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TÁRSADALOMFILOZÓFIA 

8. hét 

Condorcet 

Ludassy Mária, Reich Orsolya 

A múlt óra – Rousseau 

 Az emberi társadalmak denaturalizálják, eredeti természetétől megfosztják az 

embert. 

 Nincs visszaút a társadalom előtti harmonikus állapotba. 

 Az ember mint természeti ösztönlény előtt két út áll: 

 Az egyik, amit a világtörténelemben megtett, a végtelen bírvágy és 

hatalomvágy hobbes-i forgatókönyve – öndestruálás – korlátlan hatalmú 

szuverén, aki minden szabadságunktól megfoszt. 

 A másik megoldás a rousseau-i szerződés lenne, melyben „ugyanolyan 

szabadok maradhatunk, mint azelőtt”. 

 A szabadság az általános akaratnak való engedelmeskedés. 

 Az általános akarat nem azonos az összesség akaratával. 

 A választás kognitivista felfogása. 

A mai óra 

 Az órán tárgyalt témák:  

CONDORCET. AZ EMBERI SZELLEM FEJLŐDÉSE – Condorcet élete, 

munkássága, a történelemfilozófiai fejlődés-fogalom, az emberi jogok 

fundamentalista felfogása, az esküdtszék teoréma, szavazási paradoxon, 

Condorecet-nyertes, Condorcet-kritérium, Condorcet-módszer. 
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Condorcet (1743–1794)  

 1743-ban Ribemontban született (Marie Jean  

Antoine Nicolas de Caritat, marquis de  

Condorcet).  Matematikai tehetsége korán  

megmutatkozik, első írásaival elnyeri d'Alembert  

(a korszak legelismertebb matematikusa)  

pártfogását. 

 1765 és 1774 között a tudományos munkára  

(elméleti matematika) koncentrál. 1769-ben a  

francia Akadémia tagjává választják. (Később a  

svéd, a német, az amerikai, és az orosz  

akadémia is tagjává választotta.) 

 1772-ben barátságot köt a közgazdász Jacques  

Turgot-val, későbbi reformista pénzügyminiszterrel. 

 1774-ben hivatalt kap Turgot-tól, ettől kezdve figyelme a tiszta matematika felől 

filozófiai és politikai problémák felé fordul (különösképpen az emberi jogok felé). 

 1786-ban feleségül veszi Sophie de Grouchy-t. 

 1789-ben vezető szerepet játszott a forradalomban. Politikusi szerepet vállal, 

független, de a mérsékelt girondistákhoz sorolják (alkotmánytervezete a girondista 

alkotmány). XVI. Lajos kivégzése ellen beszél.  

 1793-ban kiadják ellene a letartoztatási parancsot, de elrejtőzik Párizsban. 

Rejtőzködésében írja Az emberi szellem... című nagyszabású művét. 

 1794-ben elhagyja rejtekhelyét, hogy vidékre menjen. Letartoztatják, majd a 

börtöncellájában holtan találják. 

Életéről angolul: 

http://plato.stanford.edu/entries/histfem-condorcet/#LifIde  

Franciául: 

http://agora.qc.ca/Dossiers/Marie_Jean_Antoine_Nicolas_Caritat_marquis_de_Condorc

et 

Főbb munkái: 

•Essai sur l'application de l'analyse á la probabilité des décisions rendues á la pluralité 

des voix (1785) 

•Az emberi szellem fejlődésének vázlatos története. Esquisse d'un tableau historique 

des progrès de l'esprit humain  (1793–1794) 
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Online elérhető munkái angolul és franciául: 

Outlines of an historical view of the progress of the human mind:  

http://oll.libertyfund.org/title/1669 

On the Admission of Women to the Rights of Citizenship: 

http://oll.libertyfund.org/index.php?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitl

e=1013&Itemid=99999999 

Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain: 

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/condorcet/cindex0.htm 

Essai sur l'application de l'analyse á la probabilité des décisions rendues á la pluralité 

des voix :  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k417181 

Egyes általa kidolgozott elméletek, belátások a mai napig nagy hatásúak a 

politikatudományban (demokráciaelmélet, szavazási rendszerek): Condorcet esküdtszék 

teorémája, a Condorcet-paradoxon, a Condorcet kritérium és a Condorcet nyertes 

fogalma. Ezekről bővebben a mai óra végén. Egy érdekes cikk az esküdtszék 

teorémáról: http://personal.lse.ac.uk/LIST/PDF-files/listgoodin.pdf  

Condorcet és az egyetemes emberi jogok 

 Condorcet Az amerikai forradalom hatása Európára című értekezésében először 

foglalja össze az emberi jogok egyetemességén alapuló alkotmányos 

berendezkedés elveit. 

