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Köszönetnyilvánítás
Ha távolabbra láthattam, az csak azért volt, mert óriások vállán állhattam…
Isaac Newton: Levél Robert Hooknak (1676. február 15.)

E könyvet többes szám elsô személyben írtam. Ez nem „fejedelmi többest” jelent, hanem
azt szeretném ezzel kifejezni, hogy a leírt gondolatok, és az azokból összerakott gondolatmenet számos politikai és filozófiai gondolkodó eszméibôl, gondolataiból építkezik. Nem
megírtam ezt a könyvet, hanem leírtam és összeraktam számtalan más gondolkodó korábbi
gondolatait, valamint azokat a gondolatokat és koncepciókat, amelyek a különbözô élethelyzetekben, különbözô politikai és közpolitikai folyamatokban számtalan munkatársammal és barátommal folytatott beszélgetés és eszmecsere során hosszú évek alatt formáltunk
ki közösen, s amelyek ezen baráti beszélgetések és olvasmányaim alapján fogalmazódtak
meg bennem. Ahogy mondani szokás, ha valamely gondolat vagy gondolatmenet jónak
tûnik az sokak közös eredménye, az esetleges tévedések viszont a szerzô hibái.
Lehetetlen lenne felsorolni, hogy ki mindenki, hogyan járult hozzá e könyv elkészültéhez. Ezért csak azokat említem, akik idôt és energiát nem kímélve közvetlenül és tevôlegesen részt vettek és segítettek e könyv elkészítésében. Elsôként is köszönet illeti Jankó
Andrást és Dr. Szepesi Andrást, akik attól a pillanattól fogva, hogy elôször felmerült
bennem 2015 elején egy ilyen könyv megírásának szükségessége – gondolataikkal, biztatásukkal, és késôbb az elkészült részek folyamatos, saját idejüket és energiájukat nem
kímélô véleményezésével és lektorálásával támogatták ezt a munkát. A könyv számtalan
olyan gondolatot tartalmaz, amelyet az egészség, az egészségügy, az oktatás és más fontos
közpolitikai területet érintô évtizedes együtt gondolkodásaink és beszélgetéseink során
közösen formáltunk ki. Hasonlóképp e könyv számtalan olyan gondolatot és gondolatmenet tartalmaz, amely az 1998 óta eltelt lassan két évtized során külföldi barátaimmal,
Nicholas Barr professzorral és a néhai Iain Crawforddal részben a hazai diákhitelrendszer kidolgozásának idôszakában, részben az azóta eltelt években folytatott beszélgetések
során formálódtak. Ezenfelül számtalan barátom számtalan gondolatát is leírtam, felhasználtam, de ôket itt lehetetlen lenne felsorolni, anélkül, hogy meg ne bántódjon valaki,
amiért esetleg kifelejteném egy ilyen felsorolásból.
Köszönet illeti a Magyar Orvosi Kamarát és annak elnökét Dr. Éger Istvánt, aki
a kezdetektôl fogva tevôlegesen támogatta e könyv elkészültét, valamint a Korányi
András Alapítványt, és Prof. Dr. Korányi Lászlót a kézirat könyvvé formálásának támogatásáért, valamint a könyv lektorát, tördelôjét a kézirat könyvvé formálásáért.
Végül, de nem utolsósorban köszönöm feleségemnek, Szandrának, gyermekeimnek,
Zsófinak és Kristófnak és családomnak, hogy a könyv elkészítésének immár lassan két
éves idôszakában biztos hátteret nyújtottak a könyv megírásához, s rendületlenül és támogatólag tûrték, hogy azt a sok idôt, amit e könyv írásával töltök nem velük töltöttem.
Budapest, 2017. október 4.
Dr. Gilly Gyula

Elôszó
Dr. Gilly Gyula évtizedes készülôdés, több éves kutató-elemzô munka után egy impozáns méretû, elképesztôen széles nemzetközi alapokra épülô könyvvel lép olvasói elé.
Polgári gyökerei, hazája iránti mély elkötelezettsége, orvos végzettsége és tapasztalatai,
egészségügyi vállalatok vezetésében szerzett gyakorlata, hosszú londoni tanulmányai
és angol orientációjú kapcsolatrendszere, a felsôoktatás terén végzett szakpolitikai tevékenysége (a hazai diákhitel-intézmény megalapozója és továbbfejlesztôje) predesztinálták erre a feladatra. De ehhez több is kell: igazságkeresô, minden kérdést az erkölcs, a tisztesség, a közjó szempontjából vizsgáló személyiség, erôs akarat, kitartó
munkabírás. Az eredmény most az olvasó kezében van.
Magyarország sorsáért aggódó, gondolkodó emberek, patrióták, értelmiségiek, orvosok, jogászok, közgazdászok, bölcsészek, újságírók, szerkesztôk – hosszan lehetne folytatni
a sort – évtizedek óta próbálják megérteni, mi történt velünk a társadalmi-gazdasági rendszerváltás elmúlt 27 éve során. Számosan nekivágtak, hogy feldolgozzák az elôzményeket,
a politikai folyamatokat, a gazdasági történéseket, a társadalmunk állapotát. Könyvek
tucatjai, cikkek százai, médiamûsorok ezrei-tízezrei foglalkoztak az elmúlt negyed évszázad eseményeivel, folyamataival, okaival. Lássuk be, kevés gyakorlati eredménnyel! Se
a közgondolkodásban, se a közoktatásban, de még a napi politikai cselekvések mögötti
ideológiákban sem alakult ki olyan értékelés, ami valamilyen egyetértés, közmegegyezés
felé mutatna. Emiatt azután tág tere nyílik a felületes politizálásnak, az összeesküvéselméleteknek, az ezoterikus világmagyarázatoknak, tengernyi, tetszetôs sarlatánságnak,
aminek piaca ugyan van, de közös ügyeinket nem viszi elôbbre. Sporadikusan megszólalnak komoly mûveltséggel, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezô filozófusok, közgazdászok, orvosok, pedagógusok, de a közvéleményre alig van hatásuk.
Ennek a politikai filozófiai, társadalomelméleti szempontból zavaros, töredezett, ellentmondásos és feszültségekkel terhes periódusnak áldozata az egész magyar társadalom.
Elsô helyen a társadalmat irányító, a politikai és gazdasági hatalmat gyakorló politikusok
kerülnek a vádlottak padjára, bár ha alaposan megnézzük, ôk egy pillanat alatt (demokratikus választások) áldozattá is válnak, és tûnnek el a közéletbôl, a nyilvánosságból. Ôk,
helyzetüknél fogva, tehát okozói és áldozatai is a krónikussá vált helyzetnek. Nehéz megérteni, miért nem tudtak a hatalom és számos erôforrás birtokában változtatni, és egy élhetôbb országot, barátságosabb, együttmûködôbb közösségi életet teremteni.
Magyarnak lenni sorsközösség. Egy különleges nyelv és egy gyönyörû, saját kultúra
köt össze bennünket. De elsôsorban a nyelvünk el is választ a többi nemzettôl, kultúrától. Mivel nem a Marson élünk (bár egyes vicces megjegyzések szerint onnan érkeztünk), nemzetünk legjobbjai Szent Istvánnal kezdve mindig hangsúlyozták, hogy tanulni, együttmûködni kell más népekkel, hiszen Európa és a Föld is közös hazánk.
Az elmúlt évszázad politikai rendszerei nem kedveztek ennek, sôt, idônként évtizedekre
elszigeteltek a külvilágtól. De ez elmúlt. És sokunk nagy csalódására a megnyíló határokon és kinyíló szabadságlehetôségeken keresztül alig jött át a szerencsésebb nemzetek tapasztalata, gondolkodása, de átjött a korai kapitalizmus összes emberellenes
gyakorlata, hamis ideológiája. A magyar társadalom közösségi rendszerei egy idô után
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jelezni kezdtek. A szociális ellátórendszer a növekvô feszültségeket, a közoktatási rendszer a növekvô lemaradást, az egészségügyi rendszer az idô elôtti halálozást és a korai
rokkantságot, az egészség korai elvesztését, a betegek elnyomorodását. Az okok alapos
elemzése, és a tervezett hosszú távú megoldások helyett, a ciklikusan változó kormányzati politikák a kapkodás és a nem cselekvés megrendítô példáit mutatják. Hiányzik
valami közös gondolkodás, társadalompolitikai megegyezés a legfontosabb kérdésekben, és ez társadalmunk minden rétegére kiterjed. Természetesen, más a felelôssége a
társadalmat irányító politikusnak, aki mindannyiunk adójából él európai színvonalon,
és más a kevés iskolával rendelkezô közmunkásnak, aki a saját és családja életét is alig
tudja fenntartani. És súlyosabb a felelôssége az oktatási, egészségügyi rendszert irányító
politikusnak, mint a hátrányos helyzetû gyermekeket tanító pedagógusnak, vagy a napi
50-60 beteget agyonhajszolva ellátó háziorvosnak. De mindkét csoportnak azonos a
problémája (a politikusnak és a rendszer alapján dolgozó szakembernek), milyen elvi
alapon, milyen programot, milyen tervek alapján kellene végrehajtani, hogy végre egy
jobb, igazságosabb, biztonságosabb magyar társadalom legyen mindannyiunk otthona.
Dr. Gilly Gyula ezekre a kérdésekre fókuszálva keresi a fejlett emberi társadalomban
a történelem során adott válaszokat, a mai napig ható filozófiai elveket és gyakorlati
tanulságokat. Egyszerre sodró erejû és fárasztó, elzsongító olvasmány. Nem regény,
inkább enciklopédia vagy monográfia. Orvostanhallgató korom óta nem találkoztam
egy könyvben ennyi új fogalommal, ismerettel, összefüggéssel. Megszámlálhatatlan
idézet, fontos gondolat, politikai filozófiai irányzat, iskola tûnik fel az oldalakon. Egy
részükrôl már hallottunk, de nagyon sokra most fogunk rácsodálkozni. Ahogy közeledünk napjaink történetéhez úgy nô a gazdaság, és az emberi érdekek (mohóság, kapzsiság) szerepe, befolyása. Nem vitás, hogy a kapitalizmus a leghatékonyabb termelési
mód, és a modern polgári demokráciával összekapcsolva nagyon jó és emberbarát társadalmakat hozhat létre. De miért nem általános ez? Miért jobb a skandináv országokban élni, mint Dél-Amerikában? Hogyan tudnak a társadalom által megválasztott
politikusok az egyik országban általános jólétet és biztonságot teremteni és fenntartani,
míg egy másik országban ennek az ellenkezôje történik? És miért viselik el ezt az emberek, a választók? Hogyan tájékoztatják a politikusok és a médiumok a közvéleményt,
és hogyan manipulálják? Mi a helyzet a közösségi médiumok korában?
Nagyon sok kérdésre a tisztázatlan ideológiák, a bizonytalan közpolitikai alapelvek,
a zsákutcába vezetô kormányzati politikák, a közösségi intézményrendszerek (egészségügy, oktatás stb.) megalapozatlansága körül kell keresnünk a válaszokat. Így lehetett például pont egy évtizede felvetni a közösségi egészségügy alapjának, a társadalmi egészségbiztosításnak a privatizálását, mert nagyon sok közéleti szereplô elôtt rejtve maradtak
a privát biztosítási rendszerek olyan tulajdonságai, hogy rendkívül drágák, és az idôsek
és a szegényebbek számára ellátatlanságot jelentenek. Itt csak emlékeztetek arra, hogy
az USA egészségügyében elköltött hatalmas összegek népegészségügyi eredménye meglepôen rossz, mélységesen igazságtalan. A hozzá képest rendkívül szegény magyar rendszer még a mai állapotában is igazságosabb, és az eredményei egyáltalán nem rosszabbak.
Ahol viszont jó közösségi rendszerek mûködnek, és igazságosabb a társadalom mûködése
is, ott hozzánk képest hosszabb és egészségesebb életre számíthatnak az állampolgárok.
Ezeket a tényeket eddig is meglehetôsen jól ismertük, de megelégedtünk egyszerû magyarázatokkal, a jó vagy rossz sorsra hivatkozva.
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Szerzônk könyvében ezeknek a jelenségeknek az okait sokkal mélyebben, részletesebben bontja ki, alaposan és sokoldalúan vizsgálva, bemutatva azokat a gondolatokat,
ok-okozati összefüggéseket, filozófiai és politikatörténeti elôzményeket, szakpolitikákat
és társadalmi folyamatokat, amelyek keretbe foglalják a mai világunk történéseit. Nemcsak leírja, idézi és elemzi a jelenségeket, hanem rendkívül markáns gondolatokkal
kommentálja azokat, mintegy irányítva az olvasó figyelmét a megoldandó problémákra
és a lehetséges megoldásokra. Ez az erôs, karakteresen megjelenített vélemény különbözteti meg ezt a könyvet a tankönyvektôl, vagy a tudományos könyvek hûvös, távolságtartó megközelítésétôl. Stílusa ezért – az idézeteket leszámítva – közelebb áll az
élô beszédhez, annak erôteljes megjelenítô erejéhez. Lehet, hogy a tudományos, az
akadémiai világban kritizálni fogják, de akik ismerik a modern magyar irodalom legjobb
hagyományait, azok viszont nagyon fogják ezért kedvelni, értékelni. Miközben a könyv
által átfogott tudományos irodalomtömeg, a saját kreatív gondolkodás, és a tudományos
alaposságú elemzések több tudományos értekezésre való elvégzett munkát, befektetett
energiát takarnak. Nem tévedek nagyot, ha azt állítom, hogy ez a könyv kiinduló
pontja, vezérfonala és szakirodalmi tanácsadója lesz számos PhD dolgozatnak és egyéb
disszertációnak. Ám ez csak egy nagyon fontos mellékszál. Az igazi nagy kérdés az,
hogy mennyire fog eljutni a könyv tudásanyaga és üzenete az érintettekhez, a szabad,
egyenlô, sorsukról felelôsen gondolkodó, annak érdekében cselekvô emberekhez. Eljut-e
az ország, a társadalom sorsát aktívan, hatalommal és gazdasági erôvel befolyásoló politikusokhoz, a politikával foglalkozó, azt hivatásul választó emberek generációihoz?
Mit fog vele kezdeni a magyarok tömegeinek gondolkodását befolyásoló, alakító médiavilág? Hogyan fogadják a közoktatásban dolgozó tanítók, tanárok és az ô közösségeik,
akik a fiataloknak nemcsak tárgyi tudást, hanem erkölcsi, etikai szabályokat, magatartási javaslatokat is tanítanak? Hogyan fogadják a hagyományosan erkölcsi útmutatásokat közvetítô egyházak? Megértik-e a gazdaságot irányító, mûködtetô vezetôk, hogy
egy igazságos, jól elrendezett társadalom nemcsak egészségesebb, de hosszabb távon
a jól mûködô gazdaságnak is ez a stabil kerete?
Ide tartozik még egy fontos megállapítás: ez a könyv nem egy politikai pamflet,
nem egy aktuálpolitizáló vitairat. Sokkal több ennél. Történeti részei a mai politikát
megelôzô korok gondolatait, cselekvéseit vizsgálják. Erkölcsi, etikai, politikai filozófiai
megállapításai pedig, a mai politika felett elhelyezkedô gondolati, ismeretelméleti teret
jelölik ki. Általuk kívánja a szerzô a mai politikai gyakorlatot a közjó, az igazságosság
és a jó erkölcs irányítása alá helyezni.
Dr. Gilly Gyula letette az asztalunkra társadalmi bajaink okainak széles körû elemzését, és a gyógyítására vonatkozó javaslatait. Ha az olvasó eljut a könyv végéig, akkor
látni fogja, milyen fáradságos út áll elôttünk. Ehhez az úthoz kapunk egy nagyon értékes vezérfonalat, ami reményt ad és bizonyítékokat szolgáltat arra, hogy nemcsak érdemes, de lehetséges is az ország, a nemzet felemelkedésén gondolkodni és cselekedni.
Szentendre, 2017. augusztus 15.
Dr. Szepesi András

