hogy
nem a közigazgatásban dolgozó adminisztrátorok, hanem a szervezet (és annak formális
vezetői) felelősek a döntésekért és az irányelvekért. Ez a struktúra etikája. Mindkettőt
etikának hívják, mert bizonyos normákat képviselnek, és valamilyen magatartást írnak elő.
Azonban egyik sem hoz létre etikát, sem moralitást, mert mindkettő tagadja a morális ítélet
egyik preszuppozícióját – vagy azt a személyt, aki a morális ítéletet meghozza vagy azt, akit
morálisan el-vagy megítélnek.”62 A semlegesség etikája elvitatja a köztisztviselő morális
kompetenciáját, erkölcsi értelemben vett mérlegelési jogát: e szerint az ideális közhivatalnok
háttérbe szorítván személyes erkölcsi meggyőződéseit, engedelmes „eszközként” végrehajtja
a politika vagy a felsőbbség utasításait. Thompson a semlegesség etikájával szemben három
ellenérvet hoz fel.
1.Az első ellenvetés az, hogy a bürokrata mérlegelési lehetőségének az elvitatása meggátolja a
köztisztviselők állampolgárok általi elszámoltathatóságát, mert azt az illúziót kelti, hogy a
hivatalnokok nem hoznak erkölcsi értelemben releváns döntéseket, így felelősségre sem
vonhatók.
2. A semlegesség etikájának az az előfeltevése is problematizálható, mi szerint ha a dolgozó
aláírta a hivatallal kötött munkaszerződést, melyben elfogadta a szervezet és a vezetés iránti
kötelezettségeit, akkor mindent automatikusan elfogad, amit a szervezet és annak
perszonifikációja, a vezetés képvisel.
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3.Végül az az előfeltevés sem áll meg a lábán, mely szerint a közhivatalnoknak erkölcsi
értelemben csak két opció áll rendelkezésére: az engedelmeskedés vagy a lemondás.
A semlegesség etikájának két implicit előfeltevését (a hivatalnok mérlegelési jogának
elvitatását

és

a

vezetés-konform

magatartást)

mindmáig

megkérdőjelezhetetlen

érvényességgel cáfolja Anthony Downs63 következő eszmefuttatása.
A bürokratikus szervezet “legfontosabb” funkciója a szervezet céljainak az elérése. Ezek a
szervezeti célok “szervezeti politikákban” testesülnek meg, melyek egyik fontos vonása, hogy
általános fogalmakban, irányelvekként vannak megfogalmazva. A hivatal csúcsvezetősége
arra van utalva, hogy az absztrakt célok konkretizálását a beosztottakra, az alsóbb szintekre
hagyja, mert ehhez nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel vagy idővel, vagy egyikkel
sem. A felső vezetés rendelkezései mindig hagynak egy szűkebb vagy tágabb játékteret arra,
hogy az alsóbb szintek interpretálják és konkretizálják a kiadott iránymutatásokat. A csúcson
megfogalmazott rendelkezést valamennyi alsóbb hierarchikus szint a saját nézőpontjának
megfelelően interpretálja és konkretizálja. Ily módon, mire a rendelkezés végigfut a
hierarchikus láncon, hólabdaszerűen vonja körbe önmagát az interpretációk és konkretizációk
sokaságával és sokféleségével. Az információk felfelé továbbításában a közbülső
közhivatalnokoknak a birtokukban lévő - az alsóbb szintektől megkapott - jelentéseket,
tényeket és adatokat általánosabb és tömörebb formára kell hozniuk, míg a rendelkezések
lefelé továbbításában ennek az ellenkezőjét kell tenniük: a parancsokat és utasításokat
specifikálniuk és konkretizálniuk kell.
A hierarchia különböző szintjein álló hivatalnokok a hermeneutika klasszikus feladatával
szembesülnek: értelmező munkájukban meg kell érteniük a rendelkezések tartalmát, a
csúcsvezetés vagy a politikus céljait és intencióit. A megértés és értelmezés azonban sohasem
választható el a megértendő dolognak - ez esetben a rendelkezésnek - az ’itt és mostra’ való
alkalmazásától (az adott hivatali pozícióra való applikálásától) és attól az eszköz- és
közegrendszertől, amellyel, és amelyben a valóságot (ez esetben az utasítást) szellemileg
felfogják. Ha a csúcsvezetés céljai egybeesnének valamennyi hivatali szint és hivatalnok
céljaival, akkor a szervezet működésében nem adódnának értelmezési problémák. Azonban a
hivatalnokok céljai sohasem azonosak sem a szervezet formális céljaival, sem a csúcsvezetés
céljaival és a hivatalnokok céljai egymáshoz viszonyítva is divergensek.
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A célok eme divergenciáját Downs négy tényezőből vezeti le: (a) az egyéni érdekek közötti
különbségekből, (b) a valóság felfogási módjainak különbségeiből, (c ) az információk
különbözőségéből, és (d) a bizonytalanságból.
Miután az egyes hivatalnokok céljai különbözőek, az általuk lefelé továbbított célok a főnök
céljaival sohasem lesznek azonosak. Az eredendő cél és az egyes hierarchikus szintek által
interpretált - “eltorzított” - cél közötti különbséget Downs az “autoritás elszivárgásának”
nevezi, amelynek okát nem a diszkréció delegálásában, hanem a hivatalnokok céljainak
divergenciájában látja. Az autoritásnak a különböző hierarchikus szinteken való bizonyos
fokú elszivárgása kumulálódhat, ami, amint azt Tullock kimutatta, komoly hatással lehet azon
rendelkezések hatékonyságára, amelyeket a csúcson bocsájtottak ki. Az autoritás elszivárgása
akár 50%-os is lehet, ami azt jelenti, hogy a rendelkezések hatékonysága is pusztán 50%-os.
A csúcsvezetés ill. a hivatal formális céljainak nézőpontjából ez elfecsérelt tevékenységként,
pazarlásként vagy szervezeti veszteségként jelenik meg. A beosztottak nézőpontjából ez
mindenképpen pozitív dolog, mert a rendelkezések interpretálásában és applikálásában az
egyes hivatalnokok saját személyes céljaikat szolgálhatják, és eme tevékenységük szubjektív
megelégedettségük forrása.
A semlegesség etikájának harmadik előfeltevése, mi szerint a közhivatalnok számára csak az
engedelmeskedés vagy a kilépés opciója áll rendelkezésre, szintén nem állja meg a helyét,
mert amint azt egy későbbi fejezetben megmutatjuk, a riadófúvás, a kiszivárogtatás és az
obstrukció is szerepet kap az opciók között.
A közszolgálati etika lehetőségét tagadó másik elképzelés, a struktúra etikája, a szervezeten
belüli individuális felelősség kétségbevonása révén véli bizonyíthatónak egy ilyen etika
képtelenségét. Az individuális felelősség lehetetlenségét és ezzel a közszolgálati etika
lehetetlenségét (ahol nincs felelősség, ott nem beszélhetünk etikáról) három érvvel kísérlik
megalapozni.
1. Az első érv azt emeli ki, hogy a szervezeti döntések mindig csoportos és nem individuális
döntések, a szervezeten belül nincs olyan egyén, aki szükségszerű és kizárólagos oka vagy
okozója lenne a szervezeti vagy hivatali tevékenység végeredményének.
2. A második érv az individuális szándék és a kollektív végeredmény közötti ellentmondást
hangsúlyozza, azt emeli ki, hogy a csoportos tevékenységbe a tagok különböző motivációkkal

és preferenciákkal lépnek be, kollektív tevékenységük végeredménye azonban egy olyan
közös eredő lesz, amit senki nem akart.
3. Végül a harmadik érv szerint a közhivatalnok nem tartozik erkölcsi felelősséggel azért, ha a
hivatal által definiált szerep-magatartás erkölcsileg kifogásolható végeredményhez vezet.
Mindhárom érv az egyéni felelősség lehetetlenségének a bizonyítékát kívánja nyújtani:
A/. az első szerint az okozathoz, a feltételezhetően negatív végeredményhez, nem találjuk
meg a szükségszerű és kizárólagos okot, a negatív eredményt okozó személyt,
B/. a második érv szerint a szándék alapján sem vagyunk képesek az okozó személy
identifikálására, és nem csupán azért, mert a döntés kollektív, amely így különböző
individuális szándékok sokaságából áll, hanem azért sem, mert a jó szándék is eredményezhet
negatív kimenetet, ahogy a rossz szándék is okozhat pozitív végeredményt,
C/. a harmadik érv olyan megbízatáson alapuló mesterséges erkölcsi köteléknek tekinti a
hivatal és az alkalmazott viszonyát, amelyben a megbízó, a hivatal, felmenti a megbízottat, az
alkalmazottat, a személyes erkölcsi felelősség súlya alól akkor, ha az a hivatal megbízásából
cselekszik oly módon, ami erkölcsileg kifogásolható. A struktúra etikája által felvetett
nehézségeket részletesen tárgyaljuk a felelősséget és a szereperkölcsöt tárgyaló fejezetekben.
Az alkotmányos értékek és a jog prioritása
Abból adódóan, hogy a köztisztviselők a kormányzatot (az államot) képviselik és jelenítik
meg, az állam működésének alapját pedig az alkotmányos szabályok alkotják, kézenfekvő a
kívánalom, hogy a köztisztviselők személyes erkölcsi magatartása is az alkotmányos
szabályokon alapuljon. A bürokrácia szakmai erkölcse (cselekvéseinek vezérfonala) úgy
tűnik, nyilvánvalóan alkotmányos megalapozottságú kell legyen, mert hiszen a bürokraták az
államot jelenítik meg, annak a megbízatásából és annak a nevében cselekszenek, az állam
működését pedig az alkotmányos szabályok határozzák meg.
Ha a közpolitika szereplői között konszenzus áll fenn az alkotmányos értékek tekintetében,
akkor az államhatalom egyes területeinek a birtokosaitól joggal várható el, hogy
tevékenységüket az alkotmányos értékek bázisán folytassák, hogy az alkotmányban
megtestesülő politikai erkölcs alapelvei legyenek szakmai tevékenységük legfőbb forrásai,
legyen szó a bíróságokról, a kormányról, magáról a parlamentről, vagy a tág értelemben vett
bürokráciáról.

Az alkotmányos alapjogok – a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság, a vallás szabad
gyakorlása -, a megfelelő törvényi eljáráshoz való jog, a személyiségi jogok, az egyenlő
jogvédelem elve stb. olyan jogi, politikai és egyben erkölcsi értékek, amelyeket a hivatalos
hatalom használóinak is be kell tartaniuk. Ezek közül az egyik legfontosabb a törvények
uralma, a legalitás, ami a hivatalos hatalmakon való olyan “kényszerként” értelmezhető,
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amely arra irányul, hogy csökkentse az „önkény mértékét a pozitív jogban, a jogszabályok
megalkotásában és azok alkalmazásában. "
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A legalitás az ember és a társadalom

pesszimisztikus szemléletén nyugszik – mondja T. Jefferson –, mert a politikai közösség nem
bízhat meg azokban, akiknek a politikai intézmények használatát és működtetését „bérbe
adta”: a politikai hatalom birtokosaiban. „A szabad kormányzat, írta Jefferson, az irigységben
és nem a bizalomban van megalapozva: az irigység és nem a bizalom az, amely előírja a
korlátozott alkotmányt, hogy kötelezze azokat, akiknek a hatalma iránt kötelességünk
bizalommal lenni. Az előfeltevés az, hogy sem az ember, sem az emberek egy csoportjának
korlátlan hatalmában nem lehet megbízni”
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A legalitás szempontjából döntő fontosságú a

megfelelő törvényi eljáráshoz való jog elvének érvényesülése, mert ez a „jog uralmának
kritikus pontja”. A megfelelő törvényes eljáráshoz való jogban fejeződnek ki az önkényes
hatalom korlátozását biztosító „eszmék” és „gyakorlati szabályok”, s ez az, ami konkrét
tartalmat ad a legalitásnak.67 Másfelől a megfelelő törvényes eljárás eszméje azért is lényeges
a legalitás érvényesülése szempontjából, mert a kormányzatok napi tevékenységükben
elkerülhetetlenül

korlátozó,

terhelő

vagy

„megfosztó”

intézkedéseket

hoznak

a

kormányzottakkal szemben, amelyek gyakran sértik azok jogait.
Mármost ha az alkotmány olyan politikai és jogi értékek megtestesülése – szabadság,
egyenlőség, igazságosság, a megfelelő törvényes eljáráshoz való jog stb. – amelyeknek
erkölcsi értékük is van, akkor a bürokratáknak ezeket az alkotmányos értékeket kell
tevékenységük vezérfonalának tekinteniük. J. A. Rohr az adminisztráció etikájának
megalapozására tett kísérletében az alkotmányos vagy “rezsim” értékekből indul ki, a rezsim
kifejezést a „polity” szinonimájaként használva. „…a rezsim értékei a politikai entitások azon
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értékeire vonatkoznak, amelyek az alkotmány ratifikációja útján tettek szert létezésre”.68 A
Rohr által megfogalmazott „ rendszer értékek módszere” - amely az adminisztráció etikai
elveit és értékeit az alkotmányból dedukálja - három meggondoláson alapul: (1) azon, hogy a
bürokrácia erkölcsi normáit a rezsim alapvető értékeiből kell levezetni, (2) azon, hogy ezek az
értékek normatívak a bürokrácia számára, s amelyek betartására a köztisztviselőknek fel kell
esküdniük, (3) azon a meggondoláson, hogy ezeket az értékeket fel lehet mutatni a közjogban
és a mindennapi életben is. Az alkotmány a politikai értékek kimagasló szimbóluma, az
alkotmány betartására tett eskü pedig annak a közvetett megvallása, hogy betartjuk és
fenntartjuk a rezsim értékeit. Rohr úgy véli, hogy a hivatali eskü a “morális közösség”
bázisául szolgál a közhivatalnokok számára. Érvelésében a rezsim olyan értékei, mint a
szabadság, egyenlőség, igazságosság, tulajdon stb., legfontosabb politikai értékekként, azért
válhatnak a bürokrácia erkölcsének alapjává, mert a civil társadalomban is alapvető
értékeknek számítanak.
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Azonban az alkotmányban rögzített “rezsim értékek”, mint a

politikai erkölcs legfontosabb értékei, meglehetősen elvontak és csak nehezen vagy
problematikusan konkretizálhatóak a közhivatalnokok mindennapi tevékenységeire. Másrészt
az alkotmányos értékek maguk is változnak, vagy változhatnak, harmadrészt az alkotmányos
értékek, mint értékek korántsem evidensek, csak az értelmezésben kapnak jelentést és
valóságot, az interpretációk pedig homlokegyenest is ellentmondhatnak egymásnak.
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Másfelől az alkotmányokban megfogalmazott normák és politikai értékek gyakorta
ellentmondásba kerülhetnek egymással. A közelebbi vizsgálódás azt is megmutathatja, hogy
mint az értékek általában, az alkotmányos értékek is belső ellentmondásokkal 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"
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minősíthető interpretációra adnak lehetőséget. Az itt felmerülő nehézségeket támasztja alá a
W. F. Murphytől vett következő idézet.”A probléma abban rejlik, hogy az amerikai
Alkotmány ...egyszerre nem egy vagy két értéket próbál meg támogatni, hanem egy egész
csokorra valót. Ha komolyan vesszük az Alkotmányban megadott listát, amit a modern
Legfelsőbb Bíróság sosem tett meg, akkor az a következőket tartalmazza: tökéletesebb unió,
igazságosság, belső nyugalom, a közös védelem, általános jólét és szabadság. Ezeket
egyenként is elég nehéz elérni: együttes megvalósításuk vagy akár összehangolásuk herkulesi
feladatot jelent. A szabadsággal például együtt jár a változtatás joga, és ezzel ha nem is a
nyugalom, de a stabilitás veszélyeztetése. ...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.” 71
A fentiek mellett még egy dolgot érdemes észben tartani, nevezetesen azt, hogy igaz ugyan,
hogy a legalitás és az alkotmányosság önmagában vett értékként kezelendő, és mint ilyen
"célja" kell legyen minden politikai intézmény, így a bürokrácia tevékenységének is,
ugyanakkor azt is látni kell, hogy a jog mégis csak egy eszköz és technika, amelynek a
politikai közösség tartalmi céljait is szolgálnia kell. Ha a jogszerűséget abszolút értékké
emeljük és a bürokrácia tevékenységének kizárólagos vezérfonalaként értelmezzük, ezzel a
bürokrácia tevékenysége különböző oldalai és az ezekben megtestesülő értékek közötti
konfliktust nem oldottuk meg: amit tettünk nem több, minthogy a kormányhivatalok és az
egyes köztisztviselők tevékenységét a puszta jogalkalmazásra redukáltuk.
A közszolgálati etika megalapozása jog és erkölcs kombinációja révén
Amikor a közhivatalnoknak közösségi és privát etikai normái konfliktusba kerülnek
egymással, az értékek közötti kollízió gyakorta a jog és az erkölcs közötti ellentmondást
tükrözi: más szóval a szerep és a privát kötelességek közötti ellentmondást. Evidenciának
számít az a tény, hogy a jog, mint az emberi interakciók egyik regulatív mechanizmusa,
érvényességében univerzális - azaz ugyanazokat a szabályokat alkalmazzák az azonos
szituációkra és a szabályokat ugyanolyan módon alkalmazzák minden egyes esetre: a jog
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uralma más szóval azt jelenti, hogy a jog általános elveit és szabályait úgy alkalmazzák
specifikus faktuális szituációkra, hogy figyelmen kívül hagyják az adott személy társadalmi
státusát, személyének ilyen vagy olyan meghatározottságát. R. Dworkin úgy jellemezte a jog
pozitivista fogalmát, mint olyan specifikus szabályrendszert, amelyeket (1) a közhatalom
gyakorlása kényszerít ki, és (2) mint amelyek különböznek azoktól a szabályoktól - a morális
szabályoktól - amelyek az elfogadható társadalmi interakciókra vonatkozó előírások. Az
erkölcsi szabályokat - szemben a jogi szabályokkal - nem a közhatalom írja elő és nem is ez
kényszeríti ki, hanem maga a közösség. "Egy közösség joga speciális szabályok összessége,
melyeket a közösség közvetett vagy közvetlen módon arra használ fel, hogy meghatározza,
hogy mely cselekvéseket bűnteti meg vagy kényszeríti ki a közhatalom segítségével. Ezeket a
speciális

szabályokat

egy

jellegzetes

kritérium

segítségével

lehet

felismerni

és

megkülönböztetni, egy olyan kritérium segítségével, amelynek semmi köze sincsen a
szabályok tartalmához, hanem csakis a "pedigréjükhöz", vagyis a módhoz, ahogyan
elfogadták, vagy megalkották őket. A "pedigré" ismertetőjegyével lehet megkülönböztetni az
érvényes jogszabályokat ...a társadalmi szabályok más fajaitól...(melyeket 'morális szabályok'
elnevezés alatt szoktak egy kalap alá venni) melyeket a közösség követ, de nem a közhatalom
közbejöttével." 72
Míg a morális döntések érték-alapú döntések, azaz tartalom és kontextus specifikusak,
(Arisztotelész), addig a jogi döntések ennek pontosan az ellentettei: formálisak és procedúraalapúak (kontextus-függetlenek), amely sajátság összefüggésbe hozható a jog genezisével. A
jog ugyanis - szemben az erkölccsel - az olyan különös, atipikus és deviáns viselkedésekre
való társadalmi válaszként jött létre, amelyek megsértették a társadalmilag elfogadható
magatartás kritériumait. Úgyhogy azt mondhatni, hogy ezek a sajátos kivételek - az erkölcsi
szabályoktól való eltérés - hívták létre a jogot, ezek "emelkedtek általános szabállyá, amely
miután létrejött, alapot nyújt az összehasonlítható kivételek számbavételére. A kodifikációnak
és a standardizációnak a processzusa a szituációk meghatározására szolgál... Végső hatásában
csökkentenie kell a környezeti bizonytalanságot és szűkítenie az interpretáció latolgatását
azáltal, hogy meghatározza a lehetséges kivételes szituációkat."73 A jogi precizitás, a
kodifikáció és a standardizáció tehát ellentétes a morális döntések individuális természetével
és kontextus-függőségével. Jog és erkölcs azonban nemcsak eltérő módon ítélik meg az
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emberi magatartást, hanem abból következően, hogy a jog alapvetően "negatív" természetű mert szerepe a társadalmilag nem-elfogadható magatartások szankcionálása -, nem vagy csak
kevéssé képes pozitív követeléseket támasztani az emberi magatartással szemben. Azaz csak
azt tudja megmondani, hogy mit nem szabad megtenni, de arra már nem képes, hogy
megfogalmazza azt is, hogy mit kellene, vagy mit kell pozitív értelemben tenni. A jog vagy
akár az alkotmány, ennek következtében kevéssé alkalmas arra, hogy a köztisztviselők
magatartásának erkölcsi alapjaként is szolgáljon. A problémát csak bonyolítja, hogy maga az
alkotmány - pl. az egyes alkotmányos értékek, mint a szabadság és az egyenlőség stb. - és a
jogrendszer - a magasabb és az alacsonyabb szintű jogszabályok - is ellentmondásos, ami
értelmezési nehézségekhez vezet, ami olyan ellentmondásokhoz vezet, melyeket a jogon belül
nem lehet megoldani. Ha a jogszabályok között konfliktus helyzetek adódnak - érvel Dworkin
- azokat csak a magasabb "elvekre", a morális elvekre való hivatkozással lehet megoldani.
Dworkin elvnek nevezi "azt a standardot, amelyet nem azért kell követnünk, mert ezzel
elérhetünk vagy fenntarthatunk egy kívánatosnak vélt gazdasági, politikai vagy társadalmi
helyzetet, hanem azért, mert az az igazságosság, a tisztesség vagy valamilyen más erkölcsi
dimenzió követelménye".74 Az elv Dworkin értelmezésében gyakorlatilag azokkal az erkölcsi
értékekkel és normákkal azonos, amelyek képesek szubsztantív (tartalmi) értelemben
“legitimálni” magát a jogot, vagy egy adott jogszabályt, mert a “pedigré” csak formális
legitimációs elv, nem pedig értékelő és tartalmi. Ez azt is jelenti, hogy a jog és a jogszabályok
nemcsak, hogy nem képesek a társadalmi és morális szabályok megalapozására, hanem
maguk is ezen szabályok vagy "elvek" által megalapozottak.
Mármost az igaz, hogy a jog vagy egy adott jogszabály a pedigré mellett erkölcsi
(szubsztantív) igazolásra és megalapozásra illetve legitimációra is szorul általában, (mert egy
jogszabály lehet legális és ugyanakkor erkölcsi értelemben illegitim, lehet jogilag helyes,
morálisan mégis megkérdőjelezhető), de ez korántsem jelenti azt, hogy az egyes
állampolgárok, a választott és kinevezett köztisztviselők magatartásukban és cselekedeteikben
személyes erkölcsükre hivatkozva megkérdőjelezhetnék, vagy negligálhatnák a törvényt. A
törvény ugyan erkölcsi nyomás hatására megváltoztatható, de csak a megfelelő jogi
procedúrák betartása mellett. Jog és erkölcs viszonya különös jelentőséggel bír a
köztisztviselők magatartási normáival kapcsolatosan: a kérdés itt is az, hogyan lehet a jogot
kibékíteni az erkölccsel, hogyan lehet ennek folytán egy olyan kodifikált szabályrendszert
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(etikai kódexet) létrehozni, amely egyszerre felel meg a jog és az erkölcs kívánalmainak?
Martinez
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szerint a jog és az erkölcs közötti feszültség megoldásának első lépése egy

szociológiai felmérés, amelyben arra kérjük a közszolgálatban dolgozókat, hogy artikulálják a
privát erkölcsnek azokat a normáit, melyeket szerintük, szakmai tevékenységükben feltétlenül
érvényesíteniük kellene, majd ezt követően kodifikálni lehetne az eredményül kapott listát,
amely biztosítaná, hogy valamennyi közhivatalnok rendelkezne egy olyan vezérfonallal,
amelynek alapján meg lehetne ítélni cselekedeteiket. Ez azonban felveti a kérdést: ha mindez
kívánatos, akkor hogyan lehet a szabályoknak ezt a kodifikált rendszerét végrehajtani, akkor,
amikor a köztisztviselői státus, eltérően a jogi szakmától, csak feltételesen nevezhető
szakmának, amit az is mutat, hogy nem léteznek olyan szakmai szervezetek, amelyek
szankcionálási hatalommal rendelkezvén, szabályoznák a szakmával kapcsolatos minőségi és
erkölcsi elvárásokat? Martinez szerint a szabályok ilyesfajta kodifikálása kívánatos, mert ez
képezheti egyik alapját a közszolgálati etika kifejlesztésének. Szerinte a kodifikáció - noha
nem tökéletes -, de mégis egy olyan kompromisszum lenne, amely mindkét világ - jog és
erkölcs - legjobb vonásait testesítené meg. Az erkölcsi előírások eme listája megtartaná a
pozitív jog tulajdonságait: (1) konszenzusnak örvendene, rögzítve lenne, ismert és
megismerhető volna és tanítani is lehetne, (2) ugyanakkor magában foglalná a privát erkölcs
értelmét is. A jog és az erkölcs közötti távolság ezáltal minimalizálható lenne, noha teljesen
nem lenne megszüntethető. Martinez úgy véli, hogy a közszolgálatnak itt a jogi etikától
kellene tanulnia, annak legújabb törekvéseit kellene követnie, amely a kodifikált szakmai
életvezetés szabályait próbálja meg kombinálni az individuális etika szabályaival. A
klasszikus jogi etika a faktuális szituációkat abban az értelemben elemezi és értékeli, hogy mi
a jogász, pl. az ügyvéd kötelezettsége (1) a klientúra és (2) a jogi szakma irányában, de
eltekint az itt adódó nehézségektől, attól, hogy a kliens érdekeinek a szolgálata és képviselete
ellentmondásba kerülhet a jogi szakmával szemben támasztott erkölcsi kötelezettségekkel. A
klasszikus jogi etika (a) természetét illetően instrumentális: az ügyvéd felelőssége a szakmai
standardok megfelelő technikai alkalmazására korlátozódik, de nem terjed ki a kliens
céljainak morális mérlegelésére, (b) a jogi etika alapvetően "védekező etika", amelyet
eredendően azért hívtak életre, hogy a jogászok meg tudják védeni önmagukat a különböző
jogi kellemetlenségektől. Patterson szerint ez egyfajta legalizmus, amely nem foglalkozik a
jogásznak, mint személynek az önmaga iránti kötelezettségeivel és felelősségével, nem teszi
fel azt a kérdést, hogy nekem, mint személynek, aki nem pusztán az ügyvédi szerep betöltője
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vagyok, hogyan kell viselkednem? Milyen kötelezettségeim és jogaim vannak önmagam
irányában a társadalom többi tagjához való viszonyaimban? A jogászok ez utóbbi kérdést
ritkán teszik fel, kötelezettségeiket csak a klienseik és a bíróság irányában veszik tekintetbe,
és ezt követeli meg tőlük a szakma etikai kódexe is, amely pusztán a "szakmai teljesítményre"
van tekintettel. A szakmai kódexek szabályai eltekintenek attól, hogy a jogász maga is
személy, a jogászt pusztán "közhivatalnokként" és/vagy "megbízottként" kezelik. A jogász
jogi vagy fiduciáris kötelezettségeinek a hangsúlyozása vezetett (1) az etikai kánonok
kifejlesztéséhez és később (2) a fegyelmi szabályok alkalmazásához és (3) az életvezetés
kódexének a modelljéhez, amely specifikálja a megengedett és nem-megengedett magatartást,
és amely az utóbbi esetben gondoskodik a megfelelő szankciókról. Az általános erkölcs
és/vagy a privát erkölcs meggondolásainak a negligálása az etikai kódexek előírásaiból oda
vezet, hogy az ügyvéd gyakran találja magát abban a helyzetben, amelyben olyan ügyet vagy
olyan személyt képvisel, amelyről bizonyosan tudja, hogy az erkölcsileg megkérdőjelezhető.
A morálfilozófusok aggodalmaiknak adnak hangot azzal kapcsolatosan, hogy az intézményes
és szakmai tevékenységek szabályozásában (etikai kódexek) kizárólag a szereperkölcs játszik
szerepet és hogy mindezt a közös univerzális és/vagy privát erkölcs háttérbe szorításával teszi.
A szakmai etikai kódexek végeredmény-centrikusak - konzekvencialisták -, azaz pusztán azt
kívánják meg a "praktizálótól", hogy úgy alkalmazza szakmai szerepét a szóban forgó
élethelyzetre, hogy annak végeredménye összhangban legyen a szakmai etika legfontosabb
„technicista” elveivel. Kivételt képez a "szükséghelyzet", amely lehetőséget biztosít a
jogásznak arra, hogy eltekintsen jogi kötelezettségeitől, illetve saját szerepmoralitásától.
Normális, mindennapi élethelyzetekben, a szakmai és intézményes "szerep" azonban nem
flexibilis, hanem rögzített jog és kötelezettségrendszer, amelyet a szerepmoralitás
képviselőjének úgy kell cselekvésében és magatartásában érvényre juttatnia, hogy háttérbe
szorítja saját személyes morális meggyőződéseit. Ez szakadást eredményez a cselekvés elve
és a cselekvő morális karaktere között. A természetes erkölcs világában az erkölcsi
cselekedethez mindkét fenti tényező, mind a cselekvés általános elvei, mind a személy
erkölcsi habitusa - erényes vagy gonosz volta - egyaránt hozzájárul. Sem "jó jellem", sem a
cselekvés elveinek az ismerete híján nem lehetséges erkölcsileg helyes cselekvés: egyedül a
„gyakorlati bölcsesség” (Arisztotelész) képesíti az embert arra, hogy általános elveket tudjon
alkalmazni különös szituációkra, hogy eltalálja a mértéket a szabály megszabta
követelmények és privát értékrendje között. A gyakorlati bölcsességen alapuló erkölcsi
cselekvés három dolognak - a személy jellemének, az etikai elvek ismeretének és az erkölcsi

ítélet gyakorlatának - a kombinációjaként fogható fel. A privát moralitás, a cselekvő morális
karakterének a jósága, a szakmai életvezetés szabályainak az ismerete és a gyakorlati
bölcsesség egyaránt szükséges feltétele annak, hogy a jogász képes legyen áthidalni a pozitív
jogszabályok és az etikum személyes értelme és jelentősége közötti szakadékot. Erre világit rá
a flexibilis "szükséghelyzet" logikája, amely olyan "szerepet" kényszerít a szükséghelyzetben
lévőre, amely megköveteli a jogásztól, hogy személyként lépjen elő a szabályok kodifikált
rendszere mögül és a helyzeten saját személyes erkölcsi rendszerének a segítségével legyen
úrrá. Ebben az esetben az ügyvéd nem állíthatja azt, "hogy ő pusztán a kliens technikusaként
vagy megbízottjaként cselekedett. A jogásznak a saját morális ítéletét kell alkalmaznia a
kliens képviseletében."76
A pluralizmus eljárásetikája
A demokrácia pluralista elmélete a vezetők hatalommal való visszaélését tekinti a demokrácia
egyik leglényegesebb kérdésének: azért szentel jelentős teret az olyan intézményes rendszerek
vizsgálatának, mint amilyen a kompetitív választási rendszer, hogy megalapozza az
állampolgároknak a politikai vezetők fölötti kontrollját. A pluralista elméletek szerint a
kompetitív választási rendszer garancia arra, hogy az állampolgárok hallathassák szavukat, és
hogy a kormányzat a nyitott és igazságos politikai döntésekben érdekeiket tekintetbe vegye.
Ez az állampolgárok kormányzatban való részvételét jelenti az érdekcsoportok képviseletén
keresztül.
A bürokrácia a pluralista elméletben decentralizált tárgyalásos bürokráciát jelent. "A
közigazgatás politikai szemlélete nem a funkcionális uralkodás, a hierarchia, az egység, a
politikailag semleges közigazgatási szaktudáson alapuló alkalmazott kiválasztás világos elveit
hangsúlyozza, hanem a politikai pluralizmusnak a közigazgatásban élvezhető előnyeit".77 "A
közigazgatásbeli pluralizmus mögött az az alapvető meggondolás rejlik, hogy miután az
igazgatási ág a kormányzat irányvonalát kialakító központja, ezért úgy kell azt strukturálni,
hogy lehetővé váljék az érdekeknek érdekekkel való ellensúlyozása azáltal, hogy politikai
képviseletet nyújt a társadalomban fellelhető számos és különféle szervezett politikai,
gazdasági és társadalmi érdeknek".78
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A pluralista modellben politikai pártok, érdekcsoportok vagy gazdasági egységek
(vállalatok) versengenek olyan játékszabályok betartásával, amelyekkel a résztvevők jobbára
egyetértenek, de amelyek megkérdőjelezhetőek és megváltoztathatóak. A hatalom több
centrum között oszlik meg, a döntések politikai harcok, tárgyalások, kölcsönösen előnyös
üzletkötések, koalícióképzések és kompromisszumok útján születnek meg. Minden egyes
résztvevő csoport ellenőrzi és ellensúlyozza a többit. A versengő csoportok elméletében az
irányítás a meggyőzésen és érvelésen, nem pedig hatalmi pozíción alapul. A pluralista modell
szerint az egyének alapvetően politikailag motiváltak, a gazdasági kalkuláció motivációs
szerepe ennek alárendelt. A modell egyik legfőbb erényeként a "mértékletességet" - a
szélsőségek és túlzások kerülését - és a társadalmi csoportok integratív erejének a fontosságát
szokták emlegetni.
Szemben a bürokratikus szervezeti modellel - amely (1) előfeltételezi a szervezeti célok
előzetes meglétét (amelyet a politika jelöl ki) és (2) amely a vitás kérdéseket a szervezeti
szabályok és/vagy a szervezeti struktúra egy magasabb szintjén hozott határozatok alapján
dönti el - a pluralista modell kiindulópontja az, hogy a szervezeti célok homályosak és
egymással összeegyeztethetetlenek, a politika világát a célok közötti konfliktus terepének
tekintik (ki kap és mit), az adminisztráció világát pedig az alkalmazandó eszközök és
technikák közötti konfliktus terrénumaként kezelik.
A pluralista modellben a legfőbb kötelezettséget (minden egyes szereplő számára) a
játékszabályok betartása jelenti: ezek a szabályok definiálják a játékteret és azokat a
normákat, amelyek betartása mellett az egyes csoportok előnyöket próbálnak szerezni. A
versengő csoportok rendszerében - elméletileg legalább is - a résztvevő egyének és csoportok
a rendszer fenntartásának - a rezsim értékeinek - adnak prioritást saját privát
előnyszerzésükkel szemben. Ez egyfajta (deontikus)" eljárási etikát"

79

jelent, amelynek

fontos szerepe van a politikai rendszer és annak demokratikus értékei fenntartása
szempontjából, mert úgy teszi lehetővé a csoportok kiélezett versenyét, hogy közben fékezi a
kompetitív előnyök megszerzésére felhasználható erkölcsileg kétes és nem elfogadható
eszközök felhasználására való hajlandóságot. A szűkös erőforrásokért folytatott versenyre
alapozott rendszer legnagyobb veszélye az, hogy a "zéróösszegű játszma" lehetősége erős
késztetést nyújt a szabály áthágására, az erkölcsi felelősség negligálására, a "piszkos kezek"
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alkalmazására. A köztisztviselők számára a játékszabályok betartása azt jelenti, hogy alávetik
magukat a felhatalmazásukat meghatározó folyamatoknak és eljárásoknak, a népszuverenitás
és a hivatalnokok felelősségre vonhatósága elvének. Jelenti továbbá a fennálló rendszer
értékeinek, így a méltányosságnak, a szabadságnak, az igazságosságnak, a személyiségi
jogoknak, valamint az alkotmányban foglalt intézményeknek és eljárásoknak az elismerését.
A szabály szerinti játék etikája több problémát vet fel:
(1) az egyik az eljárási folyamat túlhangsúlyozása, amely a szubsztantív meggondolások
háttérbe szorításához vezethet. A kormányzati politikában ugyanis nemcsak a demokrácia
játékszabályait és értékeit kell tekintetbe venni, hanem bizonyos feladatokat is meg kell
oldani. Ez szükségképpen felveti a demokratikus kormányzati politika gazdaságosságának a
kérdését, azt, hogy működhet-e hatékonyan a kormányzati apparátus a szakértelmen,
hierarchián és hatékonyságon alapuló bürokratikus értékrend híján? A pluralizmus kritikusai
azt az ellenvetést is megfogalmazzák, hogy a céloknak és az eszközöknek, a politikának és a
bürokráciának az egymástól való világos elválasztása szükségszerű előfeltételét képezi a
kormányzati politikák megvalósíthatóságának.
(2) A pluralizmussal kapcsolatos másik probléma az, hogy a játéktér nem áll minden szereplő
számára nyitva, ami azzal a következménnyel járhat, hogy a kormányzati politika sem
igazságos sem demokratikus nem lesz, sem pedig hatékony.
A pluralizmus eljárás etikája, amely a demokrácia játékszabályait és az ehhez kapcsolódó
értékek megvalósítását teszi meg a köztisztviselők tevékenységének vezérfonalává, szintén
nem ad megoldást a bürokrácia heterogén tevékenységi körei és az ezekben megtestesülő
különböző értékek közötti konfliktus megoldására.
Az adminisztratív hatékonyság etikája
Az adminisztratív hatékonyság normatív modelljének talán leginkább egyértelmű kidolgozása
W. Wilson nevéhez fűződik. Ez a konceptuális séma a pluralizmushoz viszonyítva partikuláris
és parciális elméleti konstrukciónak tekinthető, mert pusztán a "cselekvésben lévő
kormányzat" foglalkoztatja: elméleti horizontján kívül esnek a globális politikai rendszer
egészének a teoretikus problémái. A modell történelmi hátterével kapcsolatosan két dolgot
kell hangsúlyozni:
(1) egyfelől azt, hogy az adminisztratív hatékonyság elmélete bizonyos értelemben a
pluralista elmélet egyoldalúságaira adott válasz reakció: a pluralizmus ugyanis tagadta illetve

nem ismerte el az adminisztráció semmiféle autonómiáját, a bürokráciát a pluralista
értelemben felfogott politika egyszerű "tükreként", leképeződéseként tételezte, s ezzel együtt
nem akceptálta illetve nem tartotta fontosnak a "bürokratikus hatékonyságban" rejlő értékeket
sem.
(2) Az adminisztratív hatékonyság elmélete genezisénél meg kell említeni a korabeli amerikai
"közszolgálat" áldatlan állapotait, amely kikényszerítette a professzionalizmus kormányzati
munkába való bevezetését. Dokumentálni lehet, hogy például a XIX. század végén a
rendőrségi feladatokat szakképzetlen éjjeliőrök látták el, a tűzoltást önkéntesek végezték, a
közegészségügyért az utcaseprők voltak felelősek stb.
W. Wilson (az elmélet megalkotója) abból indult ki, hogy az adminisztrációt el kell választani
a politikától, ami értelmezésében azt jelenti, hogy: (1) a szakértelmet fel kell szabadítani a
politika gyámkodása alól, és hogy (2) az adminisztrációnak a "businneshez" kell hasonlítania,
azaz a bürokrácia normatív vezérlő elve a hatékonyság kell legyen. Wilson szerint az
adminisztráció ugyanazokat az intézményes kvalitásokat követeli meg, mint az üzlet:
autonómiát, centralizált hatalmat, professzionalizmust, objektív racionalitást, kompetencia és
szakértelem alapján való kinevezési és rekrutációs mechanizmusokat, hierarchikusbürokratikus szervezeti struktúrát, a funkciók specializálását és differenciálását a szervezeten
belül.
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"Az adminisztráció területe, a bussines területe", ami mint ilyen távol áll a politikai

harcok nyüzsgő forgatagától.
Wilson értelmezésében az adminisztráció tudománya "gyakorlati tudomány", amelynek az a
célja, hogy (1) feltárja "mit tud a kormányzat megfelelően és sikeresen végrehajtani" és (2)
hogyan képes a legnagyobb hatékonysággal, a legkisebb költségek mellett a megfelelő
dolgokat megtenni. Az adminisztráció tudománya a klasszikus politika tudományból fejlődött
ki és annak része: közelebbi vizsgálódási területe "az akcióban lévő kormányzat", amely a
végrehajtó, az operatív a legkevésbé látható mozzanata a kormányzatnak.
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"A bürokrácia csak ott létezhet, ahol az állam valamennyi szolgáltatását kivonták az emberek általános
politikai életéből, beleértve a szolgáltatások főnökeit csakúgy, mint ezek minősitését és ügyintézését. Inditékai,
céljai, politikája, normarendszere bürokratikus kell legyen. ...Eszményünk egy olyan közszolgálat, amely
kulturált és önmagában elegendő ahhoz, hogy értelemmel és erőteljesen cselekedjen és amely a választások és
nyilvános tanácskozások révén közvetlen módon van összekapcsolva a nyilvános gondolkodással, ami nem
engedi érvényesűlni az önkényességet és a kasztszellemet." Woodrow Wilson, The Study of Administration, In:
Discipline and History, ed. by James Farr and Raymond Seideman, Ann Arbor, The University of Michigen
Press 1993, 44.o.
81
"Az adminisztrativ tanúlmányok tárgya az, hogy megszabaditsa az igazgatási módszereket a
zavarosságtól és az empirikus tapasztalat költségességétől és hogy olyan módszereket alapozzon meg, amelyek
mély és biztos elveken nyugszanak" W.Wilson, I.m., 40.o.

politikatudomány - írja Wilson - mostohán bánt a kormányzat eme területével, mert jóformán
senki nem irt szisztematikusan és tudományos igénnyel ennek a kormányzati területnek a
teoretikus kérdéseiről. A klasszikus politikatudomány az alkotmányról, az állam
természetéről, a szuverenitás lényegéről, a néphatalomról stb. "dogmatizált" : azokkal a
problémákkal volt elfoglalva , hogy ki alkotja meg a törvényt és hogy milyen legyen a
törvény. Azzal a problémával, hogy miként kellene " felvilágosultan, igazságosan, gyorsan és
törések nélkül végrehajtani a törvényt nem törődött, azt olyan gyakorlati részletkérdésként
kezelte, amelyet a hivatalnokok el tudnak intézni, miután a doktorok megegyeztek az
elvekben." 82
Wilson szerint a modern adminisztráció születése pillanatától kezdve igényt formál a
politikával szembeni autonómiára. "Az adminisztratív kérdések nem politikai kérdések. Noha
a politika adja az adminisztráció számára a feladatot, mégsem lenne szabad, hogy annak
hivatalai ki legyenek téve a politikai manipulációnak."
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A "politika" és az adminisztráció

egyaránt az "állam tevékenységi területei": az előbbi nagy és univerzális ügyekben való
állami tevékenység, az utóbbi az állam cselekvése "individuális és kis dolgokban". A politika
az államférfi specifikus birodalma, az adminisztráció a technikus hivatalnoké. A "két állami
terület" kölcsönösen feltételezi egymást, egyik a másik nélkül nem boldogul, ahogyan a cél és
az eszköz sem függetleníthető teljes mértékben egymástól. 84
Wilson az adminisztráció autonómiáját nem csak a politikáról való leválasztásával akarja
megalapozni, hanem a jogról való leválasztással is, azzal, hogy fogalmi disztinkciót próbál
megvonni az "alkotmányos és az adminisztratív kérdések között". Az alkotmányos
kérdéseknek az adminisztratív kérdésekkel való szembeállítása azonban ugyanúgy nem
valamiféle dichotomikus oppozícióteremtés, ahogyan a politikát és az adminisztrációt sem
kibékíthetetlen antagonizmusokként állította egymással szembe: az adminisztráció mind a
politika mind a jog tekintetében igényt tart az autonómiára, de ez az autonómia mindkét
esetben relatív. A politika vonatkozásában az adminisztráció autonómiája azért pusztán
viszonylagos, mert a politika jelöli ki az adminisztráció számára a megvalósítandó célokat: a
bürokrácia csak a célokhoz való eszköz-hozzárendelés módjában szabad, de nem diszponál a
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W.Wilson, I.m., 34.o.
W.Wilson, I.m., 40.o.
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"A politika nem csinálhat semmit az adminisztráció nélkül, de ez nem jelenti azt, hogy az
adminisztráció politika volna... az adminisztráció és a politika megkülönböztetése... túlzottan is nyilvánvaló,
hogy további vitára lenne ezzel kapcsolatban szükség " W.Wilson, I.m., 40-41.o.
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célok és értékek definiálása fölött. Hasonló a viszony az alkotmányjog és az adminisztratív
funkció tekintetében: "A közigazgatás a közjog részletezett és szisztematikus végrehajtása. Az
általános jognak minden egyedi alkalmazása az adminisztráció cselekedete. Például az adó
kivetése és begyűjtése, a bűnöző felakasztása, a levelek szállítása és elosztása, a hadsereg
felszerelése és rekrutálása stb. nyilvánvalóan adminisztratív tevékenységek: de az általános
törvények, amelyek ezeknek a dolgoknak a megtételét irányítják, nyilvánvalóan az
adminisztráción kívül és a fölött állnak. A kormányzati cselekvés tágabb tervei nem
adminisztratívak: de az ilyen tervek részletes végrehajtása adminisztratív. Az alkotmány
ennélfogva csak a kormányzat azon instrumentumaival van kapcsolatban, amelyet az általános
jognak kell kontrollálnia. ...Ez nem egészen az Akarat és a válaszoló Tett közötti különbség,
mert az adminisztrátornak kell legyen és meg is van a maga akarata azoknak az eszközöknek
a kiválasztásában, amelyekkel feladatát teljesíti. " 85
Wilson szerint "filozófiailag tekintve" az adminisztráció tanulmányozása egészen közeli
kapcsolatban áll " az alkotmányos hatalom megfelelő elosztásának a tanulmányozásával."
Ahhoz, hogy a bürokrácia hatékonyan tölthesse be feladatát, az adminisztráció tudományának
fel kell fedeznie, meg kell találnia az adminisztráción belüli hatalom-elosztás legegyszerűbb
formáját, amely garantálja azt, hogy a döntési és felelősségi kompetencia egyértelműen
rögzíthető legyen a megfelelő köztisztviselőkhöz. A hatalom adminisztráción belüli
elosztásának a kérdése nyilvánvalóan alkotmányos kérdés akkor, amikor a kormányzat
"magasabb" funkcióiról van szó. Az autoritás bürokrácián belüli elosztását megalapozó
elveknek a megtalálása vagy kigondolása a demokratikus rendszerekben nagyobb
relevanciával bír, mint az autoratívakban, mert a demokratikus rendszerekben " a
közhivatalnokok több urat szolgálnak, mint más rendszerekben". A szuverén mindig
gyanakszik a "szolgáira" és ez alól a demokratikus szuverén sem kivétel. Azonban a
gyanakvás önmagában véve egészségtelen dolog és semmi jóra nem vezet sem a privát, sem
pedig a közgondolkodásban. Wilson szerint a politika és az adminisztráció, a politikus és a
bürokrata, a választópolgárok és a politikus, a választópolgárok és a köztisztviselők
kapcsolatát nem a madisoni gyanakvásra, hanem a felek közötti kölcsönös bizalomra kellene
alapozni. 86 Azonban felmerül a kérdés, hogy az adminisztráció megfelelő működésébe vetett
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W.Wilson, I.m., 43.o
"A bizalom az élet minden viszonylatában erősebb: és az alkotmányos reformer feladata, hogy
megteremtse e bizalom feltételeit, úgyhogy az adminisztrativ szervező hivatása az, hogy megfeleltesse az
adminisztrációt a világosan meghatározott felelősség- feltételeknek, amely biztositani fogja e bizalmat."
W.Wilson, I.m., 42.o.
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bizalomnak "kik" az ágensei: a politika és az adminisztráció vagy a közösség egésze és az
adminisztráció közötti bizalmi viszonyról van itt szó? Kinél kell a közhivatalnoknak
“elismerést keresnie”: elöljárójánál, vagy az állampolgári közösségnél?
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A kérdés itt

közelebbről az, hogy milyen részt és súlyt kell vállaljon a "közvélemény" az adminisztráció
életvezetésének a meghatározásában? Az világos és egyértelmű - állítja Wilson - , hogy a
közvéleménynek komoly szerepet kell játszania az adminisztratív hatalom kritikájában: de
milyen módszereket lehet kidolgozni arra, hogy az emberek kritikus véleményüket el is
mondhassák? Az adminisztráció közvélemény általi kritikájával kapcsolatos első nehézség
abból adódik, hogy miután a közvélemény nem szakértői véleményekből tevődik össze,
ennélfogva kevéssé képes az adminisztratív kérdésekkel kapcsolatosan megkülönböztetni
egymástól a lényeges és lényegtelen dolgokat, szavazással pedig nem lehet mindent
megoldani. Ennélfogva a közvélemény kritikájának a célokra és értékekre kellene irányulnia,
a célok megvalósításának a hogyanját pedig a bürokráciára kellene bíznia. "Az önkormányzat
nem abból áll, hogy mindenbe beleártjuk magunkat, ahogyan a házvezetés sem abból áll,
hogy mindenbe beleszólunk, amit a szakács csinál. A szakácsnak nagyfokú diszkréciót kell
adni abban, hogy hogyan intézi a tüzet meg a sütőt."
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A kormányzás szokványos

eszközeinek a megválasztásában a közvéleménynek nincsen helye, mert ez ügyetlen és
szerencsétlen dolog is lenne, amely - mivel a közvélemény laikus - tönkretehetné a
kormányzat "érzékeny masináját".Mindemellett - érvel Wilson - a közvélemény kritikája
egészében jótékony, biztonságos és elkerülhetetlen: de azt már nem válaszolja meg, hogy
ennek hogyan kellene érvényesülnie.
Az adminisztratív modell számos ponton ellentmond a politikai pluralizmus elméletének,
többek között abban is, hogy szemben a politika rövid távú perspektívájával - amely nem
haladja meg a napi érdek harcokat - hosszú távú cselekvési alternatívákban és stratégiákban
gondolkodik. Azonban Wilson elmélete sem mentes az ellentmondásoktól: ilyen például a
professzionalizmusnak és a hierarchikus elvnek az antagonizmusa, amelyre mellesleg Weber
bürokrácia elmélete sem talál megoldást. Ha az adminisztráció a professzionalizmusra épül,
amely autonómiát követel meg önmaga számára, hogyan lehet ezt összeegyeztetni a
"főnökalapú" hierarchikus struktúrával, amelynek a csúcsán a laikus politikus áll, aki nem
szakértő. A közhivatalok eme két szereplőjének egymással való szembenállása és az egymás
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"A hivatalnoknak a közösségnél kell-e a dicséretet és előléptetést keresnie vagy pusztán a főnökénél a
hivatalban? Az embereket kellene-e megkérni arra, hogy az adminisztráció értékelését eldöntsék, mint ahogyan
felkérik őket arra, hogy az alkotmányos elvekről határozzanak?" W.Wilson, I.m., 43.o.
88
W.Wilson, I.m., 42.o.

iránt érzett kölcsönös bizalmatlanság az adminisztratív gyakorlat letagadhatatlan elemi
életténye.
Wilson implicit, hatékonyságra orientált “bürokratikus etikája” teleologikus következmény
etika, amely a formális, instrumentális racionalitásra és a piaci társadalomra van alapozva.
Wilsonnak és követőinek az elképzelése szerint a közhivatalnokot erkölcsi imperatívuszok - a
felsőbbségnek való "engedelmesség moralitása" - kell vezesse tevékenységében. A
bürokratának végre kell hajtania a politikus és a csúcsvezetés rendelkezéseit, amelyeket a
közösségi akarat kifejeződésének tekintenek.
A bürokrácia erkölcse intellektuális megalapozásának
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a következő implikációi érdemelnek

figyelmet: (1) A bürokrácia tevékenységének "végső céljait" és "értékeit" nem lehet racionális
elemzés útján meghatározni és erre nincs is semmi szükség: ésszerű ezeket adottságokként
kezelni és elfogadni. (2) Tudományos ismereteknek és technikáknak kell meghatározniuk a
leghatékonyabb és leghatásosabb eszközöket, amelyek alkalmazásával a nem problematizált
politikai célokat meg lehet valósítani. (3) A bürokrácia által alkalmazott eszközöknek és
technikáknak az igazolása logikailag különbözik a célok igazolásától: mely utóbbi egyébként
is lehetetlen. (4) Az adminisztratív cselekvést kizárólag a hatékonyság és hatásosság
értékmentes kritériumaiban szabad és kell megítélni. (5) A bürokratáknak nem szabadna
bitorolniuk a politikusok autoritását: a bürokráciát élesen el kell választani a politikától.
A fentiekből kiderül, hogy a hatékonyság értékére építkező elméleti konstrukciók sem
képesek a bürokrácia tevékenysége különböző területei és az ezekben immanensen benne
rejlő különnemű értékek közötti konfliktusok fel-és megoldására. A hatékonyság akárcsak a
legalitás és a demokrácia egy az értékek közül, de nem a “summum bonum”, amely prioritást
élvezne a többivel szemben.
A New Public Administration mozgalom szintézis törekvése
Dwight Waldo az 1960-as évek végét és a '70-es évek elejét, amely egyben az amerikai New
Public Administration mozgalom születési ideje is, a robbanás időszakának nevezte. 1967-ben
az American Academy of Political and Social Science konferenciát rendezett, amely a
kormányzati bürokrácia identitására, társadalomban elfoglalt helyére és funkciójára keresett
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V.ö. Gary M.Woller, Toward a Reconciliation of the Bureaucratic and Democratic Ethos,
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alternatív

válaszokat.