 „Az Államokat alkotó emberek olyan közjogi kódexet alkottak, melynek alapja 

egyedül az értelem és az igazság, s az emberi jogokat a konföderált államok 

államok békében és háborúban egyaránt tiszteletben tartják.”  

Szabadságjogok 

 A szabadságjogok legfontosabbika a vélemény- és szólásszabadság 

korlátlansága: ez nem csupán a polgárok lelkiismereti és vallásszabadságának 

záloga, hanem a közéletben való aktív állampolgári részvétel alapja. 

 „Amerika példája, ahol minden, az ember boldogságát érintő kérdést mindenki 

szabadon vitathat, Európában is az előítéletek lerombolásához vezethet.” 
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Tolerancia 

 Előítéletnek tartja a „toleranciával” való megelégedést: ha valamit eltűr az 

államhatalom, az azt feltételezi, hogy akár el nem tűrni is joga lenne. Holott a 

szellemei szférában csak szabadságról szólhatunk:  

 „Egyetlen dogma kultusza kedves az amerikaiaknak, a tolerancia dogmájáé, ám 

pontosabb, ha azt mondjuk, a szabadságé, mivel egy nép számára, amely 

kizárólag az értelemnek engedelmeskedik, maga a tolerancia kifejezés is az 

emberi méltóság megsértésének tűnhet.” 

Luxuskritika 

 Elveti a luxuskritikák aszkéta, erényfanatikus elveit: Condorcet szerint nem a 

szükségletnövekedés dinamizmusa, hanem az erőszakos etatista 

szükségletkorlátozás jelenti nemcsak a személyes szabadság, hanem a társadalmi 

egyenlőség ellenségét. 

 „Az egyenlőtlenséget nem azáltal kell csökkenteni, hogy üldözik az új, 

mesterségesnek mondott szükségletek kialakulását, hanem hogy mindenki 

számára elérhetővé tegyék a tegnap luxusfogyasztási javak megszerzését.” 

Emlékezzünk vissza Mandeville-nek a luxuskritikákról alkotott véleményére! (3. óra) 

Az emberi jogok egyetemessége 

 Condorcet szerint egy jó alkotmánynak nem kell, nem szabad tekintettel lennie a 

hagyományokra, a történelmi tradíciókra, népléleknek vagy nemzeti szellemnek 

nevezett misztikus entitásokra. 

 „Egy jó törvénynek a világ minden pontján, minden ember számára egyaránt jónak 

kell lennie, ahogy egy helyes osztás eredménye is mindenütt egyformán 

érvényes.”  

Emlékezzünk: Mit is gondolt erről a kérdésről Montesquieu? (6. óra) 
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Kisebbségek jogai 

 Kiáll a feketék, a zsidók és a nők emberi és polgári jogaiért. 

 A nőket polgári jogairól című értekezésében ezt írja: „Lehet-e a jogegyenlőség 

elvének felháborítóbb megsértése, midőn az emberi nem felét kihagyják a 

jogalkotásból, a politikai társadalom alkotmányából?”  

Bővebben Condorcet feminizmusáról: http://plato.stanford.edu/entries/histfem-

condorcet/  

Történelmi fejlõdés 

 Világtörténelem: emberi értelem szakadatlan fejlődése, hosszútávon kizárja az 

irracionális döntéseket, az emberi tudatosságot meghazudtoló választásokat. 

 „Íme, ez a célja e munkának, amelybe belefogtam, és amelynek eredményeként 

érvekkel és tényekkel fogom bizonyítani, hogy a természet semmiféle határt nem 

szabott az emberi képességek tökéletesedésének, hogy a tökéletesedésre való 

képességünk valóban végtelen, s immár független levén minden olyan 

hatalomtól, amely útját akarná állni, a haladás nem ismer más határt, mint 

amelyet annak a földgolyónak az élettartama szab neki, ahova a természet vetett 

bennünket.” 

 Természeti katasztrófa talán értheti fajunkat, de semmiféle politikai kataklizma 

nem okozhat (tartósan) morális vagy intellektuális leépülést, a szabadság 

lehetőségének (tartós) beszűkülését, mivel az emberi szellem objektiválódott 

eredményeit nem lehet visszavonni. 