Elsô rész
Alapvetések
a közös és nyilvános
kiindulási pontok

Jókor szokjál e gondolathoz: a társaságban született ember nem önmagáé. Számtalanok a
jótétemények, mik a társas életben naponként reánk háramlanak; lehet-e kívánnunk, hogy
e jótéteményekkel ingyen élhessünk, mint zsarnok a más izzadása bérével? Használni
akarod a társaságot? Úgy mindent kell tenned annak fenntartására, mi saját erôdtôl kitelik.
Mi a haza, mint a legszentebb kapcsokkal egybefoglalt emberek társasága? Ezerféle édes
emlékezet, megszokás, haszon és szeretet összefont érdekei teszik azt a szív elôtt kedvessé;
e társaság ideája egyesíti magában nemcsak azon érzeményeket, melyek kebledet mint
háznép tagjának, barátnak és rokonnak betöltik; e társaság ideája egyesíti magában nemcsak birtokodat s birtokod és élted bátorságos voltát: de az önérzést is, melyet, mint szabad
ország polgára, magadban hordasz; mely veled született, mely gondolatidra, tetteidre s
egész lényedre törülhetetlen befolyást is gyakorol; melyet tisztán meg nem ôrizve ten emberi
becsedet alacsonyítod le. Kinek szívében a haza nem él, az számûzöttnek tekintheti magát
mindenhol; s lelkében üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt.
Az ember egyedül gondolva nem több a magányos vadállatnál, mely élte fenntartásáért
zsákmányt keresve bolyong. Emberi ész és erô csak társaságban fejlik ki; s amint valamely
embertársaság szerencsésb, szebb, dicsôbb hazává alkotta magát: polgárjai minden szépben
és jóban aszerént haladhatának. Ezért kell minden mívelt embernek a hazát legfôbb gondjává tennie; s ez mindenekfelett oly hazákról értetik, hol az egyes polgárnak a közdolgok
folyásába tekinteni joga s kötelessége van. Mert jog és kötelesség egymástól soha el nem
választhatók.
Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (1837)

1.§ Bevezetés
Egy gazdaság és társadalom sikere nem választható el attól, hogy milyen életet tudnak a
benne élô emberek élni … nemcsak megfelelô körülmények között akarunk élni, nemcsak
jól akarunk élni, de az is nagyon fontos számunkra, hogy kézben tudjuk tartani saját életünk
irányítását…
Amartya Sen: Development as Freedom (1999)
Az igazságosság a társadalmi intézmények elsô számú erénye, pontosan úgy, ahogyan a
gondolkodás rendszereiben az igazság.1 Bármilyen elegáns legyen is egy tudományos elmélet,
el kell azt vetni, vagy felül kell vizsgálni akkor, ha az nem igaz. Ehhez hasonlatosan: bármilyen hatékonyak, jól megtervezettek és jól felépítettek is legyenek a társadalmi intézmények,
vagy a törvények el kell törölni ôket, vagy meg kell változtatni ôket akkor, ha azok igazságtalanok. Minden egyes személy olyan, az igazságosságon alapuló, személyétôl elidegeníthetetlen sérthetetlenséggel rendelkezik, amelyen még a társadalom egészének a jóléte érdekében
sem lehet átgázolni. Ebbôl az okból az igazságosság tagadja azt, hogy néhányak szabadságának az elvesztése igazolható és megindokolható azzal, hogy mások jóléte ettôl növekszik.
Az igazságosság nem engedi meg, hogy a néhányakra rákényszerített áldozathozatalnál és
lemondásnál többet nyomjon a latban és fontosabb legyen az, hogy ennek árán a mások
által élvezett elônyök összességében nagyobbak lesznek (mint az áldozathozatalra kényszerítetteket ért veszteségek). Ezért egy igazságos társadalomban az egyenlô polgárok egyenlô
szabadságjogait rögzítettnek kell venni; az igazságosság által garantált (alapvetô) szabadságjogok és jogok nem válhatnak sem a politikai alkufolyamatok, sem pedig a társadalmi hasznosságra és érdekekre vonatkozó képletek függvényévé. A tudományos elméletek esetében a
jobb elmélet hiánya jelenti az egyetlen olyan dolgot, amitôl megengedhetôvé válhat, hogy
hallgatólagosan tudomásul vegyünk egy téves és hibás elméletet; ennek analógiájára bármilyen igazságtalanság csakis akkor tolerálható, ha ez feltétlenül szükséges egy még nagyobb
igazságtalanság elkerülésére. Miután minden emberi mûködés és tevékenység elsô számú
erénye az igazság és az igazságosság, e két elsôszámú erény dolgában nincs megalkuvás,
rendíthetetlennek és hajthatatlannak kell lenni.
John Rawls: Theory of Justice (1971, Ch. I./1. 3–4. o.)