1970-ben

az

American

Society for

Public

Administration

Philadelphiában rendezte meg szokásos éves konferenciáját, ahol a '67-es konferencia
absztrakt,

filozófiai

kontextusban

megfogalmazott

következtetéseit

kísérelték

meg

konkretizálni, egy a gyakorlathoz közelebb álló empirikus kontextusban.
A két konferencián a kormányzati bürokrácia illetve a közszolgálat identitásával kapcsolatos
kérdésekre nem születtek pozitív válaszok. Megfogalmazást nyertek viszont azok a lényeges
problémák és kritikai állítások, amelyek a későbbiek során a New Public Administration
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mozgalom pozitív válaszadási kísérleteinek kiindulópontjaivá váltak. A két konferencia
jelentéseinek legfontosabb megállapításai a következők voltak:
1. Az adminisztráció nem tekinthető pusztán a politikai rendszer végrehajtó elemének, a
kormányzati bürokrácia a politika konstitutív elemeként nem pusztán a politikai iniciatívák
gyakorlatba való átültetője, hanem politikacsináló is.
2. Ennek következtében teoretikusan sem tartható fenn a politika-adminisztráció dichotómia.
3. A közszolgálat illetve a kormányzati bürokrácia határainak egzakt megvonása
problematikus, számos nehézséggel terhelt.
4. A kormányzati bürokrácia nem azonosítható a business adminisztrációval, annak
gyakorlatából és a hozzá kapcsolódó elméletekből nem vezethető le.
5. A közszolgálatot el kell határolni a klasszikus politikatudománytól, mert számos
érintkezési pontjuk ellenére tárgyuk nem esik egybe.
6. A közszolgálattal, illetve a kormányzati bürokráciával kapcsolatos deskriptív és normatív
elméletek egyaránt a rendezetlenség, a káosz állapotában vannak.
7. A hierarchia többé már nem megfelelő formája a közszolgálati intézmények
meghatározásának és leírásának.
8. A közszolgálat menedzseriális és adminisztratív alapokon érvényesülő meggondolásait és
evidenciáit felváltották a policy és a politikafilozófia által definiált kérdésfeltevések.
A New Public Administration mozgalom előzményei között kell megemlítenünk a
közszolgálat neoweberiánus modelljét és a human relations megközelítést. Amint arra fentebb
utaltam, W. Wilson fogalmazta meg először azt a tételt, mely szerint a kormányzati
bürokráciát mint olyat, radikálisan el kell választani a politikától, mert az a business területe.
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Ez a tétel azonban nem valami elvont spekuláció eredményeként fogalmazódott meg, hanem
pusztán visszatükrözte azt a státust, amelyet a közszolgálat a korabeli amerikai társadalmi és
politikai viszonyok között betöltött. Az amerikai közszolgálat ebben a történelmi periódusban
(1880-1920) ugyanis szerves kapcsolatban állt a „city menedzser” és a „jó kormányzat”
mozgalmakkal, illetve a kormányzat adminisztratív apparátusának professzionalizálódásával.
Ekkoriban fogalmazzák meg az „adminisztráció elveit” és alapítják meg az amerikai
egyetemeken az első politológiai és public administration fakultásait. A politikailag neutrális
bürokrácia koncepciója másfelől, a gyenge, pozitív funkciókkal nem rendelkező amerikai
állam létében nyeri magyarázatát. Nyilvánvaló, hogy a bürokrácia csak ott és csak akkor
válhat a politika konstitutív mozzanatává, ahol az állam gazdasági, társadalmi és kulturális
szerepvállalása túlmegy a pusztán negatív éjjeliőr szerepen. Ez történik meg az amerikai
közszolgálat fejlődéstörténetének második (1933-1945) és harmadik (1945-1960-as évek
vége) szakaszaiban. A kormányzatok pozitív szerepvállalásának megnövekedése együtt járt a
kormányzati apparátus egyenesen arányos bővülésével, ami a társadalomtudósok figyelmét a
bürokrácia kutatására irányította. Az erről való gondolkodást ebben az időben két irányzat
határozta meg: a neobürokratikus vagy neoweberiánus modell és a human relations. A
neobürokratizmus és a human relations iskola egymással feleselő vitájában állást foglalhatunk
így is, úgy is, ízlés dolga. E hamis alternatívákat elkerülendő, a New public Administration
mozgalom olyan megoldásra tesz kísérletet, amely úgy békíti össze e látszólag inkompatibilis
irányzatokat, hogy az nem vezet elvtelen szinkretizmushoz. Frederickson mindenekelőtt azt
veti mindkét irányzat szemére, hogy azok eltekintenek a kormányzati bürokrácia identitása
szempontjából a legfontosabb változótól, az állampolgároktól, akiknek szükségleteit lennének
hivatva kielégíteni. Frederickson és társai saját nézőpontjukat posztbehavioristaként
definiálják, melynek alapvető kérdése a szervezet és a klientúra kölcsönhatásának a
megértésére irányul és ebben az összefüggésben fejtik ki racionalitásról, igazságosságról és az
intézményi struktúráról vallott nézeteiket. A racionalitással kapcsolatosan három dolgot
érdemes észben tartani:
1. Az egyik a H. Simon által megfogalmazott korlátozott racionalitás elve, amely azt mondja
ki, hogy az ember kognitív képessége korlátozott, döntéseinél nem képes az adott szituáció
valamennyi aspektusát tekintetbe venni és tettének lesznek olyan következményei,
amelyekkel nem számolhatott. A döntés kritériuma a megfelelőség vagy elfogadhatóság, nem
pedig a tudományos egzaktság.
2. A másik tekintetbe veendő dolog a racionalitással kapcsolatosan az, hogy akkor
viselkedünk ésszerűen, ha kijelentéseink vagy tetteink mellett érveket sorakoztatunk fel, ha

arra rákérdeznek. J. Habermasszal szólván: nem tulajdonítunk önmagunknak információs
monopóliumot vagy szellemi omnipotenciát a velünk vitatkozó féllel szemben, és nem
viszünk be hatalmi elemet a diskurzusba.
3. A harmadik észben tartandó dolog az, hogy az ésszerűség plurális: beszélhetünk
tudományos és társadalmi vagy gyakorlati racionalitásokról és ezeken belül különböző
válfajokról.
Fontos kiemelni, hogy e racionalitástípusok között gyakorlati feladatok megoldása kapcsán
nem lehet egyértelmű prioritás sorrendet felállítani. Frederickson, vélhetően a fenti
meggondolások alapján, fogalmazza meg a közintézmények számára kidolgozott „köztes
racionalitás” (buffered rationality) elméletét. Kiindulópontja az, hogy a közszolgáltatásokkal
kapcsolatos problémák megoldására önmagában sem a tudományos racionalitást képviselő
adminisztráció, sem az empirikus, gyakorlati tudást megjelenítő állampolgárság nem képes,
mert a szakértőnek nincsenek konkrét helyi ismeretei, az állampolgárok lokális információi
pedig stratégia kidolgozására alkalmatlanok. A z adminisztráció és a helyi lakosság a szóban
forgó közszolgálati problémára fokuszálván, csak a szakmai és lokális információk kölcsönös
egyeztetése és kicserélése útján juthat el a probléma megoldásához. Az ésszerűségnek ezt a
konkrét probléma megoldására irányuló, rövidtávra érvényes keverékformáját nevezi
Frederickson köztes racionalitásnak. Ennek empirikus példájaként említi a rendőrség és a
helyi lakosság együttműködését a bűnüldözésben. A racionalitás hordozója itt nem a szakértői
elit, hanem egy szakértőkből és laikusokból álló csoport, ahol a szereplők közötti
kommunikáció nem lineáris, mint a klasszikus bürokratikus modellben, hanem több pólusú,
mert valamennyi szereplő konstitutív eleme a végső döntésnek. Lényeges meghatározottsága
e modellnek az is, hogy ami a neoweberiánus modellben és a human relationsban két
elkülönült
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A közszolgálat jövője szempontjából a New Public Administration mozgalom a Habermas
által kidolgozott kommunikatív racionalitásra emlékeztető köztes racionalitás fogalma mellett
az igazságosság fogalmának és az intézmény-struktúrák tervezésének kérdéseit tekinti döntő
jelentőségűeknek. Az igazságosság problémájával találja szemben magát az adminisztráció,
amikor egy szóban forgó jószág, szolgáltatás, vagy szükségszerű terhelés elosztási módjáról
kell határoznia, illetve arról, hogy a társadalom mely csoportjait részesíti előnyben, és

melyekre vet ki terheléseket. A javak, a szolgáltatások és a kényszerű terhelések „igazságos”
elosztása mindenkiben az egyenlőség fogalmát idézi fel. Az egyenlőség vonatkozhat az
elosztandó javakra, a recipiensek körére és arra a procedúrára illetve elosztási elvre, melynek
segítségével a javakat elosztják. A javak és terhelések elosztása mindig feltételez valamilyen
eszköz-és közegrendszert, amely az elosztás intézményes kerete. Az elosztást végző
intézmények alapján az igazságosság három formáját különböztethetjük meg: 1. a piaci vagy
szerződéses igazságot, 2. a jogi igazságosságot és 3. a disztributív igazságosságot, melynek
intézményes kerete a politikai-adminisztratív szféra. Minket itt csupán az utóbbi foglalkoztat.
A közösségi szolgáltatások és társadalmi terhelések elosztásában szinte végtelen számú
disztributív séma áll a bürokrácia rendelkezésére. Eme sémák korántsem kimerítő listája a
következő: rangidősség, sorbaállás, sorshúzás, várakozási listák, egalitáriánus elosztás,
életkor, nem, faj, státus, vallási hovatartozás, szükséglet, munka, érdem, képesség, társadalmi
hasznosság alapján történő allokáció, a legrosszabb társadalmi helyzetűek preferálása,
azoknak az előnyben részesítése, akiknél ez a legnagyobb hasznosságot fogja elérni stb.. A
kormányzat dönthet egy igazságosságelv alkalmazása mellett abból a meggondolásból, hogy a
legszegényebb rétegeken segítsen, egy másik igazságosságelvet azért alkalmazhat, hogy az
általa alapvetőnek ítélt jószágot mindenki számára egyformán hozzáférhetővé tegye,
határozhat úgy is, hogy bizonyos szolgáltatásokat a „mindenkinek szükségletei szerint” elve
alapján fog elosztani, választhatja elosztási kritériumként az érdemet, a rangot stb.. A
disztributív igazságosság fenti elvei (szabályai) azt mondják ki, hogy az azonos kategóriába
tartozó emberekkel azonosan, egyenlően kell bánni, tilos a kettős mérce alkalmazása. A
mindenkinek munkája szerint elv azt mondja ki, hogy az azonos munkáért egyenlő bér jár, a
mindenkinek rangja szerint azt, hogy az azonos rangúakat egyenlőként kell kezelni, a
mindenkinek érdeme szerint pedig azt, hogy azokat a személyeket akik egyenlő érdemmel
bírnak, azonosan kell elbírálni stb.. A disztributív igazságosság plurális, mert azok a
kritériumok, melyek alapján az azonos kategóriába tartozókat egyenlőkként kezeljük,
sokfélék, és az is nyilvánvaló, hogy az egyes elosztási kritériumok egymással
összemérhetetlenek és normatíve divergensek. Az osztó igazságosság különböző formái
ellentétben állnak egymással, az egyik érvényre juttatása szükségképpen sérti és kizárja az
összes többit, ami az egyik elosztási elv szempontjából igazságos, az a többi nézőpontjából
igazságtalan. Fontos kiemelni, hogy az egyes elosztási elvek között nem lehet preferencia
sorrendet megállapítani, nem állíthatjuk azt, hogy a mindenkinek ugyanazt elv magasabb
rendű, mint a mindenkinek szükségletei szerint és azt sem mondhatjuk, hogy az érdem alapú

elosztás alacsonyabb rendű a teljesítményelvnél: a példákat folytathatnánk tovább. Ez az
igazságosság dilemmája.
Az igazságosságnak e dilemma helyzetét háromféleképpen lehet feloldani: 1. egy pénzdarab
feldobásával a vakszerencsére bízva a döntést, 2. valamilyen autoritásra, döntőbíróra bízva a
választást, 3. konszenzusképzéssel. Ha feltesszük, hogy olyan egyéneknek vagy csoportoknak
kellene választaniuk a fenti elosztási elvek közül, akiknek preferenciarendszerei stabilak és
konzisztensek, akik határozottan elköteleződtek egy konkrét disztributív séma mellett, akkor
az érdekeltek nem tudnának konszenzusra jutni egymással, mert valamennyi fenti elosztási
séma melletti elköteleződésnek lennének nyertesei és vesztesei, amibe a racionális egyének
nem egyeznének bele. A választás ezért nem konkrét elosztási szabályokról szólna, hanem
sokkal inkább olyan meta-szabályok létrehozásáról, amelyek magasabb rendű normaként
szolgálnának a konkrét elosztási sémák számára. Nem azt mondaná meg, hogy adott esetben
mely konkrét elosztási szabályt kell alkalmazni, hanem azokat a procedurális szabályokat írná
elő, melyek betartása előfeltételként szolgál minden egyes konkrét döntés számára. Ha az
érdekelt felek például Rawls91 igazságosságelméletét választanák metaigazságosságnak, akkor
a konkrét döntések kapcsán be kellene tartaniuk az elmélet két szabályát, azt, hogy:
1. az egyéni szabadságjogok sérthetetlenek és prioritást élveznek minden más meggondolással
szemben, az egyenlőséggel, a közjóval, a hatékonysággal szemben, és azt, hogy
2. a kooperációból adódó nyereségek elosztásában a maximin elvet kell érvényesíteni, az
elosztásban a társadalmilag legrosszabb helyzetben lévőket relatív előnyökhöz kell juttatni.
Ennek a magasabb rendű normának a fényében igazságtalannak minősül minden olyan
elosztás, amely sérti e két elv valamelyikét. Ez a metaigazságosság például tiltaná azt, hogy az
adórendszert utilitáriánus meggondolásokra építsék, amelyben a hatékonyság kritérium
sértené a maximín elvet, de igazságtalannak minősülne az is, ha a kormány a szabadságjogok
korlátozása útján akarná a bűnözési rátát csökkenteni. Frederickson úgy véli, hogy a
kormányzati bürokráciák működését olyan metaigazságosságra kellene alapozni, amelyben az
érintett felek, a politika, a bürokrácia és az állampolgárok konszenzusra jutottak. Ez
gyökeresen átalakítaná a kormányzati intézmények szerkezetét és működési módját,
ellentmondásmentes identitást kölcsönözne a hivataloknak és köztisztviselőknek egyaránt. D.
K. Hart
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1. A metaigazságosság fogalmának, szemben a politikai-adminisztratív gyakorlattal, erkölcsi
tartalma lenne, mert az előbbi ugyan legális, de nem teljes mértékben legitim. Ha a
metaigazságosság szabályában konszenzus lenne, akkor bármely e magasabb rendű normával
konform konkrét igazságosságelvet alkalmazna is a kormány, az nemcsak legális, hanem
legitim is lenne, mert a metaigazságosság szabályának elfogadásában minden érdekelt fél
részt vett. Mindez azt is jelentené, hogy az ily módon érvényesülő igazságosságnak
elsődlegesen nem politikai (döntésemmel valakit jutalmazok, másokat bűntetek), hanem
erkölcsi tartalma lenne, amely a közösség tagjainak egymás iránti szolidaritását fejezné ki és
erősítené is egyben.
2. Egy ilyen igazságosságelmélet elfogadása olyan pártatlan köztisztviselő típust
eredményezne, aki jól kimunkált erkölcsi vezérfonallal rendelkezne, ami már önmagában is
erősítené a társadalmi igazságosságot illetve az emberek igazságosságba vetett hitét.
3. Ez a metaigazságosság erkölcsi konszenzust foglalna magában abban a tekintetben, hogy a
közhivatalnok kötelessége, hogy erőfeszítéseit a társadalmilag legrosszabb helyzetűek
érdekében fejtse ki.
4. Az igazságosság fenti elmélete arra kényszerítene minden közintézményt, hogy tartsa
tiszteletben az egyének szabadságjogait, egyetlen szervezetnek sem állna módjában
bűntetlenül megsérteni azokat.
5. A metaigazságosság garantálná azokat az eszközöket, amelyek segítségével fel lehet oldani
az erkölcsi zsákutcákat és dilemmákat.
6. Végezetül az igazságosság eme bázisán ki lehetne dolgozni egy olyan szakmai kódexet a
közszolgálat számára, amely kötelezővé tenné a köztisztviselők és közalkalmazottak számára
a fenti igazságosság érvényre juttatását.
Frederickson a köztes racionalitás és a társadalmi igazságosság középszintű elméletének a
kidolgozása után azt a kérdést teszi fel, hogy milyen intézményes keretek szükségesek ezek
érvényre juttatásához. A kiindulópont itt is a kormányzati bürokrácia és a klientúra közötti
kapcsolat problematikussága. A közszolgálati intézményekben ugyanis a bürokraták
energiáinak nagy részét a szervezet belső problémáival kapcsolatos ügyek kötik le, kevéssé az
ügyfelekkel való kapcsolat. Ez tükrözi azt a dezorientáltságot, amit R. K. Merton
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költségvetés mellett való gazdálkodás. Amint kísérletet tesznek a szervezet hatékonyságának
növelésére, beleütköznek a szervezet újrastrukturálásának problémájába. A human relations
iskola implicit előfeltevése az volt, hogy az emberek magatartását az intézményen belül csak
közvetve, az intézmények megváltoztatása útján lehet elérni. És ez igaz is. Egyre
nyilvánvalóbbá válik, hogy a hierarchia nem alkalmazkodik hatékonyan a társadalom egyre
nagyobb mértékű komplexitásához. A szervezetek izolálódnak klientúrájuktól, indifferenssé
válnak velük szemben. Mindez szükségképpen a szervezeti struktúrára tereli a figyelmet. A
New Public Administration mozgalom teoretikusai szerint a szervezeti struktúra
problematizálása három dologból vezethető le: 1. a klientúra iránti felelősség hiányából, 2. a
komplex társadalomhoz való alkalmazkodási nehézségekből, és 3. a változtatás iránti
igényből. Három strukturális modell tesz kísérletet a fenti problémákkal való szembenézésre,
amelyek mindegyike a klasszikus, hierarchiára épülő bürokratikus modell implicit vagy
explicit kritikája is egyben. Ezek a modellek a következők: a/. az adminisztratív
decentralizáció modellje (Administrative Decentralisation Model), b/. a lakókörzet-kontroll
modell (Neighborhood Control Model), c/. a mátrix modell (Matrix Model).
Az adminisztráció decentralizálása lebontja a hierarchiát, hogy szubsztanciális autonómiát
biztosítson a struktúrán belül az egyes alegységek vagy részlegek számára. Ez az autonómia a
szervezet egyes részlegeiben különböző normákban és procedúrákban válik valóságossá. A
valódi decentralizáció megkívánja a hatalom delegálását, ami az esetek többségében a
bürokrácia ellenállásába ütközik. A hatalom delegáció útján való megosztása 1. kedvezőbb
helyzetbe hozza az alacsonyabb pozíciójú és státusú közhivatalnokokat, mert döntési
jogköröket, diszkrecionális jogokat biztosít számukra, melyekkel együtt kiterjeszti tényleges
felelősségüket is. 2. A decentralizáció tanulási terepet és tanulási lehetőséget jelent a felső
vezetés számára is, 3. ösztönzést jelent a hivatalnokok számára, 4. és megfelelő autonómiát
biztosít arra, hogy valamennyi egység képessé váljon a klientúrájához való alkalmazkodásra.
A decentralizált modellben a „consociated” általános jellemzői a következők: A/. Az alapvető
funkcionális egység az adott feladatra szerveződött csoport, B/. a hierarchia nem folyamatos,
hanem szituatív, C/. az adott feladat ellátására biztosított idő limitált, D/. különböző,
egymástól független csoportok dolgoznak ugyanazon a feladaton, E/. magas személyes
kompetencia és bizalom, F/. a klientúra reprezentációja a szervezetben, G/. A szervezet
elsősorban nem a karrier, hanem a foglalkoztatás színhelye, H/. Az erőforrásokat a program

alapján allokálják, I/. minden munkacsoporton belül van egy kulcsember, aki közvetít az adott
egység és a szervezet között.
A lakókörzet kontroll modell analóg a decentralizált modellel, de érvényessége nem olyan
általános. A modell abból indul ki, hogy a hatalom az állampolgárok kezében van a
kormányzati szolgáltatások meghatározását illetően. Ennek legkézenfekvőbb példái az
önkormányzatok, amelyek gondoskodnak az iskolarendszer működéséről, a szemét
elszállításáról, a parkokról, a rekreációs központokról stb. A lakókörzet kontroll modell a
decentralizált modell továbbfejlesztett változataként fogható fel. Kidolgozói (Frederickson,
M. Kotler, Ch. Benson és P. Lund ) abból indulnak ki, hogy a szervezet decentralizációja
önmagában nem jelent garanciát arra, hogy az felelősen is fog viselkedni a klientúra
korántsem homogén szükségleteivel szemben. A modellt azért dolgozták ki, hogy ez utóbbi
problémát orvosolni lehessen. A modell legáltalánosabb jellemzői: 1. A lakókörzet lakói a
szervezet képviselőivel együtt döntenek a kívánt szolgáltatások típusáról és annak szintjéről,
és közösen ellenőrzik az igazgatóság és a személyzeti osztály döntéseit a szervezeten belül. 2.
A szolgáltatások típusa és minősége lakókörzetről-lakókörzetre változik. 3. A szolgáltatások
egy részét olyan helyeken lehet javasolni, ahol a lakókörzet saját korporációval rendelkezik
vagy privát szerződésekkel. 4. A lakókörzetet, ahol erre lehetőség nyílik a gazdasági és
társadalmi homogenitás alapján kell meghatározni. 5. A lakókörzet rendelkezésére álló
pénzeszközök fölött maga a lakókörzet diszponál.
A szervezeti struktúra mátrix modellje erőteljes kritikát gyakorol a fölött a hagyományos
elképzelés fölött, miszerint a szervezetek funkciói adottak, rögzítettek. Ezzel ellentétben azt
javasolja, hogy a szervezetek energiáit és erőforrásait a konkrét faladatok teljesítése felé
kellene kanalizálni oly módon, hogy pontosan meg kellene határozni az adott projektre
fordítható időt, a költségvetés, az igazgatás és a személyzeti munka keretfeltételeit. Ha egy
projekt befejeződött a szervezet egésze döntene arról, hogy megismétli-e a jövőben, s ha igen,
akkor milyen formában. A projekt irányító szerepe a mátrix modellben az, hogy biztosítsa az
adott feladat elvégzését, nem pedig az, hogy a szervezet önreprodukcióját szolgálja. Ennek
megfelelően a jutalmazások sem a pozíció, hanem az elvégzett munka sikerességének a
függvényei. A mátrix modell hatékony működése előfeltételezi az adott projekt valamennyi
szereplő általi támogatottságát.

A közszolgálati etika normatív megalapozási kísérlete
A szakmai etikák az adott tevékenységgel kapcsolatos olyan intuitív képzeteket foglalnak
magukban, amelyek azt írják le, hogy hogyan viselkedik az adott szakmai szerepben az egyén
és ezzel együtt azt is, hogy milyennek “kell” lennie például a jó orvosnak, vagy a jó
ügyvédnek stb. Ezek a szakmai szereppel kapcsolatos informális értékképzetek preskriptívek,
amelyek preformálják és predeterminálják a szakmai szerep betöltőjének magatartását. Ezek a
szakmai közösségen belül közösen vallott értékminták, amelyek érvényességéről és
betartásáról elvileg maga a szakmai közösség gondoskodik. A szakmával kapcsolatos erkölcsi
normák érvényességét – amely normák elsősorban a szakmai kvalitással, az adott tevékenység
minőségével kapcsolatosak – legtöbbször csak úgy lehet garantálni, ha a szakmai közösség –
ahogyan azt Durkheim is jelezte – létrehozza a maga formális szakmai szervezeteit – a
szakmai kamarákat -, amelyek őrködnek a szakmai minőség és a szakmai becsületesség
értékeinek a betartásán és betartatásán. T. Cooper94 a MacIntyre által megrajzolt fogalmi
keretben tesz kísérletet a közszolgálat etikájának normatív megalapozására. Első tézise szerint
a közszolgálat egésze felfogható a macintyrei értelemben vett gyakorlatnak, amely a
közpolitika és közszolgálat belső értékeinek a megvalósítását intencionálja. A közigazgatás
ezen értékek megvalósításához előfeltételezi a köztisztviselők meghatározott erénykatalógusát és azokat az intézményeket, amelyek keretén belül ez a gyakorlat megvalósul. A
közigazgatási gyakorlat egyik lényeges meghatározottsága annak instrumentális természete:
ami közelebbről azt jelenti, hogy a közigazgatási gyakorlat eszközként funkcionál más
gyakorlatok - mint amilyen az egészségügy, az oktatás, a törvények betartatása stb. - számára:
vagy másként fogalmazva, a közigazgatási gyakorlat, szemben például a festészet
gyakorlatával, nem önmagában vett cél, ami persze nem zárja ki azt, hogy ne lehetne
önmagában vett értéke. Vagyis, amellett, hogy a közigazgatás eszközként szolgál a nempolitikai és a nem-adminisztratív értékek társadalmi realizálásában, magának a közigazgatási
gyakorlatnak is megvannak a maga saját belső értékei, amelyek megvalósítására törekszik, és
amelyeket ugyanúgy javaknak tekintünk, mint azokat a jószágokat, amelyek a bürokrácia
közvetítésével jutnak el az emberekhez. Cooper a közigazgatási gyakorlatot a köztisztviselők
kötelezettségei területeihez kapcsolódó belső értékek, és erények alapján próbálja meg
konkretizálni. Az első kötelezettségi területnek, a közérdek iránti elkötelezettségnek a
középponti belső értékei a jótékonyság és az igazságosság. "Az alapvető viselkedési és
döntési mérce ...nem más, mint az, hogy milyen mértékben cselekszünk jót a polgárok
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érdekében. ...Az igazságosság az a központi belső érték, amely a polgárok iránti
jótékonyságból következik. Az igazságosság a legfőbb politikai érték, a demokratikus
társadalom egyik alapvető rendezőelve, amelyből olyan további értékek következnek, mint
például a politikai egyenlőség, a képviseleti rendszer és a polgári fejlődés. Ha mindez így van,
akkor a méltányosság, racionalitás, bölcs előrelátás és a bátorság is lényeges erények a
közigazgatási szakmán mint hivatáson belül. Az igazságos döntések, irányelvek, szabályok
megalkotása és a források megfelelő elosztása érdekében a köztisztviselőt az elkerülhetetlen
mérlegelés során mindig annak a szándéknak kell vezetnie, hogy keresse meg a mindenkori
helyes és igazságos eljárást, és tartsa is magát hozzá."95
A második kötelezettségi terület a köztisztviselőnek a jóváhagyási folyamatokkal és
eljárásokkal kapcsolatos elkötelezettsége. Ennek a területnek a legfontosabb belső értékei: a
népfelség elve, a felelősség, és a megfelelő eljárás. Az ezekhez kapcsolódó erények: a
becsületesség, törvénytisztelet, bölcs előrelátás, önfegyelem és az udvariasság. "Ha a törvényt
és a jogi eljárásokat komolyan a népfelség eszközeiként fogjuk fel, akkor valószínűleg
racionális elemzésre és becsületességre egyaránt szükség van ahhoz, hogy megértsük a
törvény szellemét olyankor is, amikor homályos, nem egyértelmű vagy esetleg önmagának
ellentmondó ... Ugyanígy fontos erény az is, hogy úrrá tudjunk lenni a saját indulatainkon,
türelmetlenségünkön vagy meggyőződéseinken azért, hogy a nép akaratát szolgáljuk, s ne a
magunkét."
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sine qua nonja a külső értékek dominanciájával szembeni ellenállás. "A szervezet külső
értékeit a helyükre kell tenni és ehhez bizonyos diszpozíciókra van szükség. Ebből a
szempontból döntőek az olyan jellemvonások, mint a függetlenség, a kollégák iránti tisztelet,
a bölcs ítélőképesség, a felelősségérzés a közigazgatási gyakorlattal, illetve más, a
szervezeteken belüli gyakorlatokkal szemben."97
Cooper a közigazgatási gyakorlat belső értékeivel és erényeivel kapcsolatos megjegyzéseit
nem normatíváknak szánta, hanem ajánlásoknak, amelyek - szerinte - megfontolásra
érdemesek a jövendő egy olyan közszolgálati etikai kódexének a kidolgozásakor, amely nem
az ilyen vagy olyan politikai bizottságok tevékenységének az eredménye - mint az érvényben
lévő etikai kódexek -, hanem a "tapasztalat és a morálfilozófia kombinációja". Cooper úgy
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véli, hogy a közigazgatás új, normatív etikájának a megalkotása sürgős és elodázhatatlan
feladat, amely iránytűként kellene szolgáljon a köztisztviselő etikai döntéseiben: másfelől egy
új etikai kódex nem dolgozható ki a közigazgatási gyakorlat és ezen gyakorlat belső
értékeinek a konszenzuális elfogadása és kijelölése nélkül.

4.fejezet
Általános erkölcs és szereperkölcs
A szerep és a személy
A szerep lényeges meghatározottsága, hogy különbözik a személytől, aki betölti azt. X és Y
csak bizonyos vonatkozásban és csak bizonyos értelemben azonos például a megbízó és a
megbízott szerepével és ez az azonosság nemcsak azért nem teljes, mert emellett mindketten
számtalan egyéb más szerepet és funkciót is betöltenek, hanem azért sem, mert ezen funkciók
nem merítik ki személyiségük, vagy emberségük egészét: személyként mindketten
gazdagabbak képviselő és képviselt szerepüknél és személyiségük nem redukálható
társadalmi szerepeik összességére sem. Hobbes98 ezt a természetes és mesterséges vagy fiktív
személy megkülönböztetésével jelöli: a természetes személy pusztán önmaga: személy: a
mesterséges személy ezzel szemben megkettőződött, nemcsak önmaga, hanem valaki más is,
az is, akit "megszemélyesít".A természetes személy akkor válik mesterséges személlyé, ha
valaki helyett áll, ha valakinek a nevében, érdekében és megbízatásából cselekszik. De ha
valaki másnak a nevében cselekszem, akkor egy adott vonatkozásban, a szóban forgó
tranzakcióban mintegy zárójelbe teszem saját természetes személyemet és a másikat, a
megbízót személyesítem meg, aki nem én vagyok. Megbízottként, valakinek a
képviselőjeként személyiségem megduplázódik: egyszerre vagyok önmagam és valaki más:
szerepet játszom, akárcsak a színész.
Bizonyos értelemben minden szakma, munka egyfajta színházi előadás, amit mások számára
rendeznek. A pincér pincérként másként cselekszik és gondolkodik önmagáról, mint
egyébként – mondja Sartre
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megtéveszt másokat önmagával kapcsolatosan. A pincér meglehet kitűnő pincér, de
szerepének a rabjaként rosszhiszeműséget mutat. Úgy gondolkodik önmagáról, mint a gyáva,
aki rosszhiszemű, mert elvitatja, nem vallja be önmagával kapcsolatosan, hogy gyáva. A
pincér a pincér szereppel való azonosulásban tagadja azt, hogy ne lenne ebben a szerepben
önmaga, azaz személy. Sartre szerint azonban ez hamis dolog, mert a személy morális
szabadsága azon áll vagy bukik, hogy felismeri-e és elismeri-e önmagáról, hogy ki ő és azon a
választáson, hogy mi ő. A szerepek tettetésre szólítanak fel bennünket és aláássák a választás
komolyságát. A pincér, a fűszeres, vagy bárki más, akárcsak a színész csak tettetik azt, hogy
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úgy éreznek, ahogyan valójában nem éreznek és olyan döntéseket hoznak, amelyeket
egyébként nem hoznának. Sartre azt vallja, hogy a személynek autentikusnak kell lennie, azaz
önmagává kell válnia. A pincér a kávéházban nem lehet a maga közvetlenségében pincér –
írja - , ahogyan a tintatartó tintatartó, vagy ahogyan a pohár pohár. Pincérként azzá a
személlyé kell válnom, aki nem vagyok. Ez nem jelenti azt, hogy nem akarok ez a személy
lenni, vagy, hogy ezt a személyt valami másnak akarom. Sokkal inkább az a helyzet, hogy
létezik egy közös mérték az ő léte és az enyém között. Ez a mások és a magam számára való
reprezentáció, ami azt jelenti, hogy én ővé csak a reprezentációban lehetek. De ha őként
reprezentálom magam, úgy én nem vagyok ő. Én nem lehetek ő, én csak eljátszom azt, hogy ő
vagyok. Hiábavalóság lenne betölteni a kávéházi pincér szerepét. Én csak neutralizált
formában lehetek ő, ahogyan a színész Hamlet. Pincér vagyok abban a létmódban, ami nem
én vagyok. A kávéházi pincér alapjában nem pincér, hanem színész, aki csak azáltal pincér,
hogy eljátssza, tetteti azt, hogy az: az ember nem lehet egyszerre valóságos pincér vagy
valóságosan önmaga.
Jól teljesíteni a munkát, erőfeszítéseket tenni arra, hogy azt tegyük amit a jó pincér, vagy a jó
színész tesz, jó hírnévhez vezethet. Azonban – állítja Sartre – ha így cselekszünk, az azt
jelenti, hogy eljátsszuk integritásunkat, hogy döntéseink és cselekedeteink nem lesz a saját
tulajdonunk és ennélfogva felelősséget sem fogunk azokért érezni.
Szemben Sartre-al, a szerepelmélet teoretikusainak egyik legfontosabb állítása az, hogy a
személy vagy az Én absztrakt fogalma nem létezik, csak a különböző társadalmi szerepekhez
köthető "virtuális Ének" léteznek: beteljesíteni egy szerepet annyit jelent, hogy az illető
feloldódik a helyzethez illő virtuális énben. Goffman szerint az Én mindig "helyzethez kötött"
virtuális vagy szerep-Én ugyan, mégsem jelenti ez azt, hogy az ember distanciátlanul rabja
lenne szerepének vagy szerepeinek. A "szerepeltávolítás" pontosan azt fejezi ki, hogy az
egyénnek
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valamelyikével. Goffman szerint azonban a szerepeltávolítás korántsem azt jelenti, hogy a
személy ennek révén megvédi énjét, önbecsülését, személyiségét és autonómiáját a szituáció
és a szerep támasztotta követelményekkel és kihívásokkal szemben és azt sem jelenti, hogy a
szerepeltávolítást valamiféle elvont Én vinné végbe: egy szerepből csak egy másik szerep
által biztosított distancia révén léphetünk ki, nem pedig az absztrakt Énnek, vagy
személyiségnek a bázisán."...amikor az egyén eltávolodik valamilyen helyzethez kötött éntől,
akkor nem egy önmaga teremtette pszichológiai világba vonul vissza, hanem inkább valamely

más, társadalmilag kialakult identitás nevében cselekszik." A személy vagy az Én fogalma,
mint "végső aktualitás" a szerepelméletben szerepek kötegévé illetve kontinuumot nem alkotó
"virtuális ének" halmazává hullik szét. Ha a személyt diszkrét társadalmi szerepeinek a
kötegeként fogjuk fel, s ha azt is feltesszük, hogy ezek a szerepek egymással összemérhetetlen
kívánalmakat támasztanak a szerep-cselekvővel szemben, akkor implicite azt is állítjuk, hogy
valamennyi moralitás szerepmoralitás: vagy másként fogalmazva, hogy nem létezik közös
moralitás, amely univerzális érvényességű lenne, hanem pusztán szerepmoralitások vannak.
A szereperkölcs
A szerep “kényszer” – külsőleg kivetett jog és kötelezettség rendszer – a személyes
autonómián, de ez a kényszer sohasem abszolút, mindig létezik a szerepen belül egy olyan
kitöltetlen üres hely, amelyen belül a szerepet betöltő szabadon cselekszik. Az, hogy ezt az
üres helyet, mint korlátozott szabadságát hogyan tölti ki az adott személy, hogy autonómiáját
jó vagy rossz célok szolgálatába állítja, személyes moralitásának a függvénye. Gerald Mars a
munkahelyi bűnözésről írott könyvében azt állítja, hogy az egyes szervezeteken illetve
szerepeken belül mindig jelen van az egyének vagy csoportok számára egy “szabadság-rés”
az információk visszatartására és a források kisajátítására, vagy mindkettőre. Ez azért van így,
mert nem létezik tökéletes szervezeti struktúra, s ezen belül olyan munkahelyi szerepek,
amelyek elvárás rendszere a szerepbetöltő minden lehetséges magatartását elő tudná írni és
azt be is tudná tartatni. A munkahelyi bűnözés azért jöhet létre, mert a munkahelyi szerepeket
betöltő egyének opportunisták – gátlástalan haszonmaximálók – és mert a másik oldalon, a
racionalitás korlátozottsága folytán az ellenőrzés nem tökéletes. A munkahely – mondja Mars
– információs aszimmetriát teremt és az előnyök és hátrányok komplex elrendezettsége
folytán különböző típusú és fokozatú autonómiákat hoz létre. Az opportunista
“zsákmányolók” a munkahely illetve a szerep adta információs monopóliumot illetve
autonómiát használják ki önző céljaikra. A munkahelyi bűnözés a szerep és a személy olyan
viszonyaként fogható fel, amelyen belül a személy amorális, illegitim privát célokra aknázza
ki a szerep adta lehetőségeket. A munkahelyi bűnözés az amoralitás világa, mert szemben áll
mind az elvárható szereperkölccsel, mind az univerzális közös erkölcs normáival.
A személy-szerep viszony másik véglete az, amikor az egyén teljes mértékben rabjává, vagy
áldozatává válik társadalmi szerepének. Az ilyen személy beteges, eltorzult személyiség, aki
személyiség fejlődésében nem jutott el az autonómia fokára. Ez a személyiség típus
társadalmilag ugyanúgy amorális és veszélyes, mint az előbbi. A szerep kötelezettséggel való

distánciáltalan azonosulás tipikus példája Adolp Eichmann. Igen tanulságos Hanna Arendt100

nek a perről adott elemzése, aki nem Eichmann cselekedeteinek szörnyű következményeit

fedi fel, hanem azt a gondolkodási módot és morális habitust, amely lehetővé tette számára,
hogy úgy cselekedjen, ahogyan cselekedett. Ez a gondolkodásmód és morális habitus
alapjaiban eldologiasodott, reifikálódott: a tudatosság elidegenedett módja ez, amelyben az
ember(ek) szem elől téveszti(k), hogy ő(k) a társadalmi valóságnak a “szerzői”. Az ilyen
gondolkodás a társadalmi világot - az intézményeket és szerepeket - közvetlen adottságként,
"természeti tényként" fogja fel, nem pedig úgy, mint amelyek emberi tevékenység
eredményei. A társadalmi világ reifikációja bármikor lehetővé válik és bizonyos értelemben
elkerülhetetlen akkor, amikor “objektív realitás”- ként alapozzák meg és gondolják el, amely
paradox módon az emberi tevékenységtől független létezésre tesz szert.
A társadalmi intézmények és társadalmi szerepek a legtipikusabb hordozói az eldologiasult
tudatnak. Az intézmények és a szerepek az autoritás által kapcsolódnak össze, ami azt jelenti,
hogy reifikációjuk szükségképpen magában foglalja az autoritás reifikációját is, beleértve a
hivatali jogokat és kötelezettségeket is. Amikor az autoritás eldologiasul, vagyis amikor a
hivatali kötelezettségeket szubjektíve úgy értelmezik, mint amelyek automatikusan, a
személyes morális meggondolások ellenére is kényszerítő jellegűek, akkor a személy helyett a
szerep, azaz az eldologiasult kötelezettség rendszer dönt.
A két fenti deviáns véglet között terül el a “normalitás világa”, az a világ, amelyen belül az
emberek igyekeznek eleget tenni a szereperkölcs követelményeinek is és a közös illetve a
személyes morál elvárásainak is, de ez a megfelelni akarás gyakorta konfliktusokhoz vezet.
Az egyes szerepek és szakmák gyakorlása kapcsán felmerülhetnek olyan körülmények,
amelyek megkívánhatják, hogy a közös univerzális erkölcs szabályait hagyjuk figyelmen
kívül. Az apa, aki kenyeret lop családja számára “szituációs etikát” gyakorol, amely a “csak
most az egyszer” típusú érvre hivatkozik, amikor megsérti a ne lopj erkölcsi szabályát. A
munkatevékenységgel kapcsolatos szerepmoralitások és szakmai etikák ezzel szemben
“intézménye sitik” vagy intézményesíteni szeretnék az általános erkölcs bizonyos normái alól
való kivételezettségüket, sőt ezeket a kivételeket gyakorta a szakmai etika elveivé emelik. A
sikeres ügyvéd semmiféle erkölcsi skrupulust nem érez és felelősséggel sem tartozik azért, ha
például egy ravasz érvvel eltereli a bíró figyelmét a védencét terhelő bizonyítékról, ahogyan a
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politikus vagy a bürokrata is természetesnek és megengedhetőnek tekinti morálisan kétes
vagy tiltott eszközöknek a közjó vagy közérdek nevében való alkalmazását.
Az olyan szakmai vagy szerep-magatartás, amely szembekerül a helyesről alkotott hétköznapi
meggyőződésekkel igazolást kíván. A szakmai és/vagy szerep erkölcsök a hétköznapi
univerzális erkölcsi normák alól való kivételezettségüket jobbára az utilitárius logika alapján a
szakma társadalmi fontosságára való hivatkozással próbálják meg legitimálni.

101

Az adott

szakma partikuláris követelményei és érdekei valamint a közerkölcs közötti konfliktust
implicite abban az állításban oldják fel, “hogy ami jó a szakmának, az jó a társadalomnak is”.
Mármost az ilyen érvelés nemcsak logikailag hibás, - abból ugyanis, hogy valami jó egy
bizonyos társadalmi csoportnak semmiképpen nem következik az, hogy az jó a társadalom
többi részének is -, hanem morálisan is veszélyes, mert az erkölcsöt partikuláris szakmai vagy
csoportérdekek puszta eszközévé degradálja és a társadalmi és politikai manipuláció
szolgálatába állítja.
Ha a szerepmoralitás vagy az egyes szakmai etikák korlátlanul, társadalmi rosszallás nélkül
hághatnák át a közerkölcs határait, az rendkívül súlyos problémákhoz vezetne: az egyes “
erkölcsi birodalmak” (Durkheim102) közötti háborúskodáshoz, egyfajta morális “ bellum
omnium contra omnes” állapotához, ahol valamennyi szakmai erkölcs a saját önző,
partikuláris szakmai érdekeit próbálná meg érvényesíteni és legitimálni a közjóra való
hivatkozással, de általános, közös erkölcsi “mérce” híján nem lenne egy olyan felsőbb
autoritás, amely a konkuráló moralitások között igazságot tudna szolgáltatni. Ennélfogva a
morális harc az egyes szakmák társadalmi elismertetéséért a moralitás saját ellentétébe való
fordulását eredményezné: azaz az erkölcs a nyers hatalmi igények és játszmák megvívásának
az eszközévé és terepévé válna, nem pedig azok megszelídítőjévé.
A közmorál és a szakmai erkölcsök közötti konfliktus nem oldható meg úgy, hogy prioritást
adunk az utóbbinak és negligáljuk az előbbit. Nem járható azonban az ellentétes út sem, azaz
az sem lenne megoldás, ha valamennyi szakmai és szerepmoralitást a közerkölcs bírósága elé
hurcolnánk és elvitatnánk eme partikuláris erkölcsök különös létének létjogosultságát. Az
utóbbi megoldási kísérlet azért nem lenne megoldás, mert amint arra Weber és Durkheim is
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rámutatott, az univerzális közös erkölcs a modernitás, a munkamegosztás világában többé
nem”az” integráló ereje a társadalomnak:

egy olyan erkölcsi világrend, amely

megkérdőjelezné a szakmai etikák pluralizmusának a létjogosultságát nagyon könnyen
fordulna önmaga ellentétébe, a tökéletes erkölcstelenségbe. Ugyanis a funkcionális
differenciálódás mentén szervesült társadalmakban a társadalmi, gazdasági és politikai
intézmények alkotják a társadalmi élet legfontosabb eszköz és közeg rendszereit, amelyeknek
a segítségével és amelyekben az emberek közötti interakciók legnagyobb része lejátszódik.
Ha elvitatnánk ezen intézmények szakmai és szerep erkölcseinek a létjogosultságát, akkor
ezzel egyszersmind lehetetlenné tennénk működésüket is. Ha nem számolhatnánk azzal, hogy
az egyes intézményes szerepeket betöltő emberek szerepüknek megfelelően fognak
viselkedni, azaz ha nem biz hatnánk meg a szakmai viselkedés előrejelezhetőségében, akkor
egy nagyon veszélyes és ingatag világban élnénk. Ha az intézmények és szervezetek a közös
moralitás abszolút uralma alatt állnának, ez azt jelentené, hogy a modern társadalmak
pillanatokon belül összeomlanának, mert ezek “logikája” nem a közerkölcs absztrakt
interperszonális viszonyokra orientált logikáját követi, hanem a munkamegosztás plurális
logikáját, amelyen belül valamennyi életnyilvánítási terepnek, szakmának vagy társadalmi
alrendszernek meg van a maga különös, partikuláris moralitása és értékorientációs reflexe.
Nemcsak a szakmai minőség látná ennek kárát, hanem abban az értelemben is veszélyes lenne
egy ilyen morális világállapot, hogy a professzionalizmus kontextusában megfogalmazódó
értékkonfliktusokra laikus és önkényes válaszok születnének.
A kérdés nem az, hogy a szakmai vagy szerepmoralitás megsértheti-e a közerkölcs normáit –
ezt mindenfajta vélt, vagy valós tiltakozás ellenére úgyis megteszi, - hanem az, hogy hol van
az a határ és mi az a mérték, ameddig a szakmai etikák a közös univerzális erkölcs normáinak
a megsértésében elmehetnek, illetve, hogy a közérdekre való elvont utilitarista hivatkozáson
túl, lehet-e olyan "módszert" találni vagy kidolgozni, amely kritériumokat szolgáltathatna e
mérték meg és eltalálására.
Az erkölcsi munkamegosztás anómiái
Ha a szakszerű hivatás gyakorlás, vagy szerep-funkció megköveteli, hogy kivételeket tegyünk
az általános erkölcsi elvekkel szemben –ha megengedjük, hogy az orvos hazudjon a
betegének, vagy hogy a pszichológus manipulálja a páciensét, vagy félrevezesse a kísérleti
csoport alanyait, vagy ha természetesnek vesszük, hogy az ügyvéd helyesen jár el, amikor
eltereli a bíró figyelmét a védencét terhelő bizonyítékokról stb. - , akkor a szakmai etika

morálisan kétessé és gyanússá válik. A közös erkölcs normáinak az áthágását valamilyen
formában igazolni kell és a személyt, aki egy intézményes szerep közegében, az intézmény
megbízatásából követte el az univerzális közös erkölcs bizonyos normáinak a megsértését,
valamilyen formában fel kell menteni a morális vétség érzésének a terhe alól.
Az ilyen típusú morális felmentések kétes szerepét tölti be a „megbízó intézménye”
(principal) – mondja Kurt Baier.103 A megbízónak "morális hatalma" van arra, hogy
megváltoztassa a természetes morális viszonyt önmaga és a megbízott között. A
legegyszerűbb esetben, ha elismerjük a megbízó szerepét a morális univerzumban - például
azt, hogy joga van rendelkeznie a saját élete felett és ha példának okáért súlyos
rákbetegségben szenved, akkor megbízhat valakit arra, hogy az ölje meg őt és így vessen
véget szenvedéseinek, - akkor a morális cselekvés feladatát a megbízottra hárítjuk, aki a
megbízó előnyben részesítése kedvéért, annak kérésére és annak a beleegyezésével egy
morális vétséget fog elkövetni, amely ellen természetes morális érzékünk és jóizlésünk is
tiltakozik. A megbízó és a megbízott között egy sajátos fajta „mesterséges” morális kötelék
jön létre: a megbízott - ellenszolgáltatás fejében, vagy anélkül - ígéretet tesz arra, hogy
teljesíti megbízója kérését - hogy megöli azt - ,amely ígérettel egy önként vállalt
kötelezettséget vesz magára : a megbízó a megbízott ígérettevésével jogot formál arra, hogy
az őt megölje, s egyben ellenőrzi is e "morális" köteléket, mert azt bármikor felmondhatja.
Azzal, hogy a megbízott cselekvése kifejezetten a megbízó kérésére, annak felhatalmazásával
történik, a megbízó "felmenti" a megbízottat az általa vállalt kötelezettség morális terhe alól.
Ha „A” kötelezettséget vállalt „B” irányában egy dolog megtételére, akkor ezzel együtt „B”
ipso facto jogokat és jogosultságokat szerzett „A”-val szemben, amelyek ugyanazt a morális
köteléket feltételezik, csak most a megbízó oldaláról tekintve. „A” természetes kötelessége
„B” irányában - például az, hogy ne ölje meg – megszűnik, ha „B” felmenti őt ez alól, illetve
ami ugyanaz, ha „B” lemond az életről való jogáról – mert mint a példában, súlyos rákbeteg.
Az extrém példa bizonyos értelemben modellje az intézményes szerepmoralitásnak. A
megbízó – az intézmény – (mint arra többször utaltunk) arra való hivatkozással menti fel az
alkalmazottat a morális vétség pszichikai terhe alól, hogy a tett társadalmi hasznosságára
hivatkozik. Egy társadalmilag veszélyes bűnbanda leleplezése érdekében, a közjóra illetve a
közbiztonság érdekére lehet hivatkozni, amikor például a vallatásban a rendőrség jogilag és
morálisan sem megengedett eszközökhöz folyamodik. A morális vétséget intézményes
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megbízatásból elkövetők felmentési mechanizmusa ugyanolyan struktúrájú, mint az eutanázia
fentebbi klasszikus példázatáé. Az alkalmazott a munkaszerződésben vállalta, hogy teljesíti
intézményes szerepével kapcsolatos kötelezettségeit: a megbízó – a munkáltató intézmény –
ezzel jogot szerzett arra, hogy a megbízott-alkalmazottat „kényszerítse” szerződésben vállalt
kötelezettségei teljesítésére. Természetesen, ha az intézményes szerep kötelezettség a közös
erkölcs megsértésével jár - ha a közpolitikában például a közjó érdekében kell hazudni, a
barátot elárulni vagy bizonyos társadalmi csoportok emberi jogait megsérteni -, akkor ez alól
a morális vétség alól az intézmény felmenti a morális vétséget-elkövetőt. A dolog úgy áll,
mintha nem én, hanem a szerep illetve a megbízó cselekedett volna: a cselekedetnek én csak
végrehajtója voltam, de nem voltam egyszersmind annak értelmi „szerzője” is, úgyhogy a
cselekvéssel kapcsolatos felelősség sem rám háramlik, hanem az intézményre és a szerepre,
vagyis a megbízóra. Azok a személyek, akik a szereperkölcs nevében követnek el morális
vétkeket, morálisan tisztának érzik, vagy érezhetik önmagukat, mert a velük szemben
támasztott intézményes szerepmoralitást magatartásuk abszolút vonatkoztatási keretévé
emelték s ezzel negligálták a természetes erkölcs imperatívuszait. Egy intézmény önmagában
azonban még akkor sem adhat felmentést a természetes erkölcs kötelezettségeinek a teljesítése
alól, ha magának az intézménynek a társadalmi hasznossága igazolt, nem beszélve az olyan
esetekről, mint pl. az Eichmané, ahol ez a kritérium nem érvényesül.
Az eutanázia példázata drasztikus erővel veti fel a közös erkölcs és a szereperkölcs közötti
konfliktust és annak a kísérletnek a problematikusságát is, amely a mesterséges erkölcsöt
pusztán a megbízatásos viszonyból próbálja meg levezetni.
Az intézményesített szerepmoralitás (mesterséges erkölcs) úgy viszonylik a közös általános
erkölcshöz (természetes morál), mint az egyszerű mindennapi cselekvés az intézményesített
cselekvéshez. Az egyszerű hétköznapi cselekvés esetében a cselekvő "szerzője" is
megvalósítója is tettének: mind a céltételezés, mind annak gyakorlati realizálása a szóban
forgó személy kompetenciájába tartozik. A cselekvés indoka vagy oka itt egyszerűen
valamely cél realizálása: azért teszem X-et, hogy ezáltal elérjem Y-ont. A mindennapi élet
interakcióiban a morális megítélés mindig magával a cselekvéssel és a cselekvővel
kapcsolatos. Az intézményes és szerep-cselekvés esetén a cselekvés szerzősége és ennek
gyakorlati végrehajtása elválnak egymástól. A szerep jog és kötelesség-rendszerként
meghatározza azt, hogy mit csináljak és jobbára azt is, hogy hogyan. Itt nem én képviselem és
jelenítem meg a szerepet, hanem az engem: mert szerepcselekvésem nem az én intencióim

szerint formálódik és alakul, hanem megfordítva: a szerepkötelezettségek mozgatnak engem.
A cselekvés indoka vagy oka ez esetben nem "bennem van": a magatartást nem egy általam
kívánatosnak tartott cél elérésére való törekvés mozgatja, hanem az, amit a szerep "parancsol"
nekem, illetve amire a szerep engem kötelez. Ennélfogva a szerepmagatartást - szemben a
mindennapi élet egyszerű teleologikus cselekvésével - nem aszerint ítélik meg, hogy az a
természetes erkölcs vonatkoztatási keretében morálisan helyes-e vagy helytelen, hanem annak
alapján, hogy az konform-e a szerep-elvárással, az intézményesített "policy"-val, vagy sem. A
szerepkötelezettségek és a szerepmoralitás leegyszerűsítik a cselekvő morális feladatának
komplexitását, mert a cselekvő csak azért tartozik felelősséggel, hogy eleget tett-e a
szerepkövetelményeknek: magatartásában ezen kívül semmilyen más morális megfontolást
"nem kell" tekintetbe vennie. Ez úgy is jellemezhető, mint a morális feladatok felparcellázása
a különböző társadalmi szerepek között: ez egyfajta morális munkamegosztás. Valaki más,
mint a cselekvő - a törvényhozó, vagy a híres személytelen ők, esetleg mindenki - értékeli ki a
politikákat, amelyek meghúzzák annak a szerepnek a határait, amelyet a cselekvő betölt. A
cselekvőnek magának egyáltalán nem kell morális kérdésekről gondolkodnia, mert a
politikával kapcsolatos eme kérdésekkel valaki más foglalkozik. Azonban a morális élet
felszeletelése, a céltételezőnek és a cselekvőnek, a cselekvés szerzőjének és megvalósítójának
a szétválasztása súlyos morális dilemmákkal is jár. Ugyanis az intézményes cselekvő, aki
pusztán az intézményes elvárások szempontjai, azaz pusztán az intézményes politika
szempontjai szerint mérlegeli a cselekvést, le van választva azokról a közvetlen hatásokról,
érzelmekről és tapasztalásról, amelyek a morális élet forrásai. Az ilyen cselekvő ugyan
mindig a "helyes dolgot teszi", de nem morális meggyőződésből, hanem pusztán azért, mert
az intézményes politika ezt követeli tőle.
(1)A szervezetekben a morális munkamegosztásából következően a szerepjátékosok
pszichológiailag és emocionálisan nem élik meg, hogy ők valamilyen értelemben felelősek
lennének a szervezeti viselkedés következményeiért mert a szerepcselekvők vagy pusztán
értelmi szerzői a magatartásnak vagy csupán végrehajtói annak, de sohasem diszponálnak
egyidejűleg mindkettő fölött: Poncius Pilátus-i érzelmeik vannak, ahogyan azt Eichman
frappánsan megfogalmazta.
(2) Morálisan a szerepcselekvők a kollektív cselekvés (M.Olson) illetve a nagycsoportos
dilemma (J.Buchanan) foglyai, mert (a) úgy érzik, hogy nem áll elégséges információ a
rendelkezésükre, hogy meg lehessenek arról győződve, hogy olyan helyzetben vannak, amely
lehetővé teszi számukra a hatékony erkölcsi mérlegelést (a bürokratikus szervezetek a

funkciók mentén parcellázzák fel az információkhoz való hozzáférhetőséget), (b) másfelől,
úgy vélik, hogy személyes

erőfeszítéseik

túlságosan is

csekélyek ahhoz, hogy

magatartásukkal az intézmény működésének egészére komoly befolyást gyakorolhatnának.
Mindez

együtt

egyfajta

morális

resettimenthez,

a

morális

tudat

bizonyos

fajta

eldologiasulásához vezet.
(3) Harmadszor, a komplex szervezeteken belül a sokszereplős cselekvés (many hands)
dilemmája - az a tény, hogy egy bizonyos politikai döntés több személy vagy szervezeti
egység kollektív műve - megnehezíti, vagy egyenesen lehetetlenné teszi a felelősség politikai
lokalizálását. Az eredmény a kollektív felelőtlenség valamilyen formája lesz. Tegyük együvé
a pszichológiai, a politikai és a morális problémákat és akkor megkapjuk Kaffka „Per”-e és
„Kastély”-a morális univerzumának a receptjét. Ahol a morális cselekvés a szervezeti hatalmi
lánc mentén van szétválasztva, ott a szervezeti cselekvő cinikusan vagy rezignáltan, de
lemond a morális felelősségről.
A szereperkölcs és a közös erkölcs közötti konfliktus illetve dilemma alapja az, hogy
döntéseinkben gyakorta választanunk kell a közös erkölcs és a szereperkölcs kötelezettségei
között, és hogy az egyik melletti voksolás kizárja a másik egyidejű érvényre juttatását. A
dilemma oka az a paradoxon, ami abban fejeződik ki, hogy két egymásnak ellentmondó állítás
(1. „az intézmény morálisan jó” és 2. „az intézmény olyan szerep-kötelezettségeket ró
hivatalnokaira, amelyek morálisan rossznak minősíthető szerepcselekvésre hatalmaznak fel”)
egyszerre lehet igaz. A probléma tovább bonyolítható azzal, hogy nemcsak a jó intézmények
követelhetnek meg visszataszító szabályokat, hanem a jó szabályok is járhatnak kellemetlen
kötelezettségekkel és a tiszteletreméltó kötelezettségek is megkívánhatnak szörnyű
cselekedeteket.
A cselekvés és a "policy", a természetes és a mesterséges moralitás, az univerzális közös
erkölcs és a szerepmoralitás viszonyát két perspektívából vehetjük szemügyre. (1) A
cselekvési szituációban álló egyén belső perspektívájából és (2) a szabály vagy törvényalkotó
külső perspektívájából. A jogász vagy a bürokrata vélekedhet úgy, hogy a jogrendszer, a
törvény gyakorlása és saját szakmai etikája morálisan elfajzott, ezt azonban nem tudja
egykönnyen megváltoztatni, mert az morális kompetenciáján kívül áll. Természetesen
mindkettő felhagyhat foglalkozásával, de ebben az esetben többé már nem szerepcselekvők,
hanem privát egyének. Szempontjukból a morális dilemma úgy vetődik fel, hogy az
intézményes mesterséges vagy a természetes univerzális erkölcs elvárásait kell-e

cselekedeteikben egy adott esetben érvényesíteniük. A törvényhozó vagy "szereptervező"
nézőpontjából a kérdés nem úgy vetődik fel, hogy a döntésben vajon a szerepmoralitás vagy a
közösségi erkölcs elveit kell-e alkalmazni, hanem őt az foglalkoztatja, hogy vajon meg kell-e
reformálni, át kell-e alakítani az intézményt, a szerepet vagy a szerepkötelezettségeket ahhoz,
hogy az intézmény adekvátan tölthesse be társadalmi funkcióját. A szerepcselekvő nem
változtathatja meg sem az intézményt, sem saját szerepét: ő csak arról dönthet, hogy
végrehajtja-e szerepkötelezettségeit vagy nem. Ezzel szemben a törvényhozó vagy a
szereptervező megváltoztathatja az intézményt is és a szerepet is, de a partvonalon áll, amikor
a szerepet végrehajtják, ő nem cselekszik. Ennélfogva a közös erkölcs és a szereperkölcs
közötti ellentmondás csak a szereptervező és a szerepcselekvő közötti diskurzus útján oldható
fel, amelyben a felek kölcsönösen felveszik egymás eltérő perspektíváit. A deliberatív
módszer nem elégszik meg az "én állásom és annak kötelezettségei" maxima utilitarista
igazolásával, hanem súlyozza és mérlegeli ennek előnyeit és hátrányait, nyereségeit és
veszteségeit. A szerepet ebben az esetben nem tekintjük olyan adottságként és előfeltételként,
amelyet ne lehetne problematizálni, vitatni és esetleg megkérdőjelezni. Más szóval, ez a
megközelítés kitaszítja az intézményt, a szerepet és a szerep-kötelezettséget a politikai érvek,
a köz-megvitatás világába.