 A történelemnek azon tényei, amelyek az erkölcsi és tudományos fejlődés, az 

egyenlőség és a személyes szabadságjogok diszkrepanciáját mutatják, csupán 

véletlenszerű kisiklást jelentenek, még akkor is, ha eleddig ezek az események 

látszottak túlsúlyban lenni a világ története folyamán.  

 A természet adta tökéletesedési képességre alapozott teologikus humanista 

történelemfilozófiai konstrukció így képes saját, racionalista-humanista utópiája 

előtörténeteként felfogni a történelmet: a francia forradalom liberális történetírói 

az egész világtörténelmet a francia forradalom bevezetésének tekintették.  
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 Condorcet történelemfelfogásába megpróbálja beépíteni a tévedések történetét is 

– persze mint a racionalitás történetének spontán mozgása által úgyis 

szükségszerűen meghaladott mozzanatot - , mert ha erős, ellenállásra képes 

fejlődésellenes hatalomként fogná fel az előítéleteket, akkor el kellene fogadnia 

az ellenük folyó harc legitim eszközeként a terrort, az ember erkölcsi 

regenerációjának értelmetlennek tartott eszközét. 

 Condorcet történelemfilozófiai tablójával kívánja bebiztosítani, hogy a forradalom 

csupán a szellem és a szabadság, s ne az új fanatizmus és öncélú terror 

története legyen: „...ha azt akarjuk, hogy a [forradalom] által ígért boldogságot ne 

kelljen oly drágán megvásárolnunk, hogy gyorsabban terjedjen ki minél nagyobb 

területre, és teljesebb legyen a hatása, vajon nem kellüe tanulmányoznunk az 

emberi szellem történetében, hogy milyen akadályoktól kell tartanunk, és milyen 

eszközökkel rendelkezünk a legyőzésükhöz?”  

Condorcet 10 korszakra osztja az emberiség történelmét. Az egyes korszakokról 

remek angol nyelvű összefoglaló olvasható az alábbi címen: 

http://www.thegreatdebate.org.uk/CSketch.html  

Condorcet matematikai–társadalomtudományi 

munkássága 

 A matematikai módszer, mindenekelőtt a valószínűségszámítás alkalmazása a 

társadalomtudományokra, a statisztikus törvények deskripcióján alapuló tudományos 

predikciók Condorcet hite szerint a humán tudományokat is emancipálják „a vak 

lelkesültség” uralma alól, és a kalkulatív racionalizmus fennhatósága alá vonják.  

 A közérdek matematikai módszerrel kiszámítható adat lesz.  

A tudományos racionalizmus - ha a tömegek tényleges gondolkodásmódjává válik – 

lehetetlenné teszi a politikai blöfföket, mert a mindenkori uralkodó eszmék 

mezítelensége kétségtelen a kritikai szellem előtt. 

 Condorcet mindezek jegyében írta meg Essai sur l'application de l'analyse á la 

probabilité des décisions rendues á la pluralité des voix című munkáját.  

 Ebben a művében számos olyan megállapításra jut, amelyek a mai napig nagy 

hatást gyakorolnak a politikatudományban. 

 Ezekről bővebben    
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Többségi demokrácia és az esküdtszék teoréma 

 A többségi szavazáson alapuló demokráciát igazolni kívánók egyik jellemző érve, 

hogy  a többség nagyobb valószínűséggel találja el az igazságot abban a 

kérdésben, hogy mit kell tenni.  

 Akik így érvelnek, általában Condorcet egyik bizonyításra hivatkoznak, amit az 

esküdtszék teoréma néven ismerünk. 

A demokrácia igazolásának különféle koncepcióiról érdemes elolvasni Ronald 

Dworkin előadását: http://szuveren.hu/vendeglap/ronald-dworkin/mi-a-demokracia 

Emlékezzünk vissza Rousseau általános akarat koncepciójára, és annak felszínre 

kerülését biztosító körülményekre! 

Az esküdtszék teoréma 

 Abból feltételezésből indulunk ki, hogy egy csoport többségi szavazással akar 

döntésre jutni egy bizonyos kérdésben.  

 A két lehetséges válasz (kimenet) közül az egyik helyes, és minden egyes 

szavazónak p esélye van arra, hogy a helyes válaszra szavazzon. 

 A teoréma azt a kérdést teszi fel, hogy hány ember szavazzon ilyen kérdésekben. 

 A válasz attól függ, hogy p nagyobb, vagy kisebb, mint ½. 