R

endhagyó módon e bevezetô fejezetben a fô gondolati építôelemek áttekintése
mellett elsôként magát az alapvetô problémát, az igazságtalan, tehát tisztességtelen politikai és társadalmi mûködés emberéletekben mérhetô végkövetkezményeit ex-

1

Itt a »justice«, mint »igazságosság« és a »truth«, mint »igazság« közötti különbségrôl és párhuzamról
van szó. Ahogyan egyetlen »tudományos elmélet« sem lehet érvényes, ha az »nem igaz«, úgy egyetlen
politikai, társadalmi intézmény vagy jogszabály sem lehet érvényes, ha az »nem igazságos«. A társadalom életében a »politikai szinten« az »igazságosság« léte vagy nem léte pontosan ugyanolyan érvényesítô vagy érvénytelenítô hatású, mint a »tudományos elméletek« esetében az, hogy azok egyáltalán igazak-e vagy hamisak.
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ponáljuk. Nevezetesen azt, hogy a politikusok által csinált politika következtében igazságos, tehát tisztességes vagy épp ellenkezôleg igazságtalan, tehát tisztességtelen politikai
és társadalmi mûködésnek mik is azok a végsô következményei, amelyek alól a társadalom egyetlen tagja sem tudja kivonni magát, s ami a szó legszorosabb értelmében mindannyiunk számára élet-halál kérdés. Mint majd látható lesz, a politikai, kormányzati
és állami mûködés által igazságos, tehát tisztességes társadalomban a polgárok akár
8-12 évvel is tovább élnek, ebbôl átlagosan akár 6-8 évvel kevesebbet töltenek súlyos
betegségben, egészségi állapotuk, életminôségük lényegesen jobb, mint egy a politika
által igazságtalanná, tehát tisztességtelenné tett társadalomban. A politikai, kormányzati, állami mûködés révén igazságtalan, tehát tisztességtelen társadalom rombolja minden egyes polgár egészségét, életminôségét, életét és jelentôsen megrövidíti a polgárok
élettartamát. (WILKINSON és mtsai, 2009; MARMOT, 2015a, 2015b.)
Egy ilyen igazságtalan, tehát tisztességtelen társadalomban emellett az összes súlyos
társadalmi baj (például mentális betegségek, depresszió, öngyilkosság, alkohol és drogfüggôség, tinédzserkori erôszakos bûncselekmények, bebörtönzési ráta, tinédzserkori
nem várt terhességek és a hasonlók) súlyosabban jelentkezik és elôfordulása gyakoribb.
Fontos tudni azt is, hogy egy Magyarországhoz hasonló fejlettségû országban az ilyen
mutatókkal mérhetô társadalmi jólét további növekedése, egyáltalán nem a GDP további növekedésétôl, hanem a GDP társadalmon belüli és a társadalom tagjai közötti
igazságos, tehát tisztességes megoszlásától függ. Az igazságos, tehát tisztességes társadalmi
mûködés egyáltalán nem a gazdag országok luxusa és privilégiuma. Sokkal inkább a
tisztességes politika által meghatározott igazságos, tehát tisztességes társadalmi
mûködés jellemzôje. (WILKINSON és mtsai, 2009.)
Talán szokatlan módon, de nem az egyes igazságossági elméletek tárgyalásával
kezdjük ezt az írást, hanem az igazságtalan, tehát tisztességtelen politikai és társadalmi
mûködés minden egyes polgár életét mélyrehatóan érintô végsô következményeinek bemutatásával. Az emberek szó szerint belebetegednek, belerokkannak és belehalnak az
igazságtalan, tehát tisztességtelen politikai és kormányzati mûködés által okozott igazságtalan, tehát tisztességtelen társadalmi mûködésbe. Ezért a politika és a társadalom
igazságos, tehát tisztességes mûködésének helyreállítása, megôrzése, védelme és fejlesztése a legfontosabb, minden egyes polgárt életbevágóan érintô közügy.

1.1.§ Néhány szubjektív gondolat

A

RENDSZERVÁLTÁS KEZDETEKOR, TÖBB MINT EGY NEGYED ÉVSZÁZADA
SOKAN VOLTUNK, AKIK TUDTUK, HOGY NEHÉZ ÖRÖKSÉGGEL KELL MEG-

BIRKÓZNIA AZ ORSZÁGNAK. Tudtuk, hogy az átmenet az államszocialista tervutasításos gazdaságból a szociális piacgazdaságba nem lesz könnyû, de mégis reménykedtünk egy jobb és igazságosabb jövôben. Ezért sokan voltunk olyanok is, akik éppen
ennek elérése érdekében – de egyáltalán nem naivan – aktívan bekapcsolódtunk a közpolitikába. Nem karriervágyból, hanem az ország és a közjó érdekében. Sokan voltunk,
akik néha valóban tudtak is tenni valamit a közjó elômozdítása érdekében. Pártállástól
és politikai hovatartozástól függetlenül. Sokan voltunk, akik az azóta eltelt két és fél
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évtizedben elhûlve szemléltük egyes botcsinálta politikusok mûveletlenségét, félmûveltségét, tudatlanságát, felkészületlenségét, karriervágyát, kapzsiságát, mohóságát, egoizmusát, gátlástalan törtetését, kulturálatlanságát, urizálását, a közjó és a közügyek iránti
érzéketlenségét, képmutatását – összességében teljes körû szakmai, emberi és erkölcsi
alkalmatlanságát, és következmények nélküli kártevését. Sokan voltunk, akik mindennek ellenére az ország és a közjó elômozdítása érdekében megpróbáltunk kooperálni
az erkölcsileg, emberileg és szakmailag alkalmatlanokkal, és ez sokunknak néhány esetben többé-kevésbé sikerült. Sokan voltunk, akik erkölcsi, emberi és szakmai értelemben
alkalmas politikusokat is ismertünk. Azt is végig kellett néznünk, hogy az ilyen politikusokat az idôk folyamán, hogyan szorították háttérbe. Sokan vagyunk, akik mindezt
elfogadhatatlannak tartják. Sokan vagyunk, akik úgy gondolják, hogy az 1989-90-es
rendszerváltás a magyar nép egészének a békés forradalma volt, és a negyven évig tartó
egypártrendszer bukása nagyon sok ember, nagyon sok személyes áldozat és kockázatvállalása eredményeképp jött létre. Ezt egyetlen politikai erô, egyetlen politikai klikk
és gazdasági érdekcsoport sem sajátíthatja ki magának, és nem lophatja el. Pártállástól,
politikai hovatartozástól függetlenül.
Sokan vagyunk, akik szerint két és fél évtizeddel a rendszerváltás után, nemhogy nem
értük el a Leibniz-féle „minden létezô világok legtökéletesebbikét”, de kifejezetten azt
gondoljuk, hogy valami nagyon elromlott Magyarországon, és ez egyáltalán nem lett
volna szükségszerû. Számos más ország példája mutatja, hogy több mint egy negyed
évszázad alatt újjá lehet építeni egy országot. Ennyi idô alatt erkölcsileg, emberileg és
szakmailag alkalmas politikai elittel nálunk is fel lehetett volna építeni, egy ennél összehasonlíthatatlanul igazságosabb, tisztességesebb, jobb és jobban mûködô országot.
Sokan vannak olyanok is, akik rossznak vagy akár kilátástalannak érzik helyzetüket,
aggódnak a jövô, a gyermekeik, az unokáik jövôje miatt. Sokan vannak olyanok is, akik
más országokban próbálnak meg boldogulni. Ez az írás mindazoknak szól, akik egy
jobb és igazságosabb országot képzeltek, képzelnek el maguknak és utódaiknak.
Vélhetôen olyanok is lehetnek néhányan, akik szerint minden nagyon jól alakult az
elmúlt két és fél évtizedben, és jelenleg is minden a legnagyobb rendben van – dacára
annak, hogy elfogadhatatlanul nagy a létminimum alatt élô családok száma; hogy riasztó
híreket hallani a gyermekéhezésrôl; hogy szinte minden fontosabb útkeresztezôdésnél kéregetôkbe botlunk; hogy sokan már megszokták a hajléktalanok látványát; hogy a közszférában dolgozók jelentôs része teljes állású munkavégzés melletti szegénységbe van
kényszerítve, ami egyben a szégyenmentes élethez való alapvetô joguk megtagadását is
jelenti; hogy az egészségügy és a szociális ellátórendszer állapota olyan mint amilyen;
hogy rendre az elsôk között szerepelünk a legbetegebb és legboldogtalanabb országok
listáin; hogy egyre kevesebben egyre felfoghatatlanabbul gazdagabbak, miközben egyre
többen egyre inkább elszegényednek, lecsúsznak, és hogy egyre többen kénytelenek egyre
kevesebb bérért, egyre kisebb egzisztenciális biztonságot adó munkát végezni. Ez az írás
azoknak is szól, akik szerint ma Magyarországon nagyjából minden rendben van, mert
még egy romlott rendszer haszonélvezôi egyikének-másikának is lehet lelkiismerete.
Sokan régóta, sokan néhány éve érzik, hogy valami nagyon félresiklott a rendszerváltás kezdetét követô, immár több mint egy negyed évszázada tartó átalakulások és folyamatok során. Sokan lehetnek, akik feleletet próbálnak találni arra, hogy – a szok-
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ványos, felszínes, a politikai bulvár világába tartozó magyarázatokon kívül – mi lehet
az oka annak, hogy két és fél évtized alatt az ország messze nem oda jutott, ahova akár
juthatott is volna az idegen megszálló hatalom több mint egy negyed évszázaddal ezelôtti távozását követôen.
Részben magyarázat lehet, hogy a rendszerváltás kezdetekor sem az értelmiség,
sem a többi ember nem volt kellôen felkészülve azokra a kihívásokra, amelyekkel meg
kellett volna birkóznia az országnak. Sok alapvetô fontosságú gazdasági, társadalmi,
társadalompszichológiai, szervezetelméleti, szervezetpszichológiai, politikai filozófiai
ismeret el volt zárva sokak elôl a szocializmus évtizedeiben, és legfeljebb egy szûk, a pártelit által kiválasztott kör tagjai számára volt elérhetô.
A mai napig fontos szavak, kifejezések, és e szavak, kifejezések mögötti fogalmak
és koncepciók hiányoznak, vagy nem a valódi értelmezésükben vannak jelen a társadalom életét meghatározó közpolitikák fogalmi apparátusában, a közügyekkel kapcsolatos közbeszédben és közgondolkodásban2. Ebbôl eredôen eleve nem volt kritikus tömegben jelen az a tudás, ismeret, fogalomkészlet, és ezek mögöttes koncepcionális tartalma,
ami ahhoz lett volna szükséges, hogy az ország kellôen felkészülten tudjon nekivágni
a rendszerváltásnak, meg tudjon birkózni az új kihívásokkal, és ki tudjon védeni számos
fontos káros behatást. Túlságosan is sokan félmûvelten kerültek bele az új rendszer új
folyamataiba. Ez az állapot egy olyan vákuum helyzetet is eredményez, amely számos