5. fejezet
A bizalom
A bizalom természetrajza
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. ."104
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.”105
A bizalom közös "magatartási mintákon", közösen osztott erkölcsi értékeken és magatartási
szabályokon alapszik, amelyek kulturálisan különböznek egymástól. Fukuyama 106 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
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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 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,107 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
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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
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 Habermas108 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
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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. Giddins109 nyomán különbséget tehetünk az
emberekben és 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. Luhmann110 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

109

V. ö. Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity, Polity PressCambridge 1997.
V. ö. Niklas Luhmann, Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives, In: Trust: Making
and Breaking Cooperative Relations, ed. by Diego Gambetta, Electronic edition, Department of Sociology,
University of Oxford, 2000.
110

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 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."111
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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" 112
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 Verba113
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.
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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 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 adminisztráció
Almond és Verba114 felmérései óta a kormányokba vetett bizalom a legtöbb fejlett
demokráciában is megrendült, de a kutatások szerint sehol nem olyan nyilvánvaló a hanyatlás,
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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 Guy
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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

Politikai

Magas

Gyenge adminisztratív. hatalom

Mérsékelt adminisztratív hatalom

hatalomba vetett

Alacsony

Mérsékelt adminisztratív hatalom

Magas adminsztratív .hatalom

bizalom

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
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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 többé-kevésbé 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 a 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.
Formális értelemben a bizalom ellentéte a bizalmatlanság, amiről az Arisztotelész tanítvány,
Theophrasztosz azt írja, hogy 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.”116
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6. fejezet
Morális és pozícionális kötelességek
A kötelesség elméleti megközelítései
A kötelesség és kötelezettség szavakat a mindennapi életben a legkülönbözőbb
kontextusokban használjuk. Azt mondjuk, hogy az apának kötelessége családja eltartásáról és
gyermekei felneveléséről gondoskodnia, vagy azt, hogy az embernek általában kötelessége
segítenie a bajbajutottakon: kötelességünk a fuldoklót kimenteni a vízből vagy mentőt
hívnunk egy utcai baleset alkalmával. Az ilyen típusú kötelességek morális kötelességek.
Kötelességünk megvédeni a hazánkat: ez többek között az állampolgárok politikai
kötelessége. Ezenkívül vannak pozícionális kötelességeink. Ezek olyan feladatok, amelyek
egy-egy álláshoz, hivatalhoz vagy intézményes szerephez kapcsolódnak. A politikusról és a
közhivatalnokról azt tesszük fel, hogy kötelességük a közjó és a közérdek szolgálata, az
orvosnak és az ügyvédnek pedig az a kötelessége, hogy kliense illetve páciense érdekében
járjon el. Ezek pozícionális kötelességek. A pozícionális kötelességek olyan kívánalmak,
amelyeket végre kell hajtanunk ahhoz, hogy egy pozíciót vagy szerepet egyáltalán
betölthessünk. Ezek a kötelességek olyan szerepelvárások, amelyek bizonyos társadalmi
intézmények szerepeire, illetve az azt betöltők viselkedésére vonatkozó előírások. Másrészt a
pozícionális kötelezettségek nem "természetes", hanem "mesterséges" viselkedési szabályok
és parancsok, amelyek további meghatározottsága az, hogy nem vonatkoznak a morális
közösség valamennyi tagjára és alapvető természetüket tekintve nem morálisak.117 Nem
morálisak, abban az értelemben, hogy nem az univerzális közös erkölcs fennhatósága alatt
állnak, hanem egy mesterséges, "kreált" erkölcs törvényeinek a talaján. Ezzel szemben azok a
kötelességek, amelyeket természetes kötelességeknek nevezünk, mindig morális kötelességek
és a morális közösség valamennyi tagjára egyaránt érvényesek, mert az univerzális közös
erkölcs birodalmába tartoznak. Ezek "természettől" adottak, azaz nem két fél közötti
szerződés, beleegyezés vagy ígéret eredményei.
A pozícionális - jogi, politikai, intézményes - kötelezettségek az ember "külső cselekedetére"
vonatkozó követelmények, amelyek pusztán azt kívánják meg, hogy az egyén magatartása
legyen összhangban a számára előírt "külső"normákkal, de nem szolgálnak a cselekvés
szubjektív mozgatórugójaként, vagy annak maximájaként is egyben. Kant szerint a jogi
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kötelezettségek a személyeknek külső, gyakorlati, a másik emberrel kapcsolatos olyan
viszonyaira vonatkozó normák, mint amilyenek a szerződés vagy az ígéret. A törvények
betartása - a jogi kötelezettség - pusztán azt követeli meg, hogy ne sértsük meg a törvényt,
hogy ne okozzunk kárt a másik félnek, vagy általánosabban fogalmazva, hogy tartsuk
tiszteletben a másik szabadságát. De miután ez nem a cselekvés maximája és egyedüli
indítóoka, épp ezért nem kifejezetten erkölcsi kötelesség. Kant118 szerint az erkölcsi
kötelességek - szemben a jogi, a szerződéses vagy intézményes kötelezettségekkel - a
cselekedet indítóokát szubjektíve - a szándék szintjén - a törvénnyel kapcsolják össze: a
morális lény nem pusztán azért cselekszik norma-konform módon, mert a törvény ezt diktálja,
hanem azért is, mert az egyén szubjektív cselekvési maximája összhangban van a törvénnyel,
azaz az ember nem külső kényszer hatására engedelmeskedik a törvénynek, hanem azért, mert
szabadon, senki által nem kényszerítetten, cselekvésének szubjektív szabályává tette azt.
Ennek oka pedig az erkölcs arany szabályának - amit Kant kategorikus imperatívusznak nevez
- az elfogadásában áll, abban a racionális belátásban, hogy egy olyan erkölcsi világrendben,
amelyben mindenki a saját szubjektív erkölcsi maximája alapján, a haszonmaximálást szem
előtt tartva cselekedne, végső fokon mindenki rosszul járna, mert ez fogoly-dilemma típusú
társadalmi csapdákhoz vezetne.
A morális vagy "erénykötelességek", ellentétben a jogi kötelezettségekkel, külsőleg nem
kikényszeríthetőek, mert külsőleg csak egy cselekedet végrehajtását vagy annak megtiltását
lehet megparancsolni, de azt már nem, hogy valaki ezt a parancsot szubjektíve is
kötelességének érezze vagy azzá is tegye. Ezért az erénykötelességek mindig csak önmagunk
kényszerítésének útján valósíthatóak meg, a mások által rajtunk gyakorolt kényszer útján
nem."A másik ember arra ugyan kényszeríthet, hogy megtegyek valamit, ami nem a célom
(csak a másik ember céljának az eszköze), de arra már nem, hogy azt a saját célommá is
tegyem, márpedig célom csak úgy lehet, ha ezt én magam tűzöm ki."
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A morális személy

Kant értelmezésében az erkölcsi törvénynek engedelmeskedő eszes és szabad lény. Az
erkölcsi törvény, amelynek a racionális, szabad és morális lény engedelmeskedik a
kategorikus imperatívusz, amely azt mondja ki, hogy "cselekedj oly maxima szerint, amely
egyúttal általános törvényként is érvényes lehet. - Cselekedeteidet tehát először, szubjektív
alaptételük szerint kell szemügyre venned: de hogy ez az alaptétel objektíven is érvényes-e,
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azt csak abból ismerheted fel, hogy ha eszed próbájának alávetve megvizsgálod, vajon általa
általános törvényhozónak is gondolhatod-e magad?" 120
A morális és a pozícionális kötelességek között foglalnak helyet a reciprocitáson alapuló
kötelességek, melyek az informális társadalmi csere kontextusában jönnek létre. Ezek abban
különböznek a szerződéses vagy piaci cserétől, hogy „A” úgy tesz szolgálatot „B”-nek, hogy
az elvárja a jövőbeni viszont szolgáltatást, de a viszontszolgálat természete és pontos ideje
nincs meghatározva. „A” szolgálattevése azt a kötelezettséget generálja „B” oldalán, hogy az
valamikor és valamilyen formában kompenzálja a számára nyújtott előnyt. Ez a kötelezettség
olyan nem-specifikált kötelesség, amely alól „B” mindaddig nincs felmentve, míg azt nem
teljesíti, vagy amíg „A” fel nem menti őt ennek teljesítése alól. Minthogy a társadalmi
cserekapcsolatokban , szemben a szerződésekkel, nincs pontos megállapodás a jövőbeni
kompenzációban és minthogy az informális szolgálattevés hatalmi-jogi úton nem
kényszeríthető ki, ezért az ilyen típusú kapcsolatokban fontos szerepet játszik a bizalom. A
reciprocitáson alapuló kötelességek mintegy köztes formát alkotnak a morális és a
pozícionális kötelességek között: a morális kötelességekre emlékeztetnek annyiban,
amennyiben a „kölcsönösség” elve megfeleltethető az erkölcs un. aranyszabályának, másfelől
a szerződéses kapcsolatokkal való rokonságukra utal az, hogy akárcsak a szerződések
esetében, itt sem kötelező a társadalmi kapcsolatba való belépés. További rokon vonás az is,
hogy mind a szerződéses kapcsolatból, mind a társadalmi kapcsolatból ki lehet lépni és ily
módon meg lehet szabadulni a pozícionális vagy a kölcsönösségen alapuló kötelességektől.
Nem mondható el ugyanez a morális kötelességekről: ezektől ugyanis nem lehet
megszabadulni azáltal, hogy kilépünk egy társadalmi kapcsolatból, mert ezek a kötelességek
valamennyi társadalmi kapcsolatra érvényesek és az ember nem léphet ki minden társadalmi
kapcsolatból anélkül, hogy ember voltát el ne veszítené.
Kötelezettségeink lehetnek negatívak és pozitívak: negatív kötelezettségeink közé tartozik a
törvények megsértésétől, a másoknak való károkozástól való tartózkodás, mások jogainak és
szabadságának a tiszteletben tartása stb. A pozitív kötelességek és kötelezettségek nem
valamely cselekvés elkerülésére vonatkozó előírások, hanem éppen ellenkezőleg, ezek
valaminek a megtételére szólítanak fel: ilyen például a jóindulat vagy a bajba jutotton való
segítésnek a kötelessége. A morális és pozícionális kötelességek egyaránt tartalmaznak
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negatív és pozitív kötelezettségeket. A morális kötelességeink lajstromaként kezelhető
Tízparancsolat egyaránt tartalmaz pozitív és negatív előírásokat: például "Szeresd
felebarátodat mint tenmagadat" és "Ne lopj". A pozícionális kötelezettségek megtiltják a
köztisztviselőnek a közvagyon hűtlen kezelését és a korrupciót és előírják számára azt, hogy
minden egyes esetben a legalitás és az igazságosság szabályai szerint járjon el, azaz minden
különös esetre ugyanazt a szabályt alkalmazza személyre és a személy státusára való tekintet
nélkül.
A kötelességgel kapcsolatosan fontos kiemelni, hogy valamennyi kötelesség emberi
kapcsolatokból és az ezeket vezérlő szabályokból vagy intézményekből jön létre, és ahol e két
feltétel nem áll fenn, ott nem beszélhetünk kötelességről sem.121 A kötelességek és
kötelezettségek genezisének az előfeltételei mindenekelőtt az emberek közötti társas
kapcsolatok: az állampolgársággal nem rendelkező személyeknek nem kötelességük az adott
ország megvédése, a gyermektelen embernek pedig magától értetődően nem lehetnek szülői
kötelességei. Noha a kötelességek primer forrása az ember társas természetében gyökerezik, a
csoporthoz való tartozás önmagában még nem generál kötelességet. Ehhez az is szükséges,
hogy a csoportok rendelkezzenek olyan szabályokkal, amelyek meghatározzák a szóban forgó
csoport struktúráját és annak működését és ezen belül regulálják az egyes csoporttagok
magatartását. Elvontan tekintve vélhetjük úgy, hogy az apának „a priori” kötelessége a
gyermekéről való gondoskodás, pusztán azért, mert a közöttük lévő társadalmi kapcsolat ezt
így kívánja. Azonban ez koránt sincs így, mert a társadalmi kapcsolatok és bennük az egyén
társadalmi szerepei soha sem absztraktak, hanem mindig kulturálisan meghatározottak. A
példánál maradva, különböző szabályok határozzák meg az apa fia iránti kötelességeit a
matriarchátusban, az ókori konfuciánus hagyományban és ettől eltérő szabályok érvényesek
erre a viszonyra a modern polgári társadalmakban.
Pozícionális kötelezettségek
Hart122 a pozícionális kötelezettségekkel kapcsolatosan négy kritériumot emel ki. Ezek: (1) A
kötelezettségek mindig önkéntes cselekvés - például szerződés, ígéret vagy beleegyezés eredményei. (2) A kötelezettségek meghatározott személyekre - a kötelezettekre vonatkoznak és nem valamennyi személy univerzális egymás iránti kötelezettségei, mint az
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erkölcsi kötelességek. (3) Valamennyi kötelezettséghez "megfelelő" jogok társulnak. "A"
kötelezettség felvállalásával X "kötelezett" speciális jogot generál Y "kötelező személy"
oldalán arra, hogy a kötelezett teljesíti "A"-t. (4) A "kötelezett" és a "kötelező" személy
interakciójának a természete az, amely a cselekvést, azaz valaminek a megtételét vagy
valaminek a megtételétől való tartózkodást kötelezettséggé teszi, nem pedig a megkívánt
cselekvés természete. Itt azonban Hart egy megszorítással él, amikor azt mondja, hogy ha egy
cselekvés erkölcsileg nem megengedett, úgy az kötelezettséggé sem tehető. Például a
gyilkosság ígérete "A" részéről, nem szolgáltat jogalapot "B" számára , hogy "A"-tól ezt
megkövetelje.
Fordítva azonban nem így áll a helyzet, mert egy erkölcsi cselekvés, legyen bármilyen
magasra értékelt is, önmagában még nem teheti a cselekedetet kötelezettséggé, mert a
kötelezettséget nem a kötelezővé tett cselekvés természete határozza meg, hanem a
„kötelezett” és a „kötelező” személy közötti társadalmi kapcsolat.
Harthoz hasonlóan érvel a kötelezettséggel kapcsolatosan Kant is, aki a „kötelezett” és a
„kötelező” szubjektív viszonyában négy lehetőséget mutat fel. A kötelezettnek a kötelezővel
való kapcsolata lehet olyan (1), amelyben a kötelezett egy ésszel nem bíró lénnyel vagy
dologgal lép interakcióba. Miután a nem-racionális létezőknek sem jogaik, sem
kötelezettségeik nincsenek, így az ilyen létezők nem kötelezhetnek bennünket semmire. Ilyen
az embernek a természethez való viszonya. (2) A kötelezettnek a kötelezőhöz való viszonya
lehet olyan, amelyben a kötelező is és a kötelezett is jogokkal és kötelességekkel bíró eszes
lény: itt a jog és kötelesség között „valóságos viszony” létezik. Ez szabad és autonóm
lényeknek az egymáshoz való viszonya. Ilyen kapcsolatok a szerződések és az ígéretek. (3)
Az embernek lehet jogi viszonya olyan lényekhez, amelyeknek csak kötelességeik vannak,
jogaik azonban nincsenek. Ilyen például a szolga. (4) Végezetül a a kötelezett és a kötelező
viszonya alakulhat úgy is, amelyben a kötelezőnek csak jogai vannak, kötelessége viszont
nincs. Ilyen az Isten – mondja Kant -, de ide sorolhatnánk a rabszolga urát is. A valódi –
szerződéses – kötelezettség létrejöttének csak a (2) pont alatti feltételek tesznek eleget.
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
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(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 kötelesség-teljesítés 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 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. Rousseau
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"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
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kiálltja ki az utóbbi is. A kötelezettségeket ily módon azért kell teljesíteni, mert ez az, amit
valójában az egyesek akarnak. Erre rímel Hegel125 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 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 el-és 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 az állítás, miszerint egyetlen
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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:126
(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
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" doktrinája 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
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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 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" doktrinája 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 Hartnál127 is és Rawlsnál128 is.
Hart a politikai jogok és kötelezettségek egyik forrásaként említi a „megszorítások
kölcsönösségének” az elvét (mutuality of restrictions), amely különbözik a „jogot létrehozó”
olyan 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
127
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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. "129 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 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.”130
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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 131 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 elméletei132
sem 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
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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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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 Dworkin134 aki szerint a politikai
kötelezettség, beleértve a törvénynek való engedelmeskedés kötelezettségét is, az un.
"társulásos

kötelezettség"

(associative

obligation)

egy

formája.

Ez

egyfajta

szerepkötelezettség, amelyet Dworkin közösségi kötelezettségnek is nevez. Olyan speciális
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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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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

135

Ronald M. Dworkin, I. m. 230.o.

valódi politikai közösségnek, ha elfogadják annak sorsát... ha elfogadják azt, 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." 136
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 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
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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,137 hogy milyen alapon lehet a 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 politikaijogi 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.”138
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.
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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
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 őrűlt 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 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 prima facie139 (feltételes), vagy a teljes és nem-teljes140 kötelességek között, a
valóságban azonban minden kötelesség prima 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
kölcsönhatásaik
megvalósulását.”

dinamikus
141

optimalizálása

révén

biztosítsuk

valamennyi

megfelelő

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
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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 politikaijogi vagy tág értelemben a pozícionális és az erkölcsi és/vagy vallási kötelességeknek illetve a
nyilvános és magán erkölcsnek az egymástól való elválasztottsága és egymással való
szembeállítódása a bürokratikus intézmények gyakorlatában éppúgy erkölcsi patológiához
vezet, mint a társadalom mindennapi életviszonyaiban.
A közhivatalnok kötelezettségei
A köztisztviselők alkalmaztatásának egyik feltétele az, hogy a leendő közhivatalnokok
aláírjanak egy olyan szerződést, amely specifikálja formális kötelezettségeiket és jogaikat. A
szerződés aláírása önkéntes, amely sajátos, egyfajta "nyilvános" vagy "mesterséges"
állampolgárságot kreál, amelynek egyik lényeges meghatározottsága formálisan legalább is
az, hogy a jogok és kötelezettségek egyensúlya - szemben a hétköznapi állampolgárral - a
kötelezettségek irányába tolódik el. A jogok és kötelezettségek ilyen feltételei mellett a
közhivatalnokok szükségképpen erkölcsi dilemmákba ütköznek. (1) Az első erkölcsi dilemma
azt a konfliktus lehetőséget jelöli, amely nyilvános, hivatali kötelezettségeik és saját privát
aspirációik és kötelességeik között feszül. (2) A második erkölcsi dilemma a nyilvános,
egymással "versengő", hivatali kötelezettségeik közötti ellentmondásra utal.
Dwight Waldo142 kísérletet tett a közhivatalnokok”kötelezettség-térképének" a felrajzolására
és nem kevesebb, mint tizenegy, egymással is és önmagában is ellentmondásos
kötelezettségét sorolta fel a közhivatalnoknak. A köztisztviselő legfontosabb kötelezettségei:
(1) Az első és talán egyik legfontosabb kötelezettség az alkotmánnyal szembeni kötelezettség,
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amely alapvetően jogi kötelezettség ugyan, de amely Waldo szerint egyben a közhivatalnok
erkölcsi kötelezettségeinek is egyik legfontosabb forrása .
(2) A törvénnyel szembeni kötelezettség. Az alkotmány által meghatározott törvények
csakúgy mint maga az alkotmány, nemcsak a jogi kötelezettségek forrásai, hanem az erkölcsi
kötelezettségeké is, amint azt - mutat rá Waldo - a közszolgálat etikai kódexe is hangsúlyozza.
Azonban a törvények sohasem egyértelműek, gyakran nem elég világosak, előfordul, hogy
ellentmondásban állnak egymással, lehetnek alkotmányellenesek vagy sérthetik egy magasabb
törvény elvét.
(3) A nemzet vagy az ország iránti kötelezettség. A legtöbb értelmezés szerint a nemzet vagy
az ország elválasztható és elválasztandó a rezsimtől és erkölcsi kötelezettségeket generál, ami
magasabb rendű a rezsimmel kapcsolatos kötelezettségeknél.
(4) A demokrácia iránti kötelezettség. A demokrácia emocionális és intellektuális elfogadása
kötelezettségekkel jár, amelyeket a közhivatalnokok éreznek és megvallanak. Azonban Waldo
szerint ez a dolog is kétértelmű. Vajon az emberek akarata mindig és kizárólag a
törvényekben fejeződik ki: s ha nem, akkor hogyan? Az így vagy úgy kifejeződésre jutott
társadalmi akarat az emberek jóléte elé helyezhető-e a közhivatal által?
(5) A szervezeti-bürokratikus normák iránti kötelezettség. Waldo ezeket logikailag általános
és specifikus kötelezettségekre választja szét. Az általános kötelezettségeket olyan
fogalmakkal társítja, mint a lojalitás, a kötelesség, a rend, a gazdaságosság és a hatékonyság.
A specifikus kötelezettségek a körülmények függvényei, amelyeket a funkció, a klientúra és a
technika határoz meg.
(6) A szakma és a professzionalizmus iránti kötelezettség. Mindenki egyetért abban, hogy
minden szakmának és foglalkozásnak van egy sajátos ethosza, amely alakítja a szakma
tagjainak a viselkedését és értékrendjét. Ez az ethosz olyan magatartásokra van tekintettel,
amelyek jellegzetes tulajdonságai a szakmáknak, tekintettel van továbbá a klientúrára, a
páciensekre és az alkalmazókra.
(7) A család és a barátok iránti kötelesség. Konfliktus lehetséges ezek között és az olyan
globális kötelezettségek között, mint amilyen a köz iránti kötelezettség.
(8) Önmagunk iránti kötelesség. Általános az egyetértés abban, hogy az önzés és az
egocentrizmus rossz dolgok. Az Én affirmációja azonban nem pusztán valami negatív dolog,
mert önmagunk érdekeinek a tekintetbevétele az alapja annak, hogy mások érdekeit is
tekintetbe tudjuk venni. De hol a határ az egyéni és a közös érdek között és ki tudja ezt a
határvonalat pontosan meghúzni?

(9) A középszintű kollektivitások iránti kötelezettség. A pártok, az osztályok, a fajok, az
egyesületek, az egyházak, az érdekcsoportok olyan kötelezettségeket hívnak életre, amelyeket
Waldo erkölcsi kötelességeknek tekint és amelyek szerinte "beivódnak" a közszolgálatba is.
Mikor és milyen esetekben befolyásolják ezek megfelelően a közszolgálati magatartást és
döntéshozatalt?
(10) A közérdekkel vagy általános jóléttel kapcsolatos kötelezettség. Ez a kötelezettség össze
van kapcsolva az Alkotmánnyal, a nemzettel és a demokráciával. De analitikusan különbözik
amazoktól. Ez gyakorta explicit módon a törvényekben testesül meg, de Waldo szerint
valamifajta "elkülönült léte" is van.
(11) Az emberiséggel és a világgal kapcsolatos kötelezettség.
A konvencionális elképzelések szerint a fenti kötelezettségek közötti konfliktusok megoldása
csak úgy érhető el, ha a különböző, egymásnak gyakorta ellentmondó és önmagukon belül is
ellentmondást tartalmazó heteronóm kötelezettségek között prioritásokat állapítunk meg, azaz
a kötelezettségek között valamilyen rangsort állítunk fel, azokat "kötelezettség hierarchiába"
rendezzük. A heteronóm kötelezettségeknek értékhierarchiába való rendezése, a lényeges és
kevésbé lényeges kötelezettségek közötti disztinkciók megvonása és megalapozása azonban
súlyos nehézségeket vet fel, mert a köztisztviselővel szemben támasztott kötelezettségek
lényeges vonása az, hogy azok: (1) plurálisak, azaz a közhivatalnoknak számos olyan erkölcsi
és pozícionális kötelezettségnek kell eleget tennie, amelyek között nincs megalapozva
semmiféle a priori fontossági sorrend: ezt demonstrálja a Waldo féle kötelezettség-térkép is.
(2) ezek a különnemű kötelezettségek - akárcsak a különböző értékek - "autonómak":
egymásból levezethetetlenek, egymással egyenértékűek és egymással nem helyettesíthetőek: a
professzionalizmus iránti kötelezettség nem vezethető le a demokrácia iránti kötelezettségből,
az utóbbinak pedig semmi köze sincs mondjuk a szervezeti-bürokratikus normákkal
kapcsolatos kötelezettségekhez és egyik sem helyettesítheti a másikat. Egyenértékűek ezek a
kötelezettségek, mert nevetséges dolog lenne azt állítani, hogy például az alkotmányosság
iránti kötelezettség fontosabb, mint a demokrácia iránti, vagy, hogy az utóbbi előbbre való
mint a nemzet iránti kötelezettség.(3) Ezek a kötelezettségek gyakorta inkommerzurábilisak
és normatíve divergensek, azaz közöttük bizonyos fajta trade-off viszony érvényesülhet, az
egyik kötelezettségnek való megfelelés kizárhatja azt, hogy ugyanabban a vonatkozásban egy
másik kötelezettségnek is eleget tegyünk. A kötelezettségek közötti trade-off viszony tipikus
példái lehetnek (1) a demokrácia iránti kötelezettség és a bürokratikus normák betartását
előíró kötelezettség közötti ellentmondás, valamint (2) a jogszerűség iránti és a szervezet

hatékony működtetését megkövetelő kötelezettség közötti antinomikus viszony. A
demokratikus értékek növekedésével egyenes arányban csökken a bürokratikus értékek
jelenléte a közszolgálat gyakorlatában és megfordítva. Ugyanez mondható el a második
példával kapcsolatban is.
Az első kategóriában, a hivatali és a privát kötelezettségek közötti konfliktus esetében
formálisan a hivatali kötelezettségek élveznek prioritást a privát kötelezettségekkel és
aspirációkkal szemben, amit azzal indokolnak, hogy a közhivatalnok önként kötötte meg azt a
szerződést, amely ezt számára előírja: a szerződésben ígéretet tett s ezzel kötelezte magát arra,
hogy nyilvános és intézményes kötelezettségeit a megállapodásban rögzített ellentételezések
és előnyök mellett megtartja. A szerződéselméletek logikája szerint ezzel az ígérettel az
alkalmazó közintézményt feljogosította arra, hogy az kötelezhesse őt ígérete - kötelezettségei
- betartatására és arra is, hogy kötelességmulasztás esetén a kötelességszegőt felelősségre
vonhassa. A köztisztviselő - szemben az állampolgárral - saját privát aspirációit alá kell
rendelje nyilvános és intézményes kötelezettségeinek. Vajon erkölcsileg nem "érvénytelen"
szerződésbe lép be a köztisztviselő akkor, amikor egy olyan szerződést ír alá, amelyben arra
tesz ígéretet, illetve arra kötelezi magát, hogy tevékenységét a magasabb politikai és/vagy
intézményes autoritás direkcióinak rendeli alá, hogy annak utasításait minden körülmények
között végrehajtja? A közhivatalnok szabadon lép be egy olyan szerződésbe, amely olyan
pozícionális kötelezettségekkel terheli meg, amely gyakorlati szempontból tekintve morális
szabadsága feladásával azonos. Ha a szerződéselméletek szigorú logikáját érvényesítenénk,
akkor az ilyesfajta szerződések és ígéretek érvényteleneknek minősülnének, mert azok az
emberi szabadság és erkölcsi autonómia megnyirbálásával járnak együtt.
A hivatali kötelezettségeknek és a privát aspirációknak (az egyén morális szabadságának) a
konfliktusa paradoxonokhoz vezet. (1) Ha a köztisztviselő a fenti (weberi) értelemben rendeli
alá önmagát pozícionális kötelezettségeinek és elöljárója direkcióinak, akkor tevékenységében
nem minősül morálisan szabad lénynek: parancsokat, rendelkezéseket és utasításokat hajt
végre. (2) Másfelől, ha a köztisztviselő hivatali tevékenységében saját legjobb erkölcsi
belátása szerint szabadon döntene, akkor ezzel megsértené pozícionális kötelezettségeit és/
vagy a magasabb autoritás direkcióit: az erkölcsileg szabad döntéshozatalnak a gyakorlása
"felelőtlen" magatartáshoz vezetne. A pozícionális kötelezettség tehát paradoxonhoz vezet: ez
azonban nem pusztán következmények nélküli logikai paradoxon, hanem olyan paradoxon,
amely súlyos, patologikus következményeket vonhat maga után: (a) a "bürokratikus

opportunizmust" egyfelől, (b) az "autoritás reifikációját"(eldologiasodását) másfelől. A
bürokratikus opportunizmus és az autoritás reifikációja szükségképpen következik abból,
hogy a köztisztviselőt megfosztják erkölcsi integritásától: a személyt szembeállítják a
szereppel, az egyént az intézményes közösséggel. Ez a szétválasztás azt is jelenti, hogy a
köztisztviselő a közintézményt - Dworkin tipológiáját használva - vagy (1) a "körülmények
által definiált közösségnek" fogja tekinteni és haszonmaximálóként fog abba belépni, vagy (2)
a "szabály könyv" logikája alapján működő társulást fog abban látni és lélektelen szabálykövetőként fog viselkedni. Miután a köztisztviselő kötelezve van saját erkölcsi integritásának
a feladására ( a pozícionális kötelezettségek betartására még fel is esküdött), magatartása a
nyers egoizmus és a szabályoknak való szolgai engedelmeskedés között fog oszcillálni.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy (1) mind a gátlástalanul önző opportunizmus - amely a
korrupció és megvesztegetés gyakorlatához vezet -, mind a pozícionális kötelezettségeknek
való szolgai engedelmeskedés gyakorlata kívül esik az erkölcsi univerzum gyakorlatán, mert
mind a kettő a moralitás egyfajta deformációja és patológiája. (2) Ezek az erkölcsi patológiák
nem véletlenszerűen fordulnak elő a közszolgálat és a köztisztviselők mindennapi
gyakorlatában, hanem a köztisztviselő erkölcsi státusának - a pozícionális kötelezettségek
paradoxonjának - szükségszerű és tipikus megnyilvánulásai. Ezeket az erkölcsi patológiákat
nehéz orvosolni erkölcsi tréningekkel és a kistisztviselők erkölcsi integritását előmozdítani
célzó etikai kódexekkel, mert a probléma nem a köztisztviselők eredendő erkölcsi
gyengesége: vagyis ezek az erkölcsi patológiák nem a személy felől érthetők meg, hanem a
bürokratával szemben támasztott kötelezettségek paradoxonjából. (3) Harmadsorban
hangsúlyozandó az is, hogy mindez óhatatlanul társadalmi veszteséggel jár, mert aláássa a
közszolgálat erkölcsi legitimitását és társadalmi költségeket von maga után, mert a korrupt
vagy aktatologató magatartás olyan veszteségekkel jár, amit a társadalomnak kell megfizetnie.
A köztisztviselő erkölcsi státusának ellentmondásossága nemcsak abban fejeződik ki, hogy
pozícionális

kötelezettségei

teljesítéséhez

zárójeleznie

kell

személyes

erkölcsi

meggyőződését, hanem abban is, hogy ugyanakkor, amikor elvitatják tőle személyes
moralitásának jogát, egyszersmind azt követelik meg tőle, hogy pozícionális kötelezettségeit
saját, személyes morális kötelességének is tekintse. Mint emlékezetes, Kant azt mondta, hogy
az erkölcsi kötelességet nem lehet kizárólag a hatalom vagy a jog útján kikényszeríteni: az
embernek csak egy külső cselekedetet lehet megparancsolni (pozícionális kötelesség), de azt
már nem, hogy ezt saját céljának is tekintse. Amikor a köztisztviselővel szemben azt az

elvárást támasztják, hogy hivatali kötelezettségeit tekintse legszemélyesebb ügyének –
erkölcsi kötelességének - , akkor ezzel a köztisztviselő erkölcsi integritását próbálják meg
„kívülről” helyreállítani. A szétrombolt erkölcsi integritásnak a művi, mesterséges
helyreállítását célozzák a köztisztviselők magatartására vonatkozó erkölcsi kódexek,
tréningek és különböző tanfolyamok. Ezek a pozícionális kötelességeket erkölcsi
kötelességekként tüntetik fel és ennek révén próbálják meg a pozícionális kötelezettségekkel
együtt járó patologikus elhajlásokat, a nyers egoizmust valamint a szabályok lélektelen
követését megelőzni vagy megszüntetni. A pozícionális kötelezettségeire redukált
köztisztviselőt egy kvázi-morális közösségbe integrálják újra, amit olyan fogalmak
szimbolizálnak, mint a közjó, a közérdek, az államérdek, a nemzet érdeke, az igazságosság, a
hatékonyság.

7. fejezet
Erkölcsi és politikai felelősség
Az erkölcsi felelősség
Formálisan tekintve felelősnek lenni annyit tesz, mint elszámoltathatónak lenni, melynek
közelebbi jelentése: "kényszerítve" lenni a "Miért tetted ezt?"143vagy „Miért mulasztottad el
azt?” kérdés megválaszolására. A kérdésre adott válaszban magyarázatot kell adni, a
cselekedetet vagy annak hiányát meg kell indokolni. Az erkölcsi felelősség fogalma azonban
nem merül ki az elszámoltatásban, a felelősség "objektív" oldalában, a közvélemény, egy a
cselekvés által érintett személy, egy jogi, politikai vagy szervezeti autoritás ama hatalmában,
amely felteheti nekem a "Miért tetted ezt?" kérdését: vagyis az erkölcsi felelősség több mint
bizonyos erkölcsi, politikai, jogi vagy szervezeti normáknak való engedelmeskedés
kötelessége. F. C. Mosher144 különbséget tesz a felelősség objektív és szubjektív oldala
között. Az objektív felelősség a személy, vagy a csoport elszámoltathatóságát jelöli valaki
másnak, valamely autoritásnak az irányában bizonyos dolog teljesítésével vagy mulasztásával
kapcsolatban. Ez gyakorlatilag azonos az elszámoltatás fenti fogalmával. Ha valaki nem
teljesíti az erkölcsi normákat, a törvényes útmutatásokat, vagy a szervezeti normákat, az
felelőtlenséggel vádolható és megbüntethető. A felelősség második jelentéséhez, a szubjektív
felelősséghez az elsőtől eltérő konnotációk társulnak: ezek természete szubjektív és
pszichológiai. Ennek lényege nem az, hogy "objektíve" ki miért felelős a normák, törvények
vagy szervezeti előírásoknak való meg- és meg-nem-felelés értelmében, hanem az, hogy
szubjektíve ki és miért érzi magát felelősnek. A felelősségnek ez a formája, vagy oldala olyan
fogalmaknak a szinonimája, mint a lelkiismeret, a lojalitás, az identitás. Ez az egyén
szocializációjával,

kulturális

hátterével,

szubjektív

értékrendjével

és

informális

kapcsolatrendszerével áll összefüggésben.
A felelősség objektív oldalának - az elszámoltatásnak - közelebbi meghatározottsága az, hogy
mindig "valakinek" és "valamiért" vagyunk felelősek. A valakinek való elszámoltathatóság
arról világosit fel, hogy milyen viszony áll fenn a cselekvő és a cselekvés számonkérője
között, a valamiért való felelősségre vonhatóság pedig azt mutatja meg, hogy milyen
kapcsolat a jellemző a cselekvés (cselekvő) és az azt értékelő, standard erkölcsi, jogi vagy
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szervezeti normák között. Aaron Wildawsky145 egy egyszerű kétváltozós mátrix segítségével
vázolta fel a felelősség "kulturális elméletét" illetve azt a négy kultúrát, amelyben egymástól
lényeges pontokon eltérően vetődnek fel a felelősség kérdései, mert mindegyikben másként
alakul az egyéni cselekvőnek az elszámoltatóhoz illetve a cselekvésnek az erkölcsi
normákhoz való viszonya. A mátrix egyik változója azon csoporthálózatoknak a kiterjedtsége,
amelyekhez az egyén tartozik, a másik változó pedig azokat a normákat testesíti meg,
amelyek az egyéni cselekvéseknek a mércéi.
A felelősség négy kulturális modellje
Csoporthálózat kiterjedtsége
Gyenge
Erkölcsi

Erős

Számtalan

Apátia

Hierarchia

Inkonzisztens

(Fatalizmus)

(Kollektivizmus)

Kevés

Verseny

Egyenlőség

Konzisztens

(Individualizmus)

(Egalitarianizmus)

Normák
Számossága

Az individualisztikus kultúrák azok, amelyekben kevés, hasonló és egymással konzisztens
normák szabályozzák a viselkedést, s amelyekben az egyéneknek a társadalmi csoportokhoz
való kötődése gyenge. Ezeknek a kultúráknak az "eszménye" az önszabályozás, előnyben
részesítik a társadalmi interakciók nem-politikai (piac, tárgyalás) úton való szabályozását,
támogatják az "egyenlő esélyeket" és az egyének közötti versenyt. Az uralkodó felelősség
forma az egyéni felelősség. A hierarchikus kultúrákban a csoporthálózat kiterjedtsége erős, az
egyén magatartását erőteljesen kontrollálják a különböző normákat megtestesítő társadalmi
csoportok. Magát a hierarchiát a politikai hatalom intézményesíti. A társadalmi
egyenlőtlenségek igazolását a specializációban és a társadalmi munkamegosztásban jelölik
meg, melyek garanciát nyújtanak az emberek "harmonikus" együttélésére, mert a különböző
hierarchikus szintek funkcionálisan a közjóra irányulnak, ami a hatékony kooperáció
biztosítéka. Az uralkodó felelősség forma itt a hierarchikus felelősség. Az egalitáriánus
kultúrákban az egyén szintén erős csoport kontroll alatt áll, de a magatartását szabályozó
normák száma csekély és ezek az elvárások egymással konzisztensek. Az egalitáriánusok,
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akárcsak a liberális-individualisták, tagadják, illetve ellenzik a politikai autoritás szerepét a
társadalom tagjai egymáshoz való viszonyának szabályozásában. Ez a kultúra a társadalmi
feltételek nagyobb egyenlőségét, a társadalmi igazságosságot vagy méltányosságot tekinti a
társadalmi együttélés és kooperáció legfontosabb koordinációs mechanizmusának. Az
uralkodó felelősségmodell a kollektív felelősség. Végezetül a fatalisztikus kultúrák
leglényegesebb meghatározottsága az egyén csoporthoz való kötődésének és csoporthovatartozásának gyengesége, az életvezetést szabályozó normák magas száma és
inkonzisztenciája.

A

társadalmi

kapcsolatoktól

való

eloldottság

és

a

normák

ellentmondásossága elbizonytalanítják az egyént erkölcsi választásaiban, teret engednek a
kizárólagossá emelt nyers haszonmaximáló törekvéseknek, ami a kollektív felelőtlenség
világává degradálja a társadalmat. Wildawsky modellje nemcsak történeti relevanciára tart
igényt, aktuális "érvényességgel" is bír, mert napjaink érvényben lévő felelősség modelljei
nagy vonalakban egybeesnek az általa megrajzolt tipológiával.
A felelősségrevonhatóságnak vannak bizonyos feltételei. Az egyik ilyen feltétel a cselekvő
ama képessége, hogy bizonyos események vagy történések okává lehet, amely az ember
"szabad akaratának" önkéntes használatából ered. Az emberek elvitathatatlanul "szerzői" saját
cselekedeteiknek, amelyekért felelősséget kell vállalniuk. Cselekvés és felelősség fogalmilag
egymás korrelatívumai. Ebből az evidenciából indul ki Niebuhr
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is, aki különbséget tesz a

felelős ember két aspektusa: (1) az ember, mint létrehozó (man the maker) és (2) az ember,
mint válaszoló, elszámoltatható (man the answerer) lény között. Az ember "normális esetben"
a kettő egysége, aki tetteinek „szerzője” és aki ezekről köteles a közösségnek, azoknak az
embereknek, akiket cselekvése érint, számot adni. Az ember felelősségét egy megszorítás
korlátozza, nevezetesen az, hogy a cselekvőnek definíció szerint racionális és morális lénynek
kell lennie, aki szellemileg és morálisan egyaránt beszámítható. A személy, aki nincs szellemi
és morális képességeinek a birtokában, felelősségre sem vonható, mert noha esetleg képes
bizonyos, erkölcsileg releváns események okává válni, de ezt - ha szellemileg és morálisan
nem beszámítható - nem szabad akaratából teszi, következésképp magatartásáért nem vonható
kérdőre.
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P. French szerint a valaminek az okozójának lenni fogalmat kétféleképpen lehet érteni:147 (a)
A szokványos események okozatisága ( regular event causality) az eseményeket a fizikai
mozgások a priori terminusaiban írja le: „a fegyverek megölik az embereket.” (b) A cselekvő
okozatisága (agent causality) a racionális cselekvő ama képességére vonatkozik, melynek
révén az saját cselekedeteinek okává képes válni: „az emberek megölik az embereket.” Kurt
Baier

148

is ezen az alapon tesz különbséget a dolgokkal kapcsolatos felelősség (thing

responsibility) és a cselekvővel kapcsolatos felelősség (agent responsibility) között. A
cselekvővel kapcsolatos felelősség tulajdonításában azzal számolnak, hogy a cselekvő
céltudatosan használva képességeit hívott létre egy eseményt, beleértve ebbe a dologgal
kapcsolatos felelősség aktiválását is, a dolgokkal kapcsolatos felelősség esetén pedig a
dolgoknak, mint bizonyos események okainak az azonosítása a cél.
A szándék, akárcsak az a képességünk, hogy egy cselekvés okává tudunk válni, szintén fontos
szerepet játszik a morálisan felelős cselekvő leírásában. J. L. Mackie

149

dolgozza ki a

felelősség úgynevezett alapszabályának elméletét. (stright rule of responsibility), amelynek fő
gondolata az, hogy a cselekvő csak szándékos tetteiért felelős. Ez a feltevés összhangban áll
azzal a jogi tradícióval, amely a mens rea-t - a bűnös tudatot - tekinti a bűntetőjogi felelősség
alapvető feltételének. Az olyan cselekedet, amely nem szándékos, mert például fizikai
kényszer idézi elő, valójában nem is a cselekvő cselekedete. Ő ebben csak eszköze valamely
külső erőnek. Mackie azonban a szándék fogalmának a szerepét oly mértékig abszolutizálja
felelősség elméletében, hogy annak alapján majd minden cselekvésre felmentés adható.
Például úgy véli, hogy tetteimnek azok az összetevői, amelyek gondatlanságomból adódnak,
vagy abból, hogy nem vagyok tökéletesen ura a cselekedeteimnek, bár maguk a tettek az én
testemből származnak, nem nekem, mint tudatos cselekvőnek a tettei. A szándék, a szabad
akarat illetve az egyén döntési szabadsága, mint a morális cselekvés megítélési kritériumai
azonban korántsem egyértelmű, sokkal inkább cseppfolyós fogalmak. A szándék maga is
ellentmondásos fogalom, mert mint azt Mackie is megjegyzi: egy ember szándékosnak tűnő
cselekedete lehet, hogy nem tudatos megfontolások eredménye, az lehet az ösztönkésztetések
túlcsordulása is, amely az "ellenállhatatlan késztetés" érzésében jelenik meg. A kérdés itt az,
hogy bele kell-e értenünk a szándék vagy a szabad akarat fogalmába a tudattalan
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impulzusokat is, vagy sem, vajon az Én fogalmába beletartozik-e a tudattalan is, vagy sem.
Egy cselekvésről valójában nehéz eldönteni, hogy intencionális-e (szándékos-e) vagy sem.
Cselekedetem nem csak tudattalanom okán lehet szándék-nélküli, hanem egyéb okokból is.
Kilöttyinteni a kávét, vagy inzultálni a nagybácsit, meg lehet tenni intencionálisan és nemintencionálisan is.
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Ha a kávét úgy öntöm ki, hogy azt hiszem, hogy a csészében víz van,

úgy ez az én cselekedetem ugyan, de tettem nem nevezhető szándékosnak, mert éppen azért
öntöttem ki, mert azt hittem, hogy vizet öntök ki. Előfordulhat az is, hogy úgy öntöm ki a
kávét, hogy valaki meglöki a kezem: ebben az esetben a kávét nem én öntöm ki, hanem az,
aki meglökte a kezem. Cselekedetem akkor sem minősíthető szándékosnak, ha valamit
tévedésből teszek meg, vagy mulasztok el: például félreolvasom a jelentést vagy
félreértelmezem a felettesem rendelkezéseit és utasításait. "Ezek olyan dolgok, amelyeket
szigorú értelemben nem tehetünk meg szándékosan...Hibázni a fent említett dolgokban azt
jelenti, hogy nem azt tenni meg, amit az illető szándékozott és az ember nem képes ...
szándékosan hibázni. Ezek a tévedések nem intencionálisak: mindazonáltal cselekedetek"
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A dolgot tovább bonyolítja, hogy nehéz egyértelműen definiálni például a "félreértelmezés"
hibáját

vagy tévedését.