 Ha p nagyobb, mint ½ (minden egyes szavazó valószínűbb, hogy eltalálja a 

helyes választ, mint azt, hogy nem), akkor minél több szavazó hozza meg a 

döntést, annál nagyobb lesz a valószínűsége, hogy a döntés helyes lesz.  

 Ha p kisebb, mint ½, akkor minden egyes szavazó hozzáadása csak 

rosszabbá teszi a helyzetet, az a legideálisabb, ha egy ember dönt a 

közösség ügyeiről. 
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Gyakori ellenvetések: 

 A választók nem függetlenek egymástól és nem egyforma valószínűséggel találják 

el a helyes választ.  

(Később bizonyították, hogy elég, ha az átlagos valószínűség nagyobb, mint ½ ) 

 A helyes döntés fogalma meglehetősen kétséges. (Van ilyen?) 

 Ha teoráma nem alkalmazható közvetlenül, ha kettőnél több alternatívával 

szembesül az adott közösség. 

Szavazási paradoxon 

 A szavazási paradoxon (Condorcet-paradoxon, választási paradoxon): a kollektív 

választási preferenciák lehetnek ciklikusak (tehát nem tranzitívek), még akkor is, 

ha az egyéni választási preferenciák nem azok. (Paradoxon, mert a többség 

akaratai egymásnak ellentmondanak.) 

 Tegyük fel, hogy három jelölt indul egy elnökválasztáson, Aladár, Béla és Cecília. 

Három választónk van (1, 2, 3), az alábbi preferenciákkal: 

 1. szavazó: Aladár > Béla > Cecília 

 2. szavazó: Béla > Cecília > Aladár 

 3. szavazó: Cecília > Aladár > Béla  

 Ha ebből a helyzetből Cecília kerülne ki győztesen, akkor azt mondhatnánk, 

Bélának kellett volna megnyernie a választást, hiszen ketten is jobban szeretnék 

Bélát látni az elnöki székben mint Cecíliát, Cecília pedig csak egy választó 

számára szimpatikusabb, mint Béla. Ugyanez elmondható Aladárra Bélához 

képest, illetve Cecíliára Aladárhoz képest. 

 Egyik jelöltet sem tekinthetjük egyértelműen győztesnek. 

Mi történik, ha az egyik szavazónk kész lemondani arról, hogy az általa 

legszimpatikusabbnak talált jelöltre szavazzon első helyen? 

Condorcet-nyertes, -kritérium, -módszer 
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 Egy választás Condorcet-nyertese az a jelölt, aki ha minden más jelölttel 

összehasonlítjuk, mindenki máshoz képest előnyt élvez. (Nem minden 

szavazásban van Condorcet-nyertes, l. szavazási paradoxon.)  

 Egy adott szavazási rendszer megfelel a Condorcet-kritériumnak, ha a 

Condorcet-nyertest választja akkor, ha létezik ilyen.  

 Minden Condorcet-kritériumnak megfelelő szavazási rendszert Condorcet-

módszernek nevezünk. 

A Condorcet-kritérium általában a mindenki számára elfogadható, mérsékelt 

alternatívák kiválasztását preferálja, az ennek nem megfelelő szavazásokon 

polarizált eredmények és adott esetben szélsőséges jelöltek is győzhetnek. 

A Condorcet-kritériumnak megfelelő szavazási rendszerek egy lehetséges 

problémája: arra ösztönzik a résztvevőket, hogy ne a teljes preferencia-

rendszerüket tárják fel akkor, ha nagyon szélsőségesen kedvelt vagy elutasított 

jelölt van a listán. 

Összefoglalás – Condorcet 

 Az emberiség egyetemes jogai. 

 Egy jó alkotmánynak nem kell, nem szabad tekintettel lennie a hagyományokra, a 

történelmi tradíciókra, népléleknek vagy nemzeti szellemnek nevezett misztikus 

entitásokra. 

 Világtörténelem: emberi értelem szakadatlan fejlődése, hosszútávon kizárja az 

irracionális döntéseket, az emberi tudatosságot meghazudtoló választásokat 

 A matematikai módszer, mindenekelőtt a valószínűségszámítás alkalmazása a 

társadalomtudományokra – a közérdek matematikai módszerrel kiszámítható 

adat lesz. Lehetetlenné teszi a politikai blöfföket. 

 Az esküdtszék teoréma, szavazási paradoxon, Condorecet-nyertes, Condorcet-

kritérium, Condorcet-módszer. 
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