2

A fontos szavak hiányára vagy teljesen téves félrefordítására az egyik tipikus példa az »equity«. Ez
az összes jóléti rendszer és közpolitika alapvetô igazságossági rendezôelve. Az itthoni közgazdasági
képzés alapján sokan azt hiszik, hogy ez a szó a részvényesek osztalékára utal (shareholders’ equity),
ami sok mindent elárul. (Ez az utalás megtörtént eseteken alapul.) Mi legfeljebb a szolidaritás-társadalmi igazságosság-méltányosság szósalátával, vagy e szavak valamilyen kombinációval tudjuk
körbeírni, egy-egy közpolitika tervezése során. De e szósaláta egyike sem fejezi ki a fogalom valódi
koncepcionális jelentését, csak valami olyasmit jelent. Az »equity« két összetevôjének (»vertikális
equity« és a »horizontális equity«) jelentésére pedig végképp nincs széles körben ismert és alkalmazott
szavunk. A »vertikális equity« tulajdonképp az igazságos jövedelemtranszferekre utal (pl. progresszív
adózás), a »horizontális equity« jelentését pedig körülbelül az „azonos esélyû hozzáférés”, „azonos
lehetôségek” kifejezéssel szoktuk jelölni. De csak az utóbbi 10-15 évben. A közpolitikai intézkedések
során az »equity« dimenziót rendre ignorálják vagy félremagyarázzák. Egyidejûleg – technikai szintet
jelentô és önálló morális értékkel nem bíró – a hatékonyság, versenyképesség, minôség, gazdaságosság
dimenziót túlhangsúlyozzák, abszolutizálják, mert az »equity« fogalmi ismerete nélkül, csak ez a
hatékonysági dimenzió marad a maga lényegileg technikai szintjével, ami önmagában, egyedül alkalmatlan a társadalmi problémákról való alkalmas gondolkodásra és cselekvésre. Egyrészt érdekbôl, másrészt tudatlanságból: csak ezt sulykolták sokakba, és sokan csak errôl tudnak. Ez számos
társadalmi baj forrása. A közjóval kapcsolatos önálló morális értékkel bíró elvi célokat az »equity«
mentén lehet kijelölni. Fontos technikai cél persze a hatékonyság, mert ez az eszköz arra, hogy egységnyi ráfordításból még több jót lehessen kihozni. De ez csak akkor igaz, ha tudjuk, hogy mi az a
jó, és miért jó az a jó! Egy belsô fülû biliket gyártó gyár is tud gazdaságosan és hatékonyan jó
minôségû belsô fülû biliket gyártani, ha nincs tisztázva elvi szinten, hogy mégis hol kell legyen a
bili füle. Bármilyen tevékenységet, a társadalmilag leghasznosabbat és legkárosabbat is, netán kifejezetten emberelleneset is, lehet hatékonyan folytatni. Az emberiség civilizációs tragédiáját jelképezô
halálgyárak gázkamráit például kifejezetten gazdaságossági és hatékonysági szempontok miatt „találták fel” annak idején.
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veszélyes tévtan terjedésének és terjesztôjének is utat enged. Számos tévtan, vagy nem
legitim, a közérdekkel ellentétes magánérdek mentén, számos társadalmilag kifejezetten
káros és veszélyes, megalapozatlan és a közérdekkel érvényesen alá nem támasztható
úgynevezett reformot, reformkísérletet láthattunk. Sok kalandort és csalót is láthattunk
ezek környékén.
Mindez csak részleges és nem kellôen mély magyarázatot szolgáltat arra, hogy hogyan juthatott el oda az ország, ahova eljutott. Ezt ugyanis az ország gazdasági helyzete, teherviselô képessége nem indokolja és soha nem is indokolta.

S

ZINTE MINDEN A FELSZÍNEN TÜNETKÉNT ÉS VÉGKÖVETKEZMÉNYKÉNT MEGJELENÔ SÚLYOS TÁRSADALMI SZINTÛ PROBLÉMA MÉLYÉN AZ HÚZÓDIK MEG,

hogy a közjóval, a közpolitikával és a közügyekkel kapcsolatos politikai szintû gondolkodásból és cselekvésekbôl a morális, és a társadalmi igazságossági dimenzió szinte teljesen hiányzik, de a legjobb esetben is rendkívül hiányos, töredezett, mozaikos, inkonzisztens és zavaros3. Ebbôl eredôen erkölcsi értelemben vett normák lényegében nincsenek
a közügyek és a közjó kapcsán4. Pontosabban sokaknak vannak valamilyen morális
normáik, de ezeket illetôen hiányzik a minimálisan szükséges konszenzus, és hiányzik
a társadalom széles többsége által elfogadott és közismert, a közügyekkel és a közjóval
kapcsolatos kérdések kezeléséhez minimálisan szükséges morális normarendszer. Így
a „jó” és a „rossz” nem különböztethetô meg. Így nem is „jutalmazható”, illetve „büntethetô”. A társadalom részérôl nincs egyöntetû közös és nyilvános morális elvárás a
választott politikusaik, és a mindenkori kormányzat és bürokrácia felé. A hatalomban
lévôk nem szembesülnek kemény morális elvárásokkal, és ezáltal korlátokkal. A „jó”
3

Miközben a vízcsapból is az olyan – önálló morális értékekkel nem rendelkezô és technikai szintû –
rendezôelvek és indokok folynak, mint például a hatékonyság, a gazdaságosság, a nyereségesség, a
minôség és hasonlók, aközben a közjó érdekében történô beavatkozások valódi elvi szintû indokát
jelentô igazságossági szempontok nem vagy legfeljebb, mint üres jelszavak jelennek meg egy-egy intézkedés kapcsán.
4
Felvethetô a kérdés: csak a közügyek kapcsán baj a széles körben ismert és elfogadott morális normák
hiánya? Miért nem foglalkozunk az élet más területén is vélhetôen jelenlévô morális problémákkal?
Erre a késôbbi fejezetekben térünk ki részleteiben. A rövid válasz az, hogy tiszteletben kell tartani
azt a tényt, hogy minden nagyjából demokratikus rendszerben (de valószínûleg az emberiség történetének minden rendszerében) kikerülhetetlenül fennáll a legkülönbözôbb vallási és nem vallási
doktrínák pluralizmusa (12.4.§), és ezen átfogó doktrínák az élet minden fontos területére megfogalmazzák a maguk részletes normáit. Egy-egy ilyen átfogó doktrína átfogó normarendszere teljesen
érthetô és elfogadható; ugyanakkor két különbözô, önmagában elfogadható átfogó doktrína normarendszere sok szempontból összeegyeztethetetlen lehet egymással olyan kérdésekben, amelyek a
doktrína hívei számára életfontosságúak. E doktrínák bármelyikét kizárólag durva elnyomással lehetne csak ráerôltetni a társadalom egészére. Ez az elnyomás ténye (12.4.§). Az inkvizíció nem
történelmi véletlen. Abszolút kikerülhetetlen logikai következménye volt annak a korabeli törekvésnek, hogy egyetlen, az élet minden területére normákat megfogalmazó, egyeduralkodó doktrína szerint éljen mindenki. Az azonban elvárható, hogy egy sokkal szûkebb területre, a közös ügyekre és
a közös jóra, azaz a politika felségterületére vonatkozóan a társadalom tagjai ki tudjanak alakítani
egy közös játékszabályrendszert; s erre vonatkozóan jöjjön létre az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« (»overlapping consensus«) (12.§).
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és a „rossz” világos és egyöntetû megkülönböztethetôségének hiánya nem csak azzal
jár, hogy fékek és következmények nélkül lehet a rosszat tenni. Ez azzal is jár, hogy
nem tûnik fel, ha egy közügyeket érintô kérdésben éppen jót vagy éppen rosszat tesz
valaki. De, az sem tûnik fel, amikor a rosszat azzal teszi valaki, hogy elmulasztja megtenni azt a jót, ami a feladatkörébe tartozik. Minden relativizálható, minden „kidumálható”, minden csak „kommunikációs kérdés” vagy „politikai termék”. Ha nincs viszonyítási pontul szolgáló erkölcs a közéletben, a politikában, akkor minden lehetséges,
mindent meg lehet tenni, és mindent meg is tesznek – következmények nélkül. Ez egy
olyan válságot okoz, amely a közerkölcsöt, a fejlôdés modelljét, a politikát érinti, és
– Ferenc pápa szavaival élve – „megfosztja az embert az erkölcstôl” és „az ember válságát okozza”. (TORNIELLI és mtsai, 2015.)
A közügyekkel kapcsolatos elszámoltathatóság – morális normák és zsinórmérték
hiányában – mint olyan, nem létezik. Helyette láthatunk idônként politikai leszámolásokat. Egyes politikai elemzôk a közpolitika tartalmi kérdései helyett, érték és morálmentes politikai, hatalomtechnikai kérdésekkel „szórakoztatják” a közönségüket afféle
médiacelebként. Ez azt az érzetet kelti, hogy a politika nem más, mint egy olyan hatalomtechnikai verseny, amelyben minden eszköz megengedett. Közügy, közjó mint olyan,
nincs a redukált hatalomtechnikai gondolkodásban. Minden csak cinikusan „politikai
termék”. A minimális erkölcsi érzék szerint is súlyos aljasságnak számító hatalomtechnikai gátlástalanságot, esetenként kifejezetten szociopata húzásokat ügyességként, zsenialitásként ünneplik. Az abnormális ilyetén normalizálásával jelentôs szerepük van
abban, hogy a tisztességesek, és a szakmailag rátermettek elriadnak a közpolitikai részvételtôl, ami szabad teret ad a gátlástalan hatalomtechnikusoknak. A média elsekélyesedésének, elbulvárosodásának, felületességének olyan – az értékrendet és az értelmes
gondolkodást romboló – hatása van, amely mintegy megteremti azt az általánosan elsekélyesedett, mindent relativizáló, mindent leegyszerûsítô közeget, amely a fenti negatív
jelenségek táptalaját és tenyésztô közegét jelentik. Ezek erôs kontraszelekciós nyomáshoz
vezetnek. Ez azért súlyos probléma – Edmund Burke (1729–1797) szavaival élve –,
mert „a gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak”.
Mindeközben az emberek a saját életükön, sorsukon érzik a rossz intézkedések
káros hatásait. Ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy kritikus tömegben és egyöntetûen tudják beazonosítani, hogy konkrétan mi az a rossz intézkedés, ami diszkomfort
érzetüket, elégedetlenségüket okozza. Így aztán szavazatukkal se jutalmazni nem tudják
a „jót”, se büntetni nem tudják a „rosszat”.
A „jó” és a „rossz” kritikus tömegben történô, és egyöntetû megkülönböztethetôségének a hiánya, és az emiatti erôs kontraszelekciós nyomás az írástudók tömeges
árulására is némi magyarázatot ad. Ha a közjó és a közügyek érdekében nem tudnak
jót tenni, akkor visszavonulnak és egyéni túlélési stratégiákat követnek. A társadalmi
igazságosság nem csak a társadalom minden egyes tagjának az egész életútjára kiható
életpálya lehetôségeit és életét határozza meg. Azt is alapvetôen meghatározza, hogy a
társadalom tagjai hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogyan kezelik egymást, és milyen
elvárásokat támasztanak választott képviselôik felé. Nem véletlen, hogy egy alapvetôen
igazságtalan, tehát tisztességtelen társadalomban az emberek egymáshoz való viszonyulása is torzul. A szolidaritásérzés, az együttérzés, az empátia, a kölcsönösségre és vi-
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szonosságra való törekvés, és a tisztességesség helyett a közöny, a cinizmus, az önzés,
a kapzsiság, a pénzsóvárság, a törtetés, és a másik egyoldalú kihasználása, az irigység,
a szûkmarkúság, a kicsinyesség, az ügyeskedés és a tisztességtelenség harapózik el.
Lehet-e ezen változtatni? Lehet. Hogyan lehet? Nehezen, és nem egyik napról a másikra. Azért, mert a változás kulcsa, hogy a közügyekkel, közjóval, közpolitikával kapcsolatos közgondolkodásba kritikus tömegben bekerüljenek a társadalmi igazságossággal, és a közjóval kapcsolatos alapvetô fontosságú elvek, értékek és normák. Ez egy
edukációs folyamatot, és egyfajta kulturális változást is igényel.
A társadalom megváltoztatása egy folyamat, nem egy esemény: egyfajta dráma.
David Donnison: The Politics of Poverty (1981, viii. o.)