Létezik

egyáltalán

egy szövegnek,

rendelkezésnek vagy

iránymutatásnak "adekvát", kitüntetett "normatív" értelmezése, vagy pusztán különböző
"olvasatai" vannak? Ha nem létezik "normatív értelmezés", bizonytalanná válik a "félreértés"
fogalma: extrém esetben minden értelmezés félreértelmezés lehet. A szándék kritériuma
alapján ennélfogva nehéz a felelősséget megállapítani. Azt jelenti-e ez, hogy az ember
cselekedeteinek túlnyomó többsége valamilyen formában, külső vagy belső tudattalan erők
által definiált? A tiszta determinizmus azt válaszolná erre, hogy igen és azzal érvelne, hogy a
szándék, vagy a szabad akarat maga sem más, mint a személyhez képest külső, fizikai vagy
egyéb más okoknak a következménye. Ennek folytán, még ha lenne is valami értelme a
felelősségnek, az nem a cselekvő személyt, hanem azokat a determinisztikus tényezőket
illetné, amelyek döntését meghatározták. A determinizmus elismeri a „dolgok felelősségét”,
de elutasítja a „cselekvő felelősségét„.
A cselekedetek Janus arcúak: amennyiben ezeket emberi lények hajtják végre, azok a
cselekvő személyes motívumainak a kifejeződései, melyeknek gyökere szubjektív jellegű.
Ugyanakkor a cselekedetek a nyilvános, külső világban objektív hatások és következmények
okaiként jelennek meg, tekintet nélkül arra, hogy a cselekedetek intencionálisak-e vagy sem.
150
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Amikor a kérdés a hibáztatás vagy a védekezés körül forog, akkor a cselekvő kizárólag a saját
szándékáról gondolkodik, az eseményt kizárólag saját szubjektív perspektívájából ítéli meg.
Ezzel szemben a külső megfigyelő a cselekvést annak következményei felől, a kauzális világ
objektív perspektívájából közelíti meg és az adott személyt felelősnek tartja tetteiért, vagy
mulasztásaiért. E két eltérő perspektívának az egyoldalúságait csak úgy lehet megszüntetni, ha
a külső megfigyelő - az, aki a cselekvésről elszámoltat, vagy aki azt morálisan megítéli - és a
cselekvési szituációban álló cselekvő - akit kérdőre vonnak, vagy akit erkölcsileg megítélnek kölcsönösen felveszik egymás eltérő perspektíváit.
Az elszámoltathatóság egy következő feltételét az "alternatív lehetőségek elvében" szokás
megjelölni. Közönségesen azt tartjuk, hogy a személy felelősségre vonható, ha másként is
cselekedhetett volna, mint ahogyan cselekedett. Ha a cselekvés kényszer hatására történt, ha a
cselekvőnek nem állt rendelkezésére a másként való cselekvés opciója, akkor a cselekvőt nem
terheli semmilyen morális felelősség. A probléma azonban nem ilyen egyszerű. H. G.
Frankfurt
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amellett érvel, hogy a "másként is cselekedhetett volna" és a cselekvés külső

tényezők általi determináltsága - például a kényszer alatti cselekvés - nem feltétlenül zárják ki
egymást. A szokványos érvelés Arisztotelész óta az, hogy a kényszer megfosztja az embert
szabadságától és ily módon morális felelősségétől is, mert a kényszer fogalma szerint azt
jelenti, hogy az illető nem tehetett másként, mint ahogyan cselekedett. De valóban pusztán ezt
jelenti-e? Frankfurt egy példán keresztül illusztrálja, hogy a fenyegetettség vagy a kényszer
korántsem ment fel minden esetben az erkölcsi felelősség alól. János saját jószántából
elhatároz valamit, azután valaki keményen megfenyegeti - olyannyira keményen, hogy
minden józan gondolkodású ember alávetné magát a fenyegető akaratának - , hogy tegye épp
azt, amit János maga is meg akart tenni és János a cselekedetet végre is hajtja. Felelősnek
tartjuk-e Jánost tettéért? Frankfurt úgy érvel, 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 véghez viszi azt, amit egyszer
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. Nyilvánvaló, hogy a fenyegetettség, a külső kényszer ez esetben semmilyen módon nem
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csökkenti János morális elszámoltathatóságának jogosságát. A második interpretációs
lehetőség az, hogy János - nyúlszívű egyén - aki megretten, és pánikba esik a fenyegetéstől. A
fenyegetés miatt előzetes döntésétől függetlenül - ami a példa szerint ugyanaz, mint amit a
kényszerítő kikényszerít - is engedett volna a fenyegetésnek: azt tette, amit követeltek tőle,
mert megrettent a megtorlástól. Frankfurt úgy ítéli meg, hogy ebben az esetben tettéért Jánost
nem lehet felelősségre vonni, mert a kényszer oly mértékű volt, hogy másként nem
cselekedhetett. El lehet viszont ítélni korábbi elhatározása miatt, erkölcsileg kifogásolható
jelleme miatt. Az a tény, hogy valakit megfenyegetnek, láthatóan nem feltétlenül jelenti azt,
hogy az illető kényszer hatása alatt cselekszik. A kényszer alatt való cselekvés fogalmához az
is hozzá tartozik, hogy a fenyegetés legyen a cselekvés és cselekedet valódi és kizárólagos
oka. Általánosabban fogalmazva, a puszta tény, hogy valaki adott szituációban másként is
cselekedhetett volna, nem lehet alapja annak a feltételezésnek vagy állításnak, hogy az illető
ezen opció birtokában valóban másként is cselekedett volna. Ez ugyanis a cselekvő
jellemének a kérdése. Frankfurt azt javasolja, hogy a másként is cselekedhetett volna elvét az
ellentmondások elkerülése végett a "másként nem cselekedhetett" elvével kellene felváltani,
mert szerinte felmentés a felelősség alól csak akkor képzelhető el, ha a cselekvés oka
kizárólagosan és egyértelműen valamilyen külső kényszer.
A felelősségre vonás folyamata. Igazolások, kifogások és mentségek
A "Miért tetted ezt?" kérdésre adott válaszokban a kérdés "jogosságát" három formában
vonhatjuk kétségbe: a "Te", a "Tett" és az "Ezt" alapján,153amelyek egyébként a kérdő mondat
alanyára, állítmányára és tárgyára utalnak. Meglehet, hogy a kérdés kontextusát illetően teljes
mértékben helyénvaló, de helytelenül címezték nekem. Ebben az esetben a kérdéses dolgot
nem én, hanem másvalaki követte el. Előfordulhat az is, hogy a kérdést helyesen címezték
nekem, mert valóban elkövettem az adott dolgot, de cselekedetem nem állt teljes mértékben
hatalmamban, így a szóban forgó tettnek csak részben, vagy közvetve, esetleg szándéktalanul
voltam az oka és létrehívója. A harmadik eset az, amikor a kérdést helyesen címezték, azaz én
cselekedtem meg azt, amivel vádolnak, de nem azért, amiért kérdőre vonnak, amit nekem
tulajdonítanak. Az első esetben a válaszom az lesz, hogy "ne engem kérdezz, mert nem én
tettem: kérdezd meg őt". A második esetben a kérdés jogossága kétségbevonásának az alapja
az, hogy nem én voltam a cselekvés értelmi szerzője, hanem rajtam kívül álló ok, vagy
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esemény idézte azt elő. A harmadik esetben a kérdés jogosságát azon az alapon kérdőjelezzük
meg, hogy nem azt a dolgot cselekedtük meg, amelyért kérdőre vonnak bennünket.
Az azzal kapcsolatos kérdések, hogy valamely személy felelős-e egy adott dolog megtételéért
vagy egy másik elmulasztásáért, s a kérdésre adott indokolások és mentségek azért bírnak a
felelősségre vonásban fontossággal, mert megelőzik a kérdést, hogy az egyén szabadon
cselekedett-e vagy sem. A mindennapi életben, helyesen, úgy okoskodunk, hogy csak azért az
eseményért vagy mulasztásért tartozunk elszámolási kötelezettséggel, amelyet szabad
elhatározásunkból tettünk vagy nem tettünk meg. Ez a felelősségre vonhatóságnak fontos
kritériuma ugyan, de az elszámoltatás kezdeti szakaszában korántsem bizonyos, vajon a
kérdőre vont személy szabadon döntött és cselekedett-e. Azt, hogy mi az igazság ebben az
ügyben, pontosan a felelősségre vonás processzusában kell tisztázni és kideríteni. "Amikor azt
tárjuk fel, hogy szabadon cselekedett-e valaki, vagy sem, előbb meg kell győződnünk arról,
hogy sikeres-e valamelyik, fizikai erőszakra, tévedésre, véletlen balesetre és hasonlókra
hivatkozó mentegetőzése."
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döntött-e a kérdőre vont személy, csak egy diskurzus, a felelősségre vonás folyamata
végeredményeként adódik és annak lesz a függvénye, hogy a megvádolt személy védekezése,
mentsége, kibúvója sikeres-e. A kibúvók olyan mentségek, indokok és érvek, amelyekkel a
felelősségre vont azt igyekszik "bizonyítani", hogy amit megtett, vagy amit elmulasztott, az
nem állt teljesen hatalmában, azaz nem volt teljesen szabad és ezért nem is lehet felelős azért.
Az elszámolásra kötelezett személy bűntelenségét és/vagy ártatlanságát próbálja meg tehát
igazolni. A felelősségre vonás dialogikus folyamata az eseménynek vagy a nem-cselekvésnek
a rekonstruálására irányul, mert csak a "tények" feltárásának következményeképpen lehet
megállapítani, hogy az illető szabadon cselekedett-e vagy sem, s ennek következtében felelőse vagy sem. A diskurzus azonban - érvel Austin - a nyelv közegében zajlik, amelynek
használata korántsem egyértelmű és pontos, mert pl. az emberek ugyanazon a kifejezésen
különböző dolgokat érthetnek, vagy ugyanazt az eseményt különböző kifejezésekkel
jelölhetik. És ez nem pusztán formális nyelvészeti kérdés, hanem olyan probléma, ami
komoly nehézséget támaszt a felelősséggel kapcsolatos "tények" és események pontos
megrajzolásában. "Ha nyelvhasználatunk különböző, akkor ahol nálam Y van, ott nálad X
lesz. Vagy ami még valószínűbb…a te fogalmi rendszered különbözik az enyémtől.. Röviden,
kiderülhet, hogy miért nem értünk egyet - te az osztályozás egyik módját választod, én a
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másikat....Ha alternatív leírásokat találunk, meglehet, kétféleképpen is elmondhatjuk vagy
'rekonstruálhatjuk' a szituációt". 155
Tovább bonyolítja a dolgot az, hogy az emberi dolgok és cselekedetek csak ritkán írhatóak le
a helyes-helytelen, a jó és a rossz fekete-fehér fogalmi kontextusában. Gyakoribbak az olyan
élethelyzetek és cselekedetek, amelyekben a felelősségre vont nem egyértelműen, azaz csak
részben hibáztatható, s ebből következően a feltett kérdésre sem lehet egyértelmű, választ,
indokot, igazolást vagy mentséget adni. Az emberi magatartás megítélése kapcsán gyakorta
találunk olyan érveket, amelyek a cselekvés mellett és olyanokat is, amelyek a cselekvés ellen
szólnak és az sem ritka, hogy ezek az érvek egyensúlyban vannak, eldönthetetlen, hogy
melyik a súlyosabb. Az elszámoltató ilyenkor dilemmahelyzetbe kerül, mert a magatartás által
okozott kárt valamilyen formában meg kell torolni, de a Buridan szamara jellegű szituáció
következtében a felelősségre vonónak nincs alapja a dolog szankcionálására. Ilyen
élethelyzetekben a "megbocsátás normáját" kellene alkalmaznunk, melynek a mindennapok
erkölcsi gyakorlatában a priori nincs ugyan érvényessége, de adott feltételek mellett, ezt
szociálpszichológiai kísérletek bizonyítják, a megbocsátás normája létrehívható és
alkalmazható.156 A kísérletben bírósági vizsgálatnak alávetett személyeket mutatnak be videó
felvételen kísérleti alanyok egy csoportjának. A videofilmből kiderül, hogy a vádlott mellett
és az ellene szóló bizonyítékok egyensúlyban vannak. A film megtekintése után arra kérik a
kísérletben résztvevőket, nyilvánítsák ki saját ítéletüket az esetről: bűnösnek vagy ártatlannak
nyilvánítván a vádlottat. A kísérleti személyek körülbelül fele-fele arányban ítélték bűnösnek,
illetve ártatlannak a vádlottat. A kísérlet második fázisában a kísérleti személyeknek egy
olyan „látszat-bíróságot” kellett alkotniuk, melynek feladata a vádlott mellett és az ellene
szóló bizonyítékok tüzetesebb elemzése és megvitatása. A kérdés az volt, milyen ítéleteket
fog hozni ez a bíróság? 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 valamiféle határozatképtelen esküdtszék alakul,
amelyen belül nagy valószínűséggel paritásban lesznek a vádlott "bűnössége" és
"ártatlansága" mellett szóló ítéletek. A kísérlet azonban egyértelműen bizonyította, hogy
létezik egy pozitív elhajlás az "ártatlanság" irányában, mert a „látszatbíróság” ártatlannak
nyilvánította a vádlottat: ezt nevezték el a kutatók a "megbocsátás normájának". A
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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 "megbocsátás norma" azonban
nem a priori áll rendelkezésünkre, melyet az ehhez 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 és ártatlannak a vádlottat: a
"megbocsátási norma" csak a "látszat-bíróság" megalakulása után, az ott folyó vita
eredményeképpen született meg. A kísérleti eredmény úgy általánosítható, hogy a „látszatbíróság” tagjai közti diszkusszióban leli magyarázatát, hogy a korábban önkényesen és
megalapozatlanul ítélkező egyének megváltoztatták saját partikuláris ítéletüket: azaz a közös
vita abba az irányba mozdította el a résztvevőket, hogy úgy gondolkodjanak önmagukról,
mint egy formálódó csoportról, amely a közös diszkusszióban közös normákat aktivál, vagy
hoz létre.
A fentiek mellett, a felelősségre vonónak azt is érdemes észben tartani, hogy az emberi
ítéletek esendőek, korántsem tévedhetetlenek, amit be kell kalkulálnunk, amikor mások fölött
ítélkezünk és különösen ott, ahol a felelősségre vonás hierarchikus-hatalmi kontextusban
valósul meg, ahol a "felek", a felelősségre vonó és a felelősségre vont nem egyenrangúak.
Végezetül azzal is számolnunk kell, hogy egy cselekedet megtervezése és végrehajtása fölött
sohasem gyakorolhatunk teljes körű ellenőrzést, mert racionalitásunk korlátozott. Ennél fogva
pusztán annyi várható el, hogy a cselekedet az elfogadhatóan körvonalazott "határok"
(gondosság és figyelem) közé essen: hogy a korlátozott racionalitás és az ugyancsak
korlátozott erkölcsi ítélőerő kritériumainak, a racionális és erkölcsi értelemben vett
"elfogadhatóság" és "megelégedettség" kritériumának tegyen eleget. Az, hogy racionálisan és
erkölcsileg mi elfogadható és mi nem, nem pusztán absztrakt normáknak és elveknek a
kérdése, hanem annak a társadalmi kontextusnak a kérdése is, amelyben az egyénnek döntenie
kell. Hogy egy emberi cselekedet és magatartás racionális és morálisan elfogadható-e, annak
megítélési alapja az, hogy a cselekvési szituáció milyen objektív lehetőségeket biztosított a
döntéshozó egyén számára és hogy az egyén milyen módon élt ezekkel a lehetőségekkel.
A mindennapi életben, politikai vagy intézményes környezetben egyaránt gyakori az olyan
kifogás, amely az egyén magatartását alternatív okok létével magyarázza.
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kifogás legáltalánosabb formája a "Ha nem én tettem volna meg ezt, akkor megtette volna
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helyettem más", vagy "Ha én nem teszem meg, akkor majd megteszi helyettem valaki más"
formula. Az ilyenfajta mentség az erkölcsi felelősség olyan áthárítása, mely szükségképpen
paradoxonokhoz vezet a felelősség alól kibújni akaró oldalán. Ahhoz ugyanis, hogy a fenti
formulára hivatkozó egyént, "A"-t egyéni felelőssége alól felmentsenek, az szükséges, hogy
egy másik egyént "B"-t - a vélt alternatív okozati közreműködőt- vonják felelősségre. Ez
azonban abszurdum, mert "B" nem követett el semmit, következésképpen hogyan is lehetne
felelősségre vonható. De még ha a kifogás érvényes lenne is - amiről fölöttébb nehéz
megbizonyosodni - akkor sem felelős a szóban forgó dologért senki (ami ugyancsak paradox):
"A" azért nem, mert magatartásának "oka" "B" várható viselkedése volt, "B" pedig azért nem
felelős, mert ő nem követett el semmilyen vétséget. De ez a kifogás nem lehet érvényes
egészen addig, amíg valaki ténylegesen nem felelős. B. Williams szerint a felelősség ilyesfajta
el és áthárítása, amelyet ő a haszonelvűséggel társit, az egyén erkölcsi integritásának hiányára
utal. Példázatában egy fiatal tudós, aki elítéli azokat a kutatásokat, melyek célja vegyi és
biológiai fegyverek létrehozása, "alternatív okokra" hivatkozva sem vállalhat állást egy olyan
laboratóriumban, ahol ilyen természetű kutatások folynak: ha meg akarja őrizni erkölcsi
integritását, nem teheti ezt akkor sem, ha helyette más tudós vagy fiatal pályázó kapná meg az
adott állást.
A kifogások egy következő típusát Thompson "null-okból" eredő kifogásoknak nevezi. Az
ilyen kifogás általános formájában "A" hivatalnok a "novus actus interveniens" elvére
hivatkozik, amely egy másik "B" tisztviselő által majdan, a jövőben végrehajtandó
cselekedetére vonatkozik, aki döntésében kapcsolódik az első köztisztviselő cselekedetéhez,
de aki egyedül felelős a cselekedet minden következményéért. Ezt a kormányzatban működő
tanácsadók szerepe illusztrálja a legjobban. Napjainkban szinte teljesen általános az a nézet,
amely a "civil service", a szakértők, tanácsadók felelősségét a döntés-előkészítésre korlátozza,
az ezt követő döntésért ellenben a politikusok nyakába varrja a felelősséget. Az effajta
okoskodásnak az az alapfeltevése, hogy a tanácsot kérő a tanácsadótól teljesen függetlenül
cselekszik. De ha így lenne, akkor nem lenne szükség tanácskérésre. Egy tanácskérő
felelősségét azonban éppúgy nem semmisíti meg a tanácsadó "okozati befolyása", mint
ahogyan a tanácsadó sem vonhatja ki önmagát a következmények hatása alól arra
hivatkozván, hogy közvetlenül nem ő döntött. A tanácsadók ugyanis nagymértékben
hozzájárulnak a tanácskérők végső döntéseihez. Az a mód, ahogyan behatárolják a lehetséges
alternatívákat, amilyen módon hangsúlyozzák az érveket és ellenérveket, ahogyan a nyelvet és
az argumentációt használják, ezek mind befolyásolják a végső döntést.

Thompson klasszifikációjában a felelősséggel kapcsolatos kifogások egy jellegzetes típusa
abból a megfontolásból indul ki, hogy "A"személy csak azokért a tettekért és
következményekért felelős, melyekhez akaratlagosan és szándékosan járult hozzá, de
egyáltalán nem hibáztatható "B"személy bűnös tettének ama következményeiért, ami neki,
"A"-nak ugyan nem állt szándékában, de aminek bekövetkeztéhez ő maga paradox módon egy
olyan cselekedettel mégis hozzájárult, amely önmagában véve, a cselekvés kontextusától
elvonatkoztatva erkölcsileg nem kifogásolható. Ez a kifogástípus, a kanti etikában még
elméleti igazolást is nyer. Kant egy helyen azt mondja, hogy az igazságot az embernek
minden körülmények között, a várható következményekre való tekintet nélkül el kell
mondania: hazudnom még annak a gyilkosnak sem szabad, aki meg akarja ölni rejtőzködő
barátomat. Kant szerint az igazságot akkor sem szabad elhallgatnom, ha annak közvetve, egy
a hazugságnál jóval nagyobb bűn, egy ember megölése lesz a következménye és az ára. Ha a
gyilkos kérdésére - aki világosan tudtomra adja, hogy meg fogja ölni a barátomat - az
igazságot válaszolom - felfedem barátom hollétét - formálisan nem vagyok elmarasztalható
erkölcsi vétségben, mert (1) nem hazudtam, és (2) mert igazmondásommal nem a barátom
halálát szándékoztam előidézni, hanem egy erkölcsi norma követelését teljesítettem.
Tartalmilag azonban nem lehet kétséges, hogy az absztraktan helyesnek tekinthető
magatartásommal, közvetve mégis a barátom halálát "okoztam", amire nincs mentségem.
A felelősség bürokratikus-intézményes keretek között: egyéni és hierarchikus felelősség
Az egyéni felelősség elvét egyaránt alkalmazzák a hétköznapi élet olyan individuális
élethelyzeteire, amelyben az egyén egyszerre „szerzője” és „végrehajtója” tettének, és az
egyén csoportban, szervezetben vagy intézményben elkövetett vétségének a megállapítására.
Csoportos cselekvés esetén egyéni felelősségről akkor beszélünk, ha a felelősséget a csoport,
a szervezet vagy az intézmény valamely individuális tagjára, mint egyénre ruházzuk rá. Ebben
az értelemben az egyén egy negatív társadalmi-politikai következményért csak akkor felelős,
ha tettével vagy mulasztásával ezt előidézte, vagy ha másként is cselekedhetett volna, s ezzel
a nemkívánatos esemény elkerülhető lett volna. Thompson az egyéni felelősség két típusát
különbözteti meg: az első esetet (a negatív végeredmény kizárólagos oka egy adott személy
magatartása) okozati (causal), a másodikat (az adott egyén másként is cselekedhetett volna)
akaratlagos (volitional) felelősségnek nevezi és értelemszerűen mindkettőt az egyéni
felelősség megjelenési formájának tekinti. Egy személy okként illetve okozóként való
minősítése csak azon kivételes esetekben megengedett, amikor kétséget kizáróan

megállapítható, hogy az adott cselekedet vagy mulasztás nélkül a negatív következmény nem
állhatott volna elő és semmilyen más cselekedet nem lett volna képes ennek létrehívására.
Valamely konkrét egyén okozóként való azonosítása annak is függvénye, hogy miként
definiálják és írják le magát a következményt. Ha a következményt túl általánosan
fogalmazzák meg, akkor kicsi annak a valószínűsége, hogy a csoporton, szervezeten vagy
intézményen belül sikerül egyetlen személyt okozóként megjelölni. Általánosságban
elmondható, hogy a következmény jellemzésének általánossági foka és a felelős személy
kiválasztásának lehetősége fordított arányban áll egymással. Az akaratlagos felelősség
kritériuma legáltalánosabb formájában azt mondja ki, hogy egy személy negatív társadalmipolitikai következményekért annyiban felelős, amennyiben ő az adott szituációban másként is
cselekedhetett volna, függetlenül attól, hogy döntésére nehezedett-e külső nyomás, vagy
kényszer. Ebben az esetben nem az így vagy úgy definiált következményekhez keresik az
okot, illetve az okozót - mint az okozati felelősség esetében -, hanem az egyén
magatartásának és a cselekvés körülményeinek a megértéséből és értelmezéséből próbálják
meg levezetni, hogy rendelkezésére állt-e az egyénnek a másként cselekvés opciója. Az
egyéni felelősség megállapítása, történjék az akár az okozati, akár az akaratlagos felelősségelv
alapján, számos ponton korlátokba ütközik, s mint felelősség elv és mérce, maga is
problematikus és korlátozott érvényességű. (1) Az egyéni felelősség elve csak olyan
esetekben alkalmazható, amelyekben a felelősség "osztatlan" és "teljes", amikor egyértelműen
megjelölhető az a személy, aki tettével vagy mulasztásával a nem-kívánatos következményt
létrehívta, vagy akiről bebizonyosodik, hogy másként is cselekedhetett volna, amivel a nemkívánatos esemény elkerülhető lett volna. (2) Az egyéni felelősség elve alapján nem tudunk
mit kezdeni az olyan káros társadalmi-politikai következményekkel, amelyeknek létrehívója
nem egyetlen személy, s amelyekhez így csak az "osztott felelősség" valamely formája
rendelhető. (3) Az egyéni felelősség-elv javára írandó ellenben az, hogy a maga szűk
érvényességi területén igazságos felelősség-elvnek tűnik, mert az egyéntől csak azt kéri
számon, amit az elkövetett vagy elmulasztott.
Az egyéni felelősség specifikus esetének tekinthető az intézményes keretekben alkalmazott
hierarchikus felelősség. A felelősség hierarchikus felfogásának klasszikus elvét Max Weber
fogalmazta meg, aki két dologból indult ki: (1) egyrészt abból, hogy a modern kormányzás
rögzített törvénykezési területeket és hierarchiát feltételez, amelyen belül az alsóbb szintű
hivatalnokokat a magasabb szintűek ellenőrzik, (2) másrészt Weber azt állítja, hogy éles
különbség áll fenn a politika és az adminisztráció között: a politikus egyfajta politikai

vállalkozó, a hivatalnok szakemberként a politikai vállalkozás céljainak a végrehajtója.
Politikusnak és közhivatalnoknak ebből a szétválasztásából vezeti le azután Weber azt, hogy a
politikus és hivatalnok magatartására egymástól különböző, sőt egymással ellentétes
felelősség elv vonatkozik. Szervezetileg a politikának az adminisztrációtól való elválasztása
azt diktálja, hogy a bürokrácia hierarchikusan alá van rendelve a választott köztisztviselőknek
- a politikusoknak. A bürokraták tevékenységét meghatározó szabályok és az olyan
ösztönzők, mint az előléptetési rendszer, az inkrementális fizetésemelés, a munkahely relatív
biztonsága, a számonkérhetőség és büntethetőség stb. mind azt a célt szolgálják, hogy a
bürokrácia hatékonyan legyen képes a politikai akarat gyakorlatba való átültetésére. A
politikai akarat az a vonatkoztatási keret, amely alapként szolgál annak a megítélésében, hogy
a bürokrácia eleget tett-e a politikai intencióknak. A jogi szankciókkal kikényszeríthető
(hierarchikus) felelősség lényegében az elszámoltatás szinonimája, amelynek két aspektusa
van: (a) az egyik az, hogy a közhivatalnok egyáltalán teljesítette-e a politikai vagy
intézményes autoritás direkcióit, (b) a másik pedig az, hogy "hatékonyan" és a jogi normákkal
összhangban tette-e ezt. A bürokrácia feladata ugyanis nem csak az, hogy a törvénybe iktatott
politikai célokat hajtsa végre, hanem az is, hogy ezt jogkonform módon és a költségek
minimalizálása mellett tegye meg.(Legális-racionális bürokrácia). Ahol az alárendelt
közhivatalnok felelős felettesének, ott a felettes tisztviselőt felelősnek tartjuk valamennyi
beosztottjának a döntéseiért. A miniszteriális felelősség doktrínájának lényege az, hogy (1) a
közhivatal valamennyi tagja felelős a miniszternek, (2) a miniszter hatályon kívül helyezheti
részlege tagjainak bármely döntését, (3) a miniszterről azt tesszük fel, hogy az teljes
mértékben kontrollálja részlegét és ennélfogva felelős minden olyan döntésért, amit a nevében
hoztak., (4) a miniszter a kormányfőnek vagy, mint a brit modellben, a parlamentnek tartozik
elszámolási kötelezettséggel, amely politikai kontrollt gyakorol a miniszter felett (parlamenti
megkérdezés). A kérdés az, hogy működik-e a valóságban ez a hierarchikus felelősségmodell? Jó okunk van arra, hogy kételkedjünk az igenlő válaszban. Annak a ténynek, hogy a
parlamenti megkérdezés nem adekvát intézménye a miniszter(ek) feletti politikai kontrollnak,
számos oka van: (a) az egyik az, hogy az adminisztráció túl naggyá és túlzottan "erőssé" vált,
(b) a másik az, hogy a parlament ennek arányában veszített erejéből. A bürokrácia súlyának a
megnövekedését és a parlament szerepének a relatív csökkenését jelzi az, hogy az
adminisztráció a pártrendszeren keresztül "mindig többségben van a parlamentben...A
parlamenti kérdésekre adott válaszok a legtöbbször nem informatívak...A miniszteriális

felelősség doktrínája, miszerint a közhivatalnokok teljes mértékben a miniszter kontrollja alatt
állnak és hogy a miniszter a parlament hatékony kontrollja alatt, merő fikció."
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meg Lucas. Másfelől a miniszteriális felelősség azért is merő fikció, mert azt feltételezi, hogy
(1) a miniszter képes áttekinteni valamennyi beosztottja összes tevékenységét, ami
nyilvánvalóan nincs így, (2) és mert azt is felteszi, hogy beosztottjai minden esetben az ő
tudomásával és beleegyezésével cselekszenek, ami szintén nem igaz. Nincs az a főnök, aki
képes lenne valamennyi beosztottjának a cselekedeteit ellenőrizni és nincs az a beosztott,
akinek feladata kimerülne a főnök utasításainak a teljesítésében. A bürokráciáról írott
könyvében A. Downs159 kifejti, hogy a csúcsvezetés és a hierarchia alsóbb szintjei közötti
munkamegosztás abban áll, hogy az egyes hierarchikus szintek közhivatalnokai saját
pozícióikra alkalmazzák és konkretizálják a csúcsvezetés absztrakt irányelveit vagy
rendelkezéseit és hogy a hivatal egy olyan vertikálisan tagolt "kollektivitásként" működik,
amelynek teljesítménye nem annak a függvénye, hogy a beosztottak milyen mértékben
valósítják meg a csúcsvezetés iniciatíváit, hanem annak, hogy hogyan konkretizálják,
értelmezik és applikálják azokat saját pozícióikra. Ha ez így van, akkor ez azt is jelenti, hogy
(a) a csúcsvezetés vagy a miniszter szakmailag nem kompetens és nem is lehet egymaga
kompetens beosztottjai tevékenységének a megítélésében, és (b) ha ennek következtében nem
képes alárendeltjeit ellenőrizni és hibázásaikat szakmailag korrigálni, úgy a miniszter nem
vállalhat erkölcsi felelősséget sem beosztottjai tevékenységért. A miniszter akkor vállalhatna
szakmai és erkölcsi felelősséget beosztottjai cselekedeteiért, ha ki tudná javítani beosztottai
hibáit, azaz ha szakmailag kompetens lenne azok tevékenységének a megítélésében.
Csakhogy a miniszterek és a csúcsvezetők nem omnipotensek, ahogyan a hierarchikus
felelősség-modellben azt előfeltételezik. A szakmai és az erkölcsi kompetencia jogilag
köthető ugyan a pozícióhoz, szubsztantíve, ténylegesen azonban sohasem: attól, hogy a
miniszternek de jure abszolút szakmai és erkölcsi kompetenciát tulajdonítanak - azaz azt
teszik fel, hogy annak sem racionalitása, sem erkölcsisége nem korlátozott -, ez még
korántsem jelenti azt, hogy de facto is rendelkezik ezzel a kompetenciával. A hierarchikus
felelősség modell és elszámoltatási rendszer lényeges pontokon analóg a vallási szervezetek
elszámoltatási rendszerével, például a jezsuita rendével. A jezsuita rendben, akárcsak a
minisztériumokban és más közhivatalokban az egyénnek explicit szabályok által definiált
keretek

158

között

kell

követnie

felettese

utasításait

és

parancsait,

amelyek

V.ö.J.R. Lucas, Accountability and Control, In: The Principle of Politics, Clarendon Press, Oxford
1985, 209-215.o.
159
V. ö. Anthony Downs, Inside Bureaucracy, New York, Harper and Row, 1967.
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engedelmességet a legnagyobb odaadással gyakorolni és benne kitűnni, mégpedig nemcsak
kötelező dolgokban, hanem másban is, még ha csak jelét venné is az elöljáró akaratának,
minden egyenes parancsszó nélkül. ...Minden erőnkkel, minden idegszálunk megfeszítésével
...az engedelmesség erényére törekedjünk, arra az engedelmességre, amellyel elsősorban a
pápának, azután a Társaság elöljáróinak tartozunk. ...Összpontosítsuk tehát minden erőnket és
jó szándékunkat az Úrban arra, hogy a szent engedelmesség bennünk, mind a végrehajtásban,
mind az akaratban, mind pedig az értelemben, mindig és minden tekintetben, tökéletes legyen.
Nagy készséggel, lelki örömmel és állhatatosan teljesítsük, bármit is parancsoljanak nekünk.
Győzzük meg magunkat arról, hogy a parancs mindenben helyes. Ellentétes elképzeléseinket
vagy véleményünket bizonyos vak engedelmességgel győzzük le. Terjedjen ez ki mindenre,
amit az elöljáró parancsol....Mindenki győzze meg magát arról, hogy akik az engedelmesség
alatt élnek, magukat elöljáróik által az isteni Gondviselés vezetésére és kormányzására kell
hagyniuk, oly módon, mintha holttest volnának: a holttest hagyja, hogy akárhová vigyék, és
akármilyen módon bánjanak vele. Hasonlítsanak az aggastyán botjához is, amely mindenütt és
mindenben szolgálatára áll annak, aki a kezében tartja. Az engedelmeskedő ily módon köteles
végrehajtani, mégpedig derült lélekkel, mindent, amire őt az elöljáró a szerzet egész
testületének javára fel akarja használni." 160
A politikus és a bürokrata, az elöljáró és a beosztott közötti "erkölcsi munkamegosztás"
paradoxonokhoz vezet. A hierarchikus intézményrendszerekben a morális munkamegosztás
több szinten jelentkezik: (1) a morális munka megosztásának az első formája a megbízó és a
megbízott, a céltételező és a cél gyakorlatba való átültetőjének egymástól való
elválasztottsága. (2) a második szintje a bürokratikus hierarchián belüli morális
munkamegosztásnak a szereptervező és a szerep-cselekvő poláris társadalmi-politikai
szerepekként való megrögzítése. (3) A morális munkamegosztás harmadik - az első kettőből
szükségszerűen következő - formája a számonkérő és a számonkért, az elszámoltató és az
elszámoltatott szerepeinek az egymástól való elválasztása. Ez utóbbi további következménye
az, hogy hasadás jön létre a tett és a tettért való felelősség között. Mint arra fentebb utaltam, a
teológus H.R. Niebuhr a "felelősségteljes Énről" adott leírásában a természetes személyt úgy
jellemzi, hogy az két egymással szembeálló, ám egymástól elválaszthatatlan "képzetben"
testesül meg: (a) az ember egyfelől teremtő, cselekvő lény, aki "szerzője" cselekedeteinek. (b)
160

Loyolai Szent Ignác, Jézus Társaságának Rendalkotmánya, In: Jézus Társaságának Rendalkotmánya,
Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya 1997, No.547, 159-160.o.

A felelősségteljes személy másik aspektusa az, hogy az egyén cselekedeteiért felelősséggel
tartozik közösségének. Intézményes keretek között a cselekvés szerzősége és a cselekvés
tényleges végrehajtása szétesik és különálló szerepekben objektiválódik: a politikus és a
bürokrata, a főnök és a beosztott, a politikus és az állampolgár, a bürokrata és az állampolgár
a megbízó és a megbízott szerepeiben viszonyulnak egymáshoz. Az a puszta tény, hogy a
megbízó - a cselekvés értelmi szerzője - és a megbízott - a megbízó által meghatározott cél
végrehajtója - egymástól független társadalmi szerepekben rögzülnek, azt is jelenti, hogy a
"cselekvés" mint olyan, maga is céltételezésre és a cél végrehajtására esik szét, ami azzal a
további következménnyel jár együtt, hogy a cselekvés és a cselekvésért viselt felelősség és
elszámolási kötelezettség sincsenek többé egyértelmű viszonyban egymással: azaz kétségessé
és problematikussá válik az, hogy vajon a cselekvés értelmi szerzője (megbízó) vagy annak
tényleges végrehajtója (megbízott) viseli-e a tett következményeit, vagy felelősségük
valamilyen értelemben megosztott. Ha felelősségük megosztott, akkor még mindig megmarad
a kérdés, hogy a megbízó és a megbízott milyen mértékben felelős a cselekedet
következményeiért és hogy milyen "elv" alapján lehet azt kijelölni a hierarchikusbürokratikus struktúrán belül? A megbízónak és a megbízottnak, a cselekvés értelmi
szerzőjének és a cselekvés végrehajtójának az egymástól való elválasztása az elszámoltatás
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megvalósították-e, a mások (főnökeik) által meghatározott célokat, s ezzel elvitatja, illetve
megtagadja tőlük a személyes felelősséget. Ezzel szemben, ha személyes felelősségüket
tételezzük, ez aláássa elszámoltathatóságuk jogi-politikai bázisát. Az elszámoltatás tehát
paradoxonokhoz vezet: ha a közhivatalnokok pusztán azért számoltathatóak el, hogy
hatékonyan ültették-e át a gyakorlatba a politikai iniciatívákat - azaz, ha a politikai hatalom
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-,
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következményeiért, mert magatartásuk nem annak a morális személynek a magatartása, aki
saját cselekedeteinek a "szerzője", hanem a szervezeti emberé, aki intézményes szerepe
kötelezettségeinek megfelelően, pusztán egy olyan politikai célt, parancsot vagy utasítást
teljesit, amelynek meghatározásában nem játszott konstitutív szerepet. Ha másfelől, a
közhivatalnok aktívan részt vesz a közösségi célok definiálásában, akkor hierarchikus
elszámoltathatósága kompromittálódik, mert ebben az esetben a politikushoz, vagy hivatali
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elöljárójához való viszonya nem a megbízottnak a megbízóhoz való viszonya, amelyen belül a
cselekvés értelmi szerzősége és ennek megvalósítása világosan elkülöníthetőek egymástól.
Az önmagunkért és a másokért való felelősség
Eddig a felelősség külső, objektív oldaláról beszéltünk, arról, hogy az egyén valamilyen
formában felelősséggel tartozik a számára külsőleg előírt jogi, politikai vagy erkölcsi normák
betartásáért, azaz a felelősséget azonosítottuk az eme normáknak való engedelmeskedéssel.
De valóban az engedelmeskedésben áll-e a felelősség lényege? Nem tartozik-e az egyén
felelősséggel önmaga életéért önmagának, vagy nem felelős-e az ember a másik emberért,
ember társaiért is? Vajon az önmagunkért viselt felelősség nem ugyanolyan fontos dolog-e,
mint a normáknak való megfelelés: lehet-e valaki másokért felelős anélkül, hogy saját
életéhez megfelelő komolysággal viszonyulna? Mit jelent az, hogy komolyan vesszük
önmagunkat? Mindenekelőtt azt, hogy felelősséget vállalunk önmagunkért.
Az ember felelős a saját életéért, mert annak kizárólagosan ő a szerzője és alakítója - állítják
az egzisztencializmus gondolkodói, többek között Sartre. Ha úgy gondolunk önmagunkra,
mint akit saját céljai határoznak meg, ez egyet jelent annak a kérdésnek a megfogalmazásával,
hogy "valóban az akarok-e lenni, aki vagyok", azaz eddigi törekvéseimet, céljaimat továbbra
is a magaménak akarom-e vallani, vagy éppen ellenkezőleg, valami mást akarok kezdeni
önmagammal. Az önmagunkért viselt felelősség Charles Taylor162 szerint az önmagára
reflektáló egyén kétféleképpen határozható meg: (1) a vágyak és célok kijelölésével és (2)
annak alapján, hogy az egyén felteszi-e önmagának a „milyen ember akarok lenni ?” kérdését.
A célok és vágyak szintjén mozgó egyént „az alternatívák egyszerű mérlegelőjének” nevezi,
mert itt a reflexió kifelé irányul, arra, hogy a külsőleg adott alternatívák közül a személy
melyiket választja. Ez a választás szubjektív preferenciák függvénye. Az alternatívák
egyszerű mérlegelője az utilitarista erkölcsiség talaján áll, választása a haszonmaximálásra
irányul és nem arra, hogy életét hogyan fűzhetné fel valamely érték melletti elkötelezettségre.
Taylor az alternatívák egyszerű mérlegelőjével szembe állítja az "erős értékelőt" (strong
evaluator), akinek számára a kívánatos, a vágyott nem a maga közvetlenségében adott: ez nem
egyszerűen az, amit kíván, annak várható következményeivel egyetemben, hanem olyan
reflektált vágy, kívánság, törekvés, cél, amelyhez hozzátartozik az eredendő vágy kvalitatív
értékelése is: így ez reflektált vágy, mert értékszempontok alapján minősíti nemesnek vagy
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nemtelennek az eredendő vágyat. Ez a reflexió nem merül ki a választás következményeinek
egyszerű számbavételében - ez utilitarizmus lenne - , nem pusztán arról van szó, hogy "A"
alternatíva vonzóbb-e számomra, mint "B", hanem arról, hogy valamely értékszempont
alapján - mondjuk - "A"-t magasabbra értékelem, mint "B"-t. Az erős reflexiónak pontosan az
a lényege, hogy a vágyak között differenciál, azok között állít fel értéksorrendet, nem pedig a
vágyott dolgok között.(Az alternatívák egyszerű mérlegelőjének és az erős reflexiónak az
erkölcsisége hasonlóképpen viszonyul egymáshoz, mint Weber "átlagos" és "heroikus
etikája").A kérdés az, hogyan hozható egymással kapcsolatba a reflektálatlan és a reflexió
értékelő szempontjai által kiigazított, vagy módosított vágy? Ezek összemérhetetlen dolgok érvel Taylor - , mert az egyszerű értékelő vágya "kifejezhetetlen", tapasztalata valami
közvetlen, nyelven inneni, az erős értékelő pedig a szituációtól elvonatkoztatott, absztrakt,
nyelvi formára hozott vágy, amely pusztán azt fejezi ki, hogy melyik vágy értékesebb a
másiknál, de az eredendő vágyat nem tudja megragadni a maga közvetlenségében. Míg az
egyszerű mérlegelő számára a de facto vágyak beteljesülésének kívánatos volta a tét, az erős
értékelő tekintetbe veszi a különféle lehetséges életmódokat és létezési módokat. A kérdést,
hogy felelős-e tetteiért az egyszerű értékelő, Taylor nyitva hagyja, de az erős értékelő
felelőssége elvitathatatlan, mert életformáját tudatos értékszempontok alapján ő maga
választotta. Amikor önmagunk vágyait értékeljük, akkor ez nem ugyanaz a dolog, mint amit
az egyszerű mérlegelő tesz, amikor két vágyott dolog között állít fel preferencia sorrendet. Az
egyszerű értékelő értékelése ugyanis nem változtatja meg az értékelt dolgok objektív
minőségét, ezzel szemben az erős értékelő saját vágyaira irányuló értékelő reflexiója
megváltoztatja tárgyát, azaz magát az értékelő személyt. Ha például szeretnék leszokni a
dohányzásról, ha vágyom a dohányzásom fölötti kontrollra, akkor ez a másodlagos vágy - ha
elég erős - meg fogja változtatni az első rendbeli vágyhoz, a dohányzás "gyönyörűségéhez"
való viszonyomat, aminek eredményeként abba fogom hagyni a dohányzást, dohányzóból
nem dohányzóvá fogok válni: megváltozom, mássá válok. Noha az a kísérlet, amelyben
megpróbáljuk megfogalmazni és leírni, hogy számunkra mely törekvések, életformák és
értékek fontosak és miért azok, teljesen különbözőnek tűnik az egyszerű vágy értékelésétől,
mert az előbbi általánosított, reflexív értékelés: azonban ez mégsem lehet igazán
ellentmondásban a közvetlen vággyal, mert az a vágy, életforma, érték, amelyet magasra
értékelünk nem pusztán a reflexió szülötte, amelynek gyökerei valami rajtunk kívül álló
objektív helyességben állna. Reflexiónk csak azt a vágyat hozza felszínre, csak azt képes
artikulálni és megítélni, ami már valamilyen formában korábban is a miénk volt, de amit nem
tudtunk megfogalmazni, nyelvi formára hozni. Az egyszerű értékelés és az erős reflexió

közötti különbség relatív, mert önmagunk vágyainak, életformánknak, céljainknak a
megítélése és értékelése ugyanolyan bizonytalan, mint amilyen az egyszerű vágy
kifejezhetősége. Az egyszerű vággyal kapcsolatosan az a probléma merült fel, hogy az néma,
képtelen arra, hogy önmagát megfogalmazza és kommunikálja. Ennélfogva bírálat sem érheti.
Az erős értékeléssel kapcsolatosan pedig mindig megfogalmazhatunk kételyeket, az mindig ki
van téve a bírálhatóságnak. Az erős értékelés a személyiség belső vonatkoztatási kerete,
amivel szemben mindig föltehető a kérdés, hogy vajon nem illúzió-e, nem önbecsapás-e,
ahogyan önmagunkat látjuk és nem fog-e értékelésünk csalódásokhoz vezetni. Nem pusztán
vágyott Én-t fejez-e ki erős értékelésünk, amely maszkként fedi el valódi Énünket? Nem
ünnepi, vasárnapi Én-e az, amelyben önmagunk és mások előtt tetszelgünk, amit az ünnep
leteltével leveszünk és elhajítunk? Röviden: az erős értékelés olyan természetű, hogy mindig
lehetőség van az újraértékelésre. Mindig fölvethetjük a kérdést: újra kell-e értékelnünk
legalapvetőbb értékeléseinket? Tisztában vagyunk-e vele, mi az, ami elengedhetetlen az
önazonosságunkhoz? Meghatároztuk-e, hogy mit tekintünk önmagunk számára legmagasabb
rendű életnek? Az újraértékelés az erős értékelésekre, az azok alapján konstituálódó
életformákra való rákérdezés és ilyesformán a reflexióra adott reflexió. Az újraértékelés
radikális erős értékelés, mert a már elfogadott életformát vagy személyiséget kérdőjelezi meg,
a már elfogadottal szembeni alternatív erős értékelések felsorakoztatásával. A radikális
értékelés sajátos reflexió, amely az Énre irányul, benne az ember önmagát igyekszik
megfejteni, a Szfinx kérdésére (a „mi az ember?” kérdésére) szeretne személyes választ kapni.
Miután az önmegfejtés az ember legszemélyesebb és legemberibb feladata, ezért az ember a
legszemélyesebb értelemben felelős önmagáért, azért, hogy mit csinál önmagából. Az
önmagunkért vállalt személyes felelősség ebben az értelemben nem pusztán racionális döntés,
vagy választás dolga, amely csupán az akaraton vagy a szándékon múlna. Természetesen
szándékomban kell álljon, hogy kezdjek az életemmel valamit ahhoz, hogy valamilyen
értelemben formát kapjon ez az élet. Ez azonban csak a dolog egyik oldala. Az, hogy milyen
formát kap, legalább annyira függ a tudattalan misztériumától és a külső társadalmi
körülményektől, amelyek szerepe a radikális újraértelmezésben válik nyilvánvalóvá.
Márpedig akkor az, hogy milyen formát adunk életünknek nem pusztán az önreflexió
aktivitásának a függvénye. Azaz önmagunkat nemcsak megformáljuk, hanem ezt a formázó
tevékenységet bizonyos értelemben el is szenvedjük. Hogy milyen személyiséget kreálunk
önmagunkból, milyen életformát választunk stb. az bizonyos értelemben hatókörünkön,
autoritásunkon kívül áll. Ez azonban paradoxonhoz vezet, mert mint Taylor mondja, az
önmagunkért vállalt felelősség csak az önreflexióra vonatkozik, arra, hogy milyen értékeket,

törekvéseket vallunk magunkénak, és hogy ezeknek szellemében élünk és cselekszünk-e. Ha
azonban adott életformánkra és személyiségünkre is rákérdezünk, az értékek pluralizmusából
következően illetve egy egyetemes erkölcsi metanyelv hiányában, racionálisan nem dönthető
el, hogy választott erős értékelésünk objektíve helyes-e. A tudattalan és a külső társadalmi
körülmények véletlenszerűsége betolul ebbe a választásba, ezek hatásáért pedig nem
vállalhatunk felelősséget, mert az ilyesfajta racionalitás (ha a tudattalannak egyáltalán van
racionalitása), a szándék vagy akarat kompetenciáján kívül fekszik. Az önmagunkért viselt
felelősség paradoxonja abban nyilvánul meg, hogy egyszerre vagyunk felelősek is saját
sorsunk alakulásáért meg nem is.
Az ember azonban nem izolált lény, sorsának alakulását nemcsak az általa örökölt genetikai
lutrinak és személyes erőfeszítéseinek az egymáshoz való viszonya szabja meg, hanem a
másik ember, a tágabban felfogott közösségei is, amelyekkel közvetlen vagy közvetett
társadalmi kapcsolatokra lép. Az önmagunk iránti felelősség semmiképpen nem választható el
a másik emberért való felelősségtől és megfordítva. Ha az egyén csak interszubjektív
viszonyaiban létezik, akkor mindkét fajta felelősséget, az önmagáért viselt felelősséget is és a
külső erkölcsi, jogi, politikai normáknak betartásáért való felelősséget is az interszubjektivitás
kontextusán belül kell értelmezni. A dolog azon fordul meg, hogyan értelmezzük az
interszubjektivitást, mint az emberi együtt-lét (Heidegger: Mit-Sein) egzisztenciális
alaphelyzetét. Az interszubjektivitást értelmezhetjük úgy is, mint Levinas,163 aki
Dosztojevszkijt idézi: "Mi mindnyájan felelősek vagyunk egymásért". Levinas számára a
másokkal való együtt-lét az emberi egzisztencia elvitathatatlan attribútuma, amely
mindenekelőtt a dosztojevszkiji felelősséget jelenti. Levinas azt állítja, hogy a felelősség a
szubjektivitás primer és fundamentális alapstruktúrája. Ha a felelősség mindenekelőtt a
másikért való felelősséget jelenti, akkor ez azért való felelősség, amit nem én tettem, vagy
azért, ami számomra nem lényegbevágó. Ez az egzisztenciális felelősség az egyetlen jelentése
a szubjektivitásnak és ennek nincsen köze például a szerződéses kötelezettséghez, és nem
hasonlítható a kölcsönös előnyök kalkulációjához sem. Ennek nincsen szüksége hangra,
nyelvre, sem a reciprocitás elvárásaira, sem pedig a kölcsönös jószándékra. Itt nem azt
tesszük fel, hogy felelősségem egy felsőbbrendű hatalom parancsán nyugszik, amelyet az
erkölcsi kódex, a pokol vagy a börtön fenyegetése szankcionál. Másokért való felelősségemet
nem korlátként viselem, nem rám kivetett kényszernek tekintem, mert szubjektumként való
163
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létezésem csak felelősségteljes létezésemben realizálódik: felelőssé válok, mihelyst
szubjektumként tételezem magam. Ily módon felelőssé válni azonos azzal, mint
szubjektumként tételezni magam, ami kifejezetten az én ügyem. Az így értelmezett
interszubjektiv reláció aszimmetrikus viszony, a nélkül vagyok a másikért felelős, hogy azért
bármiféle ellentételezést vagy kölcsönösséget várnék el. Ha a reciprocitás itt szóba jöhet,
akkor az a másik ügye, nem pedig az enyém. Levinas szerint a felelősség az emberi
szubjektivitás létmódja és mint ilyen a moralitás és minden interszubjektiv viszony primer
struktúrája és modellje, amelyre nincsen befolyással semmilyen olyan, nem-morális
meggondolás, mint amilyen az érdek, a kalkuláció, a reciprocitás vagy az optimalizálás. E
szerint a moralitás lényege a másik irányában való elkötelezettség. Levinas szerint a másik
irányában való

felelősség vagy elkötelezettség időtlen: fölötte áll

a társadalmi

berendezkedéseknek és kultúráknak egyaránt. Nem a moralitást lehet levezetni a társadalmi és
kulturális evolúcióból, hanem éppen fordítva: a társadalmi és kulturális folyamatok csak ott és
akkor kezdődhetnek el, ahol és amikor a moralitásnak a struktúrája, mint a másokért érzett
felelősség, az emberi interakciók ősmodelljeként már készen áll. Ebben az értelemben a
moralitás illetve a másikért érzett felelősség abszolút és örök.
A felelősség, mint minden morális magatartás talp köve a másik "közelségéből" emelkedik ki.
A közelség felelősséget jelent, a felelősség közelséget. Istenben, a nyugati civilizáció
kifejlesztette az abszolút, vagy teljesen Másik vagy másikság fogalmát. Az egyénnek ehhez a
totálisan másikhoz való viszonya képezte a reális másikhoz, a többi emberhez való
viszonyának az alapmodelljét. "Döntő fontosságú az, hogy az abszolút, transzcendens Isteni
Másik vált az Én értelmének legfontosabb vonatkoztatási keretévé. Az egyén, mint egyén
elsősorban Istenhez való viszonyában létezik. Minden egyén megismételhetetlen létező, aki
közvetlenül Istennek felelős lelki gazdagságáért és ember társa jólétéért. Az egyén
felértékelődése az emberi élet Istennek való szentelése útján valósul meg...A keresztény
gondolkodásban fontos az a tény, hogy az egyének közötti viszonyok a közös Istennel való
közösségre alapozódnak. Az egység a teljesen Másikban, nemcsak az individuális Ént
határozta meg, hanem az Istenben való közösség közösségét is" 164
Az önmagunkért való felelősség taylori modellje és a Másikért való felelősség levinasi
koncepciója nem pusztán a felelősségről szólt, hanem annak alapjáról, az emberi
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autonómiáról is. A radikális újraértékelések elmélete megmutatta, hogy az emberi autonómia
korlátozott, mert életünk sorsának alakulását tudatos erőfeszítéseink és értékválasztásaink
mellett, tudattalan és véletlen tényezők is befolyásolják. A Másikért való teljes felelősség
levinasi elmélete pedig azt emelte ki, hogy az egyén autonómiájának alapja a Másik iránti
felelősség

elfogadásában

gyökerezik.

Meglátásom

szerint

Taylor

és

Levinas

felelősségelmélete kiegészíti egymást, mert az ember személyes cselekvése kétséget kizáróan
magában foglalja az önmagunkért és a másokért való felelősség aspektusát is, mert
cselekvéseink szerzőiként és megvalósítóiként felelősséggel tartozunk önmagunknak is és
másoknak is (azoknak, akiket magatartásunk valamilyen formában érint.) Cselekedeteink
ugyanis "két irányúak": (1) egyszerre irányulnak a külvilágra, amelyben valamilyen célt,
eszmét, értéket valósítunk meg általuk, s ez mindig valamilyen társadalmi kontextusban
történik, azaz magatartásunk mindig interszubjektív, (2) másfelől cselekedeteink önmagunk
felé is irányulnak, általuk és bennük adunk formát és tartalmat életünknek, vágyainknak,
értékeinknek és életformáinknak. A személyes felelősség ennélfogva egyszerre felelősség
önmagunkért és az interszubjektivitásért vagy társadalmi kontextusért, azaz felelősség
másokért. Az interszubjektivitás, a társadalmi kontextus, amelyben cselekszünk, mindig
intézményesített és ennélfogva bizonyos szabályokat ír elő az egyéni viselkedés számára. Az
a kérdés, hogy az emberi kapcsolatok szervezésében és szerveződésében milyen súlyt kapnak
a szabályok és milyet a spontaneitás, az adott pillanat megismételhetetlenségéből fakadó
véletlen, az a szóban forgó kapcsolat "természetének" a függvénye. A személyes találkozások
kevésbé formálisak, mint az intézményesítettek, mert nagyobb teret engednek a véletlennek, a
pillanat esetlegességének: a szemtől-szembe interakciók "nyitottabbak" a formalizált szerepkapcsolatoknál, amelyek zártabbak, és amelyekben a funkcionalitás kevesebb teret enged a
spontaneitás és a véletlen számára. A személyes találkozásokon a magatartást szabályozó
formális szabályok mesterségeseknek, kimódoltaknak, inadekvátoknak bizonyulnak, amit a
találkozás előrejelezhetetlen dinamikája tár fel. A formális szabályok - mint amilyenek a
szervezeti normák, a felettesek direkciói és instrukciói - akadályai az "autentikus" kapcsolat
kialakításának, mert eltávolítják egymástól az embereket, blokkolják az autentikus érzéseket
és egészében a másikkal való kontaktust. Az emberek egymástól való eltávolítása (amint azt
Bauman oly érzékletesen bizonyítja a "gonosz társadalmi természetéről" írott munkájában)
egyszersmind a moralitástól és a másikért érzett felelősségérzéstől való eltávolítás is. A
moralitás és a felelősség "közege" a közelség (Levinas) , ennek alternatívája pedig a
társadalmi távolság, amit a közvetlen erkölcsi viszony hiányával azonosíthatunk.
"Eltéphetetlenül a közelséghez kötötten a moralitás, úgy tűnik, az optikai perspektíva

törvényével mutat rokonságot. ... A távolság növekedésével a másikért való felelősség
összezsugorodik, a tárgy morális dimenziói elhomályosulnak, egészen addig, míg mindkettő
el nem éri az enyészpontot és eltűnik a képből."
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kontextusokban a kontextus és benne a másik ember iránt érzett felelősség absztrakt, dologi
formát ölt magára: az ember nem személyesen, nem közvetlenül és nem totálisan érez
felelősséget a másik ember iránt, hanem személytelenül - a pozícionális kötelezettségek vagy
a szakértelem megszabta objektív kereteken belül -parciálisan és funkcionálisan.
Az embernek nemcsak a másik ember iránti felelőssége válhat formálissá és kiüresedetté,
hanem az önmagáért érzett felelősségérzete is: az embernek nemcsak a másik emberhez való
viszonya lehet inautentikus és eldologiasult, hanem az önmagához való viszonya is. A két
dolog szorosan összefügg egymással: a mások irányában megnyilvánuló felelőtlenség egyben
felelőtlenség önmagunk irányában és megfordítva. A felelőtlen személy morális és
pszichológiai degenerálódásának egyik alapformája a narcizmus, a másik pedig a személyiség
másokban való feloldódása. A narcizmus patologikus mert „pszeudo-önbelátásra”, az
önismeret hiányára épül, amely C. Lasch166 szerint a leértékelt Én önelnyelésében gyökerezik,
aki reménytelenül próbálja elhárítani világban való egyedül-létének a szorongásait. A
narcizmus tragédiája az intimitástól való félelemben leli magyarázatát: intimitás hiányában a
narcisszisztikus személy tagadja az interszubjektivitás minden formáját, elveti azt a társadalmi
kontextust, és a Másikat, amely és aki lehetővé teszi a valódi önreflexiót. Az ilyen személy
képtelen az értékekkel és a másokkal való azonosulásra: az értékekre és a másik emberre való
igénye puszta pózként lepleződik le. Az önreflexivitás hiányából fakadó másik véglet a
személyiség kontúrjainak az elmosódásához, a személyes identitás elvesztéséhez vezet.
Szemben a narcisszisztikus tudat örök bizonytanság érzésével, instabilitásával és
kiszámíthatatlanságával, a személyiség felolvadása a másikban a komfort, a stabilitás érzését
nyújthatja, de a sors iróniája, hogy az olyan személy, aki elveszítette identitását, egyben azt a
képességét is elveszítette, amely képessé tenné őt valódi kapcsolatok kiépítésére. A narcizmus
és az egybefolyás patológiája kiegészítik egymást: míg a narcisszisztikus személyiség azért
áldozza fel a kapcsolatait, hogy fenntarthassa a szuverenitás hamis látszatát, addig az
egybefolyásnál a személyes függetlenséget áldozzák fel egy hamisan értelmezett társadalmi
kapcsolatért. Az utóbbi valamiféle mesterséges harmóniához vezet, amelynek ugyanaz a
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funkciója, mint a narcizmusé: annak a szorongásnak az elrejtése, amely az autonóm morális
élettel kapcsolatos.
A felelősségteljes cselekvés az önmagunk és a mások iránti felelősség egysége, amelynek
alapja a fent megrajzolt kettős értelemben vett önreflexió. A felelősségteljes döntések mindig
társadalmi kontextusban játszódnak le és mint láttuk ez a kontextus az egyén számára nem
pusztán külsőleges adottság, amihez mint "realitás elvhez" igazodnia kell, hanem bensőséges
is, amelyet az egyén az interiorizált másik (Mead) formájában személyisége konstituens
mozzanatává emel. Ha a szociabilitás nem pusztán külső az egyén számára, akkor ez lényeges
következményekkel jár az etika társadalmi státusát illetően is. Martin Buber167 ezen az alapon
választja el a felelősség fogalmát a Nyugat morálfilozófiájának két uralkodó irányzatától: a
teleologikus utilitarizmustól és a deontikus kantiánizmustól, amelyek Buber értelmezésében
nem a felelősség etikai kérdéseivel foglalkoznak, hanem olyan individualisztikus pozícióból
megfogalmazott etikai kérdésekkel, mint a "Mit kell tennem?" Amint korábban láttuk, az
utilitarizmus ezt a kérdést abban konkretizálja, hogy mi a célom, eszményem vagy teloszom, s
úgy definiálja az etikát, mint ami a szubjektív preferenciákkal azonosított, nem problematizált
"jó" vizsgálatára irányul. A kantiánus tradíció ezzel szemben azt a kérdést teszi fel, hogy mi
az alapvető törvénye és normája az emberi életnek, ami a jóra vonatkozó képzeteket és
meggondolásokat alárendeli annak a morálisan helyes cselekvésnek, amelyet függetlenít a
cselekvés következményeitől. Buber rámutat arra, hogy mindkét irányzat egyetért abban,
hogy elméletileg lehetséges meghatározni a "helyesség" normáit. Közös vonása az
utilitarizmusnak és a kantizmusnak az is, hogy az egyének magatartását a "normatív
helyesség" alapján kell megítélni, azaz az egyén elszámoltatható és felelősségre vonható, ha
magatartása megsértette a helyes viselkedésre vonatkozó normákat. Buber azonban úgy véli,
hogy az atomizált egyén cselekedeteire értelmetlen dolog ráhúznunk a "felelős" vagy
"felelőtlen" jelzőt, mert a felelősség csak olyan cselekedetekre vonatkozik, amelyek egy
bizonyos társadalmi kontextusban minősíthetőek helyesnek vagy helytelennek, nem pedig a
"jó" vagy a "helyes" absztrakt kritériumainak a szempontjából.
Reinhold Niebuhr168 - Buberhez hasonlóan - abból indul ki, hogy a "Mit kell tennem?"
"eticista" kérdését meg kell előzze az a kérdés, hogy "Mi folyik itt?" (What is going on?)A
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"Mi folyik itt" kérdésnek azért kell megelőznie a "Mit kell tennem?" kérdését, mert a
felelősségteljes cselekvés társadalmi cselekvés, amely mint ilyen szükségképpen foglalja
magában az interakcióban vagy társadalmi