A fenti kérdések tisztázása a legfontosabb közügy, mint ahogyan az igazságos, tehát
tisztességes társadalmi mûködés a legfontosabb közjó. Egy dolog biztosnak tûnik:
…ha elvész az igazságosság, nincs többé értéke az ember földi életének…
Immanuel Kant: Az erkölcsök metafizikája 49§ E. (1797, 438. o.)

1.2.§ Miért kell tisztázni a társadalmi igazságosság
alapkérdéseit?
Amire szükségünk van, és amit el akarunk érni az a »politika átmoralizálása«, s nem pedig
az »erkölcs átpolitizálása«.5
Karl Popper: The Open Society and Its Enemies (1945)

T

ÖBB MINT EGY NEGYED ÉVSZÁZAD TELT EL A RENDSZERVÁLTÁS KEZDETE
ÓTA . EZALATT FELNÔTT EGY ÚJ GENERÁCIÓ, S MÉG MINDIG NEM ÉRTÜNK

EL ODA , AHOVA EL SZERETTÜNK VOLNA JUTNI.

Sôt! Mára megengedhetetlenül
sokan kerültek elfogadhatatlanul nehéz, sok esetben kilátástalan helyzetbe. Reális veszéllyé vált a társadalom kettészakadása. Túl sokan vannak6 akik egyre kevesebb pén-

5
6

Karl Popper: What we need and what we want is to moralize politics, not to politicize morals, 1945.
Itt tudatosan nem hivatkozunk statisztikai adatokra. Semmiféle, a figyelmet a dolgok lényegérôl elterelô „számháborúba” nem akarunk belekeveredni. Azokról a jelenségekrôl beszélünk, amelyekkel
évek óta tele vannak a híradások, amikrôl mindenki tud, s amivel sokan szembesülünk a mindennapokban. E dolgokról társadalmi igazságossági és morális problémaként írunk itt. Ezek minôségi,
társadalmi igazságossági és morális problémák, azaz elfogadhatatlanságuk nem mennyiségi kérdés.
Ez az írás mûfajilag nem egy szociológiai vagy hasonló elemzés. Az egyes elfogadhatatlan jelenségekre vonatkozó adatok ellentmondásosak. Jelentôs különbségek vannak az adatokban, attól függôen
ki, és milyen motivációból beszél a negatív jelenségekrôl. Azonban a legkedvezôbb képet rajzoló számok
is riasztóak és elfogadhatatlanok. Társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi, és morális szempontból az is elfogadhatatlan, ha az itt említett problémákból akár csak egyetlen egy is elôfordulna!
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zért, egyre többet kénytelenek dolgozni. Túl sokan vannak, akik nem találnak tisztes
megélhetést biztosító tisztességes munkalehetôséget. Túl sokan élnek egzisztenciális
bizonytalanságban és túl sokan vannak, akik félnek a jelenben és félnek a kiszámíthatatlan jövôtôl. Túl sokan élnek a hivatalos létminimum és a tényleges szegénységi küszöb alatt. Túl sokan vannak, akik annak ellenére kényszerülnek szegény sorsba, hogy
van teljes munkaidejû állásuk. Túl sokan vannak, akiknek csak a közmunka jut, ami
jelen formájában túl alacsony jövedelmet biztosít, és elfogadhatatlanul megalázott, stigmatizált helyzetbe hozza a közmunkásokat, s rombolja önbecsülésüket, emberi méltóságukat. Túl sok rokkant került kilátástalan helyzetbe. Túl sok az olyan fogyatékkal
élô társunk, akinek szerzett vagy veleszületett fogyatékossága társadalmi okok, és az
inadekvát esélykiegyenlítô rendszerek miatt válik súlyos társadalmi hátránnyá. A fogyatékosság ugyanis csak egy állapot, társadalmi hátránnyá, a társadalom teszi. Túl sokan érzik kilátástalannak a helyzetüket. Túl sokan vannak, akik gyermekeik, unokáik
jövôjéért aggódnak. Túl sok a hajléktalan. Túl sok gyermek éhezik. Túl sok gyermek
éhezik olyan családban, ahol a szülôknek van rendes munkájuk, csak nem kapnak tisztességes bért érte. Túl sokan betegszenek meg idô elôtt. Túl sokan halnak meg idô
elôtt, akár 8-10 évvel korábban, mint halnának meg akkor, ha egy hozzánk hasonló
fejlettségû, de igazságosan, tehát tisztességesen mûködô országban élnének. Túl sokan
vannak, akik egy jobb élet reményében az ország elhagyására készülnek. Vannak persze
olyanok is, akiknek egészen jól megy, és vannak olyanok is kevesen, akiknek nagyon
jól megy a sorsuk.
Egy ország fejlôdésének azonban nem az a helyes mércéje, hogy mennyivel gyarapodott néhány gazdag vagyona, és hogy mennyire megy jól a társadalom felsô rétegeihez tartozó keveseknek, hanem az, hogy hogyan alakul a sorsa azoknak a sokaknak,
akik nehéz helyzetben vannak. A rendszerváltás óta eltelt több mint egy negyed évszázados fejlôdés legnagyobb kudarca az, hogy túl keveseknek túl sok jutott a közösbôl,
miközben megengedhetetlenül sokaknak elfogadhatatlan kevés jut azokból a valós értékkel bíró jogokból, a ténylegesen realizálható esélyekbôl és életlehetôségekbôl; s az önbecsülés, és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeit jelentô elsôdleges prioritású
társadalmi javakból, amelyek alapvetô fontosságúak az emberek élete, egészsége, biztonsága, önbecsülése és életminôsége szempontjából.
Sok szó esik a szimbolikus családi értékekrôl is. A szimbolikus beszédeknél azonban
sokkal fontosabbak a valódi emberekbôl álló magyar családok – itt és most. Sok szó
esik a szimbolikus nemzetrôl, és nemzeti értékekrôl. Nemcsak a szimbolikus nemzet és
nemzeti értékek, az azokról való beszédek a fontosak, hanem a nemzetet alkotó valódi,
itt élô emberek tényleges sorsa is – itt és most. Sok szó esik a demográfiai helyzetrôl is.
Nemcsak az absztrakt demográfiai, és élve születési statisztikákról, és a még meg sem
A mondanivalónk lényege és érvényessége nem mennyiségi kérdésektôl függ. Például a gyermekéhezés
nem akkor »morális rossz«, ha elegendôen sok gyermek éhezik. Számos más elemzés, tanulmány,
leíró statisztika áll rendelkezésre az itt tárgyalt népegészségi és társadalmi bajokról. Bárki egyszerûen
és gyorsan találhat magának számokat az interneten, mi azonban mindvégig tudatosan el akarjuk,
és el is fogjuk kerülni, hogy itt leíró statisztikákat ismertessünk és magyarázzunk a normatív igazságossági koncepciók helyett.
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fogant gyermekekrôl kell spekulálni és elmélkedni, hanem a már megszületett és felnövekvô valódi, köztünk élô hús-vér gyermekek és fiatalok sorsáért, és lehetôségeiért
kellene érdemben, és hathatósan cselekedni – itt és most. Bizarr, hogy hányan „komolykodnak”, okoskodnak és fontoskodnak a demográfiai helyzet problémáin, és a meg sem
született gyermekeken. Eközben nem érzékelhetô, hogy érdemben foglalkoznának a
már megszületett gyermekekkel, azaz a gyermekszegénység és a gyermekéhezés felszámolásával, a már megszületett gyermekek életlehetôségeivel, és társadalmi felemelkedési
lehetôségeivel, vagy azzal, hogy a már megszületett, és épp csak felnôtt gyermekek, a
mai fiatalok ne kényszerüljenek arra, hogy tömegesen más országokban próbáljanak
szerencsét értelmes, reális és tisztes itthoni lehetôségek hiányában. A családok, a nemzet, és a társadalom minden egyes tagja érdekében ki kell hozni az országot és a társadalmat abból a zsákutcából, ahova az elmúlt több mint negyedszázad alatt jutott.
Ehhez egy olyan közpolitikára, gazdaságpolitikára, olyan államra, olyan igazságos,
tehát tisztességes kormányzati, társadalmi mûködésre van szükség, amely a társadalom
összes tagját szolgálja, nem csak a felsô rétegeknek a többiek kárára történô gazdagodását, akár a többség elszegényítése révén is.
Sem erkölcsileg, sem gazdaságilag nem tud fennmaradni egy nemzet, amikor oly keveseknek oly sok, és oly sokaknak oly kevés jut.
Bernie Sanders (2016)

E

GY, A MAGYAR TÁRSADALOM ÖSSZES TAGJÁNAK JÓLÉTÉT, GYARAPODÁSÁT
ÉS ÉRDEKEIT SZOLGÁLÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS POLITIKAI MÛKÖ-

DÉS kialakításának, és stabil fenntartásának elôfeltétele a társadalmi igazságossági kér-

dések tisztázása, rögzítése egy új közmegegyezés – vagy ha úgy tetszik –, egy új társadalmi szerzôdés7 keretében. Ez az, ami stabil, kiszámítható, és biztonságos jövôképet ad
a társadalom minden egyes tagjának; s ami egyben a társadalom jövôképe vagy annak
központi jelentôségû alkotórésze lehet. Egy új közmegegyezés kialakítása során nem
szabad elkövetni a máig tisztességgel be nem fejezett rendszerváltás kezdetekor már
egyszer elkövetett hibákat. Meg kell ismerni bizonyos – sok esetben inkább csak kiüresített jelszóként használt – kulcsfogalmak mélyebb jelentéseit, összefüggéseit. Ez óhatatlanul bizonyos politikai filozófiai területekre vezet minket.
7

A »társadalmi szerzôdéselméletek« a politikai filozófiai irányzatok egyik csoportját jelentik. Mi azonban
egy ennél általánosabb közmegegyezésrôl, és annak tartalmi elemeirôl írunk. Az társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi elvek rögzítése az, ami szükséges és lényeges, nem pedig az, hogy ezt társadalmi
szerzôdésnek hívjuk-e vagy sem. Másrészt ez egy metafora, amely érzékletes módon hívja fel a figyelmet
arra, hogy a politikai hatalom nem feltételek nélküli hatalom. A hatalom gyakorlására vonatkozó felhatalmazás erkölcsi kötelességekkel jár, és e morális kötelességek megszegése esetén a politikus, a politika
és a hatalom elveszti az erkölcsi legitimációját (13.3.§; 19.2.§). A társadalmi szerzôdés nem feltétlenül
egy konkrét, írott szerzôdés. Más kérdés, hogy a társadalmi szerzôdés következményeképp bizonyos
alapvetô igazságossági elveket rögzíteni kell az alkotmányban (14–16.§), mert ez a stabilitás egyik
alapvetô feltétele (20.§). Fontos tudni, hogy John Rawls igazságossági elmélete – amelynek gondolatmenetét követjük –, a modern társadalmi szerzôdéses irányzatok egyik legnagyobb hatású politikai
filozófiai elmélete.
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1.3.§ A társadalmi igazságosság alapintézményei

A

KÉPZETTSÉG ÉS AZ OKTATÁS; AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY; A BIZTOS ÉS A TISZTES MEGÉLHETÉST BIZTOSÍTÓ MUNKA; A BIZTONSÁGOS

ÉS TISZTESSÉGES MUNKAKÖRÜLMÉNYEK; A SZÉGYEN NÉLKÜLI ÉLETVITELHEZ
SZÜKSÉGES JÖVEDELEM, vagy keresôképtelenség esetén annak pótlása; a megfelelô
lakhatási körülmények; a megfelelô táplálkozás; az egzisztenciális biztonság; a társadalmi, jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek mértéke; az önbecsülés és az emberi méltóság, és az önbecsülés társadalmi feltételeinek megléte – általában az emberi létet és
jólétet alapvetôen érintô, társadalmilag kalkulálható, de az egyén szintjén kiszámíthatatlan kockázatokra vonatkozó, az emberek biztonságát, és minimális jóllétét garantáló
társadalmi szintû biztosítási, azaz az emberek szociális biztonságát garantáló intézmények8 alapvetôen határozzák meg egy társadalom minden tagjának jólétét, életfeltételeit,
ténylegesen realizálható életlehetôségeit, testi és lelki egészségi állapotát, elkerülhetô
betegségeinek és elkerülhetô idô elôtti halálozásának kockázatait. (MARMOT, 2015a;
WHO|Commission on Social Determinants of Health, 2008.)
Bármelyik ember egész élete során, bármikor kerülhet olyan helyzetbe, amelyen
egyedül nem tud úrrá lenni, és amely alapvetôen veszélyezteti egzisztenciálisan, vagy
akár egész létében. Egy súlyosabb betegség, baleset, rokkantság, munkaképesség és
keresôképesség elvesztése, munkahely elvesztése, a tartós, nem önkéntes munkanélküliség (pl. gazdasági válságok esetén), vagy egy bizonyos életkor elérése utáni keresôképtelenség, mind-mind olyan helyzetek, amelyeket társadalmi kockázatként össztársadalmi szinten lehet kezelni, de az egyén szintjén ezek bekövetkezése teljességgel
kiszámíthatatlan; s bekövetkezésük egyénileg kezelhetetlen egzisztenciális katasztrófahelyzetet okozhat. Ha az ilyen, az egyéni katasztrófahelyzetek kivédésére szolgáló, az
emberek számára biztonságot garantáló társadalmi biztosítási intézmények hiányoznak,
vagy elégtelenül, alkalmatlanul mûködnek, akkor a társadalom ilyen helyzetbe került
tagjainak egyéni biztonsága, egzisztenciális biztonsága, önbecsülése, emberi méltósága
oly mértékben megrendülhet, hogy az illetô már nem képes élni a számára formálisan
biztosított jogokkal és lehetôségekkel, számára ezek valós értékkel már nem bírnak, és
valójában már nem tud részt venni teljes értékû módon a társadalmi együttmûködésben.
Ez az eshetôség nem csak a ténylegesen bajbajutottak jólétét érinti. Az a tudat – a biztonságot garantáló társadalmi intézmények hiánya, vagy alkalmatlan mûködése miatt –,
hogy baj esetén nincs megfelelô segítség, a társadalom összes tagjának biztonságérzetét
csökkenti, a kiszámíthatatlan eshetôségekkel kapcsolatos szorongását, félelemérzetét növeli, összességében általános jólétét, életminôségét lerontja. (WOLFF és mtsai, 2007.)

8

A társadalmi biztosítási intézmények esetén elsôsorban a társadalmi egészségbiztosításra, a baleset,
rokkantság, munkanélküliség, keresôképtelenség esetére szóló társadalombiztosításokra, valamint a
társadalmi nyugdíjbiztosításra kell gondolni. Ide tartozhat a garantált minimumjövedelem intézménye
is, amely sok olyan problémára ad elegáns és univerzális megoldást, amelyet jelenleg bonyolult,
inadekvát, inkomplett, mozaikos, és a rászorulók emberi méltóságát és önbecsülését aláásó, rászorultsági alapú szociális segélyezési rendszerek próbálnak kezelni.
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Ebben rejlik az érintett társadalmi intézmények társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi, azaz morális jelentôsége. Ezen intézmények nemcsak a szociális érzékenység, és a társadalmi szolidaritás szempontjából fontosak, hanem a demokrácia, az egyéni
szabadság, és politikai jogok valós értéke megôrzésének garanciái is egyben. Mint egyazon
társadalom tagjai kölcsönösen tartozunk egymásnak azzal, hogy az elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézményeken keresztül biztosítsuk egymás, és saját magunk számára a teljes körû normál funkcionálóképességhez, és a tisztes emberi élethez
szükséges társadalmi lehetôségteremtô és társadalmi biztonságot, és valós értékkel bíró
egyéni szabadságot alkotmányosan is garantáló feltételeket, és az ehhez szükséges »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« (16.§). (RAWLS, 2001.) Ezek határozzák meg azt,
hogy ki mit tud elérni az életében, mennyire tudja kibontakoztatni veleszületett képességeit és tehetségét, kivé tud válni (16–17.§), mennyire tud élni a számára formálisan
biztosított jogokkal és lehetôségekkel, mennyire tud teljes értékû módon részt venni a társadalmi együttmûködésben (SEN, 1999), mennyire egészségesen, jó életminôségben
és boldogan él, és milyen hosszú ideig él. (WILKINSON és mtsai, 2009.)
Ezek a megfontolások – anélkül, hogy minden alkalommal külön kitérnénk rá – a fogyatékkal élôk társadalmi esélyeinek a kiegyenlítésére, és a társadalmi kooperációban
való részvételükhez szükséges mûködôképességükre is vonatkoznak. A fogyatékosság
csak egy adottság. Társadalmi hátránnyá a társadalmi környezet által válik, ha válik.
Egy tisztességes és igazságos társadalom ezért, megfelelô esélykiegyenlítô és támogató
rendszereket tart fenn, arra hogy a fogyatékosság mint adottság a lehetô legkevésbé
váljék társadalmi hátránnyá.
Az emberek életlehetôségeit, életét és életminôségét alapvetôen meghatározó elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények (9.§; 16.§) megfelelô
mûködése nemcsak bonyolult technikai szintû szakpolitikai, szakmai kérdéseket vet fel,
hanem alapvetô társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi és morális kérdéseket
is. E kérdések tisztázása az obligát elôfeltétele annak, hogy a társadalom minden egyes
tagjának ténylegesen realizálható életlehetôsége, életminôsége egész életútjára vonatkozóan biztonságos és kiszámítható legyen. Az alapvetô igazságossági, tehát tisztességességi, és morális kérdések tisztázása és rögzítése által kerülhetnek, ugyanis maguk
az – »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« közvetlenül biztosító – elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények is biztonságos, és hosszú távon kiszámítható, stabil és fenntartható fejlôdési pályára. Az emberek biztonsága érdekében
az azt garantáló intézményrendszerek biztonságának megteremtésére van szükség, aminek
elôfeltétele a társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi kérdések tisztázása. E kérdések rögzítése egyrészt egységes és konzisztens értelmezési keretbe is foglalja az elsôdleges fontosságú társadalmi lehetôségteremtô és társadalmi biztonságot garantáló intézmények alapelveit, értékeit, célrendszerét és mûködési kereteit; másrészt kijelöli a politika
és a politikusok morális kötelességeit, mûködési kereteit, valamint a politika és a politikusok morális legitimációjának a feltételeit is. Végül, e társadalmi igazságossági, tehát
tisztességességi kérdések rögzítése az ország és a társadalom jövôképét is körvonalazza.
Magyarországon a rendszerváltás óta eltelt több mint egy negyed évszázadban ezeknek az alapvetô fontosságú társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi kérdéseknek
a tisztázása nem történt meg. Ez meg is látszik mind a társadalom állapotán, mind az
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elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények állapotán. Meglátszik
az intézményeket érintô diskurzus, és az úgynevezett reformok általános szakmai és
morális színvonalán is.
Ezzel az írással hozzá szeretnénk járulni a jelenleg sokszor fel sem tett vagy rosszul
feltett, illetve megoldatlan társadalmi igazságossági és morális kérdések tisztázásához.
A probléma természete olyan, hogy „egyetlen igaz megoldást” nem lehet találni a tisztázandó kérdésekre és problémákra. Sôt, számos kérdésben vélhetôen nem tartalmi,
hanem procedurális igazságossági megoldásra lehet csak jutni. Ugyanakkor fontos bizonyos alapkérdések, alapelvek, célok és értékek azonosítása, s ezek rendszerszerû összefüggéseinek a tisztázása. Azt reálisan nem várhatjuk el, hogy ezekben a kérdésekben
mindenki, mindig, mindenben egyetértsen. Az azonban kölcsönösen elvárható, hogy
a társadalom minden tagjának életét, életminôségét, egészségét, biztonságát, ténylegesen realizálható életlehetôségeit érintô kérdéseket minél többen alaposan végiggondolják, és megpróbáljanak tisztességes válaszokat találni ezekre.