diskurzusban résztvevők intencióinak,

kérdéseinek, cselekedeteinek és reakcióinak a kölcsönös interpretációit. A felelősségtulajdonításnak egy társadalmi diskurzus kontextusában kell megtörténnie, aminek az az
alapja és magyarázata, hogy maga a cselekvés vagy magatartás is a szocium kontextusában
zajlott le, az nem tekinthető a társadalmi kontextustól függetlenített, absztrakt Én pusztán
privát akciójának. Niebuhr az elszámoltatást a társadalmi diskurzus integráns vonásának
tekinti, de azt nem a normáknak való "engedelmesség" szinonimájaként határozza meg, amely
elválasztja és szembeálltja egymással a normát és a cselekvő személyt csakúgy, mint a
"felelősségre vonót" és az "elszámoltatottat": a cselekvés "morális szerzőségét" és az azt
megítélő "erkölcsbírót". Niebuhr értelmezésében az elszámolás, a "Miért tetted ezt?" kérdésre
adott válasz nem individuális, hanem "közös felelet" kell legyen. Az így értelmezett
elszámolás "faktuális elszámolás", azaz a közösen konstruált kontextusoknak az
interpretációja, amely arra irányul, hogy megértsük azt, hogy "mi folyik itt" és hogy
meghatározzuk, hogy mi a helyes cselekvés az adott kontextuson belül. Niebuhr koncepciója
szerint a felelősségteljes cselekvés "lényege" az, hogy az egyszerre személyes és társadalmi
cselekvés, amely megítélhető a külső megfigyelő - az elszámoltató - "objektív" és a cselekvési
szituációban lévő "szubjektív" perspektívájából. "Tiszta kapcsolatot" előfeltételezve ezek a
perspektívák nem polaritásokként állnak egymással szemben, hanem sokkal inkább egymás
olyan komplementereiként, amelyek alapját az interpretációk stabil sémája, a közösen osztott
"erkölcsi köznyelv" képezi.
A "külső" normák betartásának vagy be nem tartásának a kérdése, valamilyen tettnek vagy
annak elmulasztásával kapcsolatos vádaskodás és igazolás a mindennapi élet erkölcsi
diskurzusainak elemi életténye. A felelősség megállapítása egy baráti vagy családi
civakodásban nem egy független autoritásnak - döntőbírónak vagy főnöknek - a dolga, aki a
normáknak az adott esetre való applikálásával eldönti, hogy ki felelős és milyen mértékben,
hanem maguknak a feleknek, a cselekvőnek és a számonkérőnek az együttes ügye. A
felelősség megállapítása ez esetben egy diskurzus eredménye. Kérdésedre, hogy "Miért tetted
ezt", bevallom, hogy valóban én követtem el az adott dolgot és magatartásom védelmében
megpróbálok indokokkal előhozakodni. Ha indokaimat elfogadod, ez elégtétellel fog engem
eltölteni, esetleg meg is dicsérsz értük. Ha indokaim számodra elfogadhatatlanok, és én is
belátom, hogy azok valóban elfogadhatatlanok, akkor bocsánatot kérek tőled és elismerem,

hogy jogodban áll engem megdorgálnod. Lesznek azonban olyan élethelyzetek, amelyekben
el fogom utasítani a bocsánatkérést, mert amit te bűnös cselekedetként rósz fel nekem, azt én
nem tekintem bűnnek. A felelősségről folytatott vitánkban te főként a külső megfigyelő
perspektíváját fogod képviselni, azét, aki a cselekvés végeredménye és következménye felől
indulva a cselekvés okát kutatja. Én, mint aki cselekvési szituációban álltam, amikor
megcselekedtem, amit megcselekedtem, saját belső indokaimra, jó szándékomra fogok
hivatkozni. Ahhoz, hogy megérts engem, bele kell helyezkedj az én helyzetembe, el kell
képzelned a cselekvő szituációját: azt a kérdést kell feltenned, hogy mi lehetett cselekvésem
szándéka, vagy motívuma, azaz azt kell pontosan megkérdezned önmagadtól, hogy te mit
tettél volna az én helyemben, vagy egy ehhez hasonló helyzetben mit tanácsoltál volna
nekem. Ha így jársz el, akkor megértesz engem, a szándékomat és a motívumaimat. Ha én is
meg akarom érteni vádaskodásaidat, azt, hogy miért vonsz engem kérdőre, akkor nekem is
kötelességem belehelyezkednem a te eredendő perspektívádba, abba, hogy szándékom,
akaratom, célom vagy vágyam és ezen alapuló döntésem egy olyan esemény okává vált,
amely a nyilvános világban ilyen meg ilyen objektív következményekhez vezetett, függetlenül
szubjektív intencióimtól. A számonkérő és a cselekvő egymástól eltérő perspektíváinak a
kölcsönös

adaptálása

vezet

el

bennünket

az

eseménynek,

a

motívumoknak

és

következményeknek kölcsönös megértéséhez és a felelősségnek, illetve a felelősség
mértékének a megállapításához. Ebben az esetben a felelősség megállapítása kettőnk közös
tevékenységének az eredménye, noha a számonkérő és a cselekvő morális szerepei nem esnek
egybe. A felelősség megállapításának interszubjektiv folyamata azonban nem parttalan, mert
feltételezi a cselekvés megítélésének alapjául szolgáló normák közösségét, azt, hogy
mindketten hasonlóan gondolkodunk arról, hogy mi a morálisan helyes és helytelen.
Előfordulnak azonban olyan helyzetek és esetek is, amikor a "Miért tetted ezt" számonkérő
kérdését értelmetlennek fogom találni. Te gondolhatod azt, hogy amit tettem, az bűnös és
megbocsáthatatlan cselekedet, én pedig vélekedhetek ezzel ellentétesen. Ha te pacifista vagy,
én meg háborúpárti hazafi, és megkérdezed tőlem, hogy miért öltem a háborúban, én
kérdésedet saját értékrendem alapján irrelevánsnak fogom találni, mert azok az értékek és
normák, amelyek alapján egy katona magatartását eltérően ítéljük meg, inkommerzurábilisak.
Én állhatok az utilitarista etika talaján, amely azt mondja, hogy az ellenséget megölni jó és
hasznos dolog: mi több, nemzeti érdek. Te vélhetően a deontikus etika normáit fogadod el és
azt mondod, hogy embert ölni minden körülmények között bűnös dolog. Diskurzusunk ez
esetben valójában nem arról szól, hogy én felelős vagyok-e és ha igen, milyen mértékben,
hanem sokkal inkább a cselekvés különböző mércéinek az összehasonlíthatóságáról. Egy idő

után vagy abba fogjuk hagyni a vitát, vagy elkezdünk olyan metaelvek után kutatni,
amelyekben helye lehetne mind az utilitarista, mind a deontikus etika megfontolásainak
A közösen osztott erkölcsi normáknak, az erkölcsi köznyelvnek az előzetes megléte
előfeltétele annak, hogy a "felelősségteljes személy" két aspektusát, az embert mint teremtőt
és az embert mint cselekedeteiért elszámoltathatót "újraegyesíthessük". Az egyesítés itt nem
azt jelenti, hogy egybe mossuk vagy megszüntetjük a felelősségrevonó és a felelősségrevont
személyek "szerepeit", hanem egyszerűen arról van szó, hogy megszüntetjük ezek között a
szerepek között az alá-és fölérendeltség hatalmi viszonyát azáltal, hogy a felelősség
megállapítását célzó diskurzus "egyenrangú" mozzanataivá fokozzuk le azokat.
Az elszámoltatás konvencionális fogalma hatalmi viszony, és mint ilyen nem csak
intézményes hatalmat jelent - pl. a szervezeti hierarchia elöljárójának azt a jogát, hogy a
pozícionális kötelezettségek megsértőit elszámolásra kényszerítse -, hanem erkölcsi
értelemben vett hatalmat is involvál a felelősségrevonó oldalán, mert a felelősségrevonó
erkölcsi tisztaságát posztulálja. Az erkölcsi tisztaság vagy bűntelenség posztulálása az elöljáró
oldalán

egyet

jelent

azzal,

hogy

erkölcsi

felsőbbrendűséget

tulajdonítunk

a

felelősségrevonónak és ezzel jogosultságot a felelősségre vonás gyakorlására. Az erkölcsi
bűntelenség-tulajdonítás tulajdonképpen a hatalom egyik legitimációs bázisa. Az emberek
azonban nem bűntelenek és nagyon messze jár az igazságtól az a szemlélet, amely az
embereket tisztákra és bűnösökre osztja fel. Kierkegaard169 nevéhez fűződik annak a mély
belátása, hogy a bűntelenséget nem szabad azonosítanunk a gonosz hiányával: a
bűntelenségnek nem a bűnösség az ellentettje, hanem az ártatlanság, a jóról és rosszról való
tudás hiánya, az erkölcsi értelemben vett helyesnek és a helytelennek a nem ismerete. Az
ember azonban nem ártatlan - különösen akkor nem, ha hatalom van a kezében - mert
különbséget tud tenni aközött, hogy mi a jó és mi a rossz, de nem is bűntelen, hanem sokkal
inkább a bűnnek és a bűntelenségnek együttes hordozója és létrehozója. Az erkölcsi
elszámoltatás fogalma és gyakorlata nemcsak ott követ el hibát, hogy bűntelennek tekinti a
felelősségrevonót, hanem abban is téved, hogy azt feltételezi, hogy a felelősségre vonáson és
a büntetésen keresztül, a bűn és a gonosz "megszüntetésén" keresztül helyreállítható a
bűntelenséggel azonosított erkölcsi világrend. A gonosz és a bűn eszerint az "engedelmesség"
(hatalom) útján tartható sakkban és üldözhető ki a világból. Ez azonban nemcsak tévedés,
hanem erkölcsileg is elfogadhatatlan, mert a világ önmagában sem nem rossz, sem nem jó,
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következésképp a büntetés illetve a bűnt megakadályozó engedelmeskedés nem is állíthatja
helyre a bűntelenséget.
A kollektív felelősség
Bizonyos negatív következményekért és mulasztásokért gyakran teszünk felelőssé
nemzeteket, szervezeteket, testületeket és korporációkat. Van-e valami értelme és tartalma a
kollektív felelősség tulajdonításának, s nem vonja-e kétségbe a felelősség hagyományos
fogalmát: azaz nem arról van-e szó, hogy a kollektív felelősség tulajdonítás kapcsán az egyik
embert tesszük felelőssé a másik cselekedetéért? Másként fogalmazva: ha a felelősség
megoszlik a csoport tagjai között, illetve ha minden csoporttagra kiterjed, akkor nem tűnnek-e
el az azon egyéni cselekedetek közötti különbségek, amelyek a kollektív cselekvés
végeredményéhez hozzájárultak? H.D.Lewis
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vélekedik, hogy ha elfogadjuk a kollektív felelősség elvét, akkor minden tett egyformán lesz
jó, illetve rossz: csupán megítélés függvénye. Ugyanis közvetlenül részévé válunk egymás
tetteinek, így az azokat érő dicséret vagy bírálat óhatatlanul bennünket is illet és mindenkit
egyformán. Lewis végső konklúziója az, hogy a csoportos felelősség modell használata
szükségképpen a személyes felelősség elhalásához vezet. Szerinte a kollektív felelősség elve
olyan barbár, törzsi vonás, amely ellentmond a Nyugat erkölcsi tradíciójának és ezentúl
kártékony módon paradox is, mert ahol mindenki felelős, ott senki nem felelős semmiért: ez
pedig a felelősség szubsztantív tartalmának a kiüresítése.
Mindazonáltal tény, hogy a szervezett, döntési szabályokkal bíró csoportok - szervezetek,
intézmények, korporációk - a priori képesek az összehangolt kollektív cselekvésre és ezért
döntéseikért felelősséggel tartoznak. A kérdés az, hogy mit értünk a kollektív, csoport vagy
korporatív felelősség fogalmán? Itt több lehetőség kínálkozik az értelmezés számára: (1)
gondolkodhatunk úgy, hogy a kollektív felelősség kifejezés használata csak metaforikus
értelemben veendő, azaz a "felelős" szó nem egészen pontos használatából ered, mert erkölcsi
felelősséggel csak az egyének tartoznak tetteikért, a formális csoportok csak képletesen. (2)
Állíthatjuk azt - ez a módszertani individualizmus pozíciója -, hogy csoport felelősség nem
létezik, mert a csoport vagy szervezet nem "kollektív szubjektum", amely (vagy aki) képes
lenne kielégíteni a metafizikai személy két kritériumát, a szellemi és morális
beszámíthatóságot. Ennek megfelelően a felelősség mindig individuális. (3) Érvelhetünk úgy
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is, hogy a kollektív felelősség autonóm felelősség-forma, amely nem azonosítható a formális
csoport egyik vagy másik pozícióját betöltő személynek (vagy személyeknek) a
felelősségével és nem vezethető vissza a szervezetet alkotó egyének felelősségeinek
számszerű összegére sem. Ez utóbbi elképzelés képviselője Cooper. A csoport felelősség
mellett látszik szólni az a tény, hogy ha az emberek csoportfelelősségről beszélnek, csak a
legritkábban képesek explicit módon megnevezni a felelős személyt vagy személyeket a
csoporton belül, ami nyilván azért van így, mert a csoport nem vezethető vissza az őt alkotó
egyének összességére: a csoportnak saját identitása van. A helyi tenisz klub - mondja Cooper
171

- ugyanaz a klub, mint tavaly volt, annak ellenére, hogy új tagok is beléphettek és a régiek

közül többen eltávozhattak. Ha pl. a szóban forgó tenisz klubot érdeklődés hiányában
bezárják, akkor a bezárásért joggal okolhatjuk magát a közösséget, mint olyat, mert a
bezárásnak nem ez vagy az a klubtag az oka, hanem mondjuk az általános érdektelenség
és/vagy a csoportszellem hiánya. Ebben az esetben az ok és a felelősség feloszthatatlan az
egyes tagok között.
A kollektív felelősséggel kapcsolatosan felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet a csoporton
belül a felelősséget a csoporttagok között megosztani. (1) Az egyik értelmezési lehetőség azt
sugallja, hogy a csoporthoz tartozó egyes egyének felelősségét csökkenti az az elemi tény,
hogy a dologban mások is, azaz több személy érintett. Az ilyesfajta logika, mint amit pl.
Cohen172 is képvisel, ahhoz a következtetéshez vezet, mi szerint minél nagyobb a számossága
a felelősségrevont csoportnak, annál kisebb "felelősség-egység" jut az egyes tagokra. Cohen
azt mondja, hogy ahol 100 ember hagyja, hogy egyvalaki meghaljon és önmagában egyik
egyén sem lett volna képes a halált megelőzni, ott a felelősség számtani megoszlásáról lehet
és kell beszélni. A konkrét példában minden egyén 1/100-nyi felelősséget visel az illető
haláláért. (2) A másik megoldási lehetőséget Kipling képviseli, aki egy helyütt azt mondja,
hogy a kettesével elkövetett bűnökért egyesével kell felelni, tehát a csoportosan elkövetett
bűnökért vagy mulasztásokért valamennyi résztvevő ugyanolyan mértékben felelős, mintha az
adott cselekedetet egyetlen személy követte volna el. (3) Egy következő válasz a fent említett
Cooper nevével fémjelezhető, aki szerint az egyes csoporttagokat ki kell vonni a felelősség
súlya alól, mert csoportos cselekvés esetén nem az egyes csoporttagok cselekszenek, hanem a
csoport, mint olyan.
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A csoportos cselekedetek többfélék lehetnek. Michael Zimmermann173 a csoportos
cselekedetek klasszifikációjában különbséget von (1) a standard és (2) a túlbiztosított
kollektív cselekvés között. A túlbiztosított cselekvés esetén nagyobb számú cselekvő van
jelen, mint ami szükséges az adott esemény előidézéséhez: a standard típus esetén pedig
éppen annyi vagy hozzávetőlegesen annyi, amennyi az esemény előidézéséhez szükséges és
elégséges. A fenti klasszifikáció mellett Zimmermann különbséget tesz a (a) szimultán és (b)
a szekvenciális (sorozatos) cselekvés illetve mulasztás között. A standard egyidejű csoportos
cselekedet jellemzőit egy példán keresztül szemlélteti. Képzeljünk el, hogy egy tíz kamaszból
álló csoport egy óriási szikladarabot görget egy magaslaton, és a sziklát rágurítják a völgyben
álló autóra. Mindegyik fiú akaratlagosan, saját szabad elhatározásából vett részt a kalandban:
a kérdés az, hogy csökkenti-e a fiúk felelősségét az a tény, hogy tettük kollektív cselekvés
volt. Ugyanez a kérdés vethető fel a standard sorozatos csoportos cselekvéssel kapcsolatosan
is. Brutus, Cassius és köztársasági barátaik úgy ölték meg Julius Caesart, hogy egymás utáni
késszúrásokkal segítették át a másvilágra. Tegyük fel, hogy mindegyik késszúrás kauzálisan
szükséges a halál bekövetkeztéhez. Valamennyi összeesküvő egyenlő mértékben felelős-e a
gyilkosságért? Csökkenti-e az a tény az egyes összeesküvők személyes felelősségét, hogy
mások is felelősek? Nem érvényes-e Zimmermann felfogásával szemben - aki szerint a
részvevők teljes és osztatlan felelősséget kell viseljenek a bekövetkezett tragédiákért - az az
erkölcsi posztulátum, miszerint senki sem felelős mások tetteiért? Azaz a teljes felelősség elve
nincs-e ellentmondásban ezzel a posztulátummal?
A kollektív cselekvés speciális esetének kell tekintenünk a véletlenszerű csoportok által vagy
az ilyen csoportokban elkövetett erkölcsileg hibáztatható magatartást. A buszmegállóban
ácsorgó tömeg tétlenül nézi, amint egy rabló kifoszt egy járókelőt: a labdarúgó szurkolók egy
csoportja meglincseli a bírót vagy szétveri a metrószerelvényeket. Ilyen és ehhez hasonló
esetekben a tömeget illetve a csőcseléket vádoljuk a szóban forgó, erkölcsileg elfogadhatatlan
esemény bekövetkeztéért. Ebben az esetben is feltehető a kérdés, hogy ha a tömeget vádoljuk,
nem tagadjuk-e ezzel egyszersmind a tömeget alkotó egyének személyes felelősségét? Vagy
ha azt állítjuk, hogy a tömeg minden egyes tagját egyformán felelősnek tekintjük, akkor a
buszmegállóban álldogáló öreg nénike vagy kiskorú gyerek éppen olyan mértékben felelős,
mint az életerős felnőtt férfi? A véletlenszerű csoport kollektív cselekvését a hajdani nagy
vonatrablások példájával is illusztráltathatjuk. A vonaton egy felfegyverzett bandita kirabolja
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az utasokat. Az utasok, vagy az utasok közül néhányan meg tudták volna akadályozni a
rablást, ha összefogtak volna a támadóval szemben. Miután az utasok közül senki sem
kockáztatta meg a banditával való szembeszegülést, így - a kollektív modell egyik alesete
szerint - minden utas azonos mértékben felelős az őt illetve a csoportot ért veszteségért.
Virginia Held174 az ilyen csoportokat "véletlenszerű csoportoknak" nevezi. Ezekkel állítja
szembe a "szervezett csoportokat", amelyek nemcsak olyan karakterisztikus vonásokkal
írhatók le, amelyek révén tagjaik elhatárolhatóak a csoporthoz nem tartozóktól, hanem
olyanként is, mint amelyek specifikus jellemzője az, hogy rendelkeznek a kollektív
cselekvésre vonatkozó döntési szabállyal. Mind a véletlenszerű, mind a szervezett csoport
képes a "kollektív cselekvésre": a kérdés az, hogy felelősségre vonhatóak-e, illetve, hogy
lehetnek-e erkölcsi megítélés tárgyai? Held azt tartja, hogy a véletlenszerű csoport tagjai csak
akkor tekinthetőek felelősnek, ha egy adott erkölcsi szituáció kihívásaira nem válaszolnak
"megfelelő önszerveződéssel". Hibáztathatóak, ha nem hozzák meg azokat az alapvető
döntéseket, amelyek cselekedeteik irányítására és összehangolására szolgálnak. A nagy
vonatrablás áldozatai Held megítélésében tehát felelőseknek lennének tekinthetőek, mert nem
szervezték önmagukat csoporttá. A dolog azonban korántsem ilyen egyszerű, mert a
vonatrablás példájánál maradva hogyan is várhatnánk el a pánikba esett emberektől, hogy egy
szemvillanás alatt csoportba formálódjanak: másrészt a csoportalkotás illetve az ellenállás itt
olyan kockázatot jelentene, amit nem biztos, hogy ésszerű dolog felvállalni.
A korporatív felelősség
Hans Kelsen egy helyütt azt mondja, hogy a személy fogalma semmi más egyebet nem jelent,
mint a jogi normák perszonifikációját. A személy pusztán egy jogi terminus technicus, a jogi
normák locusa vagy szubsztrátuma. Ugyanez áll az olyan „mesterséges személyekre”, mint
amilyenek a korporációk. "Ha a korporációkat személyeknek nevezzük, ez csak azt jelenti,
hogy a normákat, amelyeket emberekre alkalmazunk, ezekre is alkalmazzuk".175 A
személynek - legyen szó természetes vagy mesterséges személyről - a kelseni módon való
azonosítása a jogi személy fogalmával, fikció elméletként ismeretes, ami eszmetörténetileg a
római jogi hagyományra megy vissza. A római jog, akárcsak a modern fikció elmélet, a
személyt a jog illetve a törvényhozás kreatúrájának tekinti és eltekint annak biológiai,
metafizikai, morális és társadalmi meghatározottságaitól. A jogi értelemben vett személy 174
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legyen szó individuális személyről vagy korporatív testületről - léte puszta fikció, mert
létezését az állam teremtő aktusa révén nyeri el. A fikció elmélet nem úgy tekint a jogra, mint
ami egy, már a jog előtt is létező entitást - például a biológiai vagy a szociológiai értelemben
vett személyt - ismer el és verifikál, hanem úgy, mint ami "a" kreátora a személynek, mint
olyannak. A fikció elmélet döntő fogyatékossága az, hogy nem tesz különbséget a reális és a
fiktív személy, illetve a de jure és a de facto értelemben vett személy között. J. C. Gray
ironikus élességgel utasítja el a korporatív jogi személy fogalmát: "Reális vagy pusztán fiktív
entitás-e a korporáció? Ha fiktív entitás, akkor itt kétféle fikcióval állunk szemben: először
azzal a fikcióval, amellyel egy entitást létrehozunk és másodszor azzal, hogy ezt az
individuális egyén akaratával ruházzuk fel. Létrehozunk egy fiktív entitást és azután fiktív
személlyé tesszük."
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értelemben lehetnek személyek, amilyen értelemben a ló vagy a birka és a birka abban az
értelemben személy, hogy az állam a jogok szubjektumaként ismeri el.
A személy és korporatív személy értelmezésében, a fikció elmélet egyik rivális alternatívája
az a megközelítés, amelyet az irodalom realitás elméletnek nevez, amely főként a német jogi
hagyományban honos, s amely elsősorban Otto von Gierke177 nevével fémjelezhető. A realitás
elmélet a hús-vér személyeket is és a korporációkat is olyan "szociológiai személyeknek"
tekinti, amelyek társadalmilag már léteznek mielőtt a jog elismerné őket. Az elmélet azt
állítja, hogy a jog nem képes a személy, a szubjektum létrehozására: képessége csak arra
terjed ki, hogy meghatározza azt, hogy mely társadalmi tények konformak illetve melyek nem
azok a jog követelményeivel és normáival. A jog hitelesíti ugyan a "jog előtti személyek
egzisztenciáját"- a biológiai és a szociológiai személyt - ,de ezt a saját nézőpontjából és a saját
céljainak megfelelően teszi, így nem állítható az, hogy a "személyt mint olyat" hitelesíti,
hanem csak az, hogy a jogi értelemben vett személyt. Gierke az egyénre is és a korporációra
is úgy tekint, mint amelyek bizonyos "társadalmi cselekvések következményei", mint
amelyek de facto személyiséggel rendelkeznek, amelyet azután a jog jogi ténnyé, de jure
személyiséggé transzformál. A realitás elmélet legfontosabb erénye az - mondja P. French -,
hogy komolyan veszi a korporációk nem-jogi gyökereit. De mit jelent az az állítás, hogy a
korporációk de facto személyek? French szerint nem kevesebbet, mint azt, hogy morális
lények, amelyek magatartására és cselekedeteire alkalmazhatóak a morális és erkölcsi
normák. Ebből a szempontból a korporativizmusnak van egy erős és egy gyenge változata. Az
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erős verzió a korporációkat morális személyeknek tekinti, a gyenge változat kvázi morális
lényeknek, amelyek valójában nem morális személyek, de amelyeknek viselkedése analóg a
morális személyekével. A korporativizmus mellett két, részigazságokat tartalmazó állítást
szoktak felhozni. Ezek: (1) a korporációk morális cselekvők, (2) a korporációk
kollektivitásokként nem redukálhatóak az őket alkotó egyének összegére, vagy összességére.
Mindkét "kijelentés ilyen vagy olyan módon azt állítja, hogy a korporációk speciális fajta
identitással és egységgel rendelkeznek, amely lehetővé teszi, ha nem is szükségszerűvé, hogy
közvetlenül alkalmazzunk rájuk morális állításokat."
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"A korporációk morális cselekvők"

állítás melletti érv az, hogy a korporációk olyan dolgokat tesznek, mint amelyeket a morális
lények: döntéseket hoznak, adnak-vesznek, szerződéseket kötnek, terveznek, tárgyalnak stb.
És hasonlóan az emberekhez vannak céljaik, érdekeik jó vagy rossz szándékuk. Továbbá, a
korporációk fenti cselekvései elkülöníthetőek és nem azonosak azoknak a személyeknek a
cselekedeteivel, akik a korporáció megbízottai vagy alkalmazottai, mint amilyenek az
igazgatók. Más szóval a korporációk cselekedeteit és érdekeit nem lehet maradéktalanul az
alkalmazottak cselekedeteire redukálni. French ezzel kapcsolatosan úgy érvel, hogy a
korporációk

"konglomerát

kollektivitások",

amelyek

különböznek

az

"aggregát

kollektivitásoktól", mely utóbbi esetben a tagságban beállt változások mindig megváltoztatják
a kollektivitás identitását is. Szemben az aggregátummal, a korporáció ( a konglomerátum)
mindig megőrzi saját identitását, mialatt a tagság és az alkalmazottak kicserélődnek. A döntő
itt a korporáció autonóm identitása és ennek az identitásnak a folyamatossága. A
korporációkat pontosan ezért szokták az olyan entitásokhoz hasonlítani, mint amilyenek a
nemzet, az egyház, a klub, vagyis olyan csoportokhoz és intézményekhez, amelyek
ugyanazok maradnak, megőrzik identitásukat akkor is, amikor tagságuk teljesen kicserélődött.
A nemzet, amelynek léte évezredes, ma is ugyanaz, mint tegnap és holnap is az lesz, mint ma.
A korporativizmus erős változatának legprominensebb képviselője P. French. French
álláspontja világos és radikális: "a korporációk teljes mértékben morális személyek, amelyek
rendelkeznek mindazon privilégiumokkal, jogokkal és kötelezettségekkel, amelyeket normális
esetben a morális személyek birtokolnak"179 A korporatív személy ugyan egy "találmány" mondja - , de növekedése, fejlődése és az alkalmazottak életébe való integrálódása, valamint
értékeinek és értékrendjének az átörökítése nagyfokú hasonlóságot mutat az emberi lényekkel.
Ennél fogva az ilyen entitásokat nemcsak jogi személyekként, hanem morális személyekként
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is komolyan kellene venni. A "metafizikai személy" - idézi Davidsont - azon a lehetőségen
múlik, hogy le tudjuk-e írni az általa előidézett eseményt intencionális aktusként, olyanként,
mint amelyet egy céltudatos cselekvő hajtott végre. Szerinte a korporációk cselekedetei
szükségszerűen intencionálisak és nemcsak abban az értelemben, hogy az őket alkotó
személyek intenciókkal rendelkeznek, hanem főként abban az értelemben, hogy saját,
megkülönböztetett korporatív intencióik vannak. French úgy véli, hogy a korporációknak is és
a bennük dolgozó egyéneknek is megvannak az indokaik arra, hogy azt tegyék, amit tesznek.
A korporativ cselekedetek, ebben az interpretációban, nem redukálhatóak az egyének
cselekedeteire sem aggregatív, sem pedig szubsztantív értelemben, noha egyének vesznek
azokban részt. Erre az elképzelésre rímel, a már idézett Hans Kelsen is, aki szerint a
korporációnak az a lényege, hogy az emberek bizonyos kollektíváját személyként kezeljük,
olyanként, mint akinek jogai és kötelezettségei különböznek azon személyek jogaitól és
kötelezettségeitől, akik ezt a kollektivitást alkotják. French azonban még ennél is tovább
megy, mert szerinte a korporáció tudatos szándékkal is rendelkezik, képes autonóm módon
dönteni és cselekedni. Szerinte a korporáció metafizikai személyiségét - racionalitását és
intencionalitását - az garantálja, hogy a korporáció rendelkezik a korporatív döntések belső
struktúrájával, e döntésekkel kapcsolatos procedurális struktúrával és az autoritás
hierarchiájával. Minden korporációnak meg van a maga belső döntési struktúrája, amelynek
két eleme van.: (1) a szervezeti térkép, amely kijelöli a korporatív hatalom struktúrájában a
pozíciókat és a hozzájuk kapcsolódó felelősséget és (2) a korporatív döntést elismerő szabály,
amely a korporatív politikába ágyazottan jelenik meg. A korporáció belső döntési struktúrája
egyfajta "konstitutív szabály", amely analóg a játékszabályokkal és amelynek az az elsőrendű
funkciója, hogy a korporáció egyes szintjeiről nyert tapasztalatokat és információkat vonja be
a korporatív döntési és ratifikációs folyamatokba. Ha a korporáció belső döntési struktúrája
megfelelően működik és megfelelően aktivált, akkor "megvalósítja a korporáció döntési
folyamatában résztvevő különböző biológiai személyek intencióinak és cselekedeteinek a
szubordinációját és szintézisét"
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Az így létrejövő "korporatív akarat" analóg Rousseau

"általános akarat" fogalmával, amelyet ugyan az egyéni akaratok konstituálnak, s amely nem
redukálható az egyéni akaratok összességére, de amely mégis az egyéni akaratoktól független,
autonóm létre tesz szert. A szervezeti térkép jelöli ki a korporáción belüli alá és
mellérendeltségi viszonyokat, a hierarchiát és azt a személyzetet, amely be van vonva a
korporatív döntés és cselekvés meghatározásába. Ez biztosítja a " korporatív döntéshozatal
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grammatikáját" és "logikáját", azaz a "belső elismerési szabályokat". Az elismerési szabályok
French értelmezésében kétfélék: (1) részben a szervezeti térképbe vannak beágyazva és
procedurálisak (procedúra-elismerők) (2) részben hierarchikusak, amelyek azt írják elő, hogy
a korporáció bizonyos szintjein meghozott kollektív döntéseket egy magasabb szinten kell
megerősíteni vagy jóváhagyni. French szerint a korporáció belső döntési struktúrája alapozza
meg a korporatív személyiséget és teszi lehetővé, hogy az, az individuális személyekkel
egyenrangú tagként foglaljon helyet az emberi közösségen belül. French azzal folytatja a
korporatív és az individuális személy analógiáját, hogy ahhoz hasonlóan, ahogyan az emberek
rendelkeznek

olyan

modellekkel,

amelyekre

szeretnének

hasonlítani,

amelyeket

mintaképeknek vagy eszményképeknek tekintenek, ugyanígy léteznek vágyott, ideális
korporatív modellek is. A korporációknak ezek a vágyott énképei, hasonlóan a személyek
morális aspirációihoz, morális karaktert tükröznek. A korporatív önkép, amely magában
foglalja a korporációk elismertségét és társadalmi megbecsültségét is - amely morális
viselkedésük következménye -, hasonlít az emberi jellemre. A morális elismerés elnyerésének
a szolgálatában állnak az olyan egységek a korporációkon belül, mint amilyenek a "public
relations" és a hirdetési részlegek, amelyek fontos szerepet játszanak minden korporáció ama
kísérletében, hogy megalapozza és fenntartsa saját kivívott társadalmi rangját és kitüntetett
énképét a közösségben. A korporációk hasonlóan az emberekhez, számtalan gyakorlati
tranzakcióban vesznek részt: eladnak, vesznek, szerződéseket kötnek, tárgyalásokat folytatnak
és így tovább. De amint azt Thomas Donaldson181 megjegyezte, a puszta tény, hogy a
korporációknak vannak az emberi személyhez hasonló vonásai, még nem elégséges morális
cselekvőkként való megalapozásukhoz, mert egyébként nem rendelkeznek számos olyan
vonással, amellyel a cselekvő emberi személy igen. Nem éreznek fájdalmat, örömet vagy
lelkiismeretfurdalást.

Egy

következő

nehézség

a

korporációkkal

kapcsolatosan,

büntethetőségük. A korporációk cselekedhetnek úgy, akárcsak az individuális személyek,
hogy ezzel kárt, vagy akár mások halálát okozzák, de nem lehet őket bebörtönözni, csak
megbírságolni. French azt javasolja e nehézség megoldására, hogy a korporációkat vétkeikért
egyáltalában nem büntetni kellene, hanem sokkal inkább nyilvánosan megszégyeníteni. Ezt
azzal indokolja, hogy a korporációk önbecsülése és jó hírneve nagyon fontos dolog, ugyanis a
korporációk alacsony reputáció mellett vagy annak hiányában, aligha érhetnének el sikereket,
így a jó hírnév lényeges számukra. Szerinte a korporációkat úgy kellene megbüntetni, hogy
saját hirdetési költségeik terhére kellene nyilvánosan publikálniuk amorális tetteiket vagy
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mulasztásaikat. Emellett büntetésként arra lehetne őket kötelezni, hogy lássanak el természetesen saját költségükön - bizonyos közösségi szolgáltatásokat: például támogassanak
különböző közösségi programokat. A közösségi szolgáltatás terhe és a nyilvános
megszégyenítés - szerinte - az erények útjára terelné a korporációkat.
Szemben French elméletével, Larry May a megbízó-megbízott modellben definiálja a
korporáció fogalmát, és amellett érvel, hogy a korporációk sajátos tulajdonsága az, hogy csak
"megbízottként" képesek cselekedni, azaz May a korporatív cselekvést azonosítja a megbízott
cselekvésével. "Amikor azt mondom, hogy a korporációk megbízottként vagy helyettesítőként
cselekszenek, ezalatt azt értem, hogy a cselekvést a korporációnak lehet tulajdonítani, mert
formális kapcsolat létezik a korporáció és a között az entitás között, amely a cselekvés oka.
Ezt a viszonyt úgy lehet bemutatni, mint valami olyasmit, ami a képviselő és választói között
létezik, ahol a választókról azt mondják, hogy képviselőiken keresztül cselekszenek."182 May
szerint azonban tévedés a korporációkat a szó köznapi értelmében cselekvőknek tekinteni,
azaz a korporációkat nem tarthatjuk személyeknek, akiknek vagy amelyeknek meg lenne az a
képességük, hogy intencionálisan cselekedjenek, ahogyan azt French állítja. Ezt bizonyítandó,
különbséget tesz az intencionális vagy akaratlagos és a konszenzuális cselekvés között. Az
igaz - mondja Frenchre utalva - , hogy a korporatív döntési folyamaton keresztül a korporáció
tagjai megváltoztatják eredendő szándékaikat vagy törekvéseiket, de ezt úgy lehet és úgy is
kell tekinteni, mint "ami semmiben sem különbözik attól, amikor valamely egyén
megváltoztatja a másik személlyel való diszkusszió után a saját szándékát. Amit French az
akaratok szubordinációjának és szintézisének nevez, az nem több, mint bizonyos fajta
konszenzus elérése, amelyben minden tanács vagy bizottsági tag megváltoztatja a saját eredeti
szándékát és eszményét."
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szubordinációjaként és szintéziseként lehet és kell leírni, hanem egyszerűen úgy, mint az
egyének intencionális cselekedeteit, akik azért variálják és változtatják meg szándékaikat,
hogy konszenzusra vagy kompromisszumra tudjanak egymással jutni. A korporációk
bizonyos egyének, a leendő részvénytulajdonosok "egyesített cselekvésének" eredményeként
jönnek létre olyan entitásként, amely mint kollektivitás "reprezentálja őket". A
részvénytulajdonosok azonban, miután a korporáció kollektív entitásként pusztán egy fiktív
jogi entitás, nem tudnak a korporáción keresztül közvetlenül cselekedni anélkül, hogy maga a
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korporáció ne cselekedne másokon, nevezetesen saját alkalmazottain keresztül. Az igazgatói
tanács a részvényesek megbízottjaként a korporáción keresztül cselekszik, a korporáció pedig
saját alkalmazottain keresztül.
May a megbízatásos cselekvést úgy határozza meg, mint "Y által végrehajtott A cselekvést,
de ami X-nek tulajdonítható, annak a ténynek köszönhetően, hogy Y-t mint X helyettesítőjét
delegálták arra, hogy hajtsa végre A-t."
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megbízatásos viszonyt különböztet meg, amelyek mindegyike hozzájárul a korporatív
cselekvéshez, amelyet mint láttuk, azonosít a megbízatásos cselekvéssel. " Először is az
egyének kezdeményezték azt a döntési folyamatot, amely a korporatív struktúra
formációjában kulminál és a részvényesek ezen a korporáción keresztül cselekszenek.
Másodszor, a korporáció önmaga a tanács azon döntéseit tudja végrehajtani, amely a
részvényesek érdekeit

szolgálja, azok kijelölt megbízottjainak a menedzsereknek,

alkalmazottaknak és ellenőröknek az útján. "
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létezik és saját alkalmazottain keresztül cselekszik. Ellentétben a törvényhozói képviselővel,
akinek közvetítésével a választók képesek cselekedni, a korporáció, mint a részvényesek
képviselője önmagában nem képes cselekedni, nem képes képviselni a részvényesek érdekeit,
magának is meg kell bíznia valakiket, saját alkalmazottai közül a cselekvéssel.
Politikai felelősség: a mentesség doktrína
Hobbes politikafilozófiája szerint az állam, hasonlóan a természetes személyhez, képes az
intencionális cselekvésre, célok kitűzésére, értékek megtestesítésére és követésére, mindarra,
amit a természetes személy racionális és morális kritériumai megkívánnak. Az állam a
törvényhozói, a végrehajtói és a bírósági szervein keresztül képes a racionalitás és az erkölcs
kritériumainak is megfelelő cselekvésre és magatartásra - állítja Hobbesre rímelve Goodin. 186
Goodinnál azonban ez az állítás egy puszta feltevés, bizonyítatlan kijelentés marad, mert
közelebbről nem határozza meg, hogy a hatalmi ágazatokban cselekvő állam milyen
értelemben tekinthető korporatív személynek. Elméleti igényességgel próbál meg az állam
korporatív személyként való felfogása mellett érvelni a normatív politikafilozófia két
középgenerációhoz tartozó tagja Hamlin és Pettit. A két szerző értelmezésében az állam,
akárcsak a korporáció: (1) egyfelől belső szabályoknak a rendszere (alkotmány), (2) másfelől
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racionális és morális cselekvő. 187 De mit jelent az közelebbről, hogy az állam szabályrendszer
és hogy mesterséges személyként morális lény? Hamlin és Pettit mindenekelőtt azt szögezi le,
hogy az állam nem általában vett szabályrendszer, mint amilyenek a játékszabályok, hanem
olyan szabályrendszer, amely "hatalmi jogokat" is magában foglal. Általánosságban
elmondható, hogy a szabályok az emberi magatartást reguláló mechanizmusok, amelyek
"megmondják" az embereknek, hogy mit lehet tenniük és mit nem. Mármost egy
szabályrendszer minden esetben feltételezi a jogoknak egy rendszerét is. Ez még olyan
"elemi" szabályrendszerek esetében is igaz, mint amilyenek a közlekedési szabályok: ha a
zebra előtt zöld a lámpa, a gyalogosnak joga és elsőbbsége van az autósokkal szemben,
áthaladni az úttesten. Hamlin és Pettit négyféle szabályra alapozott jogot különböztet meg: (1)
szabadságjogok, amelyek arra utalnak, hogy ha nem létezik olyan szabály, amely az "a"
pozícióban lévő számára előírná, hogy megtegye "b"-t, akkor a szóban forgó személynek
szabadság-joga van a "b"-vel ellentétes dolgok megtételére. (2) az igény-jogok azt tükrözik,
hogy ha valakitől "c" pozícióban elvárják, hogy a "d" pozícióban lévő számára megtegye "x"et, akkor a "d" pozícióban lévő személynek igény- joga van a "c" pozíció birtokosával
szemben arra, hogy az számára megtegye "x"-et. (3) A hatalmi-jogok azt fejezik ki, hogy ha
az "e" pozícióban lévő megváltoztathatja bizonyos jogoknak a többi ember között való
elosztását, akkor ennek a személynek hatalmi joga van a többiek és a szóban forgó jogok
fölött. (4) az immunitás joga azt tükrözi, hogy ha az a szabály, hogy ha valakinek "f"
pozícióban nincsenek bizonyos olyan saját jogai, amelyeket valaki más alkotott meg számára
- azaz saját jogait ő alkotta meg önmaga számára - , akkor senkinek sincs hatalmi joga fölötte
a szóban forgó jogok tekintetében, s ekkor az adott személynek immunitás joga van.
A fenti államelmélet értelmében a szabályok akkor válnak állammá, ha magukban foglalnak
bizonyos hatalmi jogokat is. Ezek a hatalmi jogok Hart szerint is a törvényhozással, a
végrehajtó és a bírói hatalommal kapcsolatosak. A törvényhozó hatalmi jog feljogosítja annak
viselőit, hogy arról határozzanak, hogy mik lesznek a társadalom szabályai, és hogy
döntsenek azon jogokról, amelyeket majd elosztanak a társadalmon belül. A végrehajtó
hatalmi jog arra hatalmazza fel azok viselőit, hogy biztosítsák, hogy a meghozott törvények
érvényesüljenek, és hogy a parancsokat a szabályokkal összhangban teljesítsék. Végezetül a
bírói hatalmi jogok feljogosítják azok viselőit a szabályokkal kapcsolatos vitákban a
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bíráskodásra, és hogy ítéleteket hozzanak azokkal szemben, akik megsértették a szabályokat.
A hatalmi jogok gyakorlása is szabályokat követ, így a törvényhozói, végrehajtói és bírói
hatalmi jog viselői is szabályok kényszere alatt gyakorolják hatalmi jogaikat. Bárhol, ahol a
hatalmi jogoknak ez a három formája fennáll, ott létezik állam is. Az állam e szerint olyan
szabályrendszer, amely meghatározza és elosztja a hatalmi jogokat, kijelölvén azt, hogy ki,
milyen és milyen mértékű hatalomra jogosult. Az állam ebből a perspektívából tekintve nem
más, mint szocio- politikai vagy más néven alkotmányos struktúra. Az államnak azonban van
egy másik aspektusa is, nevezetesen az, hogy az állam, mint a törvényhozói, a végrehajtói és a
bírói hatalmi jogokat gyakorló struktúra vagy szabályrendszer egyben cselekvő is:
törvényeket alkot, ítélkezik a vitás ügyekben és végrehajtó hatalomként az alkotmányos
szabályok keretei között közpolitikákat valósít meg. Ha az államot a cselekvés és a cselekvő
perspektívájából közelítjük meg, akkor felmerül a kérdés, hogy miféle cselekvő az állam és
milyen értelemben cselekvő. Az államot ez utóbbi megközelítésben tekinthetjük korporatív
cselekvőnek, mesterséges személynek, aki megbízottként vagy felhatalmazottként valaki(k)
helyén áll, illetve valaki(k) érdekét képviseli. Ki(k)nek a megbízottja vagy felhatalmazottja az
állam és ki(k)nek az érdekeit képviseli? Az állam cselekedetei individualizáltak: amit az állam
a szabályoknak megfelelően tett vagy cselekedett, azt közvetlenül mindig egyének tették: a
miniszterelnök, az államtitkár, a bíró. Ha el akarunk vonatkoztatni a konkrét döntéshozó
személyes identitásától, akkor azt fogjuk mondani, hogy amit a szóban forgó egyének - az
állami tisztviselők - tettek, az az állam által való cselekedet volt. Döntésük vagy cselekvésük
nem a "természetes személy" döntése és cselekedete volt - nem a saját nevükben döntöttek és
cselekedtek -, hanem az állam nevében. A bíró, amikor egy peres ügyben ítéletet hoz, nem
önmagát, hanem a törvényt, az államot jeleníti meg és képviseli: a törvény vagy az állam
nevében cselekszik csakúgy, mint a kormányfő. Ha az államot a cselekvő perspektívájából
tekintjük, akkor mintegy életet lehelünk a "holt struktúrába", a szabályrendszerként felfogott
államba. Fontos emlékeztetni arra, hogy az államot alkotó szabályrendszer - mint a szabályok
általában - sohasem teljesen zárt és rögzített. Ha a szabályrendszer nem lenne valamelyest
nyitott, akkor az államot megszemélyesítő köztisztviselők, s ezzel együtt a korporatív
cselekvőként tekintett állam sem lenne képes intencionálisan cselekedni. Az állam ebben az
esetben gépi mechanizmus lenne. A szabályok nyitottsága nemcsak abban mutatkozik meg,
hogy a szabályok - az alkotmány - nem olyan "totális" vagy abszolút szabályrendszerek,
amelyek a három hatalmi ág és azt képviselők minden lehetséges cselekedetére
tartalmaznának előírásokat, hanem abban az értelemben is nyitottak ezek a szabályok, hogy a
megfelelő köztisztviselőket - a parlamenti képviselőket - arra is felhatalmazzák, hogy

bizonyos procedúrák betartása mellett adott körülmények között magukat a szabályokat is
megváltoztathassák. Az állam egyik aspektusában tehát passzív szabályrendszer, a másikban
aktív, önmaga cselekvését önmaga által meghatározó mesterséges személy. Az állam, amely a
társadalom képviselője, a társadalmat csak saját megbízottain - a köztisztviselőkön - keresztül
tudja megjeleníteni és csak ezek közvetítésével tud a társadalom érdekében és nevében eljárni,
ahogyan egy korporáció is csak saját alkalmazottain keresztül képes a szűkebb vagy tágabb
értelemben vett megbízóinak vagy felhatalmazóinak a képviseletére. Azaz az államnak, mint
meghatalmazottnak
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köztisztviselői számára ahhoz, hogy a társadalom érdekeit megjelentse és képviselje. Az állam
megbízottjainak - a köztisztviselőknek - a cselekedetei az állam nevében, az állam
megbízatásából történő és az államot képviselő cselekedetek, de ezek mégsem egy az egyben
az állam cselekedetei, mert hiszen ebben a viszonyban az állam a megbízó a köztisztviselő a
megbízott, a kettő pedig nem ugyanaz. Épp ezért a hatalmi jogokat gyakorló köztisztviselők
azon cselekedetei, amelyeket az állam nevében tesznek legitimitást követelnek meg.
Cselekedeteik legitimitásának egyik forrása kétségkívül az lehet, hogy amit parlamenti
képviselőkként, bírákként vagy minisztériumi államtitkárokként megtettek, az konform,
összhangban van az alkotmányos szabályokkal és a pozícióikhoz kötött alkotmányos jogokkal
és kötelezettségekkel. A legitimációnak ez a formája az állam szabályrendszerként illetve
korporatív

testületként

való

interpretációjából
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legitimáció.
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megbízottjaként fellépő köztisztviselő legitim módon gyakorolja hatalmi jogait vagy jogkörét,
mert magatartásában a szabályok, azaz az alkotmányosság szellemében jár el. Azonban az
alkotmányos szabályokkal konform magatartás csak formális értelemben legitimált és nem
szubsztantiv értelemben. A legitimációnak ez a formája nem azonos azzal a tartalmi
legitimitás igénnyel, amely az államnak, mint korporatív cselekvőnek a perspektívájából
adódik. Az állam megbízottjainak a különböző csoportjai - a különböző típusú és rangú
köztisztviselők - ugyanis az alkotmányos szabályok adta lehetőségeken belül arra is
felhasználhatják hatalmi jogkörüket, hogy az alkotmányos szabályokat saját hivatalaik és
hatalmuk megerősítésére használják fel, nem pedig arra, hogy az állam megbízottaiként a
társadalmat szolgálják. Akik az állam nevében cselekszenek, cselekedeteiket nem
legitimálhatják tehát pusztán a szabályokra való hivatkozással, mert hiszen a szabályokat
bizonyos megszorítások mellett ők hozzák, vagy változtatják meg. A köztisztviselő, aki az
államot képviseli, és amelynek a nevében megbízottként cselekszik, ugyanúgy tekintheti
közvetlen megbízóját az államot és ezen keresztül a társadalmat saját privát célja puszta
eszközeként, ahogyan megteheti ezt bármely mesterséges személy, orvos, ügyvéd stb.

Ha az állam hatalmi jogok rendszere, amelyeket meghatározott embercsoport gyakorol a többi
fölött, akkor joggal tehető fel a kérdés, hogy morális értelemben "jó"-e vagy "rossz"-e, illetve
felelősen vagy felelőtlenül cselekszik-e az állam. A két egymással összefüggő kérdés két
aspektusból válaszolható meg. (1) Egyfelől abból a perspektívából, hogy a "jogok rendszere"
hogyan hat az involvált embercsoportokra: a hatalmi jogokat gyakorlókra és azokra, akik
felett ezeket a jogokat gyakorolják, (2) másfelől abból a perspektívából, hogy a hatalmi
jogokkal megbízottak - a köztisztviselők - milyen "célokra" és milyen módon használják
hatalmi jogosítványaikat.
A köztisztviselők közvetítésével cselekvő, hatalmi jogokat gyakorló államon belül a
törvényhozó a legfelsőbb autoritás - éppen azért, mert "legfelső" - nem felelős senkinek,
pontosabban felelőssége nem valakinek való felelősség - hiszen fölötte nem áll egy még
magasabb autoritás - hanem inkább egy "elvnek" vagy "eszmének" való felelősség: ez az elv
(az állam másik aspektusa) az alkotmányosság. A legfelsőbb autoritásnak - a parlamentnek vagy az általában vett "uralkodónak" sem a kötelezettségei, sem autoritása, következésképp
felelőssége sincsen pontosan definiálva, és ez nem is lehet másképpen, mert ha a legfelsőbb
autoritás kötelezettségei egyértelműen és egyszer s mindenkorra rögzítve lennének, ez
mechanikus, bürokratikus gépezetté, egy szabályrendszer puszta megtestesítőjévé degradálná
a politikát. Az a tény, hogy az uralkodók kötelezettségei és autoritása nincs pontosan
meghatározva, semmi esetre sem jelenti azt, hogy a politikai döntések ne lennének
kritizálhatóak vagy problematizálhatóak. A legfelsőbb autoritás döntései ugyan nyitottak az
alkotmányos kritika számára, azonban az alkotmányossági kereteken belül olyan
privilégiummal, "abszolút diszkrécióval" rendelkezik, amely felmenti ama kötelezettség alól,
hogy döntéseire magyarázatot illetve indokot adjon. Ez kétségtelenül ellentmondásokhoz
vezethet, mert az állam (a parlament) hozhat olyan döntéseket is, amelyek ugyan az
alkotmányossági kereteken belül maradnak, de amelyek sértik a megbízatás intézményének
erkölcsi normáit. Ez az az eset, amikor a parlament, mint legfelső autoritás nem a társadalom
vagy a közjó érdekében hoz meg bizonyos döntéseket, hanem önmaga illetve a képviselők
javára. De ebbe a kategóriába sorolhatóak azok az esetek is, amikor a parlament - ugyancsak
betartván az alkotmányossági szabályokat - olyan döntéseket hoz, amelyek sértik az erkölcs
évezredes normáit, vagy a fennálló és általánosan elfogadott erkölcsi elveket. A legfelsőbb
autoritás abszolút diszkrécióra való joga, mely szerint döntéseiért azt nem lehet felelősségre
vonni, perszonifikált módon jelenik meg a képviselők immunitás-jogában, az u.n. mentelmi

jogban (melynek alapján az állam nevében cselekvő kivonhatja magát a bűntetőjogi felelősség
alól), s amelynek hivatkozási alapja a törvények megalkotásában és érvényre juttatásában
játszott főhatalmi szerep.(A törvényhozás a legfelső autoritás, a képviselő pedig ennek az
autoritásnak a perszonifikációja). Dennis Thompson188 ennek az erkölcsileg indokolhatatlan
privilégiumnak az eszméjét és jogi igazolását Hobbesra és Holmes báróra vezeti vissza.
Holmes báró: „Nem állhat fönn törvényes jog azzal a hatalommal szemben, amely maga
alkotja meg a törvényeket, melyektől a kérdéses jog függ”, azaz az uralkodó nem tartozik a
polgári törvények hatálya alá. Ez a mentességi doktrína autoriter formája. A mentességdoktrína demokratikus, népszuverenitás elvére épülő változata ugyan normákat ír elő az
államhatalom gyakorlására és szankciókat rendel a hatalommal való visszaélés különböző
formáihoz, azonban ez a doktrína is csak a legégbekiáltóbb személyes bűnök esetén fenyegeti
büntetőjogi szankciókkal az állam nevében cselekvőket, és nem foglalja magában, nem
szabályozza
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nemtörődömségből, az engedélyek laza kezeléséből, vagy a korrupció ellenőrzésének
elmulasztásából eredő veszteségek. A mentességi doktrína mindkét változata hibás, érvel
Thompson, mert úgy kell elképzelnünk a dolgot, mintha az állam önmagát vonná felelősségre,
egyszerre büntet és bűnhődik, ami abszurditás. Thompson szerint a hivatali felelősség
megalapozásában, Hobbes és Holmes helyett, Locke-hoz kellene fordulni, aki szerint az
állampolgár és a törvényhozó viszonya olyan fiduciáris megbízatási viszony, amelyben a
megbízó és a kedvezményezett az állampolgár, mert a képviselő, mint megbízott, egyoldalú
kötelezettséget vállal az állampolgárok javának előmozdítására. A megbízó (az állampolgár)
megváltoztathatja a megbízatás feltételeit vagy vissza is vonhatja azt. Ez az elmélet kizárja a
mentességi doktrína mindkét formáját, szemben áll azzal az elképzeléssel, miszerint a
közhivatalt és annak hivatalnokait független jogokkal és privilégiumokkal ruházhatnánk fel.
Hatalom és felelősség
A megbízatásos vagy képviseleti viszonyról alkotott hagyományos elképzelés szerint a
megbízottakat ill. képviselőket mindazon dolgokban, amiket tesznek vagy mondanak, nem a
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
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választópolgároknak illetve az adott ágazathoz vagy szakmához tartozó munkavállalók
érdekeit képviselik. Ennek a meglehetősen leegyszerűsített elképzelésnek az egyik legjelesebb
képviselője Solomons.189 Solomons azzal a feltevéssel él, hogy pl. az orvos mindenekfelett
való aspirációja az, hogy jó orvos legyen, nem pedig az, hogy saját jövedelmét maximálja, és
emellett azt is feltételezi, hogy a jó orvos végső fokon páciense érdekeit hangsúlyozza 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 kiterjesztéseként, mert a megbízó
csak ennek a szakértelemnek a közvetítésével képes saját céljait elérni, ( a megbízott: az
ügynök vagy a képviselő ez esetben szakértő) vagy (2) tekinthető a döntési kompetencia
megtestesítőjének, akinek a szerepe a közösség és/vagy az állam megbízottjaként és/vagy
képviselőjeként 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 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 viszonyba. Ugyanakkor kapcsolatuk kettős értelemben is aszimmetrikus. A
megbízott olyan tudásnak és/vagy döntési jogosítványoknak van a birtokában, amelyekkel a
megrendelő nem rendelkezik. A szakértőnek információs monopóliuma van a laikus
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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 hatalomnélküliség 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 hatalom-hatalomnélküliség 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 képviselőnek,
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 hatalom
fogalommal, a „hatalmában áll valamit megtenni” fogalmával. L. Krieger 190szerint
Arisztotelész a hatalmat (1) potencialitásként, a változásra és a változtatásra való képesség
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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".