1.4.§ Az egészségi állapot egyenlôtlenségei
és a társadalom igazságos, tehát tisztességes
mûködése

A

TÁRSADALOM IGAZSÁGOS, TEHÁT TISZTESSÉGES, VAGY ÉPP ELLENKEZÔLEG IGAZSÁGTALAN, TEHÁT TISZTESSÉGTELEN MÛKÖDÉSE ELEVE

MEGHATÁROZZA A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT ÉS ÉLETMINÔSÉGÉT. Az

igazságtalan, tehát tisztességtelen társadalmi mûködés végkövetkezménye az emberek
elkerülhetô megbetegedéseinek, és elkerülhetô és idô elôtti halálozásának a növekedése.
(WILKINSON és mtsai, 2009.)
A társadalomban élô emberek egészségi állapota, elkerülhetô megbetegedései, elkerülhetô korai halálozása, és betegségben töltött éveinek száma nem egyszerûen egészségpolitikai és népegészségügyi mutatószámok (10.2.§). Ezek a mutatók az azonos kultúrkörbe tartozó, és nagyjából hasonló fejlettségû országok között igen nagy eltéréseket
mutatnak. Ezek az eltérések, és ezek a mutatók az ország és a társadalom igazságos,
tehát tisztességes, vagy épp ellenkezôleg igazságtalan, tehát tisztességtelen mûködésének
a társadalom, és a benne élô emberek állapotára való hatását és végkövetkezményeit
mutatják (WILKINSON és mtsai, 2009), azaz e népegészségügyi mutatók a társadalmi
igazságosság állapotmutatói is egyben. Ez az oka, hogy ebben az írásban vissza-visszatérôen ki kell térjünk ezekre a mutatókra. Az egyes társadalmi igazságossági elveknek,
elméleteknek ugyanis közvetlen gyakorlati következményei vannak, amelyek megfelelô
epidemiológiai módszerekkel megmérhetôk, és emberek életében, egészségében, elkerülhetô megbetegedésében, és indokolatlan korai halálában, mint súlyos végkövetkezményekben fejezhetôk ki. Ezek a népegészségügy, és az egészségpolitika területére beskatulyázott
leíró, statisztikai mutatók valójában a politika és a társadalom igazságos, tehát tisztességes
mûködésének a normatív típusú állapot mutatói is. Ezért kell ezekkel szembesülni.
Ebben az írásban a politika, és a társadalom tisztességességi és igazságossági állapotjelzôiként hozzuk fel ezeket a mutatókat, s nem népegészségügyi és egészségpolitikai
szempontból. Ezért ebben a részben összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos és a társadalmi
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igazságosság szempontjából fontos tényeket. Már most elôrebocsátjuk, hogy a fejlett és
közepesen fejlett országok között, így Magyarországon is az egészségi állapot, és az öszszes fontos társadalmi probléma elôfordulásának országok közötti különbségeit, az egy
fôre jutó GDP, országok közötti eltéréseivel, semmilyen módon nem lehet megmagyarázni. Ugyanakkor a GDP országon belüli eloszlása (egyenlôtlenségének mértéke)9
minden ország, és minden probléma esetében magyarázatot ad az országok közötti eltérésekre. (WILKINSON és mtsai, 2009.)

A

Z »EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOT ELEVE MEGHATÁROZÓ TÁRSADALMI TÉNYEZÔK«

az, hogy e tényezôk igazságos,
tehát tisztességes társadalmon belüli megoszlásától függ a lakosság egészségi állapota,
így a társadalmi igazságosság javítja az egészségi állapotot, és növeli a jó életminôségben megélt életévek számát (10.2.§). A túlzott egyenlôtlenségek, és a társadalmi igazságtalanságok megbetegítenek, rontják az életminôséget, és lerövidítik az élettartamot,
de azon belül megnövelik a betegségben töltött évek számát. Ez a társadalom összes rétegére vonatkozik, nem csak a szegényeket érinti. (MARMOT, 2005a.) A társadalom
igazságos, tehát tisztességes mûködése nem egy tôlünk független, felettünk lebegô, elvont
valami. Ez emberi döntésektôl függ; s a mindennapokban nagymértékben az általunk
megválasztott, és fenntartott politikusok és kormányzat cselekvései, és nem cselekvései
határozzák meg. A politika, annak tisztességessége, és a következményes társadalmi
igazságosság az elsô számú egészségvédô tényezô, vagy épp ellenkezôleg egészségkárosító
kockázati tényezô lehet. Az elkerülhetô, és idô elôtti halálozás, a várható betegségben
töltött évek, és a nagy tömegeket érintô, súlyos, kései szövôdményekkel járó krónikus
népegészségügyi megbetegedések elsôdleges, és legnagyobb hatású egészségi kockázati
tényezôje maga a politika, és annak tisztességtelensége, és a következtében súlyosbodó
társadalmi igazságtalanság. (SCHRECKER és mtsai, 2015.)
Az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôkre« vonatkozó evidenciák, ismeretek és tények alapján ma már bizonyított, hogy egy társadalom tagjainak az
egészségi állapota egyáltalán nem csak az egyéni magatartástól, életviteltôl, illetôleg az
öröklött genetikai tényezôktôl függ. Korábban sok szempontból „kényelmes” volt a megbetegedéseket kizárólag az egyén életvitelére, egészségkárosító magatartására, vagy genetikailag meghatározott születéskori adottságaira fogni. Ha ugyanis igaz lenne, hogy
a társadalomban elôforduló megbetegedések oka az egyén kizárólagos felelôsségi körén
belüli „rossz magatartására”, vagy születéskori genetikai, azaz „gyártási hibára” vezethetô vissza, akkor bizonyos humanitárius segítségen, jótékonykodáson kívül nem is lenne
különösebb társadalmi szintû kötelezettségünk e problémákkal kapcsolatosan. Csakhogy
bebizonyosodott, hogy a megbetegedések kialakulása, és az idô elôtti halálozás (a baleseteket, sérüléseket is ideértve) nem csak egyéni balszerencsére, afféle „gyártási hibára”,
vagy az egyén „rossz magatartására” vezethetô vissza. (MARMOT, 2015a.)
9

TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGI JELENTÔSÉGE

Ezt sokféleképp ki lehet fejezni. A mondanivaló megértéséhez elég, ha azt vesszük, hogy társadalmi
jövedelmi csoportok legfelsôbb 10 (vagy 20) százalékához tartozók jövedelme hányszorosa a legalsóbb
10 (vagy 20) százalékhoz tartozók éves jövedelmének. A fejlettebb országok között ez 4-10-szeres
között változhat. Ha azonban, a legfelsô 1%, és a többi jövedelmi csoport jövedelmei közötti különbségeket vesszük a különbségek 100-2000-szeres is lehet (8.5.§).
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Egyes társadalmi tényezôk – például: képzettség, iskolázottság, foglalkoztatottság,
lakhatási körülmények, jövedelmi helyzet, az egészségügyi rendszer állapota, az egyén
sorsát meghatározó külsô körülmények befolyásolásának, kontrollálásának lehetôségei,
vagy annak hiánya, az önbecsülés társadalmi feltételeinek megléte vagy hiánya –, mintegy az „okok okaiként” alapvetôen határozzák meg azokat az egyéni életstratégiákat,
amelyek azokhoz az egyéni életviteli szokásokhoz, magatartásokhoz vezetnek, amelyek
közvetlen okként játszanak szerepet az egyéni megbetegedések kialakulásában, illetôleg
az egészség megmaradásában. (WHO|Commission on Social Determinants of Health,
2008; MARMOT, 2005a.) Ez teljes mértékben megváltoztatja a probléma társadalmi
igazságossági és morális megítélését, és az egymás egészségével kapcsolatos össztársadalmi szinten teljesítendô erkölcsi kötelességeink kérdéseit. Igaz ugyan, hogy a megbetegedések közvetlen okait jelentik, az olyan egyéni szinten jelentkezô közismerten egészségkárosító magatartások, mint például a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a különféle
szenvedélybetegségek, az elhízást okozó táplálkozási szokások, a mozgásszegény életmód és a hasonlók. Csakhogy ezek a megbetegedések közvetlen okait jelentô egyéni
életvitelbeli és egyéni magatartásbeli problémák az egészségi állapotot eleve meghatározó
társadalmi tényezôktôl, mint az okok okaitól függnek; s a társadalmi, jövedelmi és vagyoni helyzet egyenlôtlenségeivel szoros és szisztematikus összefüggésben – azaz »szociális gradiens« szerint fordulnak elô. (MARMOT, 2005a.)
Ezeken túlmenôen, lényegében az összes súlyos társadalmi probléma (például: kábítószer, erôszakos bûncselekmények, bebörtönzési ráta, depresszió és lelki egészség
problémái, öngyilkosság, tinédzserkori terhesség, a mozgásszegény életmód, az egészségtelen táplálkozás, az elhízottság, a csecsemôkori halandóság, a terhességgel összefüggô
anyai halandóság, elhízás stb.) elôfordulása, ugyanígy szociális gradiens szerint alakul.
(WILKINSON, 2005.) Elôfordulásuk az egyes társadalmi jövedelmi csoportokban más
és más. Ez az eltérés nem véletlenszerûen, hanem szisztematikusan – a szociális gradiens
szerint alakul. Minél alacsonyabb státuszú egy csoport, annál gyakoribb e problémák
elôfordulása. Ugyanakkor e problémák a társadalom összes rétegét, társadalmi és jövedelmi csoportját érintik. A képzeletbeli társadalmi ranglétra bármelyik fokán lévô
csoport állapota, életminôsége és egészségi állapota rosszabb, mint az eggyel felette
lévô csoporté, és jobb, mint az eggyel alatta lévô csoporté. Egyáltalán nem izoláltan a
szegények problémáiról van szó, mindenki súlyosan érintett, a gazdagok és a felsô középosztálybeli polgárok is. (MARMOT, 2005a.)