191
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"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"
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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 politikaiadminisztratív 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 hatalomfogalom két típusa közötti 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
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rendel el bizonyos súlyos, a többi emberre veszélyes fertőző betegségek esetén 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."
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létrejött jogkört okkal tekinthetjük a hatalom egyik formájának, noha a jogkör és a hatalom
gyakorlás 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
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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
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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 és kényszer. Az első
esetben megbízatásos viszonyon alapuló jogkörről 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. A felhatalmazáson alapuló jogkör mindig feltételezi a
megbízó(k) részéről azt, hogy a jogkört gyakorlók utasításainak vagy iránymutatásainak
önként engedelmeskednek, 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. A pozíció,
amit betölt - miután megbízatásos szerep - már önmagában is elegendő okot szolgáltat az
engedelmeskedésre, arra, hogy parancsait vagy rendelkezéseit kövessék és támogassák az
emberek Ehhez hasonlóan a köztisztviselők – rendőrök, bírák, tűzoltók, a nemzetállamokban
a végrehajtó hatalom legfelső szintű gyakorlói - is pozíciójuk illetve tisztségük révén tesznek
szert jogosítványukra, mely lehetővé teszi számukra, hogy az emberek magatartását bizonyos
vonatkozásban befolyásolják. Ezeknek a kinevezett (nem-választott) köztisztviselőknek az
állampolgárokhoz való viszonya azonban nem megbízatáson vagy felhatalmazáson alapuló
viszony, hanem egyszerűen jogszerű hatalomgyakorlás. Szubsztantív értelemben a pozíció akárcsak a professzionális személy társadalmi szerepe -, a potencialitás értelmében felfogott
hatalom, a tisztséget betöltő, - azaz a megbízott - és az állampolgár - azaz a megbízó kezében lehetőség a kollektív cselekvés kapcsán fellépő kooperációs problémák megoldására
illetve közösségi célok kitűzésére és ezek gyakorlatba való átültetésére. A köztisztviselők
társadalmi szerepe vagy pozíciója, noha tartalmi értelemben analóg a szakértő, az orvos vagy
az ügyvéd szerepével, mégis lényeges pontokon különbözik 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, vagy a bírót vagy a tűzoltót: a
kinevezett tisztségviselők nem demokratikus választási procedúra alapján foglalják el
tisztségeiket. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok és a kinevezett köztisztviselők közötti

viszony nem felhatalmazáson vagy megbízatáson alapuló viszony, hanem olyan kapcsolat,
amely legfeljebb csak áttételesen, a választott politikusok közvetítésével tekinthető
megbízatáson alapulónak - a választott politikusok az állampolgárok megbízottjaiként bízzák
meg a bürokratákat a politikai céllá emelt állampolgári érdekek gyakorlatba való átültetésére,
s ezzel közvetve a kinevezett köztisztviselők az állampolgárok megbízottjai -, az
állampolgárok és a bürokraták közötti közvetlen viszony azonban egyszerűen az adott
pozícióhoz kötött jogszerű hatalomgyakorlás. Részben a megbízatásos viszony hiányával, ill.
azzal, hogy a hivatal pusztán a törvény képviselőjeként jelenik meg az állampolgárokhoz való
viszonyában és nem azok megbízottjaként is, magyarázhatók a közbürokráciák általánosan
ismert anómiái. Akárcsak a kinevezett köztisztviselők, a választott köztisztviselők pozíciója is
döntő módon különbözik a professzionális személyekétől, mert a politikusok olyan
jogosítványokkal vannak felruházva, amelyekkel az orvosok vagy ügyvédek nem
rendelkeznek. A politikusokat ugyanis nemcsak a felhatalmazók 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 felhatalmazás
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 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 USAban. 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 egymástól 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"
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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 Mills196 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 is egyetértettek, hogy bizonyos elitek szerepe abban áll, hogy az
embereket olyan dolgok megtételére tudják rávenni, mely dolgokat önszántukból nem
tennének meg. Azonban 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 tulajdonit az említett viszonyokban. A
felhatalmazással létrejött megalapozott 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
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és a választott köztisztviselőknek a szerepe -, ami lehetővé teszi a felsőbb helyzetben lévők
részére, hogy terheik egy részét rá tudják terhelni a ranglétra alsóbb szintjein található
társadalmi csoportokra.
Conolly szerint a hatalomgyakorlás és a felelősség korrelatív fogalmak, azaz a hatalmi
viszonyon belül a felelősséget minden esetben a hatalmat gyakorló viseli. Conolly: „Mivel a
félrevezetés, a kényszer, az előzetes behódolás, az elrettentés, az erőszak és a kondicionálás
nagymértékben befolyásolja, hogy mit választhat a célszemély, a felelősséget ezekben az
esetekben …arra az illetőre hárítjuk, aki nyomást gyakorol rá. A felelősségnek ez az
áthelyeződése csak a meggyőzés esetében nem történik meg, a meggyőzést azonban nem is
soroljuk a hatalomgyakorlás formái közé. Mindebből pedig arra következtethetünk, hogy
nagyon szoros összefüggés van azon állítás között, hogy A hatalmat gyakorol B fölött, és
aközött, hogy bizonyos mértékig A-t kell B helyzetéért vagy magatartásáért felelősnek
tartani….De még ha az adott összefüggésben a megfelelő érvekkel alátámasztva igazolni is
lehet a hatalomgyakorlás ezen formáit, a felelősséget az érintettek magatartásában
bekövetkezett változásokért bizonyos mértékig továbbra is a hatalom gyakorlója viseli, nem
pedig a célszemély.” 197
A hatalom birtokosait hagyományosan két szempont szerint lehet kérdőre vonni: cselekvésük
következményei, illetve magatartásuk erkölcsi minősége alapján, azaz nem csak a negatív
következményt, hanem az erkölcsi értelemben bűnös tettet is lehet bűntetni. Hans Jonas198,
akárcsak Thompson és Conolly, amellett érvel, hogy hatalom és felelősség korrelatív
fogalmak, ha hatalmat mondunk, akkor felelősséget is mondunk, amit úgy konkretizál, hogy a
tudás és a „kauzális hatalom” (a hatalmában áll valamit megtenni) képezi alapját általában a
felelősségnek. S azt is hozzá teszi, hogy a hatalom gyakorlásával kapcsolatos felelősség nem
merül ki a tett negatív erkölcsi minősége és/vagy következménye kapcsán fellépő
elszámolásban, hanem a hatalommal bíró bizonyos, a jövőben megteendő dolgokért is
felelőssé tehető. Ez utóbbi esetben nem a magatartás vagy annak káros következménye a
felelősség alapja, hanem egy megteendő dolog. A felelősség „miértje” itt a cselekvőn kívül
van, de a cselekvő hatalmának hatókörében. Szemben a tett és annak következménye alapján
viselt üres, formális felelősséggel, a „jövőért érzett felelősség” szubsztanciális felelősség. A
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jövőért érzett felelősség empirikus tartalma és egyben célja az ember(iség) puszta létezésének
a garantálása: az ember felelősséggel tartozik azért, hogy a saját (az emberiség) létét, mint
transzcendens lehetőséget nyitva tartsa. Az emberi lét lehetőségének a megőrzéséért viselt
felelősség az emberi egzisztencia alapmeghatározottsága, a létünk megőrzésére vonatkozó
kötelesség „kozmikus felelősség”, amely minden konkrét emberi lényt és minden más
felelősség-formát megelőző felelősség. Másként fogalmazva: az emberi lény puszta
létezésében előfeltételezi a másik emberért és az emberiség létének fennmaradásáért való
felelősséget. A jövőért viselt felelősség paradigmatikus formái a szülői és az államférfiúi
felelősség. A szülőnek a gyermek iránti felelőssége genetikus és tipológiai értelemben is
minden felelősség olyan „ősképe”, amely „kellést” foglal magában: előbb valaminek (a
gyermeknek) a „lenni kellését”, majd viszonozván e „létkellést”, valakinek (a szülőnek) a
„cselekedni kellését.” A szülő-gyermek viszony azon kivételes ontológiai paradigma,
amelyben a Van egybe esik a Legyennel: a csecsemő, akinek puszta létezése magában foglalja
a róla való gondoskodás parancsát, hogy az emberi létnek folytatása legyen. Hegeli
értelemben az újszülött léte nem szükségszerű, önmagában megalapozott, hanem
véletlenszerű lét, mert egyszerre birtokolja, és nem birtokolja saját létét, teremtőjének (a
szülőnek) abszolút felelőssége van abban, hogy ez az általa létre hívott kiszolgáltatott lét
folytatódjék. A szülőhöz hasonlóan tartozik az állam is felelősséget viselni a területéhez
tartozó gyermekekért, mert a halandóság szempontjából minden megszületett gyermekkel az
emberiség kezdődik újra, s ennek folyamatos fennmaradásáért a politika a felelős. Mindez
arra az ontológiai tényre világít rá, mondja Jonas, hogy a felelősség helye „a levésbe
belemerülő, mulandóságnak kitett, romlás által fenyegetett lét.” A szülői és az államférfiúi
felelősségnek az említetteken kívül vannak egyéb más közös és specifikus vonásai is. További
közös meghatározottságukként említi Jonas e felelősség formák totális jellegét, amely abban
áll, hogy felelősségük tárgyát a maga totalitásában fogják át: a fizikai létezést csak úgy, mint
ennek a fizikai létezésnek az épp-így-létében megtestesülő olyan magas rendű érdekeket és
értékeket, mint a biztonság, a lét teljessége, a megfelelő magatartás és a boldogság. A totális
felelősség, szemben a partikuláris felelősség formáival, melyek a létezés egyetlen aspektusára
és pusztán egy bizonyos időszakra korlátozódnak (például az orvos felelőssége betegével
szemben csak a kezelés időtartamára érvényes), történetileg, azaz a múlt-jelen-jövő
vonatkoztatási keretében ragadja meg tárgyát: a szülő csak úgy felelőséggel tartozik gyermeke
múltjáért, jelenéért és potenciális jövőjéért, ahogyan az államférfi is elkötelezett kell legyen
az ősök, a kortársak és a jövő generációk iránt. Jonas szerint az államférfi közösség iránti
felelőssége az „atya” gyermeke iránti felelősségével mutat rokonságot abban is, hogy mind

kettő közege a szeretet: a gyermekkel illetve a közösséggel való érzelmi azonosulás és
szolidaritás, mert lehetetlen felelősséggel viseltetni az iránt, amit az ember nem szeret.
A jövőért viselt felelősség nem tekinthető abszolútnak, érvényessége történetileg relatív, ami
abban leli magyarázatát, hogy a felelősség alapja, a hatalom és tudás egymáshoz való
viszonya másként alakul a premodern és a modern világban. Az előbbi esetében mindkettő
korlátozott, az ember nem uralja sem természeti, sem társadalmi környezetét, a jövőre
irányuló tudás hiányát az irracionális Sors fogalma tölti be. A modernitás előtti társadalmak
jelenre orientáltak, az örökkévalóvá tett stacionárius jelenben létezve, hiányzik belőlük a jövő
dinamikus horizontja. Ha a „condition humain” változatlan, és ha a „levés” (az időbeli
létezés) folyamata, melybe az emberi lét belemerül egy kívülről definiált, az ember számára
érthetetlen irracionális és transzcendens folyamat (Sors), akkor – érvel Jonas – az emberi élet
teloszát nem a horizontálisban, nem az időbeni előre haladásban, hanem a vertikálisban, az
időt átfogó örökben és változatlanban kell keresnünk. A premodern világ embere életének
vonatkoztatási kerete ez a transzcendens örökkévaló, az ember törekvése e transzcendens
örökkévaló által definiált eszményi, „tökéletes létre” irányul. Miután az emberi élet eme
örökkévalóságra, a Sorsra, vagy az Istenre irányul, ennélfogva az ember nem lehet felelős
azért a „tárgyért” amely magatartásának mércéje és eszménye, mert az nem általa és nem az
időben keletkezik, hanem öröktől fogva itt-van. Az embernek csak azért lehet felelőssége, ami
fölött „kauzális hatalma” van, amit ő tételezett, aminek ő a létrehívója és oka. Ezért a
felelősség a múlandóra, arra a precedens nélküli időbeliségre irányul, amit az ember maga hív
életre. Ez az oka annak, hogy miért ismeretlen a jövőért való felelősség a premodern világban.
A modernitásban radikálisan megváltozik az ontológia, „a mi világunk nem az örökkévalóság,
hanem az idő, a változás ontológiája: nekünk a múlandóban kell keresnünk a
tulajdonképpenit”. Az idő és a változás ontológiája az ember tudásának és kauzális
hatalmának az extenzív és intenzív kiteljesedését jelenti, ami empirikusan a természet
technológia által való uralmában testesül meg. A technológiai rendszerek eldologiasodott
önmozgása és ellenőrizhetetlensége azonban az egyetemes katasztrófa rémével fenyegeti az
embert is, és a leigázott természetet is. Ezzel az ember kauzális hatalma egy olyan kritikus
ponthoz érkezett, állítja Jonas, ami megváltoztatja a felelősség nagyságát és minőségi
természetét is. A változás abban áll, hogy az ember kauzális hatalmának gyakorlása
megfordítja a „kell” és a „lehet” szokásos viszonyát: a „megteheted, mert meg kell tenned”
paradigmát „a meg kell tenned, mert megteheted” paradigmája váltja fel. Szemben a
premodern világ eszmény által diktált parancsaival, itt már nem az a fontos az ember számára,

hogy egy külső hatalom által definiáltan mivé kell lennie, mit és hogyan kell cselekednie,
hanem az, amit de facto már ténylegesen tesz és csinál, mert tudása és kauzális hatalma révén
megteheti. A modernitás világában a kellés, a parancs és kötelesség nem kívülről
meghatározott, hanem az ember cselekvéséből, „tetteinek kauzális fátumából hárul az
emberre”. Ebben a világban az ember nem lehet nem-felelős, mert tettei döntő módon
befolyásolják mind a természeti, mind a társadalmi környezetét. A kellésnek, az ember
önmaga iránti felelősségének ez a formája az ember kauzális hatalmának olyan
önkontrolljaként fogható fel, amely primer módon az ember saját létének megőrzését
parancsolja. Az embernek azért kell önmagát megtennie a kellés és felelősség elsőrendű
tárgyává, mert, mint említettük, kauzális hatalmának önkényes gyakorlásában olyan
határszituációhoz érkezett, amely saját létét s ezáltal közvetve a természet létét is fenyegeti.

8. fejezet
Erkölcsi kudarcok
Az integritás
A személy integritása komplex fogalom, amely szerves kapcsolatban áll az olyan
konvencionális erkölcsi normákkal, mint az igazmondás, a becsületesség, a méltányosság,
csakúgy, mint a személyes erkölcsi ideálokkal, melyek konfliktusba kerülhetnek e normákkal.
Amikor például a köztisztviselő erkölcsi integritásáról beszélünk, akkor olyasmit értünk a
kifejezés alatt, hogy a köztisztviselő nem vezeti félre az állampolgárokat, nem vesz részt
korrupció-gyanús ügyletekben, fair módon viselkedik riválisaival és kollégáival szemben stb.
Az integritás fogalma azonban nem meríti ki a standard erkölcsi normáknak megfelelő
viselkedést, a fogalom a személynek, mint osztatlan egésznek, a koherens személynek, a
jellemnek vagy karakternek képzetét is felidézi bennünk, azt, hogy az ember tudatosan és
következetesen viselkedik az erkölcsi kötelességek és erkölcsi elvek rendjén belül. Nem
tekinthető erkölcsi értelemben integráns személynek a gyermek, aki a represszív
szocializáció, vagy az a felnőtt, aki félelemből, haszonlesésből vagy egyéb más, az erkölcs
világán kívül eső indítékok vagy megfontolások alapján cselekszik normakonform módon. És
természetesen nem tartható integráns személynek a jellemtelen, „kívülről vezérelt” ember
sem, akire illik Pascal mondása, mi szerint „akinek nincs szíve, az a fülére
hallgat”.Egyszerűbben fogalmazva: az tekinthető erkölcsileg integráns személynek, akinek a
tettei összhangban vannak erkölcsi elveivel és értékeivel és akiben meg van az erre való
hajlam vagy diszpozíció, amit erénynek nevezünk. Az ember nem tarthatja meg integritását
akkor sem, ha olyan intézményes vagy szerep kötelességei vannak, melyek szemben állnak az
általa vallott erkölcsi elvekkel, mert magatartása vagy cselekvése ebben az esetben nem az
övé, itt a kötelesség „cselekszik” helyette, bár általa. Ha sorkatonaként parancsba adott
kötelességem az ellenség meggyilkolása és ha én valláserkölcsi alapon meggyőződéses
pacifista vagyok, - ami azt jelenti, hogy szubjektíve elköteleztem magam a gyilkosság
megtagadása mellett - s ha ennek ellenére megölöm az ellenségem, akkor elveszítem erkölcsi
integritásomat. Erkölcsi integritásom nemcsak akkor van veszélyeztetve, ha valamely jogi,
politikai vagy intézményes norma felülírja az általam vallott erkölcsi elveket arra
kényszerítvén, hogy ezekkel ellentétes módon cselekedjek, hanem akkor is, amikor az
univerzalitás és semlegesség elvére épülő erkölcsi normák konfliktusba kerülnek az olyan
normákkal és értékekkel, mint amilyenek a barátságban, a szerelmi kapcsolatban vagy a

családtagok egymáshoz való viszonyában érvényesülnek. Az ilyen „tiszta kapcsolatokban”
érvényesülő erkölcsi normák ellentmondásban állhatnak a „társadalmi erkölcs” univerzalitást
és semlegességet követelő elvével, (amely szerint ezek a normák mindenki számára kötelező
érvényűek és amelyek érvényesítése pártatlanságot követel meg): nem lehet mindenki a
barátom, a szerelmem, vagy családi közösségem tagja, akik irányában nem viselkedhetek
semlegesen, a pozitív értelmű részrehajlás, az előnyben részesítés itt nemcsak megengedett,
de megkövetelt elv is. Amikor Arisztotelész azt mondja, hogy „szeretem Platónt, de jobban az
igazságot”, vagy amikor Brutus maga is hozzájárul, nevelő apja Caesar halálához, akkor a
barátság és a fiúi szeretet partikuláris és részrehajló normáját mindkét esetben egy univerzális
és semleges norma, az igazság, illetve a szabadságot megtestesítő köztársasági eszme írja
felül. Az ilyen választások nehéz választások és nem pusztán azért azok, mert adott esetben
nem könnyű eldönteni, hogy melyik erkölcsi követelménynek adjak prioritást, az efféle
választások ugyanis nem egyszerűen számomra kívülről adott preferenciák közti
értékbecslések, hanem ezzel együtt olyan döntések is, melyeken belül két, egymással
konfliktusban álló személyes elköteleződésem között kell választanom, ami minden esetben
fájdalmas, mert bárhogy döntök is, számomra az mindig olyan erkölcsi sérülést fog okozni,
amely egyszersmind erkölcsi integritásom is veszélyezteti.
Ehhez hasonlóan, az ember akkor is veszélyezteti vagy elveszíti erkölcsi integritását, ha,
mikor „megkísértik” vagy próbára teszik, feladja saját erkölcsi elveit. Lynne Mc Fall199 egy
példán keresztül érzékelteti ezt. Vegyük annak az asszonynak az esetét, aki házastársi hűséget
esküdött férjének és akit csábítással kísért meg egy idegen férfi. Az asszony számára két
alternatíva áll nyitva:
1.Ragaszkodhat erkölcsi elveihez, férjének tett ígéretéhez. Ha így tesz, akkor el fogja utasítani
a közeledőt és meg fogja őrizni erkölcsi integritását.
2. A másik lehetőség az, hogy enged a csábításnak és ennek következtében elveszíti erkölcsi
integritását.
Lynne Mc Fall szerint az integritás elveszítésének alapvetően két oka van: az egyik az
akaratgyengeség, a másik az öncsalás. Az akaratgyengeséget a közgazdászok által alkalmazott
diszkontálás fogalmával magyarázhatjuk, aminek lényege az, hogy a jelen által nyújtott
élvezetet magasabbra értékeljük, mint azt a jövőbeli veszteséget, amit elvtelen cselekvésünk
okoz. Az öncsalásra vagy önbecsapásra a pszichológia racionalizáció fogalma nyújt
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magyarázatot: a racionalizáció olyan önfelmentési kísérlet, amelyben az ember mondvacsinált
indokokat keres elvtelen magatartása indoklására. A példában az asszony hivatkozhat arra,
hogy férje megcsalása nem is olyan nagy bűn, ezzel nem okozott kárt senkinek, csak egyszer
fordult elő stb. A következetlen, inkoherens, a személyes erkölcsi elveket negligáló
magatartás függetlenül attól, hogy alapja az akaratgyengeség vagy az önbecsapás, a személy
erkölcsi integritásának az elveszítésével jár. Az integritás elveszítése azonban nem minden
esetben abszolút, mert az a személy, aki bevallja, hogy nem tudott ellenállni a csábításnak,
amiért esetleg bűntudatot is érez, szemben azzal, aki racionalizál, nem veszítette el teljes
mértékben integritását.
Inkoherens magatartásnak tekinthető az is, ha valaki az általa erkölcsileg helyesnek tekintett
dolgot cselekszi, de helytelen indítékokból, mert az elv és a tett ellentmondásban áll
egymással. Ha például gyávaságból, félelemből, a haszon reményében vagy azért vagyok
tisztességes, mert ez növeli a reputációmat, nem pedig azért, mert a tisztességet öncélnak és
önértéknek tekintem, akkor erkölcsi értelemben nem vagyok integráns személy, mert elveim
és tetteim nem alkotnak koherens egységet.
Vannak olyan konfliktuózus élethelyzetek is, amikor a tét nem erkölcsi integritásunk sérülése
vagy elveszítése, hanem életünk minősége vagy puszta létünk, mert a körülmények
mérlegelése nélkül ragaszkodunk erkölcsi integritásunkhoz. Ezt a tragikus élethelyzetet
példázza Szókratész és Jézus Krisztus esete, akik inkább a halált választották, mintsem hogy
erkölcsi integritásukat feladták volna. Szókratész és Jézus estében a konfliktus nem két
erkölcsileg egyaránt értékes elv közötti konfliktus volt, és ez a konfliktus nem vált belső, a
lélekben lejátszódó konfliktussá, mint feltehetően Arisztotelész és Brutus példájában, hanem
az erkölcsi jó és a bűn közötti külső kollízió volt, mert a halálukat eredményező vádak
rosszindulaton és szemen szedett hazugságon alapultak és mert mindkettőjük meg volt
győződve erkölcsi elvei helyességéről. „Akinek jelleme van, annak sorsa van” mondja egy
helyütt találóan Walter Benjamin, ami azt jelenti, hogy a megalkuvás nélküli erkölcsi
integritás, a jellem állhatatossága személyes katasztrófákhoz vezethet, aminek oka a világ
erkölcsi irracionálitásában van, abban, mondja Max Weber, hogy a világban a jók bűnhődnek,
a rosszakat pedig megjutalmazzák.
Az integritás fogalmának kritériumai (erkölcsi elveinkhez való hűség, kísértésekkel szembeni
ellenállás, elveinknek megfelelő cselekvés) formálisak, mert nincsenek megszorítások

azoknak az elveknek és kötelességeknek a tartalmát, jóságát vagy rosszaságát illetően, amit a
személy az integritásról tart. Ugyanakkor ezek a kritériumok szubjektívek is, kanti értelemben
vett erkölcsi maximák, vagy ahogy a közgazdászok mondanák: szubjektív, objektív
érvényességre igényt nem tartó preferenciák, melyek az ízléshez hasonlítanak, amelyről pedig
köztudottan nem lehet vitatkozni. Egy cselekvés elveinek erkölcsi értelemben vett jóságát
vagy rosszaságát azonban nagyon is lehet vitatni. Ha az erkölcsi integritás fogalma kimerülne
a fenti formális kritériumok betartásában, akkor a bűnös és gonosz személyt is megilletné az
erkölcsileg integráns személy címkéje, mert neki is vannak „erkölcsi” elvei és kötelességei –
még ha azok negatívak is -, melyekhez kihívások alkalmával is ragaszkodik és tettei is
összhangban állhatnak elveivel. Ha objektív érvényességgel bíró erkölcsi tartalmat akarunk
kölcsönözni az integritás fogalmának, akkor nem kerülhetjük el azon elveknek és
kötelességeknek az értékszempontú megközelítését, melyek alapját képezik az integráns
személy magatartásának és cselekvésének. E nehézség megoldása érdekében Lynne Mc Fall
különbséget tesz a formális integritás, amit személyes integritásnak is nevez és a személy
erkölcsi integritása között. A személyes integritás, melynek minimális követelménye az elv és
a tett belső koherenciája, értékelő szempontból lehet pozitív vagy negatív: pozitív akkor, ha az
elvek és kötelességek rendelkeznek pozitív erkölcsi tartalommal, negatív abban az esetben,
amikor a magatartás vagy cselekvés nem felel meg az általános erkölcs kritériumainak,
amikor, az egyébként formálisan koherens magatartás elve a gátlástalan haszonszerzés, mások
hazugság által való félrevezetése, vagy a többi ember ilyen vagy olyan módon való tudatos
megkárosítása stb.
A személy erkölcsi értelemben sem izolált társadalmi atom, az, hogy képes-e önmagát
erkölcsileg integráns személyként megvalósítani vagy sem, azt nemcsak személyes erkölcsi
kvalitásai (hűség az általa vallott erkölcsi elvekhez, kíséreteseknek való ellenállás, elv és tett
egysége) befolyásolják, hanem az a kultúra, az a szűkebb vagy tágabb társadalmi csoport is,
amelyben él, amelyben társadalmi-emberi kapcsolatai kialakulnak és megvalósulnak. Axel
Honneth200 szerint a társadalmi-emberi kapcsolatokon belül a személy erkölcsi integritása
szempontjából döntő szerepe van az „interszubjektív elismerési viszonyok”-nak, amelyek
megteremtik az önmagunkhoz és – hozzá teszem – a másokhoz való pozitív viszony
kialakításának lehetőségét. Az elismerés elemi szinten az emberi lény létezésének társadalmi
megerősítését jelenti, ez jelenik meg például az üdvözlésben. Amikor az emberek köszöntik
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egymást az utcán, kölcsönösen ismerik el a másik létezését, társadalmi meghatározottságot
kölcsönözve egymás létezésének. Az elismerés reflexív fogalom, értelme csak ellentétéhez
való viszonyában, a megvetéshez vagy megalázáshoz való viszonyában van. A köszöntés
példájánál maradva tegyük fel, hogy két egymást ismerő ember megy az út két oldalán, szeme
sarkából mind a kettő észreveszi a másikat, de úgy tesznek, mintha nem vették volna észre
egymást és nem köszönnek. Viselkedésük, ha tudják, ha nem, egymás személyének kölcsönös
semmibevételét, megvetését és megalázását fejezi ki. Az ilyen magatartás egymás társadalmi
létének a kölcsönös megkérdőjelezéseként, tagadásaként értelmezhető. A személy erkölcsi
integritását veszélyeztető megbántásnak, a másik ember lealacsonyításának számos formája
van, Honneth háromról beszél, a fizikai inzultusról, az erkölcsi kompetencia elvitatásáról és
az individuális és/vagy kollektív életformák megvetéséről. Minden lealacsonyítás és
megalázás közös vonása az, hogy általuk az ember önmaga pozitív megértésében sérül meg,
elveszíti önmagához való pozitív viszonyát, mert a lealacsonyított ember nem fog bízni
önmagában, a sérülés következtében meg fogja kérdőjelezni saját társadalmi értékességét és
az ezekkel járó szégyenérzet általános kisebbrendűségi érzést fog generálni benne. A
megvetés e formáinak meg vannak a megfelelő elismerés alakzatai, amelyek hozzájárulnak az
egyén erkölcsi integritásának kidolgozásához: így 1. a testi bántalmazásnak a testhez kötött
önbizalom kialakulását lehetővé tévő érzelmi támogatást nyújtó szeretet az ellenpólusa, 2. az
erkölcsi kompetenciát megkérdőjelező megalázás ellenpólusa az egymás erkölcsi státusának
kölcsönös elismerése, amely az egyenlő jogokon és kötelességeken alapszik, 3. az individuális
és kollektív életformák megvetésének pozitív ellenpárja az alternatív életformák iránti
megértés és szolidaritás, ami bátorításként szolgál a megvetett életformák számára.
Az interszubjektív elismerés és megvetés hálózatában létező személy társadalmilag
meghatározott „Én”, az „Én”-nek ezt a társadalmi forma-meghatározottságát nevezi Peter
Berger201 „társadalmi Én”-nek, ami az individuális Én közösség általi elismerését és
megerősítését jelenti. A társadalmi Én-nek, a személy erkölcsi elismerésének Berger szerint
történetileg két formája van: a becsület és az emberi méltóság. Mind a becsület, mind az
emberi méltóság olyan fogalmak, amelyek összekapcsolják az Én-t a közösséggel, noha egyik
sem tekinthető az Én természettől adott tulajdonságának (a társadalomból kiszakított
egyénnek sem becsülete, sem emberi méltósága nincsen),egyik is, másik is csak a másokkal
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való kommunikatív viszonyban alakul ki, változik meg, őrződik meg vagy kérdőjeleződik
meg. A becsület és a méltóság megtartása erőfeszítéseket követel meg, az embernek meg kell
küzdenie értük, gyakorta mások rosszindulatával szemben.
A becsület az ember erkölcsi identitását, azt, hogy ki és mi vagyok Én, intézményes
szerepeivel, társadalmi státusával kapcsolja össze, az Én-t ebben az esetben intézményes
szerepei teszik társadalmi Én-né, a közösség által elismertté, az Én elismerése pedig
társadalmi csoport-hovatartozásának a függvénye. A Nyugat becsületfogalmát erőteljesen
befolyásolta a lovagvilág erkölcsi kódexe, ami mélyen gyökerezett az európai feudalizmus
hierarchikus struktúrájában. A becsület nemcsak a társadalmi státus jele és kifejeződése volt,
hanem, mint a lovagi erények egyik legfontosabbika, az erkölcsi szolidaritás forrása is a
társadalmilag egyenlők között, ami demarkációs vonalként jelent meg az alacsonyabb rendűek
számára. A becsület szabta meg a viselkedés normáit mind az alacsonyabb rendűek irányában,
mind a társadalmilag egyenlők között: a becsület a társadalmilag egyenlők kölcsönös
elismerését, az alacsonyabb státusúak megvetését foglalta magában. Berger szerint azok az
erkölcsi kvalitások, melyeket a becsület révén a magasabb státusúak élveznek, nemcsak az én
és a közösség közötti kapcsolatot biztosítják, hanem a személy és a közösség idealizált normái
közötti kapcsolatot is: ezek a magatartás elvei és indító okai.
A modernitás emberi méltóság fogalma háttérbe szorította ugyan a becsület középkori
fogalmát, érvényességét teljes mértékben mégsem törölte el, mert a becsület az olyan
társadalmi csoportokban, amelyek megőrzik a hierarchikus struktúrákat, mint amilyenek a
nemesség, a hadsereg, a bürokrácia, és az olyan szakmákban, mint a jogászoké vagy az
orvosoké, gyakran „bűnös szolidaritásként” ma is elevenen él.
Szemben a premodern világgal, ahol az ember a társadalmi szerepeit kifejező becsület
fogalmában fedezi fel azt, hogy erkölcsi értelemben ki ő és mi ő, a modernitásban az egyén
társadalmi szerepeinek deinstitucionalizálása és szubjektivizálása útján jut el saját
identitásához, azáltal, hogy felszabadítja magát a kívülről rákényszerített intézményes
szerepeinek nyomasztó és elidegenítő hatása alól. Az egyén és a társadalom közötti, valamint
a szubjektív identitás és a szerepeken keresztüli objektív identifikáció kölcsönössége itt
egyfajta küzdelemként tapasztalódik meg. „Az intézmények megszűnnek az 'Én otthonának'
lenni, olyan elnyomó entitásokká válnak, amelyek destruálják és elidegenítik az Ént. A
szerepek többé már nem aktualizálják az Ént, hanem maya fátylaként nemcsak mások elől,

hanem az egyén saját tudata elől is elrejtik azt.”.202 A modernitásban az ember a személyi
méltóság absztrakt fogalmában tapasztalja meg azt, hogy erkölcsi értelemben ki ő és mi ő. A
fogalom gyökerei a természetjogig nyúlnak vissza, ez volt az a doktrína, amely elsőként
hangsúlyozta az emberi személy méltóságát, amit a szabadság és biztonság jogi garanciáival
és az egyenlőséggel hozott összefüggésbe. A személyi méltóság, az autonóm egyén
fogalmának artikulálásában mérföldkőnek tekinthető Kant203 fellépése, aki az autonóm ember
egyik lényeges meghatározottságának az önálló gondolkodást és ítéletalkotást tekintette.
Autonóm az az egyén, aki kilábolván kiskorúságából, elutasítja az ész nyilvános
használatának intézményes korlátozásait, melyet a felvilágosodásról írott tanulmányban, a
hadsereg, a bürokrácia és az egyház intézményeinek a reprezentációi, a katonatiszt, a
pénzügyi tanácsos és a pap jelenítenek meg. Az autonóm, önálló gondolkodásra képes emberi
lény elveti a ne okoskodjatok, gyakorlatozzatok (tiszt), a ne okoskodjatok, fizessetek
(pénzügyi tanácsos), és a ne okoskodjatok, higgyetek (pap) ész ellenes maximáit, helyettük a
felvilágosodás jelszavát - ”merj a magad értelmére támaszkodni!”- teszi magáévá. Az
autonómia általános fogalmához hasonlóan az erkölcsi autonómia (amit a személyi méltóság
és az erkölcsi integritás szinonimájaként használok) is feltételezi az ész szabad használatát, az
erkölcsi ítéletalkotásra való képességet. Az autonómia világában létrejött erkölcsi ítéletek
ésszerűek, univerzálisak és pártatlanok, s ilyenként az erkölcsileg érett – nem kiskorú –
személy cselekvési elvei, aki az ész útmutatása alapján, önként vállalt kötelességének tekinti
az ily módon értelmezett elvek gyakorlati megvalósítását. Ez az emberi méltóság, az erkölcsi
autonómia és erkölcsi integritás egyik, idealizált aspektusa, mert ha korlátlannak tekintjük az
erkölcsi ítélőerőt, akkor nem méltó tiszteletre, erkölcsileg nem autonóm és nem integráns az a
személy, akinek erkölcsi elvei nem általánosíthatók, aki önzésből, gyávaságból vagy
haszonszerzésből megsérti az erkölcs aranyszabályát, aki nem úgy cselekszik, mint ahogy
másoktól elvárja, hogy vele cselekedjenek. Azonban az erkölcsi ítélőerő ugyanúgy
korlátozott, ahogyan a racionalitás is az, az ember, mint azt korábbi példákban jeleztük,
kerülhet olyan konfliktuózus szituációkba, melyeket nem tud úgy megoldani, hogy cselekvése
általánosítható norma legyen.
Ha ez így van, akkor erkölcsi autonómiánk és integritásunk már csak ezért sem lehet soha
teljes, csak korlátozott. Erkölcsi integritásunk korlátozottságának oka nemcsak erkölcsi
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akaratgyengeségünkben vagy félelmeinkben találja meg magyarázatát, hanem társadalmi
körülményeinkben is, abban, hogy az Én-ünket erősítő elismerések és a személyünket
veszélyeztető megaláztatások egyenlege pozitív-e vagy negatív, és hogy miként voltunk
képesek, képesek voltunk-e egyáltalán ezeket feldolgozni. Az erkölcsi integritás ideális
eszméje nemcsak azt feltételezi, hogy egy adott szituációban olyan erkölcsi elveknek
megfelelően cselekszünk, amelyek általánosíthatóak, amelyeket minden ésszerű emberi lény
elfogadna, hanem azt is, hogy életünk egészének is van koherenciája, amelyben az elvek és a
tettek harmonikus egészet alkotnak. Goethe egyszer ezt úgy fogalmazta meg, hogy a boldog
ember az, aki össze tudja kötni élete kezdetét annak végével, mert élete értelmes és szerves
egész. A modern ember számára ez nehézséget jelent, mert élete egymással pusztán laza
kapcsolatban álló szerepek kötegévé hullik szét, McIntyre-el szólván, nem áll össze egy
elmesélhető, értelmes narratívává. A modern ember, aki feladatnak tekintve önmagát, arra
vállalkozik, hogy erkölcsileg integráns személyiséget dolgozzon ki önmagából, ennek
lehetetlenségét fogja megtapasztalni: mindazonáltal legszemélyesebb erkölcsi kötelessége és
érdeke, hogy ezt mégis megkísérelje.
A köztisztviselők erkölcsi integritása
A köztisztviselők erkölcsi integritásának vagy dezintegrálódásának a kérdése legalább három
viszonylat rendszerben merül fel a közhivatalon belül: 1. a főnök-beosztott viszonyban,
amikor az alacsonyabb státusú hivatalnok olyan utasítást kap felettesétől, aminek végrehajtása
ellenkezik az általános erkölcs elvárásaival, 2. abban a helyzetben, amikor a beosztottnak el
kell döntenie, hogy mit tegyen, ha úgy ítéli meg, hogy hivatalának, illetve a vezetőségnek a
tevékenysége erkölcsileg kifogásolható, 3. valamint a klientúrával való kapcsolatrendszerben.
Az első esettel részletesen foglalkoztunk a felelősség és a szereperkölcs problémáit feszegető
fejezetekben, ezért itt, emlékeztetőül, csak utalunk arra, hogy a felettes erkölcsileg
kifogásolható parancsainak reflektálatlan végrehajtása, amint azt Eichmannak a jeruzsálemi
bíróság előtti viselkedése és a nürnbergi per vádlottjainak a mentegetőzései fényesen
bizonyítják, a személy erkölcsi integritásának a kiüresedését, erkölcsi arculatának az
elveszítését eredményezi. A második eset azt a kérdést veti fel, hogy milyen cselekvési
alternatívái vannak egy erkölcsileg ép köztisztviselőnek, amikor a hivatalon belüli
immoralitással szembesül? Lennard Lundquist,204 Albert Hirschman205 elméletét tovább
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gondolva,

négy

cselekvési

opciót

különböztet

meg:

a

lojalitást,

a

tiltakozást

(véleménynyilvánítást), a kilépést és az obstrukciót. Az erkölcsileg megkérdőjelezhető
utasítást kiadó főnökség iránti lojalitás (hűség) azt jelenti, hogy a bürokrata, jobbára
utilitarista megfontolások alapján (félelem az ellenszegülés negatív következményeitől,
jutalom, előléptetés reménye stb.) feladja személyes erkölcsi meggyőződését, elveszítvén
ezzel erkölcsi integritását. A tiltakozás, a véleménynyilvánítás opciójának alkalmazása során
a hivatalnok nyíltan fejezi ki nem-tetszését és ellenkezését egy erkölcsileg elfogadhatatlan
vagy

igazságtalan

intézkedés

kapcsán.

A

tiltakozásnak

két

formája

van:

a

véleménynyilvánítás történhet a hivatalon belül, vagy a hivatalon kívül, az előbbit
riadófúvásnak, az utóbbit kiszivárogtatásnak nevezik. A hivatalon belüli tiltakozás rendesen
azt jelenti, hogy a hivatalnok első lépésben közli kritikai észrevételeit a főnökséggel,
amennyiben az nem talál meghallgatásra, ezt követően közli azokat munkatársaival. A
riadófúvás a felettessel szembeni lojalitás-kötelezettség, illetve a vezetés erkölcsi
kompetenciájának a megvonása, az intézményes hatalommal való nyílt szembefordulás,
aminek a riadófúvó számára, miután identifikálása nem jelent túlzott nehézséget, súlyos
következményekkel, munka körülményeinek ellehetetlenítésével, az előléptetés és prémium
elmaradásával, legsúlyosabb esetben pedig állása felmondásával jár. A tiltakozás házon kívüli
formájának, a kiszivárogtatásnak számos módja van. Az intézmény és a vezetés erkölcsi
defektusait a hivatalnok névtelen telefonbeszélgetés, üzenet vagy személyes kontaktus
formájában adhatja tudtára, a médiumokon keresztül, a nyilvánosságnak. Történjék a
tiltakozás házon belül, vagy házon kívül, a szóban forgó tiltakozó mindkét esetben kockázatot
vállal: a főnökséggel és/vagy a kollégáival való konfliktus kockázatát. A feletteseivel való
konfliktus alapja az, hogy a vezetés a tiltakozást, az ellenvéleményt saját autoritása
megkérdőjelezéseként fogja fel, a kollégákkal való potenciális ellentét pedig a kiszivárogtatás
kapcsán elő állt hivatali reputációvesztéssel áll kapcsolatban. Az obstrukció alkalmazása
esetén a hivatalnok, hasonlóan a kiszivárogtatáshoz, inkognitóban marad, tiltakozása anonim.
Az obstrukció klasszikus formái közt kell megemlítenünk, a munka lassítását, a szabályok
merev, mechanikus betartását és a szabotázst. Az utolsó, az erkölcsileg ép hivatalnok előtt
álló opció a kivonulás, a hivatal elhagyása. A hivatalból való kilépés útján a köztisztviselő
ugyan megőrzi személyes erkölcsi integritását, erkölcsi értelemben tiszta marad, a kérdés
azonban az, hogy mindez megoldást jelent-e a hivatal számára. A riadófúvás, a
kiszivárogtatás, az obstrukció és a kilépés gyakorisága negatív visszacsatolásként
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értelmezendő, jelzés a hivatal, illetve a vezetés számára a munkatársak elégedetlenségéről, és
ha ezek a jelzések objektívek, akkor arról is, hogy a hivatal működésében defektusok vannak.
Ideális esetben ezek a jelzések segíthetik a vezetést a szervezeti problémák konstatálásában és
orvoslásában, ezzel szemben az elvtelen és bűnös lojalitás a szervezeti defektusok
állandósítása és apológiája irányában hat.
Eredendő kérdésünk az volt, hogy milyen opciók állnak rendelkezésére egy beosztott,
erkölcsileg feddhetetlen köztisztviselőnek ahhoz, hogy a hivatalában tapasztalható,
erkölcsileg hibáztatható döntésekkel szembe szálljon. Az elemzett opciók ismertetése után,
most azt a kérdést kell feltennünk, hogy a hivatal erkölcsös működése érdekében alkalmazott
fenti opciók megfelelnek-e az erkölcs szabályainak, nem sértenek-e maguk is erkölcsi
normákat?
A bűnös vezetés iránti lojalitással nem kell foglalkoznunk, a válasz ebben az esetben
egyértelmű, hasonlóan egyértelmű, csak pozitív előjellel, a riadófúvás opciója is, mert itt a
riadófúvó úgy teszi meg bíráló megjegyzéseit, hogy nyíltan vállalja saját erkölcsi elveit és
meggyőződéseit. Nem ilyen egyértelmű a helyzet a kiszivárogtatás és az obstrukció esetében,
mert racionális önérdekét szem előtt tartva, sem a kiszivárogtató, sem az obstruktőr nem
vállalja nyíltan, egyenesen erkölcsi meggyőződését, ami, ugyan érthető és méltányolható, de
mégis csak erkölcsi hiba. Mindez azt a paradox következtetést vonatja le velünk, hogy vannak
olyan élethelyzetek, amelyekben az erkölcsi normák megőrzésére, illetve az erkölcsi hibák
korrekciójára tett kísérletek szükségképpen erkölcsileg kétes eszközök alkalmazását teszik
csak lehetővé, ami ha nem is erodálja, de mindenképpen problematikussá, relatívvá teszi
erkölcsi integritásunkat.
Az erkölcsi integritás problematizálódhat és sérülhet a bürokrata és a kliens kapcsolat
rendszerében is, különösen az ügyfél oldalán. Az ügyfél gyakorta van kitéve a hivatal és a
hivatalnok által való megaláztatásnak, ami a bürokrata arrogáns magatartásában és
hatalmaskodásában jelenik meg. Robert K. Merton
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abban az ellentmondásban látja, amely abból adódik, hogy a bürokrácián belüli
elkerülhetetlenül deperszonalizált, sztereotipizált magatartást nem igazítják hozzá a kliens
egyéni problémáinak kívánalmaihoz, amit az ügyfél arroganciaként, ügye és saját személye
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semmibevételeként, megaláztatásként él meg. A nyilvánossággal való konfliktus egy másik
formája a bürokrata kliens feletti hatalmaskodása, aminek eredete abban van, hogy a
hivatalnok az ügyféllel való kapcsolatában a közhivatal presztízsének és hatalmának a
képviselőjeként, perszonifikációjaként jelenik meg, ami gyakran vezet uralkodói attitűdökhöz.
A kliens hiába tiltakozik a főnöknél, a „bűnös szolidaritás”, a testületi szellem hivatalon belüli
uralma miatt, ez hatástalan lesz. A kliens és a hivatal közti feszültséget tovább növeli a tények
és az ideológia közti diszkrepancia, az, hogy a deklaráció szintjén a hivatalnokok az emberek
szolgái, „közszolgák”, a valóságban azonban ennek az ellenkezője igaz. További feszültség
növelő tényező az is, hogy a hivatal monopol helyzete okán nem lehet más hivatal
szolgáltatásaihoz fordulni. Drasztikusan mutatkoznak meg ezek a problémák az ügyfeleikkel
közvetlenül érintkező bürokraták tevékenységében. Az ügyfelekkel közvetlenül érintkező,
nagyfokú diszkrécióval rendelkező köztisztviselők, a kormányzat által nyújtott szolgáltatások
„kézbesítőiként”, a közpolitikai programok előny nyújtásának vagy büntetésének a
megtestesítőiként jelennek meg az emberek előtt. Michael Lipsky207 szerint az, hogy a „street
level” bürokrácia miként gyakorolja diszkrecionális jogát az előnyök és hátrányok
megállapításában, erőteljesen befolyásolja és behatárolja az ügyfelek életét és életlehetőségeit.
Az ügyfelekkel közvetlenül érintkező bürokraták döntései, az, hogy valakit jogosultnak
minősítenek bizonyos jóléti juttatások elnyerésére, másokat pedig bűnösnek vagy kötelességmulasztónak, befolyásolni fogja a szóban forgó személy másokkal való kapcsolatát épp úgy,
mint saját önértékelését és erkölcsi integritását. A szükségben szenvedő és/vagy marginalizált
társadalmi rétegek, kiszolgáltatottságuk okán feladva emberi méltóságukat és erkölcsi
elveiket, gyakran „stratégiákat dolgoznak ki, hogy elnyerjék a hivatalnokok kegyeit,
fegyelmezetten cselekszenek, ujjongva vagy morgolódva, de passzívan reagálnak a
köztisztviselők döntéseire.”208 Az emberi méltóságtól és az erkölcsi identitástól való
megfosztáshoz aktívan járul hozzá a bürokrácia, mert a bürokráciák, állítja R. A. Cloward és
F. F. Piven, a racionális haszonmaximálás szellemében, úgy manipulálják a kliensek
juttatásait, hogy az számukra kedvezően befolyásolja azok magatartását: „Ezért a bürokraták
úgy manipulálják a klienseik létalapját jelentő juttatásokat és szolgálatokat, hogy megfelelően
alakítsák magatartásukat. ...az állami juttatási rendszerek az alacsony jövedelmű népesség
fölötti kontroll olyan eszközeivé váltak, amely biztosítja az ügyfeleknél a bürokráciák belső
stabilitásához és a választói támogatás megtartásához szükséges alkalmazkodó magatartást.
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„209 Ha ez így van, az természetesen azt is jelenti, hogy a manipulátor, a bürokrata is elveszíti
erkölcsi integritását, mert tevékenysége alapját nem az erkölcsi normákhoz való hűség, hanem
azok áthágása képezi.
Az immoralitás
Az immoralitás olyan erkölcsi hiba, amely feltételezi a „mens rea”-t, a bűnös tudatot, az
erkölcsi normák tudatos áthágását, amit meg kell különböztetnünk az amoralitástól, ami az
erkölcs birodalmán való kívül-létet jelenti, mert az amorális emberi lény, mint amilyen az
öntudatlan gyermek vagy az őrűlt, nem képes különbséget tenni a jó és a rossz között. Az
immorális személyt az intuitív hétköznapi gondolkodás a következőképpen jellemzi:
A/. Az immorális személyről azt gondoljuk, hogy cselekvése szabad döntés eredménye volt,
ezért tettéért erkölcsi felelősséggel tartozik.
B/. Az erkölcsileg helytelenül cselekvőt bűnösnek tartjuk, vádoljuk, és úgy véljük, hogy,
tettért büntetést érdemel.
C/. Úgy érvelünk, hogy aki immorálisan cselekedett, annak rendelkezésére állt a másként
cselekvés opciója: erkölcsileg helyesen is cselekedhetett volna, de nem ezt tette.
D/. Hétköznapi tapasztalatainkból tudjuk, hogy az immorális magatartás oka gyakran az
akaratgyengeség, vagy az erkölcsi konfliktusok megoldására való képtelenség.
E/. Gyakran magától értetődően állítjuk azt, hogy az immoralitás eredetét az egyén
haszonmaximáló törekvéseiben kell keresnünk: az emberek azért immorálisak, mert önzők.
F/. Amikor valakit immorális magatartással vádolunk, akkor nem pusztán a cselekedetét vagy
annak következményeit kárhoztatjuk, hanem ezzel együtt erkölcsi értelemben őt magát is
rossznak tartjuk. Az immorális tettet elkövető személy erkölcsi elítélése azonban nem a
személyre, mint olyanra vonatkozik, nem az elkövető személy létét vonjuk kétségbe, nem azt
állítjuk, hogy létezése önmagában rossz és elfogadhatatlan, hanem azt, hogy immorális
megnyilvánulása, amely nem meríti ki személyiségének egészét, az, ami elfogadhatatlan.
G/. Ha a cselekvés nincs a személy ellenőrzése alatt, ha az erkölcsileg kifogásolható módon
cselekvő külső vagy belső kényszerek hatása alatt cselekszik, akkor hajlamosak vagyunk
felmenteni őt immorális magatartása miatt.
H/. Végezetül azt is evidenciának tekintjük, hogy ha az egyén alkalomadtán, egyszer-kétszer
kifogásolható módon cselekszik, ennek alapján nem lehet őt immorálisnak nevezni. Az
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immoralitás címkéje nem az erkölcsileg hibás cselekvések számával áll összefüggésben,
hanem a személy immorális tettekre való belső diszpozíciójával, az immoralitás iránti belső
elköteleződésével.
Az immorális személy megértésére irányuló elméletek részben kapcsolódnak a hétköznapi
tudat fenti megállapításaihoz, a koherens értelmezési szándék tekintetében azonban eltérnek
attól. Azok az elméletek, amelyek azt a kérdést teszik fel, hogy miért cselekszenek az
emberek immorálisan, szoros kapcsolatban állnak azokkal a teóriákkal, amelyek azt kívánják
megindokolni, hogy miért kell az embereknek morálisan viselkedniük. P. Foot210 ennek
kapcsán az erkölcsi autoritás két versengő paradigmájáról beszél. Az egyik szerint az erkölcsi
imperatívusz (parancs) akkor autoratív, akkor bír kötelező érvénnyel, ha a parancs
hipotetikus. E szerint akkor kell a hipotetikus imperatívusznak megfelelően cselekedni, ha az
ennek megfelelő cselekvés individuális céljainkat vagy érdekeinket mozdítja elő. Ez a
megközelítés gyakorlatilag azonos az utilitarizmussal. Az erkölcsi autoritás másik
paradigmája akkor tekinti az erkölcsi parancsot autoratívnak, ha az kategorikus, ami azt
jelenti, hogy mindenkor, a szituációtól, saját érdekeinktől, a körülményektől függetlenül is a
kategorikus imperatívusznak megfelelően kell cselekednünk. Ez a nézőpont eredetét tekintve
Kantra megy vissza, és nagyjában-egészében megfelel napjaink deontologizmusának, amely
nem a cselekvés végeredményére, hanem a helyes magatartást előíró erkölcsi szabályokra
teszi a hangsúlyt.
A kérdés már most az, hogy miként illeszthető bele e koncepciókba az erkölcsi hiba, az
immorális magatartás? Jean Hampton211 szerint ha az embereknek az individuális
hasznosságokat célzó hipotetikus imperatívusz alapján kell cselekedniük, akkor az emberek
alkalmasint kénytelenek nem-morálisan cselekedni, vagy azért, mert nem tudják az adott
célhoz az erkölcsileg elfogadható eszközöket kiválasztani, vagy azért, mert nem tudják, hogy
olyan célokra vágynak, amelyek erkölcsileg kifogásolhatók. Hampton ezt a pozíciót
tulajdonítja Szókratésznak Platón dialógusaiban. A tudatlanságon alapuló magyarázat
azonban ellentétben áll az immoralitással kapcsolatos hétköznapi intuíciónkkal, mert úgy
hisszük, hogy a tudatlanság mentesít a következmények és a vád alól. Ha a célok és eszközök
tekintetében való tudatlanság az oka az immorális cselekvésnek, akkor ez felment a hibáztatás
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alól, de ha az ember tudja, hogy az általa követett célok vagy az alkalmazott eszközök
erkölcsileg helytelenek és mégis tudatosan ezek mellett dönt, akkor az így cselekvőt
szükségképpen bűnösnek nyilvánítjuk.
Az immorális magatartás egy másik magyarázata a közönyön vagy közömbösségen alapul,
amely szerint az erkölcsileg kifogásolható cselekvés lényege az, hogy az immorális ember
közömbös az általa követett cél, az ehhez vezető út, az alkalmazott eszköz erkölcsi
helyességét, jóságát vagy rosszaságát illetően. Ebben az esetben az immorális cselekvést
intencionális aktusnak tekintik és nem tudatlanságból fakadó tévedésnek, és ez egybeesik
erkölcsi intuíciónkkal. Az immorális személyek közönyösek az erkölcsi normák tekintetében,
anélkül okoznak kárt vagy alkalmaznak erőszakot másokkal szemben, hogy tettüket
megbánnák, vagy hogy szégyenérzetük támadna miatta. Azonban az immoralitásnak ez a
magyarázata sem fogadható el, mert az erkölcs világával szembeni teljes közöny csak
bizonyos emberekre jellemző, az olyanokra, mint az őrültek, vagy a velejéig gonoszok, akik
kívül állnak az erkölcs birodalmán, magatartásuk kívül esik a hipotetikus imperatívuszok
világán éppúgy, mint a katagorikus parancsokén. Akik indifferensek az erkölcsi célok és
eszközök világával szemben, akiknek nincs indokuk sem önzően, sem altruista módon
viselkedni, azok nem immorálisak, hanem amorálisak, rájuk nem alkalmazhatók erkölcsi
parancsok.
Az immoralitás magyarázatának harmadik változatát Hampton manicheusnak nevezi, amely
szerint az immorális cselekvést az emberben rejlő bűnös erők kényszerítik ki. Arisztotelész és
Kant is úgy beszél az erkölcsi hibákról, mint amelyek nem szabad választásnak, hanem az
ember belső vágyainak, ösztönimpulzusainak a következményei. Ha ez így van, akkor a
kontrollálatlan belső impulzusok alapján rosszat cselekvőt nem megvetnem, sokkal inkább
szánnom kellene, együtt kellene vele éreznem, mégpedig annak megfelelően, hogy milyen
mértékben volt kiszolgáltatva irracionális késztetéseinek. Első ellenvetésünk e magyarázattal
kapcsolatosan az, hogy az emberi személyen belül nem lehet radiális cezúrát húzni a tudatos
és a tudattalan világa között, mert a két szféra kölcsönösen átjátszik egymásba, az erkölcsileg
ép személy pedig képes ezt kontrollálni, s ennyiben saját tudattalanjáért is felelős. Hampton,
Smart egyik parabolájára hivatkozva, pontosan a manicheus érvelés ellentettjét tartja
helyénvalónak: az ember felelős azért, amit ösztönösen tesz, de nem felelős azért, hogy
intellektuálisan milyen. Azt állítja, hogy a rossz fiút felelősnek tartjuk helytelen
magaviseletéért, de a butát nem hibáztatjuk azért, mert rosszul vizsgázott. Úgy okoskodunk,

hogy az első fiú esetében a spontán késztetések okán előállt rossz magaviselet pozitív vagy
negatív megerősítések révén még nyitott a befolyásolhatóságra, azonban mindez a buta fiú
estében nem áll fenn. A dolog lényege az, hogy a rossz fiú esetén a kárhoztatás és a feddés oly
módon kondicionálhatja őt, hogy többé már nem is rossz, mert megtanítottuk vagy
kényszerítettük uralkodni ösztönein, míg a buta fiú esetén a feddés, a dorgálás vagy a szellemi
kényszerítés nem teszi őt okosabbá.
Hampton az immoralitás értelmezésére kidolgoz egy saját teóriát, amit „lázadás
magyarázatnak” (Defiance Explanation) nevez. Kiinduló pontja az, hogy az erkölcsi
parancsok autoritása abból következik, hogy ezek az imperatívuszok kategorikusak és az e
parancsok elleni lázadás tekinthető a bűn és az immoralitás eredetének és lényegének. Ez az
elképzelés mélyen gyökerezik a zsidó-keresztény hagyományban, implicite Ádám és Éva
történetében, ami Hampton és sok keresztény szerző szerint is, beleértve Pál apostolt, Szent
Ágostont, Kálvint, Kierkegaardot stb., a bűn eredetének paradigmatikus magyarázata. Az
immoralitás, a bűnbeesés története az ártatlanság és boldogság világában, a Paradicsomban
kezdődik, amely a boldogtalanság világává válik, mert az első emberpár, engedvén a kígyó, a
Sátán csábításának, evett a jó és rossz tudásának fájáról, amit a teremtő tilalom alá helyezett.
A bibliai történet szerint Ádám bűnbeesésének (az első bűnös tett elkövetésének)
következménye Isten büntetése, a Paradicsomból való kiűzetés, ami a bűnös tett
következményeinek megtapasztalása, mert az ember élete szenvedéstörténetté válik, amit a
legfőbb rossz, a halál zár le. A bűnbeesésnek azonban van egy pozitív hozadéka is: az ember
ártatlanságának elvesztése értékvesztés ugyan, de ezzel egyidejűleg az, hogy az ember a jó és
a rossz tudásának birtokosává is válik, s ezzel Istenhez lesz hasonló. Pál apostol szerint az
első bűn emberi aktus, Ádám tettének a következménye, amely azután átháramlott az Ádámot
követő generációk egészére: az emberiségre. Az apostol arra a kérdésre, hogy milyen belső
motívumok vagy okok vezették Ádámot az Istennel való szembefordulásra, parancsának
megtagadására, nem ad kimerítő választ, pusztán utal arra, hogy a lehetőséget a törvényben
kell keresnünk, amely alkalmat ad a bűnnek arra, hogy kiváltsa a kívánságot, a törvény
áthágásának szándékát, ami maga is bűn. Pál értelmezésében a törvény és a bűn dialektikus
kategóriák: a bűnnek csak a törvény vonatkoztatási keretében van értelme, törvény nélkül
nincs bűn, és megfordítva, a törvény is csak a bűn felől kap értelmet, ahol nincs bűn, ott nincs
szükség törvényre. Noha Pál apostol lényeges összefüggésekre mutat rá a törvény és a bűn
kapcsolatának tárgyalásában, arra a kérdésre mégsem ad választ, hogy mi volt Ádám tettének
belső motívuma vagy oka. Amint arra az apostol maga is rámutat, a törvény nem lehet Ádám

bűnbeesésének oka, mert az önmagában igaz és jó, a Sátánt pedig azért nem lehet valódi
okként megjelölni, mert maga a törvény, Isten tilalma paradoxont rejt magában. Az
ellentmondás az, hogy Ádámnak az ártatlanság – amely tudatlanság - állapotában , ahhoz,
hogy megértse a kígyó csábításának ígéretét („…amely napon abból esztek, szemetek
felnyílik, olyanok lesztek mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat”,) már tudnia kellett
volna, hogy miben is áll a jó és a rossz közötti különbség, de ezt nem tudhatta, mert ennek az
ismeretnek csak akkor vált birtokosává, miután evett a gyümölcsből. Az a lehetőség sem
tartható, hogy Ádámban az inherensen benne rejlő bűn keltette fel a törvény áthágására való
vágyat, hiszen mielőtt evett volna az almából, még nem volt és nem is lehetett bűnös. Pál a
megtestesült ellentmondásnak tekinti az embert, akiben együtt él a jó és a rossz, aki egyszerre
Isten törvényében örömöt lelő „belső ember” és a testtel azonosított, bűnre orientált „külső
ember”. Az ember emellett gyenge és esendő lény, aki ön erejéből képtelen a jót tenni, bár
törekszik rá, ezért van szüksége a kegyelemre. Amint arra Paul Ricoeur rámutat, az eredendő
bűn apologetikus és polemikus fogalma Ágostonnak a gnosztikusokkal folytatott
küzdelmében, a manicheusokkal és a pelagianizmussal való polémiájában nyeri el mai
formáját, válik dogmává. A gnosztikus kozmogónia külső, objektív realitást tulajdonított a
rossznak és a bűnnek, olyan szubsztanciaként kezelte, amely „fertőzés útján terjed”. A
gnoszticizmus a jó és a rossz, a kárhozat és az üdvösség színpadaként tételezte a kozmoszt,
egyszerre „divinizálta” és „sátánizálta”. A rossz és a jó egymás korrelatívumaiként állnak
előttünk, melyek teljes mértékben függetlenek az embertől, az ember szabad akaratától, az
ember cselekedeteitől, következésképp felelősséggel sem tartozunk a rosszért. A fenti nézettel
polemizálva állítják az egyházatyák, köztük Szent Ágoston212 is azt, hogy a rossznak nincsen
magánvaló léte, a rossz nem szubsztancia, egyáltalán nem lét, hanem tett, amely pusztán
általunk, emberek által van. Ágoston a rosszat, így Ádám vétkét is az ember szabadságának
inadekvát használatából eredezteti. 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 kényszer mentesen választhat. Az ember
szabad akaratát épp úgy használhatja a jóra, mint a rosszra. Az akaratnak ez a
megkettőzöttsége – Ágoston jó-és rosszakaratról beszél – abban leli értelmét, hogy azok a
dolgok, melyek között az ember választ, maguk is megkettőzöttek: jók és rosszak. A világi
javakhoz ragaszkodó akarat rossz, mert a világi értékek maguk is rosszak és múlandóak, és
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mert elfordítják az embert a legfőbb jótól, az örök értékek világától, Istentől, aki maga az
igazság, bölcsesség, jóság, szeretet és szépség. A földi javak abban az értelemben is rosszak,
hogy bűnre csábítanak, mert önzést és konfliktust generálnak, aminek magyarázata abban van,
hogy szűkösek, és ha egyszer egy bizonyos jószágot odaítélnek valakinek, azt nem lehet
odaadni egy másik szűkölködőnek. Ezzel szemben az örök, isteni értékek olyan közös javai
mindenkinek, melyek nemhogy nem emésztődnek el a fogyasztásban, épp ellenkezőleg,
megsokszorozódnak. A rossz és a bűn gyökere a szabad akarat romlottságában található, a
testi, anyagi és hatalmi javak iránti szenvedélyben, melynek következtében az ember
szembefordul Istennel, és ezzel önmagát is elveszíti. Ugyanez érvényes az első emberre,
Ádámra is, akit Ágoston szerint szabad akaratából fakadó gőgje fordított el a bölcsességtől és
Istentől.
Hampton hasonlóan Ágostonhoz, a gőgben, a lázadásban látja bűn, az immoralitás okát. Azt
írja, hogy a lázadó nemcsak akkor tagadja a parancsadó hatalmát, amikor úgy véli, hogy az
annak való engedelmesség sérti a saját érdekeit vagy meggyőződését, hanem akkor is, amikor
úgy számol, hogy elkerülhetők a lázadás potenciálisan negatív következményei, vagy mert a
lázadás költsége nem haladja meg annak nyereségeit. Az immorális emberek az erkölcsi
parancsokat saját érdekük ellenségének tekintik és azt feltételezik, ezeknek a parancsoknak az
autoritása valami olyasmi, melyet hatalmukban áll kétségbe vonni és megtagadni. Az
immoralitás természetének, melynek lényege a lázadás, ez a magyarázata egybeesik azzal az
erkölcsi paradigmával, mely szerint az erkölcsi parancsok azért autoratívak, mert
kategorikusak. Ugyanis tudatosan szembeszállni azokkal az erkölcsi imperatívuszokkal,
melyek autoritása hipotetikus, értelmetlen dolog, mert miért is tanúsítanék ellenállást, miért
lázadnék egy olyan erkölcsi parancs ellen, amely segítségemre van az általam
megfogalmazott jó eléréséhez. Hampton definíciója alapján tehát az immorális személy olyan
lázadó, aki szembehelyezkedik az erkölcsi normákkal azt gondolván, hogy cselekvésének
egyedül ő az abszolút autoritása, egyedül ő jogosult arra, hogy törvényt szabjon magának.
Ez a magyarázat azonban nem meríti ki az immoralitás lényegét, mert az immorális személy
nemcsak az erkölcsi parancsokat vonja elméletileg is és gyakorlatilag is kétségbe, hanem a
másik vagy a többi ember erkölcsi státusát is, ami azt jelenti, hogy a Másik az immorálisan
cselekvő számára tárggyá vagy puszta eszközzé fokozódik le. A másik ember erkölcsi
státusának a megkérdőjelezése a Másiknak, és/vagy a többi embernek az erkölcsi
univerzumból való száműzetésével, emberi minőségétől való megfosztásával egyenlő. A
Másiknak ez a premorális szintre való taszítása, emberi és erkölcsi kvalitásaitól való

megfosztása az alapja annak, hogy az puszta eszközként bármire igénybe vehető és hogy rá
nem érvényesek az erkölcsi normák. Empirikusan ez abban nyilvánul meg, hogy az immorális
cselekvés révén másoknak ilyen vagy olyan, fizikai, lelki és/vagy erkölcsi értelemben vett
kárt vagy sérelmet okozunk, hasonlóan viszonyulunk a Másikhoz, mint ahogy Arisztotelész
javasolta Nagy Sándornak, hogy tekintse a perzsákat úgy, mint a növényeket vagy az
állatokat. Az immorális cselekvés tehát kettős értelemben vett sérelem, egyszerre jelent
negatív, tagadó viszonyt az uralkodó erkölcsi értékrendhez és a Másik emberhez, vagy a többi
emberhez. Eme kettős értelemben vett tagadás mögött nem nehéz felfedeznünk a nietzschei
„hatalom akarás”- ának motívumát: uralkodni az erkölcsi normák- és uralkodni a másik
és/vagy a többi ember fölött, ez az immoralitás alapmeghatározottsága.
Természetszerűen adódik a kérdés, hogy mik a feltételei a Másik erkölcsi univerzumból való
kizárásának, emberi minőségétől való megfosztásának, dehumanizálásának? Zygmund
Bauman213 megfigyelése szerint az emberek közötti erkölcsi közelség és távolság az optikai
perspektíva törvényével analóg: ahogyan a fizikai távolság növekedésével elhomályosulnak a
tárgy dimenziói, mígnem az enyészőponton teljesen eltűnik a tárgy a horizonton, ehhez
hasonlóan az emberek közötti erkölcsi távolság is először csak az ember olyan erkölcsi
kötelezettségét homályosítja el, mint például az önzetlen segítőkészség, mígnem a távolság
növekedésével egy bizonyos ponton elenyészik az erkölcsi kötelesség, amin túl a másikat már
nem személyként, hanem dologként fogjuk kezelni. A közelségnek és távolságnak nemcsak a
privát erkölcs területén van jelentősége, hanem a politikum közegében is, amely a távolság
manipulálásával, az embercsoportok közti erkölcsi távolság mesterséges növelésével képes a
primer erkölcsi késztetések neutralizálására, leépítésére és elpusztítására. A totalitáriánus
politikai berendezkedések egyik fő törekvése, hogy fundamentalista ideológiák közvetítésével
növeljék az emberek és embercsoportok közti erkölcsi távolságot, erodálván és/vagy
felszámolván ezzel a szemtől-szembe szituációk inherens moralitását. Az emberek közötti
erkölcsi távolság politikum által mesterségesen gerjesztett folyamatai a szemtől-szembe
élethelyzetekben érvényesülő erkölcsi normák érvénytelenítését célozzák az uralkodó
ideológia által alacsonyabb rendűnek tételezett és stigmatizált embercsoportokkal szemben.
Azok az erkölcsi rémtettek, melyeket a sztálini vagy a hitleri világban, egyébiránt „jóravaló”
emberek egymással szemben elkövettek, nem magyarázható sem az ember inherens
gonoszságával, sem a személyes kapcsolatok ellenségességével, egyik csoportnak a másik
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iránti neheztelésével, még ha létezett is valamiféle neheztelés különböző embercsoportok
között. Ha a sztálinizmus kutatói a morális közelség és távolság kontextusában vizsgálnák a
rendszert, bizonyára hasonló következtetésekre jutnának, mint a holocaust olyan kutatói, mint
Raul Hilberg és Zygmunt Bauman, akik szerint a holocaust csak azáltal volt lehetséges, hogy
a náci rezsim a zsidók és nem-zsidók közti erkölcsi távolságteremtéssel elhallgattatta és
kiüresítette a németek lelkiismeretét. Bauman szerint az erkölcsi távolságteremtésnek, az
embercsoportok egymástól való eltávolításának stádiumai, vagy színterei logikailag
meghatározott, racionális szekvencia sort alkottak. Az erkölcsi távolságnövelés szekvencia
sorának kiindulópontja a „definíció”, melynek bázisán a fundamentális ideológia
értékítéletének megfelelően, hasonlóan a törzsi társadalmak morális gyakorlatához, az emberi
közösséget két kategóriára bontják, a „mi” és az „ők”, a barát és az ellenség, a jó és a rossz, a
normális és az elfajzott kategóriáira. A stigmatizált, az erkölcsileg alsóbbrendűnek bélyegzett
csoport individuális tagjai negatív „embertípusok” példáivá válnak, ami kompromittálja a
velük való közvetlen emberi kontaktus ártatlan közelségét és nehézséget támaszt az ilyen
kapcsolat felvételében. A távolságteremtés második stádiuma az „elbocsájtás és kisajátítás”,
amely szétrombolja a csoportok múltbeli közelségét, pszichikai és szellemi távolsággal
helyettesíti azt. Az áldozattá tett csoport most teljesen eltűnt a látóhatárról, egy kategóriává,
absztrakcióvá zsugorodott, amelyről hallani lehet ugyan, de amellyel nem lehet érintkezni. Az
erkölcsi távolság és távolítás végső stádiumát a koncentrációs táborok teljesítik be, az
áldozattá tett csoport és a többiek többé nem találkoznak, megszűnik köztük a kommunikáció,
bármi történjék is a szegregált csoporttal, az nem érdekli a másikat. Ezután a mindent szabad,
a minden megengedett immorális világállapota következik. Az immoralitásnak ez a
szörnyűsége érteti meg velünk igazán Wittgenstein talányos szavait, mely szerint az etikum,
akárcsak az igazság „a világ feltételévé kell váljon,” mert nélküle a világ teljes
értelmetlenségbe hullik.
A piszkos kezek problémája
A piszkos kezek néven ismert jelenség az immoralitásnál kevésbé súlyos erkölcsi kudarc, és
vannak élethelyzetek, melyekben nehezen elkerülhető. A jelenséget Machiavellihez szokták
kapcsolni és machiavellizmus néven is ismeretes, mely szerint az erkölcsileg helyes célok
megvalósításához igénybe vehetők erkölcsileg kifogásolható eszközök is, mert a cél szentesíti
az eszközt. Machiavelli adottságokként kezeli a politikus céljait, melyek közül a
legfontosabbak a társadalom általános prosperitásának, a közjónak és a politikai rendszer
stabilitásának garantálása,a hatalom megszerzése és megtartása, valamint a dicsőség és a

hírnév. Akárcsak az ókori rómaiak számára, Machiavelli számára is evidencia volt a maxima:
„Salus rei publicae supreme lex” (a közösség java a legfőbb törvény).Machiavelli szerint
hatalom és prosperitás egymás korrelatívumai, mert ha nem biztosítod a társadalom általános
anyagi jólétét, akkor nem vagy képes a hatalmat fenntartani és megfordítva, hatalom híján
nem érhető el a jólét. Machiavelli a fenti célok megvalósítására számos, a hagyományos
erkölcs által megkérdőjelezhető „receptet”, technikai szabályt dolgoz ki. Az erkölcs által
elfogadhatatlan eszközök és technikák alkalmazását nem pusztán azért engedélyezi, sőt
javasolja, mert hasonlóan a kínai legistákhoz, ő is felfedezi azt, hogy a politika autonóm világ,
melyre nem alkalmazhatóak az erkölcs törvényei (ez egy következmény), hanem alapvetően
azért, mert, akárcsak Kálvin, a rosszat, a gonoszt és a bűnt az ember antropológiai
meghatározottságának tekinti. Ha az emberek természet adta módon rosszak, önzők és
megbízhatatlanok, akkor ha politikusként (fejedelemként) sikert akarsz elérni, az első lecke,
amit meg kell tanulnod az, hogy miként válhatsz te is rosszá.214 Nem a szerint kell
cselekedned, hogy egyébként mit gondolkodsz a jóról és a rosszról, hanem úgy, ahogyan a
többiek. McIntyre215 szerint Machiavelli az erkölcsileg megkérdőjelezhető eszközök mellett
(mint amilyenek az ígéretszegés, álnokság, hazugság, álszenteskedés, látszatteremtés, a
politikailag piszkos munkák másokkal való elvégeztetése stb.) a politika eszköz tárában a
célszerűség függvényében helyt ad az olyan erényes cselekvéseknek is, mint a jótékonyság és
az irgalmasság.
A „cél szentesíti az eszközt” maximáját Machiavellihez szokták kötni, ez az utilitarista,
következményekre orientált

észjárás

azonban nem

volt

idegen olyan keresztény

gondolkodóktól sem, mint Szent Ágoston (aki az ártatlan gyermekek szenvedésére azt a
magyarázatot adja, hogy Isten ezzel akarja a felnőttek megjavítását elérni), a zsarnok ölés
kapcsán felfedezhető a középkori teológusok írásaiban éppúgy, mint az újkori természetjog
elméleteiben, vagy Mandeville „Méhek meséje” című írásában, amelyben a szerző az
individuális és közösségi jólét és gazdaság eredetét a magán bűnökre vezeti vissza. A piszkos
kezek problémája az irodalomban is megjelenik, elég csak Shakespeare Hamlet című művére
gondolni, ahol Hamlet egy monológban azt mondja: ”I must be cruel only to be kind”
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Könyvkiadó 1978. I. k. 51.o.
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(kegyetlennek kell lennem, hogy kegyes lehessek). A szövegkörnyezet ismeretében ezt úgy
kell értenünk, hogy meg kell ölnie mostoha apját, apja gyilkosát, mert csak így maradhat hű
és kegyes apja szelleméhez.
A teoretikus elődök logikáját követve a börtönőr is cselekedhet abban a hitben, hogy a fogva
tartott

megkínozásával

terrorista

olyan

információk

birtokába

juthat,

melyek

elengedhetetlenek ahhoz, hogy megakadályozzon egy katasztrófát, a szülő is gondolkodhat
úgy, hogy represszív szocializáció útján, testi fenyítés és megszégyenítés révén lehet a
gyereket

a

helyes

életvitelre

szocializálni.

Ez

az

utilitarista logika

pusztán

a

következményekre van tekintettel, arra, hogy mi fog történni a jövőben, a cselekvést mint
olyat nem vizsgálja a maga érdeme szerint, nem problematizálja annak önmagában vett
jóságát vagy rosszaságát. Egy alternatív elképzelés szerint azonban egy erkölcsileg nem
kifogásolható célhoz vezető cselekvésnek még akkor is vannak határai, ha a cselekvés illetve
az eszköz-használat korlátozásához való ragaszkodás túlságosan költséges. Thomas Nagel
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ezt az erkölcsi pozíciót erkölcsi abszolutizmusnak nevezi, amely szemben az

utilitarizmussal, nem a cselekvés végeredményére van tekintettel, hanem arra, hogy az ember
itt és most mit és hogyan csinál. Nagel a piszkos kezek problémáját, mint cél és eszköz
erkölcsi értelemben vett egymásnak való meg-nem-felelését több írásában is vizsgálja és
alapvetően az foglalkoztatja, hogy kibékíthető-e egymással a konfliktusban álló két erkölcsi
pozíció, az utilitarizmus és az abszolutizmus. A háborús cselekmények erkölcsi aspektusaival
foglalkozó írásában azt mondja, hogy a háborús cselekményeket korlátozó abszolutista
pozíciónak két formája van: 1. Az egyik a pacifizmus, amely azt állítja, hogy az ember
semmilyen körülmények között nem ölheti meg a másik embert, tekintet nélkül arra, hogy
milyen haszon vagy jó származna ebből, vagy milyen kár vagy bűn lenne ezáltal megelőzhető.
2. A másik, a Nagel által képviselt mérsékelt abszolutizmus bizonyos körülmények között
megengedi

az

emberölést,

anélkül,

hogy

utilitarizmussá

válna.

Saját,

mérsékelt

abszolutizmusát Nagel olyan elméletnek tekinti, amely nem az utilitarizmus alternatívája,
hanem pusztán korrekciója akar lenni. Ez azt jelenti, hogy a mérsékelt abszolutista is,
akárcsak az utilitarista, számol tettének következményeivel, megkísérli a jó maximálását és a
bűn minimalizálását, mindez azonban nem áll ellentmondásban az emberölés abszolutista
tilalmával. A mérsékelt abszolutizmus tilalmai, szemben a pacifizmussal, amely abszolúte
megengedhetetlennek tartja az emberölést, csak a tudatosan elkövetett gyilkosságokra
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vonatkoznak. E szerint haszonelvű meggondolások alapján nem mészárolhatjuk le a
foglyokat, nem éheztethetjük ki a civil lakosságot, nem terjeszthetünk tudatosan fertőző
betegségeket a lakosság körében, vagy nem használhatjuk a civil lakosságot pajzsként
önmagunk védelmében stb. Az ember azonban kerülhet, olyan élethelyzetbe, érvel Nagel,
amelyben cselekvésének lesznek olyan, nem szándékos mellékkövetkezményei, ami ártatlan
emberek halálával jár. Egy város bombázásának bizonyára lesznek civil áldozatai, ami
véletlen halál, és nem gyilkosság, mert a cselekvő szándéka nem erre irányult, noha a
következményt előre lehetett látni. A katolikus morálteológia dupla hatás törvénye (law of
double effect) - ami azt jelenti, hogy egy cselekvésnek vannak szándékos és nem-szándékos
következményei - is azt tanítja, hogy erkölcsileg különbséget kell tennünk egy ártatlan ember,
vagy ártatlan emberek szándékos megölése és a között, hogy az egyébként olyan tudatos
cselekvésünk, mint amilyen például egy város bombázása, ártatlan emberek véletlenszerű
halálát is maga után fogja vonni. Ez utóbbi esetben, még ha a végeredmény előre látható is,
akkor sem beszélhetünk gyilkosságról és az ilyen cselekvés nem is esik abszolút tiltás alá.
Röviden: az ember kerülhet olyan élethelyzetekbe, amelyekben alkalmasint megengedett,
hogy olyan cselekvéseket tegyen meg vagy engedélyezzen, melyeknek mellékhatása olyan,
ami tudatos célként vagy eszközként abszolúte tilos volna. A háborúra alkalmazva, érvel
Nagel, ez azt jelenti, hogy a dupla hatás törvénye megengedi bizonyos számú civil
lemészárlását a bombázás mellékhatásaként, de csak akkor, ha a cél által igazolt költség nem
túl magas.
Eltekintve a háborús vonatkozásoktól, az abszolutizmust általában is gyakorta éri az a kritika,
hogy a cselekvésre, annak módjára és az alkalmazott eszközökre irányuló korlátozásai
egyfajta erkölcsi egoizmuson alapulnak, azon a primer kötelességen, hogy az ember minden
körülmények között őrizze meg erkölcsi tisztaságát, függetlenül attól, hogy mi történik a
világban körülötte. Az önmaga erkölcsi tisztaságát megőrizni akaró széplélekkel szemben azt
az ellenvetést fogalmazhatjuk meg, hogy erkölcsileg van-e joga arra, hogy a többi ember
jólétének vagy éppen életének árán tartsa tisztán a lelkét?
A mindennapi életben nem ritkán kerülhetünk olyan élethelyzetekbe, amikor valamit meg
„kell” tennünk, de az olyasmi, aminek megtételétől erkölcsileg irtózunk, mert be kell
szennyeznünk a kezünket, ami által elveszítjük erkölcsi tisztaságunkat. Nagel egy másik

írásában217, ezt egy parabola segítségével világítja meg, ami arról szól, hogy egy fuldokló
gyereknek, miután te nem tudsz úszni, csak akkor tudod megmenteni az életét, ha
fenyegetőzve kicsavarod annak a másik gyereknek a kezét, akinek apja, aki kiváló úszó, de
akinek sürgős ügyben el kell hagynia a helyszínt, és aki ezért vonakodik a bajba jutotton
segíteni. Ezzel a fenyegető és erőszakos magatartással, közvetve arra kényszeríted a gyerek –
segíteni vonakodó - apját, hogy segítsen a bajba jutott életének a megmentésében. Az undorító
cselekedet – a gyerek kezének kicsavarása – objektíve igazolható, mert csak így tudod a
bajban lévő életét megmenteni: másodlagos célként muszáj ezt az erkölcsi értelemben vett
gonoszságot elkövetned. Mindez komoly jelentőséggel bír a cselekvés megtervezésének
morális fenomenológiája szempontjából, érvel Nagel, mert a cselekvés határán vonakodni,
esetleg iszonyodni fogsz: magadban azt gondolod, ezt nem tehetem meg, vagy ha mégis, úgy
erkölcsi értelemben elveszítem, de legalábbis megsebzem önmagam. A cselekvés határán való
hezitálásunkban két dolog ütközik egymással: a racionális utilitarista kalkuláció és az
abszolutizmus cselekvésre vonatkozó megszorítása, ami tiltja az erőszak alkalmazását. A
döntés ilyen élethelyzetekben azért nehéz, mert ha nem vállaljuk az erőszakos tett ódiumát, az
a fuldokló gyerek halálát eredményezi, ha megtesszük a megkívánt dolgot, az erkölcsi
sérelemhez vezet, melyet önmagunkon és a másik emberen ejtünk. Iszonyodásunk a tett
határán intenzíven adja tudtunkra, hogy egyedül mi vagyunk tettünk értelmi szerzői és
megvalósítói: egyszerre érvelünk annak megtétele mellett és ellene. Ez megfontolt
cselekvésre fog kényszeríteni bennünket: arra leszünk kényszerítve tettünk (fenomenológiai)
megtervezésekor, hogy minden körülménnyel és következménnyel számot vessünk. A
megfontolt cselekvés komolysága nem azonos azzal, hogy kijelöljük a célt és hozzárendeljük
a megfelelő eszközöket. Ez a fentieken túl, magában foglalja azt is, hogy cselekvőkként
önmagunkkal is szembe kell néznünk és föl kell tennünk a kérdést, hogy "Mit mondanék
akkor, ha másvalaki tenné ezt?" (Kant: általánosítható-e cselekedetem maximája?)
Nagel szerint a konfliktusos élethelyzetekben, így a háborúban is, az abszolutista restrikció
két formája ismeretes: restrikció azon személyek osztályával kapcsolatban, akikre az
agresszió vagy az erőszak irányul és restrikció az ellenségesség vagy a támadás módját
illetően. Az első megszorítás azt jelenti, hogy a háborúban csak bizonyos embercsoportokat
tekinthetünk ellenségnek: a reguláris hadsereg tagjait, igen, az ártatlan civil lakosságot nem.
Az abszolutista pozíció szerint a háborúban az tekinthető ártatlannak, aki nem harcol. Nagel
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úgy érvel, hogy az ártatlan „operatív fogalma” nem azonos az erkölcsi értelemben vett
ártatlansággal és nem ellentettje az erkölcsi vétségnek. Ha ez így lenne, akkor például
igazolható volna annak az ellenséges táborba tartozó, erkölcsileg szeplőtelennek nem
mondható fodrásznak a meggyilkolása, aki nem vesz részt a harcokban, de aki aktívan
támogatja kormánya általunk bűnösnek ítélt politikáját. Ugyanakkor nem lenne igazolható
annak az erkölcsileg tiszta, ártatlan sorkatonának a meggyilkolása, aki felénk vezeti a tankot,
szívében a legmélyebb bűntudattal és sajnálkozással. A két példa arra utal, hogy az életben,
így a háborúban is gyakran igazolható olyan emberek meggyilkolása, akik nem érdemlik meg
a halált, és nem igazolható olyan emberek halála, akik mindenki másnál jobban
megérdemelnék.
A második megszorítás arra vonatkozik, hogy az ellenséggel fair, tiszta küzdelmet kell
vívnunk, ennek ellentettje tilos. A piszkos kezekkel megvívott, unfair küzdelem azt jelenti,
hogy az ellenségességet illetve az agressziót nem a megfelelő célpontra irányítjuk, hanem
olyan periférikus és sebezhető célpontra, aminek révén a valódi célpont közvetve
sikeresebben támadható meg. Nagel ezt egy példával illusztrálja. Tegyük fel, hogy egy
közhivatalra pályázol és meg vagy győződve arról, hogy ellenfeled megválasztása katasztrófa
lenne a közösség számára, mert az olyan gátlástalan demagóg, akit önös érdekei mozgatnak,
és aki megválasztása esetén elégtételt venne azokon, akik nem értenek egyet vele. Azt is
tételezzük fel, hogy konvencionális eszközökkel nem tudod legyőzni őt. Képzeljük el, hogy
olyan információk birtokában vagy, melyekkel árthatsz neki: tudomásod van arról, hogy
szexuálisan perverz, vagy tudod, hogy a felesége korábban prostituált volt, a fia pedig
drogfüggő. Van-e valami erkölcsileg elítélendő abban, ha ezeket az információkat
felhasználod ellene? Nagel szerint igen, mert a támadásnak ez a formája irreleváns abból a
lényegi szempontból, hogy te vagy ő az alkalmasabb a pozíció betöltésére. Ha felhasználod
ezeket az információkat, az azt jelenti, hogy ellenségességed nem az igazi célpontra (arra,
hogy alkalmas-e a tisztség betöltésére) irányul, hanem olyan periférikus célpontra, amely
sebezhetővé teszi őt, ami számodra sikert eredményezhet, ez azonban nem tisztességes játék.
Sztohasztikus folyamatok és az erkölcs
Ahogyan az egyes egyének, legyenek azok civilek vagy állami alkalmazottak, gyakorta
kerülnek olyan élethelyzetekbe, amelyek azt kívánják tőlük, hogy egy kisebb rossz
elkövetésével kerüljék el a nagyobb bajt, ehhez hasonlóan a nagyszámú népességet érintő

közpolitikák kormányai is szembesülhetnek hasonló nehézségekkel. Russel Hardin218 szerint a
kormányzati politikák által megoldandó kérdéseknek legalább három olyan alapvető
meghatározottsága van, ami súlyos nehézséget jelent az egyénből, illetve az individuális
cselekvésből kiinduló hagyományos erkölcsfilozófiák számára.
1.Ugyanis a kormányzat által megoldandó problémákat nem lehet koordinálatlan individuális
cselekvések útján megoldani, ezek ésszerű kezelése intézményes intervenciókat előfeltételez.
2. A megoldandó problémák jobbára egyének vagy társadalmi csoportok közötti stratégiai
interakciók.
3. Ezek inherensen

sztochasztikusak, abban az

értelemben, hogy többé-kevésbé

meghatározható valószínűségek mellett nagy számokat érintenek.
Hardin C. H. Waddington alapján az ilyen típusú problémákat a „sztochasztikus folyamatok
etikai problémájának” nevezte. A kérdéssel kapcsolatos első megállapítása az, hogy nemcsak
a megoldandó problémák sztochasztikusak, hanem a megoldásukat célzó kormányzati
intézkedések is, magyarán a kormányzati politika eredményeként is létre jönnek negatív
externális hatások, a közpolitikáknak is lesznek nyertesei és vesztesei, és az is előfordulhat,
hogy a veszteseket nem lehet kárpótolni. Hardin a kormányzati politikák sztochasztikus
természetét a védőoltás által felvetett nehézségek elemzésével mutatja be. Az általános
gyakorlat az, hogy a fertőző betegségeket megelőzendő, milliók kapnak például himlő elleni
védőoltást, majdnem az egész populáció. Ha senkit nem oltanának be, talán az emberek 10%a betegedne meg, akik között lennének olyanok, akik belehalnának a fertőzésbe, mások
szenvedések árán túlélnék azt, de ők sem lennének védve egy további fertőzéssel szemben. Ha
majdnem mindenkit beoltanának, ezzel sem lenne elkerülhető, hogy a beoltottak közül is
elkapják néhányan a fertőzést, ami ebben az esetben is lehetne halálos. Úgy tűnik dilemma
helyzetbe kerültünk, mert akár beoltják a populáció nagy részét, akár nem, a halálozások nem
kerülhetőek el. Azonban nyilvánvalónak tűnik az, hogy a beoltottak közül kevesebben
halnának meg, mint azok, akik nem kaptak védőoltást. Hardin szerint mindazonáltal joggal
feltételezhetjük azt is, hogy azok közül, akik a védőoltás következtében szenvedtek
károsodást, sokan nem szenvedtek volna a betegségtől, vagy nem haltak volna meg, ha nem
oltották volna be őket. A kérdés az, hogy az oltás következtében bekövetkezett károsodásért, a
halálért vagy a szenvedésért fel lehet-e vetni a felelősség kérdését? Ha az emberek
konszenzusra jutnának a védőoltás beadása tekintetében, ha például mindenki megszavazná
azt, hogy önkéntes alapon oltatja be magát, akkor senki nem lenne kérdőre vonható azért,
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mert bizonyos emberek az oltás ellenére elkapták a vírust, hiszen beoltatásukat önként
vállalták. Ennek alternatívájaként, érvel Hardin, az emberek a potyautasság kiküszöbölése
érdekében is követelhetnék a védőoltást: ugyanis néhányan nem oltatnák be magukat arra
számítván, hogy előnyt képesek elkönyvelni önmaguk számára abból, hogy mások megkapták
a védőoltást, ők pedig nem. Ha a többség beoltatja magát, akkor a be nem oltottak is
viszonylagos biztonságban lehetnek a fertőzéssel szemben és elkerülik az oltással együtt járó
kockázatokat is. Mármost a védőoltás kockázatainak a vesztesei, azok, akik beoltatták
magukat, de ennek ellenére elkapták a vírust, joggal panaszkodhatnának, hogy ők részben
azért kénytelenek elszenvedni a betegség megpróbáltatásait, mert mások, a potyautasok,
hasznot húznak abból, hogy ők beoltatták magukat. Ebben az esetben is, mint a kormányzati
politikák kapcsán általában is, azzal kell szembesülnünk, hogy a felek számára nincs
lehetőség az általános egyetértés, a konszenzus elérésére, mert vagy néhány egyén (vagy
csoport) fogja rákényszeríteni akaratát a többiekre, a többségre, vagy ő (illetve ők) lesz
kényszerítve a többség akaratának elfogadására. A vírusfertőzések esetében, e mellett, azzal is
szembesülnünk kell, hogy a fertőzés kockázata, akár beoltatjuk magunkat, akár nem, nem
kerülhető el, mert a kockázat nem döntés kérdése, hanem olyan faktum, ami fölött nincsen
hatalmunk. Választanunk csak a között lehet, hogy beoltatjuk-e magunkat vagy sem, tudván,
hogy az oltás is károsíthat. Ilyen és ehhez hasonló esetekben a kormányzati döntések jobbára
utilitarista alapon történnek, mert a választás opciója gyakorta kimerül a kisebb vagy a
nagyobb kár, illetve a kevesebb vagy több halál alternatívájában. Az utilitarista kormányzati
gyakorlat elleni érvek sokszor a libertáriánus jogok védelmének formájában lépnek fel, arra
hivatkozván, hogy az egyénnek jogában és szabadságában áll a védőoltást visszautasítania. Ha
azonban igaz az, hogy a potyautas hasznot húz abból, hogy nem oltatja be magát, akkor a
szabadságjogokra vonatkozó libertáriánus érvelés nem más, mint a haszonmaximálás
gyakorlatának elleplezése.
A vakcina-politika abban különbözik a többi kormányzati politikától, hogy ebben az esetben
ex ante, mielőtt a vakcina-politika életbe lépett volna, minden egyén ugyanabban a pozícióban
volt: az ex ante költségek és az ex ante nyereségek mindenki számára azonosak voltak. A
vakcina-politika életbe léptetése után a helyzet radikálisan megváltozik, mert a költségeket
csak nem teljes egészében a fertőzött csoport viseli, míg nyereséget, az egyenlőtlen költségek
következtében a potyautasok könyvelhetnek el önmaguk számára. Azt mondhatni, hogy a
nagy számok törvényszerűségei szerint alakuló valamennyi sztochasztikus problémával
kapcsolatos közpolitika velejárója az, hogy kockázatot vet ki valakire vagy valakikre. A

vakcina-politikát nem választhatjuk szét egy jó és egy rossz részre, ahol a jó a bizonyos
embercsoport által élvezett előnyt vagy hasznot jelenti, a rossz pedig egy másik csoportot ért
hátrányt vagy költséget, mert ezek ugyanannak az éremnek két oldalát jelentik, egymástól
elválaszthatatlanok. A jó csak a rossz költségén valósítható meg.
A hazugság
A hazugságot, mint a valóság tudatos meghamisítását, gyakran az igazsággal szokták
szembeállítani. A hazugság azonban nemcsak azt jelenti, hogy a kijelentések vagy állítások
nem felelnek meg a tényeknek, a hazugság nem egyszerű tévedés vagy logikai hiba, hanem
megtévesztés: a valóság mások manipulálása céljából való elferdítése. Amikor hazudunk,
tudatosan torzítjuk, manipuláljuk a tényeket, a valóságot is, és az áldozatként kiszemelt másik
embert is. Ennél fogva a hazugság nem pusztán a dolgok adekvát tükreként kezelt igazsággal
áll szemben, hanem az erkölcsileg „igaz” ember fogalmával is, mert a másik ember tudatos
manipulálása, megtévesztése révén sérti az erkölcs arany szabályát: az egyenlőségen alapuló
reciprocitás elvét. Miután a hazugság legalább két ember közötti viszony, hatását érdemes
megvizsgálnunk mindkét szereplő, mind a manipulátor, mind az áldozat perspektívájából.
Fontos kiemelni, hogy a felek ismeretelméleti és etikai státusa radikálisan különböző: a hazug
tud, tudja, hogy amit állít az nem igaz és azt is tudja, hogy amit tesz, a másik félrevezetése,
erkölcsileg nem helyénvaló, ezzel szemben az áldozat nem tud, hanem hisz, azt hiszi, hogy a
hazug állítása megfelel a valóságnak (igazság), amit nem ellenőriz, és azt is hiszi, hogy a
hazug tiszta, igaz ember, hogy nem hazudik neki. A hazug rossz ember, mert bűnös tudat,
rossz szándék vezérli, az áldozat ennek antitéziseként azonban nem tekinthető minden további
nélkül jó embernek, lehet ez is, az is, de még csak bűntelennek sem: erkölcsi státusa azé az
„ártatlané”, aki nem tudja megkülönböztetni a jót a rossztól, ebben az esetben a hazugságot az
igazságtól, a hazug embert az igazmondótól. Első pillantásra úgy tűnik, hogy a hazug
egyértelműen nyertese, a megtévesztett pedig egyértelműen vesztese a hazugságnak. A
félrevezetett abszolút vesztes, mert, amint azt Sissela Bok kimutatja219, a hazugság
elhomályosíthatja a becsapott fél céljait, kizárhat megfontolásra érdemes alternatívákat, vagy
épp azt hitetheti el, hogy az alternatívák száma korlátlan, megváltoztathatja költség-haszon
kalkulációnkat, növelheti a cselekvés kockázatát stb. Ha rájövünk, hogy becsaptak bennünket,
ha képesek vagyunk a maszkírozót (a hazugot) demaszkírozni, leleplezni, akkor az így nyert
tapasztalás felnyitja a szemünket, mert kiderül, hogy a világ nem az, vagy nem olyan, mint
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amilyennek manipulálóink beállították nekünk és az is evidenssé válik, hogy a manipulálóban
nem bíznunk, hanem kételkednünk kellett volna. Ez a tapasztalás azonban olyan pszichés és
morális veszteségekkel is jár, mint a csalódás, a megbántódás, a gyanakvás, a bizalomvesztés,
az óvatoskodás stb.. Szemben a rászedettel, a manipulátor kétségkívül hasznosságot tud
elkönyvelni önmaga számára (hatalmat, befolyást, anyagi vagy egyéb más előnyt), hiszen
ezért hazudik, ugyanakkor ő sem kerülheti el a pszichés és morális veszteségeket, mert a
hazugság erodálja a bizalmat, a hazug bizalmatlanul tekint áldozataira, ha a turpisság kiderül,
az reputáció veszteséggel jár, a hazugságot titokban kell tartani, ami feszültséggel és energia
veszteséggel jár, a hazugság látszatát gyakran csak újabb hazugságok által lehet fenntartani, a
hazugság aláássa a hazug személyes integritását, a hazugság gyakorta társul olyan
vétségekkel, mint a lopás, a megvesztegetés vagy akár a gyilkosság.
A hazugok azért képesek rászedni másokat, mert a hazugnak nincs a homlokára írva, hogy
hazug, a becsapottnak pedig nincsenek a birtokában olyan eszközök, melyek segítségével
negatív tapasztalatuk, rászedésük előtt eleve meg tudnának bizonyosodni arról, hogy a hazug
az hazug. Robert Frank

220

egy három erkölcsi világállapotot felvázoló gondolatkísérletből

kiindulva kísérel meg közgazdasági magyarázatot adni arra, hogy mitől függ egy
társadalomban a hazug csalók és a becsületesek aránya. Az első erkölcsi világállapotban
mindenkinek a homlokára van írva a jelleme, az, hogy hazug csaló-e vagy ellenkezőleg,
tisztességes személy. Ez abból a szempontból kedvező világállapot, hogy a becstelen
személyek könnyen kiszűrhetők, a velük való érintkezés megszüntetése arra kényszerítené
őket, hogy tisztességesekké váljanak. A második erkölcsi világállapotban semmilyen módon
nem lehetne identifikálni a csalókat, ezért itt könnyűvé és kifizetődővé válna a csalás és a
hazugság, ami végül azt eredményezné, hogy a becsületesek is becstelenekké válnának. A
harmadik erkölcsi világállapot az előbbiek keverékeként a valóság, amely szélhámosokból és
becsületesekből áll.
Az első világállapotban, amely olyan közösség asszociációját kelti fel, melyben mindenki
ismer mindenkit, nem adódnak nehézségek, annál inkább a másodikban és a harmadikban. A
második eset fogoly dilemma típusú élethelyzetet teremt, ami, mint azt korábban, Kant
elemzése kapcsán megmutattam, valamennyi szereplő veszteségével jár. A harmadik esetben
tapasztalható nehézség a hazug és a becsapott közötti információs aszimmetriából adódik,
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abból, hogy a hazug tud, tudja, hogy amit állít, az nem felel meg a valóságnak, és azzal is
tisztában van, hogy a hazugságból adódó haszna a másik kárából származik: a rászedett
mindezzel természetesen nincs tisztában. (Növeli a nehézséget, hogy a hazug, a csaló mindent
elkövet, hogy becsületesnek tűnjék). Ez az információs aszimmetria az oka annak, hogy egy
közösségen belül a hazugság a Grasham törvényre és Ackerlof tragacs-elméletére emlékeztető
végeredményt produkál.
A befolyás, a haszonszerzés vagy a rosszindulat mellett, a társadalmi kontextus olyan formái
is, mint az ellenségesség, szolgálhat a hazugság indítékaként. A hazugság és az ellenség
gyakorta egymás korrelatívumai: „az ellenség és a hazug fogalmai között nem teljesen
esetleges a kapcsolat. Az ellenség ...gyakran hazudni fog, hogy legyőzzön: és azt, aki hazudik
neked...ellenségednek minősíted.”221 A politikai szférában az ellenségesség alapja az érdek
és/vagy hitrendszerek (értékrendszerek vagy ideológiák) antagonizmusában található. A
hitrendszerek kvázi szűrőberendezésként mintegy preformálják és predeterminálják azt, hogy
mit tartunk igaznak és hamisnak a világban, hogy mit tartunk értékesnek és értéktelennek és
azt is meghatározzák, hogy kivel tudunk együttműködni és kivel nem. Az, hogy 1. “mit
látunk” meg a világból, 2. hogy “mit szeretünk”, mit értékelünk benne, 3. és hogy kivel
tudunk együttműködni és kivel nem, 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, attól, 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 soha nem képesek 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 eredményeként áll elő, akikkel szemben bizalommal vagy
bizalmatlanul viselkedünk, akiket a barátunknak vagy az ellenségünknek tekintünk, akik
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közel vagy akik távol állnak tőlünk. A politika terrénumán belül, hasonlóan a mindennapi
élethez, azt tekintjük a barátunknak, abban bízunk, és azzal tudunk együttműködni, akinek
érdekei és nézetei megegyeznek vagy hasonlóak a miénkhez, a divergáló érdekek és
ideológiák megjelenítőit ellenségünknek tartjuk, velük szemben bizalmatlanok vagyunk,
velük nem tudunk együttműködni. Ha ez így van, ez azt jelenti, hogy a kettős értelemben vett
részrehajló „hamisság” elválaszthatatlan a politika szereplőitől, mert, mint egy ideológia híve,
pusztán azt látom meg a politikai valóságból, amit látni akarok, amit értékrendszerem alapján
preferálok (nem pedig azt, ami objektíve van), és mert politikai riválisaimat sem objektív
alapon ítélem meg, nem a szerint, hogy tevékenységük mennyiben szolgálja a társadalom
általános érdekeit, hanem a szerint, hogy mennyiben szolgálja az én érdekeimet, illetve, hogy
az általuk megjelenített ideológiák megfelelő alapot nyújtanak-e erre. A politikában
immanensen benne rejlő, fenti értelemben vett, hamisság nem tévedés, nem is az ellenfelet
megtévesztő hazugság, nem őszintétlenség, hanem a politikum elemi életténye. A politikai
hamisság azonban csak abban különbözik a politikai hazugságtól, hogy nem intencionális,
nem tudatos, előnyszerzésre irányuló megtévesztés, abban viszont megegyeznek, hogy mind a
kettő a valóság, az „igazság” elferdítése, és abban is azonosak, hogy mindkettő ilyen vagy
olyan módon kárt okoz a szemben álló félnek. A politikai hazugságot, az emberek tudatos
megtévesztését és félrevezetését nem csak az utca embere tartja sok esetben a politika
elválaszthatatlan attribútumának, hanem a politikafilozófia olyan klasszikusai is, mint Platón,
Machiavelli vagy Hannah Arend. Platon az Állam című művében a mellett érvel, hogy a
vezetőnek államérdekből joga van a megtévesztésre és azt is javasolja, hogy azokat az
irodalmi műveket, melyek rossz hatással lennének a gyermekek erkölcsi fejlődésére, mintha
nem léteznének, el kell hallgatni előlük. Az általa igenelt politikai hazugság hasznossági
megfontolásokon alapul és kizárólagosan állami monopólium: csak az államot megtestesítő
vezető jogosult a hazugságra, az állampolgár számára ez szigorúan tilos. „...Csakis az állam
vezetőinek áll jogában a hazugsággal való megtévesztés, akár az ellenséggel, akár a
polgársággal szemben: mindenki másnak tilos ehhez az eszközhöz folyamodnia.”

222

Machiavelli a politikai hazugságot olyan őszintétlenségnek és látszatteremtésnek tekinti, amit
a fejedelemnek a hatalom megszerzése és megtartása érdekében kell gyakorolnia, és azért is,
mert ha nem ezt teszi, miután az emberek rosszak, ő válna hazugság áldozatává. A
szenteskedés és színlelés követendő példájaként azt a VI. Sándort említi, aki „mást sem tett,
mással sem gondolt, mint hogy az embereket rászedje...És nem volt ember, aki nála nagyobb
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erővel, ékesszólással és esküdözéssel állított volna valamit, hogy azután az ellenkezőjét
cselekedje.”223 Machiavellihez hasonlóan, Hannah Arend
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is úgy véli, hogy a cél-eszköz

relációban mozgó hatalom antagonisztikus ellentmondásban áll az igazsággal, és abban is
egyetértenek, hogy a hazugság a politika inherens mozzanata. „Még soha senkinek nem
voltak kétségei afelől, hogy az igazság és a politika meglehetősen hadilábon állnak
egymással, és tudomásom szerint még soha senki nem sorolta az igazsághoz való hűséget a
politikai erények közé. A hazugságokról mindig is azt tartották, hogy azok nem csupán a
politikus vagy a demagóg, hanem az államférfi mesterségének is szükséges és jogos
eszközei.”
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gátlástalanul meg fogja csúfolni az igazságot, hazudni fog, ha ez a hatalom ára, a politikus
legnagyobb és legveszélyesebb ellenfele, az igazságot kutató bölcs, Arend szerint, ha
beavatkozik a politikába, ha felvilágosító munkával megkísérli az illúziók és látszatok
leleplezését, azonnal életveszélynek teszi ki magát. Ebben az értelmezésben a két
tevékenységforma, a hatalomgyakorlás és az igazság kutatása kölcsönösen kizárja egymást: a
politikus maszkíroz (látszatokat teremt, hazudik), a filozófus demaszkíroz, a hamisság és a
látszat mögött felmutatja az igazságot, azt, ami van. Arend úgy véli, hogy az igazság
önmagában erőtlen és tehetetlen, a politika pedig alaptermészetét illetően álnok:
antinomikusságuk tragikuma abban van, hogy önmagukban értéktelenek, mert „nem éppolyan
semmit nem érő-e a tehetetlen igazság, mint amilyen az igazsággal mit sem törődő
hatalom?”226 Arend konceptualizálásában a politika és a politikus játssza a rossz, a bűnös
szerepét, a filozófia és a filozófus a jó és az áldozat szerepét: a politikus oldalán a hazugság, a
filozófus oldalán az igazság áll.
A hazugság megítélésében, egészen a közelmúltig, a posztmodern felléptéig, két ellentétes
megközelítés uralkodott, az egyiket az utilitarizmus, a másikat Kant képviselte a
legpregnánsabban. Az utilitarizmus megengedi a hazugságot, ha azzal egy nagyobb kárt lehet
elkerülni, ha hazugság útján haszonhoz jutunk, ha hazugság árán ki tudjuk deríteni az
igazságot, vagy meg tudjuk előzni az igazságtalanságot, vagy ha a hazugság a közjót
szolgálja. A hazugság haszonelvű igazolási kísérlete még az olyan gondolkodóktól sem volt
idegen, mint Luther, aki azt írja, hogy „Miféle kárt okozhatna, ha valaki nagyot hazudna a jó
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kedvéért és a keresztény egyház kedvéért...a szükségből való hazugság, a hasznos hazugság, a
segítő hazugság...nem Isten ellen valók, Ő is elfogadná őket”227. Az utilitarizmus egyik
klasszikusa, Sidgwick szerint a hazugság értékelésekor számba kell venni a belőle fakadó
nyereségeket csakúgy, mint azokat a veszteségeket, amelyek a vele járó bizalomvesztésből
fakadnak. „Ha egyszer megengedjük, hogy a jóakaratú megtévesztés akár egyetlen esetben is
jogosult, csak egy módon dönthetjük el, mikor és milyen mértékig engedhető meg: fontolóra
kell vennünk hasznosságát: minden egyes esetben fel kell mérnünk, hogy milyen nyereséggel
jár a megtévesztés, és azt össze kell vetnünk azzal, hogy az igazságon tett minden erőszak
szükségképpen megingatja a kölcsönös bizalmat.” 228A nehézség ezzel kapcsolatosan az, hogy
miként lehet, lehetséges-e egyáltalán a nyereségek és veszteségek számszerűsítése, ami
előfeltétele a kettő összehasonlításának. Szemben az utilitarizmussal, Kant rigorózusan
ragaszkodik a tételhez, mi szerint a hazugság semmilyen körülmények között nem igazolható.
Egy helyen azt mondja, hogy az igazságot az embernek minden körülmények között, a
várható következményekre való tekintet nélkül el kell mondania: hazudnom még annak a
gyilkosnak sem szabad, aki meg akarja ölni rejtőzködő barátomat. A példa szerint az
igazságot akkor sem szabad elhallgatnom, ha annak közvetve, egy a hazugságnál jóval
nagyobb bűn, egy ember megölése lesz a következménye és az ára. Ha a gyilkos kérdésére aki világosan tudtomra adja, hogy meg fogja ölni a barátomat - az igazságot válaszolom felfedem barátom hollétét - formálisan nem vagyok elmarasztalható erkölcsi vétségben, mert
(1) nem hazudtam, és (2) mert igazmondásommal nem a barátom halálát szándékoztam
előidézni, hanem egy erkölcsi norma követelését teljesítettem. Mielőtt sommásan, az erkölcsi
tisztaságát mindenáron megőrizni óhajtó, a körülményekkel és a következményekkel számot
nem vető erkölcsi széplélek megnyilvánulásának ítélnénk Kant eszmefuttatását, érdemes
észben tartanunk, hogy Kant etikájának talpköve a kategorikus imperatívusz, amely azt
követeli meg a cselekvőtől, hogy magatartását az erkölcs aranyszabályára (cselekedj úgy,
ahogy elvárod, hogy veled cselekedjenek), az az, univerzalizálható (minden racionális
személy által elfogadhatónak ítélt) elvre, maximára alapozza. Kant gondolatmenetéből az
következik, hogy ha a hazugság megengedhető volna, ha általános érvénnyel bíró magatartási
szabállyá válna, az a játékelméletből jól ismert, olyan erkölcsi világállapothoz vezetne,
amelyben mindenki vesztes lenne.
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A posztmodern, szemben az utilitarizmussal és Kanttal, nem tulajdonít az igaznak és a
hamisnak világosan elkülöníthető jelentést, mert akárcsak a gnoszticizmus, vagy a
pszichoanalitikus Jung, dezantropomorfizálja, megfosztja e fogalmakat minden emberi és
etikai tartalmuktól. Többé már nem az ember jó vagy rossz, igaz vagy hazug, hanem a világ,
mint olyan, amelyben ezek a princípiumok az ember számára, tőle függetlenedve,
szétbogozhatatlanul fonódnak egybe. Jean Baudrillard229 arról beszél, hogy az igaz és a hamis
megkülönböztethetetlensége „fokozatosan elárad az összes regiszteren: a művészeti alkotás
esztétikai regiszterén, az objektivitás és az emlékezés történeti regiszterén, a közvélemény
politikai regiszterén, sőt a tudományos bizonyítás regiszterén is”.230 A jónak és a rossznak, az
igaznak és a hamisnak a megkülönböztethetetlensége szükségképpen vonja maga után az
emberek erkölcsi értelemben vett megítélhetetlenségét: ha az ember nincs többé birtokában az
igaz és hamis közötti disztinkciót lehetővé tévő erkölcsi ítélőerőnek, akkor a minden mindegy
morálisan kétes világállapotában vagyunk. A hazugság azonossá válik az igazsággal, a hazug
ember az igazzal. A posztmodern nemcsak az olyan erkölcsi kategóriákat mossa össze
egymással, mint a jó és a rossz vagy az igaz és a hamis, hanem a hatalom és a tudás, Arendnél
még világosan elkülönülő fogalmait is. Ahogyan a jó rosszá, az igaz hamissá válik, és
megfordítva, ehhez hasonlóan a hatalom és a tudás közé is egyenlőségjel kerül: a hatalom=
tudás, a tudás= hatalom. Michel Foucault szerint „A megismerésben... nincs a tárgynak való
megfelelés, nincsenek asszimilációs viszonyok, sokkal inkább a távolságtartás és az uralom
relációi vannak jelen: semmi olyasmi nincs a megismerésben, amit boldogságnak és
szeretetnek nevezhetnénk, hanem kizárólag gyűlölet és ellenszenv: nincs egységesülés, csakis
a hatalom ingatag rendszere.”231 Foucault, Nietzschéből kiindulva, azt igyekszik történelmi
példákon keresztül kimutatni, hogy az igazság nem ártatlan, hogy a megismerés a hatalom
megszerzésének szolgálatában áll, nem pedig a dolgoknak való megfelelésben. Ugyanez
érvényes a tudás korrelatívumára, a hatalomra, amely szintén nem képzelhető el ellentettje, a
tudás és igazság nélkül, nem elemezhető kizárólagosan a represszió, a manipuláció és a
hamisság fogalmi keretében. „Fel kell hagynunk azzal, hogy mindig negatív szavakkal
jellemezzük a hatalom megnyilvánulásait: 'kizár', 'elnyom', 'elfojt', 'cenzúráz', 'elszigetel',
'leleplez', 'elfed'. A hatalom valójában alkot: tárgy-területeket és igazság-rituálékat hoz létre.
Az egyén és a róla nyerhető ismeret ennek az alkotásnak a része” 232 Ebben az elméleti
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kontextusban nincs relevanciája az igazság és a hazugság közötti különbségnek, mert
mindkettő a hatalom szolgálatában áll.

9. fejezet
Politikai korrupció
Definíciós nehézségek: jogon, közérdeken és közvéleményen alapuló definíció
A korrupció pejoratív kifejezés: valami rossz - Gombár Csaba233 megfogalmazása szerint
“közrossz”- , amit a különbözz európai nyelvek értelmező szótárai is kifejezésre juttatnak. A
latin “corrumpo”, akárcsak az angol és francia “corruption” valaminek az elrontását,
megrontását, elferdítését, maghamisítását, elcsúfítását, lealjasodását, rothadását, bomlását,
lezüllését, ill. valakinek a megvesztegetését és erkölcsi megrontását jelenti. Ahhoz, hogy meg
tudjuk indokolni, hogy a politikai korrupciónak nevezett jelenség miért rossz, szükségünk van
a “jó” valamilyen fogalmára, amely vonatkoztatási kerete a rossznak, a devianciának, a
“romlásnak”. És itt ütközünk bele a korrupció definíciós nehézségeibe, a “mihez képest rossz”
kérdésébe. A politikai korrupció temérdek definícióját a “jó” különböző kritériumai alapján
csoportosíthatjuk. A “jó” vonatkoztatási keretét betöltheti (1) a jogszerűség, (2) a közérdek és
a (3) közvélemény.
(1) A politikai korrupció jogon alapuló definíciója abból az előfeltevésből indul ki, hogy egy
köztisztviselő magatartása akkor korrupt, ha megsérti a politikai rendszernek azokat a
formális szabályait, melyek a szóban forgó közhivatalnoki pozíció betöltője számára kötelező
előírások. A jogi definíció legvilágosabb példáját talán Nye234 adja, amikor azt állítja, hogy
egy politikai cselekvés abban az esetben minősíthető korruptnak, ha a közszereplő
magánnyereség okán megsérti a közszerephez kapcsolt formális-jogi kötelezettségeit. A jogi
definíció mellett szól annak világossága és eperacionalizálhatósága. Azonban e definíció
egyszerre túl szűk és túl tág: nem minden törvénytelen cselekvés szükségképpen korrupt, és
nem minden korrupt cselekvés szükségképpen illegális. Az előbbire lehet példa a sikkasztás, a
hűtlen kezelés és a csalás, az utóbbira az, amikor pl. a parlament olyan törvényt alkot, amely
kielégíti ugyan az alkotmányossági kritériumokat, de a törvény nem a közjót, hanem szűkebb
csoportérdekeket, esetleg magának a parlamentnek az érdekeit szolgálja. A politikai korrupció
jogi definíciójával kapcsolatos további nehézség az, hogy a jog nem lehet a politikai
cselekvések helyessége vagy helytelensége megítélésének abszolút vonatkoztatási kerete,
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mert a törvény maga is lehet fölösleges, rossz vagy egyenesen embertelen, amely szemben áll
az emberiség évezredes erkölcsi hagyományával, a “természetjoggal” vagy az erkölccsel.
Azaz a jogszerű magatartás nem feltétlenül “jó”, a jogsértés pedig nem szükségképpen
“rossz” : adott esetben a jogi mérce, a pozitív jog maga is megítélésre és megmérettetésre
szorul. Ha pl. egy koncentrációs tábor beosztott köztisztviselőjeként megvesztegetem a tábor
vezetőjét, hogy engedje szabadon egyik barátomat, akkor kétségkívül olyan jogsértést követek
el, vagy olyan jogsértésre bírom rá főnökömet, ami egyszersmind korrupt cselekedet is:
magatartásom azonban erkölcsi értelemben nagyon is tiszteletreméltónak tekinthető.
(2) A köz- vagy általános érdek fogalmára alapozott korrupció-definíció esetében a
nehézséget a köz vagy társadalmi érdeknek a meghatározása jelenti, ugyanis ahhoz, hogy egy
cselekedetről eldöntsük, hogy az korrupt-e vagy sem, előbb tisztában kell lennünk a közérdek
fogalmával, azzal a vonatkoztatási kerettel, amit megsértenek. Az, hogy adott esetben mi
minősül közérdeknek, részben annak a függvénye, hogy azt ki vagy mi és milyen procedúrák
által határozza meg. A többségi szavazás, a piac, a konszenzusra jutás egyaránt szolgálhat a
közjó meghatározásának intézményeként.
A közjó konszenzuális meghatározásának azonban kicsi a gyakorlati megvalósíthatósága, a
piac és a többségi szabály kontextusában definiált közérdek pedig egyrészt két egymással
összemérhetetlen közérdekfogalomhoz vezet, másrészt egyik sem oldja meg a kisebbségtöbbség dilemmáját, azaz nem vezetnek olyan eredményre, amelyben a közjó fogalmának
meghatározásában valamennyi szereplő egyenlő súllyal venne részt. Következésképp a közjó
piaci és többségi szabály útján való meghatározásának mindig lesznek nyertesei és vesztesei,
amit igazságtalannak tekintünk. A közérdek definiálásával kapcsolatos másik nehézség annak
meghatározása, hogy annak terjedelme adott esetben milyen javakat ill. értékeket foglal
magában. Beleértendők-e a közjó és közérdek fogalmába az olyan értékek, mint a szabadság,
a személyiségi jogok és az igazságosság, vagy csak pusztán az anyagi értelemben vett
hasznosságok? Elméletileg korrekt és magától értetődő kijelentés az, hogy a közjó és
közérdek terjedelmének a meghatározásánál mindkét kritériumra és értékre tekintettel kell
lenni. Azonban a két érték harmonizáltatása nehézségekkel jár. Ezt egy példával
érzékeltethetjük.

Egy

bűncselekményt

követő

börtönbüntetés

helyénvalónak

tűnik,

függetlenül ennek egyéb következményeitől, mert a jogszerű felelősségre vonás és büntetés a
közjót, az állampolgárok biztonságát és a társadalmi igazságosságot szolgálja. A büntetés
azonban társadalmi-jóléti veszteségeket is jelent: ennek alapján javasolja G.J.Becker a
bűnüldözés megközelítésének alternatív, teleologikus módját. Okfejtésének lényege az, hogy

a bűnözést a társadalmi jólét maximálása ill. a társadalmi veszteségek minimalizálása
szempontjából kellene megközelíteni és politikailag kezelni. A törvénysértők börtönbe zárása
ugyanis nemcsak a bűnözés forrásait apasztja, hanem a börtönök fenntartása kapcsán
társadalmi költségekkel is jár, másfelől a delikvenseknek a termelésből való kiesése
ugyancsak jóléti veszteségként könyvelhető el. Becker azt javasolja, hogy a társadalmi
költségekkel és veszteségekkel járó börtönbüntetéseket pénzbüntetésekkel kellene felcserélni,
ami az elítéltek számára lehetővé tenné a termelésbe való visszatérést, ami növelné a GDP-t
és az adók folytán a költségvetési bevételeket is. A példa világosan mutatja, hogy a közjó
vagy közérdek fogalmának két, eszmeileg összetartozó eleme, az “általános jólét” és a
“normatív helyesség” egymás rovására érvényesülnek: a jogi és erkölcsi normák
érvényesítése jóléti veszteségekhez vezethet, a társadalmi jólét maximálása a deontikus
értékek

felszámolásához.

A

közérdek

meghatározása

tehát

kettős

ellentmondást

eredményezhet: (a) lehet, hogy lesznek olyan szereplők, ill. csoportok, akik ki lesznek zárva a
közérdek meghatározásának folyamatából, (b) a közjó fogalmában eszmeileg összetartozó két
érték, az általános jólét és a normatív helyesség konfliktusba kerülhetnek egymással, s
előfordulhat, hogy csak egymás rovására érvényesülhetnek.
(3) A definíciós probléma harmadik megközelítése azt állítja, hogy egy politikai cselekvés
akkor korrupt, ha a közvélemény azt annak minősíti. A nyilvánosság azonban nem kompakt
dolog, hanem “rétegzett”, számos kérdésben kétértelmű és megosztott. A politikai korrupció
ez utóbbi megközelítését Heidenheimer235 képviseli a legpregnánsabban. Ő a közvéleményt
két alkotórészre, a közemberekre és az elitre bontja, és szerinte annak alapján lehet egy
politikai cselekvés korruptságáról dönteni, hogy a szóban forgó cselekedetet hogyan ítéli meg
az emberek többsége és az elit, ill. annak alapján, hogy a két “ítélet” és minősítés milyen
viszonyban áll egymással. E séma szerint egy magatartás akkor ítélhető különösen
korruptnak, ha mind a köztisztviselők, mind az emberek annak ítélik meg, és ha mindkettő
elítéli. (fekete korrupció). A korrupciós spektrum másik szélsősége a fehér korrupció. Ez
olyan cselekedet vagy magatartás, amelyet mind az elit, mind az emberek korruptnak ítélnek,
de amelyet nem tekintenek eléggé veszélyesnek ahhoz, hogy fel kellene lépniük ellene. E két
szélsőség között helyezkednek el azok a magatartásformák, amelyek megítélésében lényeges
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különbség tapasztalható az elit és az emberek között: ugyanazt a jelenséget az egyik
korruptnak, a másik elfogadhatónak tekinti. (szürke korrupció).
A két egyértelmű szélsőség, a fehér és a fekete korrupció nem jelent olyan veszélyt a
társadalom számára, mint a korrupció szürke zónája, ahol az emberek vagy a politikai elit
bizonytalan a dolog megítélésében. Ugyanis ha ez a bizonytalanság fennáll, ha az emberek és
az elit másként ítélik meg ugyanazt a jelenséget, akkor nem lehet eldönteni, hogy kinek a
kezében van a helyes mérce, melynek alapján a szóban forgó magatartást meg lehet ítélni. A
korrupció közvélemény alapú definíciója így egy paradoxonhoz vezet. További bonyodalmat
jelent az a tény, hogy ugyanazt a jelenséget nemcsak egy bizonyos társadalmon (kultúrán)
belül értékelheti másként az elit és a közvélemény, hanem az egyes kultúrák is eltérően
vélekedhetnek arról, hogy egy szóban forgó cselekvés korruptnak vagy tisztának minősíthetőe. A nehézség ebben az esetben abban áll, hogy a két értékrend és mérce, a közvélemény két
típusa között minek alapján állítható fel valamilyen preferencia-sorrend. Ha a közvéleményt
implicit erkölcsi értékítéletek hordozójának és megjelenítőjének tekintjük, akkor a kérdés úgy
vetődik fel, hogy vajon magasabbrendű-e a modernitás erkölcse a premodern társadalmak
erkölcseinél.
A korrupciós cserefolyamat: gazdasági, politikai és társadalmi cserét modelláló korrupció
A politikai korrupció egyének, csoportok vagy intézmények közötti tranzakció: a
cserekapcsolat egy formája. Mint minden csere, a politikai korrupció is javak és személyek
(csoportok) olyan mozgása, amelynek négy eleme van: (a) a korrumpáló, az illegitim ügylet
kezdeményezője, (2) a korrumpált, a kétes tevékenység elfogadója, (3) a korrumpáló által
felajánlott megvesztegetési díj, (4) és a korrumpált által elfogadott előny. 236
A kicserélendő javak lehetnek anyagi jószágok (áruk, pénz, fizetésemelés, prémium),
szolgáltatások,

engedélyek,

kedvezmények,

pozíciók

(állások,

kinevezések),

magatartásformák (engedelmeskedés, lojalitás, politikai szavazat) stb. A kicserélt jószágok
aszerint is csoportosíthatóak, hogy azok közönséges, legitim úton is megszerezhető áruk-e
vagy olyan ritka jószágok, amelyekhez csak törvénytelen módon lehet hozzáférni. A kicserélt
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javak klasszifikálhatóak a jószág feloszthatóságának vagy oszthatatlanságának szempontja
szerint is: egy kinevezést vagy előléptetést nem lehet felosztani, de a pénzt pl. igen.
A korrupt tranzakció szereplői, a korrumpáló és a korrumpált, lehetnek individuális
személyek, csoport, vagy szervezet. A korrumpáló, az illegitim aktus kezdeményezője és a
korrumpált, a felajánlás elfogadója egyaránt lehet köztisztviselő (politikus, magas vagy
alacsony beosztású közhivatalnok, bíró stb.), újságíró, egy nyomásgyakorló szervezet
képviselője, vagy privát személy: egyszóval a közpolitika valamennyi szereplője. A
megvesztegetők és megvesztegetettek lehetnek állampolgári csoportok és szervezetek
csakúgy, mint közhatalmi intézmények vagy testületek.
A korrupciós csere, akárcsak a csere legitim formái soha nem önkényes és esetleges, hanem
mindig valamilyen intézményes rendnek vagy szabályrendszernek engedelmeskedik. Az
illegitim csere keretfeltételét biztosító intézmények vagy szabályrendszerek alapján a politikai
korrupció három ideáltípusáról lehet beszélni: (1) a gazdasági csere elvére épülő korrupcióról,
amelyben a cserét szabályozó intézmény a piac, (2) a politikai csere elvére épülő korrupcióról,
amely a hatalmon, a parancs-engedelmeskedés logikáján nyugszik. (3) a társadalmi csere
elvére épülő - hálózati - korrupcióról, amely “közösségi” normákon, a közösség tagjainak
egymás iránti szolidaritásán, bizalmán és reciprok viszonyán alapul.
A gazdasági csere logikáján építkező politikai korrupció esetén a szereplők - a köztisztviselő
és egy másik köztisztviselő, vagy egy köztisztviselő és egy állampolgár - a haszonmaximálás
elvét követve lépnek be a cserekapcsolatba, és ha “racionálisak” ( önérdekkövetők), csak
akkor vesznek részt benne, ha a csere kölcsönös előnyökkel jár. Az illegitim tranzakció
“tétjeit”, a szolgáltatás és viszontszolgáltatás “árát” a kereslet-kínálat törvényei határozzák
meg. A piac logikáján épülő politikai korrupció ügyletei korlátozottak, szervezetlenek,
személytelenek, alkalmi jellegűek, további szereplők irányában nyitottak. A politikai
korrupció piaci formájának társadalmi beágyazottsága “gyenge”, mert a kereslet-kínálat-ár
hármasságán kívül nincsenek a cserét meghatározó egyéb játékszabályok. Ennélfogva ezek a
cserekapcsolatok nem stabilak, emellett az ár is bizonytalan, fluktuáló és alkufüggő.

A korrupt köztisztviselő ebben az esetben “vállalkozásnak” fogja fel hivatalát,237 pozícióját
saját haszonmaximálása szolgálatába állítja, a korrupt tranzakciókba pedig csak akkor fog
belépni, ha a költség-haszon egyenlege számára pozitív, azaz, ha a lebukás kockázata ill. az
azzal járó potenciális veszteségek kisebbek a korrupt cserekapcsolatból származó
előnyöknél.238 Ha pl. a kiszabható büntetés “megfelelően” súlyos, ha köztisztviselői állását
nem könnyen tudja felcserélni egy hasonló jövedelemmel járó nem-köztisztviselői állásra,
vagy ha az elérhető alternatív álláslehetőséggel járó jövedelem kevesebb vagy nem haladja
meg köztisztviselői állása fizetését, akkor nagy valószínűséggel tartózkodni fog az illegitim
cserekapcsolatba való belépéstől. Ellenkező esetben, azaz ha az ellenőrzés túlságosan laza,
aminek következtében a lebukás kevéssé valószínűsíthető, vagy ha olyan piacképes
szakképzettséggel rendelkezik, melyet könnyen és kifizetődően tud konvertálni az
álláspiacon, akkor a köztisztviselő hajlamosabb lehet az illegitim ajánlatok elfogadására vagy
azok kezdeményezésére.
A politikai csere elvére épülő korrupció tipikus formái a patrónus-kliens kapcsolatrendszerek
valamint az atyafiság és nepotizmus különböző formái. Szemben a piac logikáját követő
politikai korrupcióval, amely az önkéntességre és a csere egyenértékességére épül, a politikai
csere eme kapcsolatrendszerei mindig feltételeznek egy olyan “hatalmi centrum”-ot, egy
patrónust, aki befolyásánál fogva képes a csere kikényszerítésére és a csere ekvivalenciáinak a
meghatározására. Ennélfogva a csere ez esetben mindig egyenlőtlen csere, az ár pedig sok
esetben hatalmi pozícióból diktált ár. Ennek közelebbi “oka” az, hogy a patrónus - aki lehet
politikus, magas rangú kormánytisztviselő, egy tekintélyes nyomásgyakorló szervezet
vezetője vagy egyszerűen egy nagyon befolyásos gazdag ember - monopolhatalommal
rendelkezik bizonyos embercsoportok - a klientúra - szükségletei és azok kielégítése fölött. A
szükségletek feletti monopólium képezi az alapját annak, hogy a szükségletek kielégítése
fejében megfelelő politikai ellenszolgáltatást követelhet cserébe. A patrónus-kliens
kapcsolatok szinte minden esetben a gazdasági és politikai szereplők - vagy általánosabban
fogalmazva a civil társadalom és a politika - közötti kapcsolatok, amelyen belül mindkét fél
betöltheti a patrónus és a kliens szerepét. Patrónus lehet az a politikus vagy magas beosztású
közhivatalnok vagy ezek egy csoportja, aki a közbeszerzésekkel kapcsolatos szerződések
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odaítélése fölött diszponál, annak a lobbi-szervezetnek a vezetője vagy vezetése, akinek
támogatása nélkülözhetetlen egy politikai párt választási kampányának finanszírozása és
szavazatmaximálása szempontjából, az a hatalmas vállalkozó, aki gazdasági hatalmánál fogva
eldöntheti a környék infrastrukturális és/vagy gazdasági fejlődésének sorsát.
A patrónus-kliens viszonyrendszerrel rokonítható az atyafiság és nepotizmus “intézménye”,
ahol az előbbihez hasonlóan hatalmi pozícióban álló személyek dönthetnek olyan fontos
kérdésekben, mint a nagy haszonnal kecsegtető üzleti koncessziók, a kulcspozíciókba való
kinevezések, a magánvállalatok nagyvonalú állami felvásárlása, importengedélyek kiadása
stb. Az ilyen meglehetősen értékes jószágok fölötti rendelkezési jog a fentiekhez hasonlóan
megteremti korrupt módon történő hasznosításuk lehetőségét. A patrónus-kliens viszony és a
nepotizmus között az egyetlen döntő különbség az, hogy míg az utóbbinál az előnyöket
rokonok, barátok és cimborák között osztják el, addig az előbbinél ezt nem veszik tekintetbe.
Érdemes megemlíteni, hogy a hatalmi monopóliumon alapuló politikai cserének ezek a formái
látszólagos stabilitásuk ellenére mégsem igazán stabil politikai kötelékrendszerek, aminek oka
magának a monopóliumnak a természetében rejlik. Ugyanis minél szélesebb klientúra fölött
rendelkezik a szóban forgó patrónus annál nagyobb a veszélye annak, hogy a klientúra és a
patrónus-kliens kapcsolatrendszeren kívül rekedtek összefognak és fellázadnak ellene, ezért a
teljes monopolhelyzet csak annak árán tartható fönn, hogy a patrónus egyre többet ígér
klienseinek és egyre kisebb ellenszolgáltatást vár el tőlük cserébe, ami szintén aláássa a
monopolhelyzetet. A tökéletes monopolhelyzet két szélsősége a kormányzat egy bizonyos
lobbi-szervezet által való ellenőrzése, ill. az összes nyomásgyakorló szervezet kormányzat
általi ellenőrzése lenne. Az előbbi a pénz, az utóbbi a hatalom egyértelmű diktatúrájával lenne
azonos. Ez azonban lehetetlen, mert a monopolhelyzetet élvező patrónusnak, legyen az
politikus vagy vállalkozó, politikai vagy lobbi szervezet, szembe kell néznie és meg kell
küzdenie az ugyancsak monopolhelyzetre áhítozó konkurenciával, a többi politikussal és
politikai párttal, ill. a többi nyomásgyakorló szervezettel.
A társadalmi cserét modelláló, hálózati korrupció egyfelől (1) saját logikával rendelkező
“vegyes” koordinációs séma, szabályrendszer (intézmény), amely szabályozza a kicserélendő
jószágok és/vagy szolgáltatások egymáshoz való viszonyát: megszabja a csere ekvivalenciáit
és/vagy árát, (2) másrészt a hálózat különböző “társadalmi világokat és szakterületeket”

képviselő emberek kapcsolatrendszere is,239 melynek a legfontosabb szereplői a politikusok,
miniszterek, magas rangú köztisztviselők és vállalkozók vagy lobbi-szervezetek képviselői. A
korrupciós hálózat olyan politikai bűnszövetkezet, amely a fentiekből adódóan bűnös céljai
érdekében egyszerre képes a pénz, a hatalom és a szakértelem erőforrásait mozgósítani. A
korrupciós hálózat a politikai rendszer legális intézményes keretei és szervezetei mögött
húzódó olyan informális és illegitim kapcsolatrendszer, amelynek szereplői ugyanakkor a
legális és legitim politikai intézmények képviselői is. Az a tény, hogy (a) a korrupciós
hálózatok különböző társadalmi világokat (politikusok, bürokraták, lobbisták) és különböző
erőforrásokat (pénz, hatalom, szakértelem) integrálnak, és (b) hogy ezek tagjai egyszersmind
köztiszteletben álló közéleti szereplők is, szolgálhat magyarázatul a hálózat olykor szinte
korlátlannak nevezhető hatalmára. E koncentrált erőforrások birtokában és annak
következtében, hogy a hálózat emberei - a parlamentben, a kormányhivatalokban és a
bíróságokon egyaránt - informális és illegitim szervezetük érdekeit “képviselik” - nem pedig
valódi megbízóikét -, lesz a hálózat képes arra, hogy befolyását és hatalmát a társadalmi,
gazdasági és politikai élet szinte valamennyi területére kiterjessze.
A különböző életszférák feletti uralom és hatalom egyben azt is jelenti, hogy a korrupciós
hálózatok határozhatják meg az egyes szférákon belüli és az egyes szférák közötti
cserekapcsolatok mértékét, azok arányait és a csere ekvivalenciáit vagy árait. A csereügyletek
közvetítőjeként

a

hálózat

teremti

meg

a

heterogén

jószágok

és

szolgáltatások

összehasonlításának informális mércéjét, a csereérték ekvivalensét, amely a középkori
igazságos ár fogalmára és a törzsi ajándékcserére emlékeztet: ez nem piaci ár, nem is hatósági
ár, hanem ezek kombinációjaként egyfajta kialkudott, méltányos vagy igazságos ár. Ennek
magyarázata részben az illegítim csere tényében van, (a lebukás lehetősége a hálózat esetében
is fennáll, ami konfliktuskerűlővé teszi: ennek egyik eszköze pedig az “engedményes ár”)
részben pedig abban, hogy a hálózat tagjai között a csoportkohézió szerepét a kooperáció, a
szolidaritás, a reciprocitás, a bizalom és a lojalitás játssza. Ez utóbbinak pontosan azért lehet
szerepe az ármeghatározásban, mert ha a hálózaton belül nem érvényesül sem a piaci elvnek
(és azok megtestesítőinek a vállalkozóknak), sem a hatalomnak ( és azok megtestesítőinek a
politikusoknak) a dominanciája, melyek - piaci és hatósági ár formájában - ármeghatározók
lehetnének, akkor a harmadik lehetőség marad: a konszenzussal létrehívott méltányos ár. Itt
érdemes megjegyezni, hogy a hálózatok közös világfelfogással és “etikával” rendelkeznek,
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amely kijelöli a szereplők jog- és kötelezettségrendszerét a hálózaton belül, amely elsőbbséget
élvez a tagok minden egyéb olyan elköteleződéseivel szemben, mint amilyen a magánérdek
vagy a család iránti lojalitás.
Szélsőséges esetekben a korrupciós hálózat tartja kezében szinte a társadalom reprodukciós
folyamatainak egészét. Mindez azt jelenti, hogy a törvényesnek és a törvényen kívülinek
elmosódnak a határai, mert az uralkodó és hatalmi elit, amelynek a törvényesség, a közjó és a
társadalmi igazságosság fölött kellene őrködnie, illetve tevékenységével azt előmozdítani,
maga

válik

törvénysértővé,

a

közvagyon

és

közjó

rombolójává,

a

társadalmi

igazságtalanságok elkövetőjévé.
A korrupciós hálózat társadalompolitikai realitás, amit mi sem mutat jobban, mint az Olasz
Köztársaság legnagyobb politikai krízise és korrupciós botránya, 240 amely napnál
világosabban bizonyította a korrupciós hálózatok létezését. Az 1992-ben kirobbant botrányt
követő nyomozások és bírósági eljárások egy olyan országos méretű korrupciós hálózatot politikai bűnszövetkezetet - lepleztek le, melyben kormánytagok, a politikai pártok prominens
vezetői, magas rangú és helyi köztisztviselők, az üzleti világ tagjai, egyszóval az egész
politikai és uralkodó elit érintve volt. Néhány statisztikai adat jól megvilágítja ezt: 1993-ban egy évvel az új parlament megválasztása után - 630 képviselő közül 205, a 326 szenátor közül
pedig 81 állt vizsgálat alatt. 1994 végére a gyanúsítottak száma elérte a 7000-et, akik közül
338 volt képviselő, 100 szenátor, 331 kerületi, 122 tartományi és 1525 városi vagy községi
közhivatalnok, ezenkívül 1373 “egyéb”, különböző státusú közhivatalnok szerepelt még a
vádlottak listáján. Az ügyészség kb. 4000 esetben rendelte el az előzetes letartóztatás
parancsát.
Fontos rámutatni arra, hogy a politikai korrupció - öltse a piaci, a politikai vagy a társadalmi
csere formáját - (a) nem pusztán dolgok, szolgáltatások, előnyök, kötelezettségek stb. cseréje,
(b) nem is csak a korrupt tranzakcióban résztvevő felek közötti - egyenlőségen (piac alapú
politikai korrupció), hatalmi dominancián (politikai csere alapú korrupció) vagy a kölcsönös
szolidaritáson, bizalmon és reciprocitáson ( társadalmi csere alapú politikai korrupció) alapuló tranzakció, hanem (c ) olyan cserefolyamat, amely egyben egy nagyobb “egészben”,
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egy meghatározott társadalmi rendszeren és társadalmi struktúrán belül játszódik le. A
politikai korrupció eme tágasabb összefüggéseire elsőként a funkcionalisták mutattak rá.
Korrupció és társadalom: a funkcionalista magyarázat
A politikai korrupció funkcionális magyarázata a rendszer szükségletére adott válaszként
értelmezi a korrupciót, a jelenséget a rendszerfunkció absztrakt nézőpontjából magyarázza.
241

A rendszerfunkció nézőpontja lehetővé teszi, hogy a korrupciós jelenséget egyszerre

szemléljük annak genezise és hatása szempontjából. Így egyfajta oksági és funkcionális
magyarázathoz jutunk, ahol az ok szerepét a rendszer funkcionális zavara, ill. e zavar
kiküszöbölésének szükséglete, az okozatét, ill. funkcióét pedig maga a korrupció tölti be. A
rendszerszükséglet és a korrupció rendszeren belül betöltött funkciójának absztrakt
vonatkoztatási keretként való kezelése azonban egyfajta erkölcsi és értékrelativizmushoz
vezet, mert a korrupciót ezentúl nem tekintik valami eleve rossznak és üldözendőnek.
Ellenkezőleg, a rendszer absztrakt vonatkoztatási keretében a korrupció lehet jó, valami
pozitív és hasznos dolog, ha a rendszer szolgálatában áll, és csak akkor negatív, káros, ha a
rendszer szempontjából diszfunkcionális. A funkcionalisták - hasonlóan Mandevillehez abból indulnak ki, hogy a magatartás individuális szintű motivációiból nem lehet
következtetni annak társadalmi hatására és következményeire, mert a mens rea (a bűnös tudat)
által motivált cselekvésnek a rendszer szempontjából lehetnek pozitív, nem szándékolt
következményei is. Így a korrupció is kedvezően befolyásolhatja a társadalom egész, vagy a
gazdasági, a kulturális és a politikai alrendszer működését. Mandevillehez képest itt azonban
egy megszorítást tesznek, mondván, hogy nem az általában vett hatalommal való visszaélés és
nem minden hatalommal való visszaélés vagy törvénytelenség jár pozitív társadalmi
hozadékkal, hanem csak az, amely (a) a rendszer strukturális problémáira adott válaszreakció,
és (b) amelynek a rendszer egészére gyakorolt hatása pozitív, azaz amelynek esetében a
korrupcióból eredő társadalmi (aggregált) hasznosságok és nyereségek meghaladják a
korrupció által okozott - általában negatív externáliákként megjelenő - károkat és
veszteségeket. Ez a megszorítás azt is jelenti, hogy a pusztán individuális okokra és
motívumokra támaszkodó korrupciós gyakorlatokat a funkcionalizmus is egyértelműen
negatív jelenségként ítéli meg. A funkcionalisták egy másik érdeme az, hogy felfedezik a
korrupció ellentmondásos és kétértelmű hatásait, azt, hogy annak bizonyos formái
előmozdíthatják egy társadalmi alrendszer hatékony működését vagy orvosolhatják annak
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funkcionális zavarait, de ezzel párhuzamosan negatív módon befolyásolhatják egy másik
alrendszer működését. A rendszer strukturális zavarai - állítják a funkcionalisták - eltérően
vetődnek fel a társadalmi evolúció különböző stádiumaiban lévő társadalmakban, a harmadik
világban és a modern ipari demokráciákban.
A harmadik világ korrupciós gyakorlatával foglalkozó kutatók többsége egyetért abban, hogy
ezekben az országokban a legégetőbb társadalmi problémákat a (a) a gazdasági növekedés
hiánya, (b) a nemzeti integráció problematikussága, és (c) a kormányzati kapacitás
gyengesége jelentik. Az elemzők abban is egyetértenek, hogy ezeknek a problémáknak a
gyökere a rendszer strukturális és funkcionális zavaraiban van, hogy ezek a nehézségek
lényegében ennek a kifejeződései. A funkcionális zavarokat a hagyományos és modern
értékrendszerek közötti konfliktusra vezetik vissza.242 A modernizáció fázisában lévő
társadalmakban a korrupció oka nem annyira a társadalmilag legitim normáktól való
eltérésben van, hanem abban, hogy a tradicionális és modern normák konfliktusban állnak
egymással, ami dezorientálja az emberek magatartását, mert nem tudják, melyikhez tartsák
magukat.
A premodern értékrendszerek viszonylagos stabilitása, a modern értékrendszerek gyengesége
vagy hiánya ill. a politikai folyamatok intézményesülésével kapcsolatos “hiányosságok”
megnehezítik vagy lehetetlenné teszik a fent említett három alapprobléma (gazdasági
növekedés, nemzeti integráció és kormányzati kapacitás) megoldását, mert a hagyományos
értékrendszerek (a) gátjává válnak a racionális gazdasági kalkuláción alapuló piacgazdaság és
vállalkozói mentalitás érvényesülésének és ezzel a gazdasági növekedésnek (a hasznokat meg
kell osztani a primer közösség tagjaival), (b) hátráltatják a demokratikus hatalomgyakorlás
intézményeinek a kialakítását, mert megvonják a bizalmat és nem kölcsönöznek politikai
legitimitást sem a hatalomnak, sem a hatalmat gyakorlóknak, (c) és gátat jelentenek a családitörzsi kötelékrendszeren túlmutató nemzeti-közösségi érzés és szolidaritás kialakulásának. A
korrupció adott esetben ezeknek a problémáknak alternatív megoldási lehetőségeit kínálhatja,
melyekkel legitim módon nehéz megbirkózni.
Mindez azonban nem több puszta lehetőségnél, ugyanis semmi bizonyítékunk nincs arra,
hogy a korrupció révén valóban orvosolni lehet a rendszer fent említett funkcionális zavarait.
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Érvelhetünk Myrdalhoz243 hasonlóan is, aki - szemben a funkcionalistákkal - azt állítja, hogy
a harmadik világ valamennyi gazdasági, társadalmi és politikai betegségének alapvető oka a
korrupció, amely nem gyógyszer, hanem kórokozó vírus. A funkcionalisták és az ún.
moralisták közötti vitát empirikus bizonyítékok hiányában aligha lehet eldönteni. Az
elmondottakon túl - tételük bizonyítására, mely szerint a korrupció járhat pozitív rendszervagy alrendszer szintű hozadékokkal - a funkcionalistáknak azt is meg kellene válaszolniuk,
hogy milyen feltételek mellett áll fenn ennek a lehetősége.
Rendszerszintű funkcionális zavarok nemcsak a harmadik világ társadalmaira, hanem a
modern társadalmi berendezkedésekre is jellemzőek. Ezek a funkcionális problémák a modern
társadalmak korrupciós gyakorlatának strukturális “okaiként” vagy legalábbis ösztönzőiként
értelmezhetőek.
A politikai korrupció strukturális “okai” vagy ösztönzői a modern társadalmakban - melyeket
a társadalmi struktúra hibáinak vagy tökéletlenségeinek nevezhetünk - sokfélék lehetnek.
Ezek közül csupán háromra utalok.244 Korrupt cselekedet elkövetését ösztönző tényező lehet:
(a) A jogrend és a társadalom értékrendje közötti diszkrepancia, ami abban jelenik meg, hogy
a jogrendszer tiltja, ill. nem teszi lehetővé a társadalom, vagy a társadalom bizonyos
csoportjai számára bizonyos szükségletek kielégítését. Klasszikus példája ennek a
korrupcióval társult prostitúció, melynek gyakorlását a jogrendszerek többsége tiltja vagy
korlátozza.
(b) A korrupció egy másik strukturális oka lehet a közhivatalok bürokratikus szervezeti
felépítéséből adódó merevség és rigiditás, amely abban nyilvánul meg, hogy képtelenek a
külső környezeti változásokra, kihívásokra és igényekre megfelelő időben és módon reagálni.
A bürokratikus “szerep” megköveteli a szabály konform fegyelmezett magatartást, melyben a
hangsúly a procedúrákhoz való ragaszkodásra esik, melynek során feledésbe merülhet a
hivatal rendeltetésének célja, az, hogy mi végre alkalmazzák a procedúrákat. Ez a
“begyakorlott tehetetlenség” (trained incapacity) - ahogy Merton245 nevezi - olyan
diszfunkciókhoz vezet, melyek akadályokat gördítenek a közösségi célok megvalósítása elé
éppúgy, mint az állampolgárok szükségleteinek kielégítése elé. Ez azzal a következménnyel
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járhat, hogy az emberek megvesztegetéssel vagy egyéb más törvénytelen eszközzel próbálják
a hivatalos csatornákat megkerülve szükségleteiket, jogaikat vagy jogosultságaikat
kielégíteni.
(c) A politikai korrupció elkövetésére ösztönző strukturális tényezőként lehet kezelni a
köztisztviselők

és

közhivatalok

ellenőrzésében

mutatkozó

“hiányosságokat”,

vagy

általánosabban és szigorúbban fogalmazva: a politika civil társadalom általi ellenőrzésének a
gyengeségeit. Az ellenőrzés gyengesége két következménnyel járhat: egyfelől illegitim
cselekedetek megtételére késztetheti a köztisztviselőket, mert szoros ellenőrzés hiányában
kicsi a lebukás veszélye és kockázata, másrészt azt eredményezheti, hogy a korrupt
politikusokat újraválasztják, a korrupt közhivatalnokokat nem fosztják meg állásuktól.
A funkcionalista megközelítés szerint, ha a korrupció a rendszer funkcionális zavaraira adott
válasz - ha eszközként szolgál a fenti strukturális problémák “megoldására” -, és ha a
korrupció által okozott hasznok és károk egyenlege pozitív, akkor maga a korrupció is
hasznos, pozitív. Eszerint a prostitúcióhoz vagy a bürokratikus szervezet rigiditásához
kapcsolt korrupció hasznos lehet, mert (a) növeli a korrupt cserében résztvevők közvetlen
“jólétét” vagy hasznosságérzését, (b) mert segít megoldani egy strukturális problémát - ez
esetben a jogrendszer és a társadalom értékítélete közötti konfliktust, ill. a bürokratikus
szervezet hatékony működésének a hiányosságait -, (c ) mert a prostitúció esetében csökkenti
a büntetéssel járó társadalmi költségeket, a bürokrácia esetén pedig a szervezet
megreformálására fordított társadalmi költségeket. A korrupció azonban csak akkor
minősíthető hasznosnak, ha e “pozitív” hozadékai meghaladják az általa okozott károkat, az
illegitim csere negatív externáliáit. E negatív externáliákhoz sorolható a jogrendből való
kiábrándultság, az erkölcsök meglazulása és a közhivatalokba fektetett társadalmi bizalom
elvesztése.
A nehézség azonban pontosan abban van, hogy a korrupció pozitív és negatív hatásai közé
sok egymással össze nem mérhető dolog tartozik - a jogrendre, a kultúrára, a gazdaságra, a
politikára tett hatás -, ami lehetetlenné teszi a pozitív és negatív hatások aggregálását, azt,
hogy pontos számításokat végezzünk arról, hogy hogyan keverednek ezek egymással, hogy
azután végső ítéletet hozhassunk arról, hogy azok egyenlege pozitív vagy negatív.
A funkcionalizmus a rendszert formálisan értelmezi, azaz eltekint a konkrét szereplők
interakciójától, és a társadalom-politikai rétegződéstől, attól, ami a hatalom gyakorlásában

mutatkozik meg azok között, akik szerepet kapnak a rendszerben és a korrupcióban és akik
nem. A funkcionalista megközelítés nem veszi figyelembe azt, hogy a fentiekből adódóan a
korrupciónak mindig vannak nyertesei és vesztesei, ill., hogy a nyertesek és áldozatok nem
azonosíthatók a rendszerre gyakorolt pozitív és negatív hatásokkal.
Összefoglalva elmondható, hogy a funkcionalizmus pusztán a korrupt csere manifeszt
rendszerfunkcióinak - önmagában is ellentmondásos - elemzésére összpontosít, eltekint
viszont annak látens társadalmi-politikai következményeitől, attól, hogy (a) a korrupció rövid
távon ugyan meggyorsíthatja a folyamatokat vagy orvosolhatja a rendszer funkcionális
zavarait, hosszabb távon azonban nem “olaj”, hanem sokkal inkább “homok” a gépezetben,
(b) nem veszi figyelembe, hogy a korrupciónak vannak “áldozatai”, hogy a korrupció nem
kompenzálja a társadalmi-politikai egyenlőtlenségeket, hanem más formában hívja azokat
életre, és hogy (c) rejtett természete megakadályozza, hogy áldozatai kihasználják vagy
szembeszálljanak vele, mert “elvakítja”, becsapja és manipulálja áldozatait.
A korrupció elleni harc és a korrupciós botrányok
A politikai korrupció üldözése és büntetése kényes kérdés, aminek oka részben abban van,
hogy az üldözők és üldözöttek, a felelősségre vonók és felelősségre vontak ugyanannak a
hatalmi elitnek a tagjai: a hatalom birtokosai büntetik a hatalom birtokosait, ami “családi
ügyet” csinálhat a korrupció elleni harcból, és ennek komoly következményei lehetnek a
korrupció elleni küzdelem hatékonysága szempontjából. Ha a politikai korrupció elleni
küzdelem “családi ügy”, olyan harc amelyben a hatalmi elit mintegy önmaga ellen lép fel,
akkor joggal tehető fel a kérdés, hogy milyen érdeke fűződik az uralkodó elitnek az
önmegtisztuláshoz, és ha a civil társadalom nem tudja ellenőrizni a hatalmat, akkor sikeres és
hatékony lehet-e ennek az elitnek az “önbüntetése”?
Az uralkodó elit különböző csoportjai közötti viszony az esetek többségében kétértelmű, és
ugyanez a kétértelműség jellemző az elitnek, mint elitnek a civil társadalomhoz való
viszonyára is. A politikusok és a bürokraták, vagy a magas rangú kormánytisztviselők és a
nyomásgyakorló szervezetek képviselői közötti viszony alapulhat az egyik vagy a másik fél
dominanciáján, vagy ideiglenes egyensúlyi állapoton, kapcsolatuk érdekeik és erőforrásaik
függvényében öltheti a harc vagy a kooperáció formáját, a civil társadalomhoz való
viszonyukban azonban közös frontot alkotnak, mert valamennyiknek elemi érdeke a
civiltársadalom legitimációjának a megőrzése, hisz annak elveszítése beláthatatlan

következményekkel járhat. Ezzel magyarázható, hogy a korrupció elleni küzdelem, amelyet
valamennyi kormány a zászlajára tűz, maga is kétértelmű, kontextus-függő: az eliten belüli
erőviszonyok, ill. az elitnek a civil társadalomhoz való viszonya fogja meghatározni, hogy a
korrupció ellenes politikai stratégiák látszatstratégiák lesznek-e vagy valódiak. Gyenge
civiltársadalom esetén a korrupcióellenes politikák nagy valószínűséggel látszatpolitikák
lesznek, melyek célja nem a korrupció tényleges kiirtására irányul, hanem a civiltársadalom
megnyugtatására és manipulálására. Valójában a korrupció elleni politikai harc ritkán
törekszik a korrupció radikális kiirtására, mert ahhoz azokat a strukturális “okokat” kellene
megszüntetni, amelyek kiváltják azt, erre pedig egyetlen rezsim sem vállalkozik. Ehelyett
megelégszenek az intézmények “megreformálásával”, amelyek azonban - mint arra
R.Ackermann246 rámutatott - nem egy esetben pontosan az ellenkező célt szolgálják,
nevezetesen a korrupció könnyebbé tételét a megreformált szervezeten belül.
A politikai korrupció elleni harc maga is kétes politikai eszközzé válhat, amely a civil
társadalom manipulálásán túl a hatalmi eliten belüli politikai küzdelmek fegyvere is lehet. A
politikai korrupció vádja alapján kísérletet lehet tenni az államcsínyek erkölcsi “igazolására”
és azzal lehet érvelni, hogy azok a korhadt és korrupt rezsimek eltüntetésére irányultak,
függetlenül attól, hogy a korrupciós vád valódi-e vagy pusztán rágalom. Korrupciós vád
alapján meg lehet szabadulni párton, vagy koalíción belüli politikai riválisainktól, de a
korrupció elleni kormányzati küzdelem szolgálhatja a politikai ellenzék lejáratását vagy
lehetetlenné tevését is. Pl. a ‘80-as évek Kínájában az ottani pártvezetők rendszeresen éltek
ezzel a “technikával”, hogy a túl messzire merészkedő reformereket eltávolíthassák a
hatalomból. Az ilyen és ehhez hasonló esetekben általában nem szükséges a mélyebb érvelés
és “bizonyítás”, mert kivételszámba mennek azok a politikusok vagy magas rangú
köztisztviselők, akiknek ne lenne “vaj a füle mögött”. Más esetekben elég néhány
dokumentumot felfedni vagy néhány hamis tanút előállítani ahhoz, hogy a nem-kívánatos
köztisztviselőt a korrupció hírébe hozzák. A korrupciós váddal való kölcsönös fenyegetés
lehetősége ugyanakkor egyfajta “bűnös szolidaritást” hív létre a korrupt hatalom birtokosai
között, ami “meggondolt” cselekvésre késztet minden potenciális vádemelőt.
A korrupció elleni küzdelem lehet “valódi” is, amikor a kormány tényleges lépéseket tesz a
korrupció okozta krízis orvoslására. A korrupció ellenes politikák részben annak a
246

V.ö. Susan Rose-Ackerman, Corruption: A Study in Political Economy. New York, Academic Press,
1878, 9. fejezet.

függvényei, hogy a kormányzatok (a) mit tekintenek a korrupció okának, (b) hogyan ítélik
meg annak társadalmi következményeit és (c) hogy a kormányzat mennyire elszánt a
korrupció felszámolására.
Ha a kormány a korrupció genezisét (eredetét) individuális okokban, a köztisztviselők
erkölcsi gyengeségében és opportunizmusában látja, akkor a korrupció ellenes stratégiák nagy
valószínűséggel a büntetéspolitika, a fizetéspolitika, a szigorúbb külső és belső ellenőrzés
vagy az erkölcsi átnevelés (reszocializáció) formáját, vagy ezek valamilyen kombinációjának
formáját öltik. A fenti stratégiák a korrupcióra ösztönző tényezők és motivációk
minimalizálását, ill. a korrupt magatartás költségessé tevését célozzák. A gyakorlati életben a
két leggyakrabban és “legsikeresebben” alkalmazott technika a szigorúbb büntetéspolitika és
a fizetéspolitika. Ezek kombinációját alkalmazták Szingapúrban és Hong-Kongban,247 a világ
két legkevésbé korruptnak minősített országában, melyekben a korrupció ma már eseti tény és
nem általános gyakorlat.
Az elrettentő büntetéspolitika és a vonzó fizetéspolitika kombinációjával sikeresen vissza
lehet szorítani a korrupciót - gyökeres felszámolása nyilvánvalóan lehetetlen -, azonban jól
láthatóan ennek is van ára. Ugyanis a szigorú büntetéspolitika a jogállamiság elveinek és a
személyi szabadságjogoknak a megsértésével járt, mert elvitatta az ártatlanság vélelmének és
a törvény előtti egyenlőségnek az elvét. A fizetéspolitika, a köztisztviselők fizetésének
radikális megemelése bizonyára szintén hozzájárult a korrupció csökkentéséhez, de ennek is
megvolt az ára, ugyanis - tisztán közgazdaságilag szemlélve -, nem lehetetlen, hogy a
megemelt köztisztviselői bérek többe kerültek a költségvetésnek, mint azok a veszteségek,
amelyek a korábbi korrupciós gyakorlatból származtak.
Az emberek semmivel sem igazolható igazságtalanságot, a hatalomgyakorlás erkölcsi
elfajulását látják a korrupcióban: alapvetően morálisan és emocionálisan reagálnak a
nyilvánosságra jutott illegitim politikai tranzakciókra. A korrupciós politikai botrányok a
köztisztviselők deviáns magatartására adott olyan “társadalmi” válaszoknak tekinthetőek,
amelyek erkölcsi felháborodást foglalnak magukban.
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különbözik egy nemkívánatos magatartást követő egyszerű helytelenítéstől és az emberek
politikához való természetes beállítódásától, amely ambivalensen viszonyul a korrupcióhoz:
mert (a) a korrupt magatartásra adott társadalmi reakció a botrány esetében szinte mindig
intenzív felháborodás és düh, nem puszta helytelenítés vagy cinikus beletörődés. (b) A szóban
forgó köztisztviselőnek, politikusnak, bírónak, bürokratának ) vagy közhivatalnak a korrupt
magatartása rendszerint meglepetésként és sokként éri azt a társadalmi csoportot vagy magát a
társadalmat, amely a devianciára reagál. (Olyasmi ez, amit nem feltételeztek a szóban forgó
egyénről vagy közintézményről). (c) A botrány általában olyan devianciára való társadalmi
reakció, amelyet olyan politikai megbízatást betöltő személy vagy intézmény követ el, akibe
vagy amibe az emberek “társadalmi bizalmat” fektettek. A politikai intézményekbe és
közfunkciókba vetett és fektetett bizalom azt jelenti, hogy az emberek úgy gondolják, hogy a
parlament, a kormány, a bürokrácia, a bíróságok, a rendőrség stb. az alkotmányos és
intézményes szabályoknak és a megbízatás erkölcsi intézménye elveinek megfelelően
működik, és hogy a köztisztviselők ezeknek a szabályoknak és elveknek megfelelően járnak
el. Ha ezek a politikai intézmények nem az alapjukat képező formális szabályrendszerek
alapján működnek, és ha a köztisztviselők semmibe veszik az intézményes szabályokat, és a
megbízatás erkölcsi elveit (a hatalmi viszony reciprocitás elvét) az nem pusztán azért vált ki
közfelháborodást, mert megsértették a törvényt (a gyilkos és a rabló is ezt teszi), vagy mert
meglopták a közvagyont, vagy mert visszaéltek a hatalommal, hanem mindenekelőtt azért,
mert mindez együtt azt a képzetet sugallja, hogy a társadalmi-politikai berendezkedés “mint
olyan” igazságtalan és korrupt, amelyben a törvénytelenség az úr. Az emberek mindezt a
társadalmi-politikai berendezkedés egyfajta önmeghasonulásaként élik meg, mert azt
tapasztalják, hogy itt maga a rendszer tér el vagy veszi semmibe saját normáit és identitását,
ez pedig az emberek számára elfogadhatatlan, borzalmas és botrányos. A deviáns
köztisztviselői vagy intézményes magatartás tehát akkor vezet botrányhoz, ha a korrupció a
társadalom intézményes és erkölcsi rendjét fenyegeti, ha a káosz, az anarchia, a
törvénytelenség és az igazságtalanság rémképét idézi fel a közösségben.
Maga a botrány egy többszereplős “játék”, közösségi cselekvés és dráma, amelyben a
nyilvánosságnak is megvan a maga szerepe. Hasonlóan a színházhoz, a botrány is a
maszkírozás és demaszkírozás, a látszat és valóság ellentéteiben mozog, a maszkírozástól
halad a demaszkírozás, a látszattól a valóság felfedése felé. A látszat leleplezése annak a
revelációját jelenti, hogy a megbízatás szerepét betöltő köztisztviselő vagy közintézmény nem
az, aminek “fogalma szerint” (ideálisan) lennie kellene, amit eddig önmagáról állított és

aminek eddig gondoltuk, hanem valami más, ennek pontosan az ellentettje. A korrupt
magatartás felfedése és leleplezése ezért a köztisztviselő vagy közintézmény “státusának
lefokozása” és a deviáns cselekvő valódi (korrupt) identitásának a napfényre hozatala. A
köztisztviselő vagy a közhivatal, a bíró vagy a rendőrség stb. valódi (korrupt) identitásának a
megragadása azért státus-degradáció, mert a látszatteremtő, korrupt magatartás morálisan
alacsonyabb rendű státus a nem-korruptnál - csakúgy mint a hazugság az igazmondásnál -,
ezért nem méltó a közbizalomra. A botrány nemcsak azt az értékítéletet tükrözi, hogy a
társadalmi megbízatást betöltő korrupt személy vagy intézmény érdemtelen a társadalom
bizalmára, hanem azt is megmutatja, hogy “miért”. Pl. a rendőrségi korrupcióval kapcsolatos
botrány nemcsak azt az értékítéletet tartalmazza, hogy a rendőrök és a rendőrség, mint
intézmény érdemtelen az emberek bizalmára, hanem azt a tényítéletet is, hogy a rendőrség
valójában nem a törvény érvényre juttatása vagy kikényszerítése érdekében, hanem annak partikuláris hasznot hozó - áthágása érdekében cselekszik, hogy nem a bűnt üldözi, hanem ő
maga követ el bűnöket. Ehhez hasonlóan a bírákkal vagy a kormányhivatalokkal kapcsolatos
korrupciós botrány is egy tény és egy értékítélet kettős tartópillérén nyugszik. A korrupt bíró
azért méltatlan a társadalom bizalmára, mert tevékenysége nem az igazságos ítélet eltalálására
irányul, ellenkezőleg, ő maga követ el igazságtalanságot, mert nem ugyanazt a mércét
alkalmazza az azonos esetekre, vagy mert tudatosan és részrehajlóan tér el a retributív
igazságosság elvétől, amely megköveteli a bűntett és a büntetés közötti megfelelő
arányosságot. A kormányhivatalokkal kapcsolatos korrupciós botrányok pedig azt közvetítik,
hogy a szóban forgó minisztérium és annak tisztviselői azért nem érdemesek az emberek
bizalmára, mert a közjóra vagy közérdekre hivatkozva ennek pontosan az ellenkezőjét
cselekszik, mert a közpénzeket klientúrák és/vagy a kormányzó pártok szavazat-maximálási
törekvéseinek szolgálatába állítják.
A korrupciós botrány tehát egyfajta tapasztalás, és mint minden tapasztalás kettős értelemben
negatív: kiderül, hogy (a) a hatalom nem úgy működik, ahogyan korábban véltük, és ahogyan
önmagáról állította, (b) és az is megvilágosodik, hogy a hatalomgyakorlókban és a
hatalomgyakorlásban nem bíznunk, hanem - ahogy Jefferson figyelmeztetett - gyanakodnunk
kellett volna. A botrányban kifejezésre jutó társadalmi bizalomvesztés egyben a szóban forgó
köztisztviselő vagy közhivatal autoritásának a megkérdőjelezése is: lojalitás-megvonás és
legitimáció-vesztés. A botrány világosan megmutatja, hogy az autoritás elismerése, ill. a
hatalom iránti lojalitás - amit Weber óta a legitimitás fogalmával jelölünk - alapvetően
erkölcsi természetű viszony, amely a hatalom gyakorlói és az azzal nem rendelkezők közötti

reciprok viszonyra épül. Azt is lehetne mondani, hogy “csak” a botrányban tárul fel a hatalom
elismerésének - a legitimitásnak - mélyebb értelme és “erkölcsi” természete, az, hogy csak az
a hatalom ismerhető el és méltó a társadalmi bizalomra, amely a kölcsönösségen alapszik,
azaz mely az “emberekért van”.
A korrupciós botrányban az erkölcsileg helyes és a helytelen hatalomgyakorlás (a korrupció)
kérdése gyakorlati kérdéssé és egyben közüggyé is válik, amelynek megvitatásában a “nép” is
szót kér. A botrány - amellett, hogy a helyes és helytelen hatalomgyakorlásról folytatott
nyilvános vita - egyfajta rituális gyakorlat is, dráma, melynek cselekményét és végkifejletét a
három főszereplő - a bűnös, a vádló és a közönség - közötti hatalmi erőviszonyok határozzák
meg. A botrány tulajdonképpen a felelősségre vonás drámája, melyben a korrupt
hatalomgyakorlónak “benyújtják élete számláját”.
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