A

TÁRSADALMI JÓLÉT NEM A

GDP MÉRTÉKÉTÔL, HANEM A GDP TÁRSA-

DALMON BELÜLI MEGOSZLÁSÁTÓL FÜGG. Richard Wilkinson munkásságá-

nak köszönhetôen ma már bizonyított és ismert az a tény, hogy az egészségi állapot, a várható élettartam, az egészségben és betegségben töltött évek várható száma, azaz az,
hogy mennyivel hamarabb halunk meg, és rövidebb életünkbôl mennyivel több idôt
töltünk betegségben, mint a hozzánk hasonló fejlettségû országok lakói, továbbá az
összes súlyos társadalmi probléma elôfordulásának gyakorisága a fejlettebb és közepesen fejlett országok között, alapvetôen nem a GDP egy fôre jutó átlagos értékétôl függnek, hanem ezt a GDP, társadalom tagjai közötti megoszlása, azaz a társadalmi jövedelmi csoportok közötti egyenlôtlenségek, így a társadalom igazságos, tehát tisztességes
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vagy épp ellenkezôleg, tisztességtelen és igazságtalan mûködése határozza meg. Minél
nagyobb egy társadalmon belül a jövedelem- és vagyoneloszlás egyenlôtlensége, annál
rövidebb a várható élettartam, annál rosszabb a várható egészségben és betegségben
töltött évek aránya, annál betegebb a társadalom, és annál nagyobb az összes súlyos
társadalmi probléma elôfordulása. (WILKINSON és mtsai, 2009.)
Lényeges, hogy az egészségi és társadalmi problémák nem csak a szegényebb csoportokat érintik, a társadalom összes csoportján áthúzódnak. Így egy súlyos egyenlôtlenségekkel terhelt, igazságtalanul mûködô társadalomban a gazdagabb csoportokban
is rövidebb a várható élettartam, több a betegségben töltött évek száma, és gyakoribb
az összes jelentôsebb társadalmi probléma elôfordulása. Ráadásul az is megtörténhet,
hogy az egyenlôtlenebb társadalmakban (országokban) ezek a mutatók a legfelsôbb
társadalmi, jövedelmi csoportoknál rosszabbak, mint az egyenlôbb és igazságosabb
társadalmak legalacsonyabb társadalmi csoportjainál.10 (WILKINSON, 1996.)

A

SZEGÉNYSÉG ABSZOLÚT MÉRTÉKE, ÉS A RELATÍV SZEGÉNYSÉG. A gazdaságilag fejletlenebb országokban a hátrányos helyzet, illetve a szegénység abszolút mértéke a meghatározó, az egészség szempontjából. Az egészség legalapvetôbb
feltételeit jelentô tiszta ivóvíz, a megfelelô táplálkozás, a megfelelô higiéniai körülmények megléte vagy hiánya, alapvetôen határozza meg az egészséget, illetve az egészségi
állapot egyenlôtlenségeit. A szegénység abszolút mértéke, mindig azonnal megoldandó
súlyos problémát jelent.
A fejlettebb országokban, így Magyarországon is azonban a szegénység abszolút mértéke mellett, a hátrányos helyzet relatív mértéke, a relatív szegénység, és a fôállású, teljes
idejû munkavégzés mellett fennálló szegénység, és az ezzel szükségképpen párosuló gyermekkori szegénység azok a társadalmi igazságossági és tisztességességi problémák – az önbecsülés, az emberi méltóság aláásása, és a formálisan biztosított jogok és lehetôségek
valós értékének szinte nullára csökkentése miatt –, amelyek különösen súlyos társadalmi
és egészségi problémákat okoznak. Ezekben az országokban nem lehet elégedetten hátra
dôlni, ha a statisztikai számainkból azt látjuk, hogy sikerült felszámolni, vagy papíron sikerült eltüntetni az abszolút szegénységet.11 A relatív szegénység nem elsôsorban a túléléshez
szükséges alapvetô javak hiányát jelenti. Sokkal inkább azoknak a javaknak és forrásoknak

10

Például, a kisebb társadalmi egyenlôtlenségekkel terhelt Svédországban lényegesen alacsonyabb
a munkaképes korban lévô férfiak halálozási aránya, mint Angliában és Walesben. Ráadásul a
legalacsonyabb társadalmi csoport halálozási aránya Svédországban kisebb, mint a legfelsô társadalmi csoporté Angliában. (Health Inequalities in Britain and Sweden, 1989.) Az ilyen összefüggések számos más egészségi vagy társadalmi probléma esetén fennállnak és igazoltak. Ezekre
a késôbbiekben részleteiben visszatérünk.
11
Ugyanakkor az utóbbi 1-2 évtizedben a fejlett országokban is rendkívül megnôttek a társadalmi egyenlôtlenségek, és egyidejûleg a mélyszegénységben élôk száma. A gyermekszegénység, a gyermekéhezés,
a hajléktalanság, a mélyszegénység a fejlett országokban olyan riasztó jelenségek, amelyek ezen országok tényleges gazdasági helyzete, gazdagsága mellett nem gazdasági, hanem elsôsorban társadalmi
igazságossági és erkölcsi problémákra hívják fel a figyelmet. Természetesen nemcsak a szegénység relatív mértéke, hanem az abszolút mértéke is fontos tényezô a ténylegesen realizálható életlehetôségek
és életutak, az egészségi állapot, és a várható élettartam szempontjából.
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a hiányára utal, amelyek alapvetô fontosságúak a társadalmi együttmûködésben való teljes
körû normál funkcionálóképességgel történô részvétel, valamint az önbecsülés és a szégyenmentes élet lehetôségei szempontjából.12 (DANIELS, 2008.)
A relatív szegénység különösen kirívó és káros formája a munkavállalói szegénység.
Ez az az állapot, amikor az emberek fôállásban, teljes idejû munkavégzéssel nem tudják
elôteremteni azt a tisztességes jövedelmet, amely elegendô lenne ahhoz, hogy saját
maguk és családjuk tisztes megélhetését biztosítsák, és a foglalkozásukhoz kapcsolódó
társadalmi elvárások szerinti életvitelnek megfelelô életet folytathassanak; s ezáltal valójában folyamatos szégyenkezésre kényszerülnek. Ez az állapot – ha hosszabb távon
fennáll – fundamentálisan aláássa és megrendíti az emberek önbecsülését, emberi méltóságát, rombolja életminôségét, beszûkíti életlehetôségeit, és felszámolja a formálisan
biztosított jogaiknak és lehetôségeiknek valós értékét. Emellett sokan másod-harmadállásokkal, azaz végsô soron végzetes önkizsákmányolással próbálják meg ellensúlyozni
ezt a helyzetet. Egyre többen, egyre többet dolgoznak, egyre kevesebbért. Ez a pontosan azért különösen releváns, mert az egészségügyben, az oktatásban, a szociális szektorban, a rendvédelemben, és számos más társadalmilag fontos szektorban dolgozók
esetében ez a fajta – morálisan elfogadhatatlan – munkavállalói szegénység tömegesen
áll fenn. Fontos megérteni, hogy amikor ezekben a szektorokban tiltakozások fordulnak
elô, akkor a tiltakozások valójában egyáltalán nem pusztán bérkövetelésekrôl, hanem
sokkal inkább egy morálisan elfogadhatatlan igazságtalanság megszüntetésérôl, az önbecsülés, és a szégyenmentes élet alapvetô társadalmi feltételeinek a megtagadása elleni
tiltakozásról szólnak. Ezt az állítást nem cáfolja az a tény, hogy a relatív munkavállalói
szegénység felszámolásának alapvetô eszköze a tisztességtelenül alacsony bérek, tisztességes szintre való emelése.
Miután a munkavállalói szegénységbe kényszerített dolgozóknak általában gyermekeik is vannak, a munkavállalói szegénység szükségképpen együtt jár rengeteg kisgyermek, gyermekkori szegénységbe kényszerítésével. Ezek a legsúlyosabb igazságossági,
tehát tisztességességi problémák közé tartoznak egy társadalom életében. Az a társadalom, ahol ilyen tömegesen fordul elô, nem nevezheti magát tisztességesnek és igazságosnak mindaddig, amíg az eddigi rossz döntéseit olyan jó döntésekkel nem korrigálja, amelyek révén a munkavállalói szegénységet, és ezen keresztül a gyermekek
gyermekkori szegénysorba kényszerítését meg nem szünteti. Nem papíron. A valóságban és ténylegesen.

N

EM SZÛKÍTHETÔK LE GAZDAG VERSUS SZEGÉNY PROBLÉMÁRA AZ EGÉSZ-

SÉGI ÁLLAPOT ELKERÜLHETÔ, S EZÉRT INDOKOLATLAN EGYENLÔTLEN-

SÉGEI,

és a várható élettartamban az egyes társadalmi-jövedelmi csoportok (»socioeconomic groups«) között megfigyelhetô – esetenként drámai, akár 15-20 évnyi(!) –
különbségei. Csak az úgynevezett rászorultakra és hátrányos helyzetûekre fókuszáló,

12

Megjegyzendô, hogy a magyar népnyelv számos mély bölcsességet rögzít, csak általában nem veszünk róla tudomást. A „belebetegedett a szégyenbe” vagy a „belehalt a szégyenbe” kifejezések, ki
tudja milyen régóta, de valójában pontosan rögzítik a szégyenmentes élet, és a megbetegedések közötti kapcsolatról nem is olyan régen igazolt összefüggést.
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egymástól izolált, mozaikos, és nem kellôen összehangolt programokkal nem lehet eredményt elérni. Univerzális, a társadalom egészét érintô programokra van szükség, és nemcsak az egészségügyi ellátás területén, hanem az »egészségi állapotot eleve meghatározó
társadalmi tényezôk« mindegyikét pozitív irányba elmozdító, »elsôdleges prioritású társadalmi javak« minden egyes polgár számára történô biztosítása, illetve az e javakat
közvetlenül nyújtó »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«
alkalmas megszervezése, és alkalmas mûködésfinanszírozása terén.13
Azért is fontos hangsúlyozni, hogy az, hogy egy igazságtalan, tehát tisztességtelen
társadalomban hányan betegszenek meg indokolatlanul többen, és hányan halnak meg
sokkal korábban, mintha egy hasonló fejlettségû, de lényegesen igazságosabban és tisztességesebben mûködô társadalomban élnének, mert a közgondolkodásban – számos
ok miatt – széles körben él az a téves hiedelem, hogy az egészségi problémák, az egészségi állapot egyenlôtlenségei nem a mi problémánk, hanem a legszegényebb csoportok,
azaz az ô problémáik. Ez egy eleve önzô és szûklátókörû, rövidlátó szemlélet, ámde
mégis nap mint nap tetten érhetô, tapasztalható sokak reakcióiban és hozzáállásában.
Rendkívül káros tendenciánk, hogy téves hiedelmeket és eszméket fejlesztgetünk magunkban az önmagunk különlegességérôl és sebezhetetlenségérôl, ráadásul a média és
a reklámok ezeket a téves hiedelmeinket még fel is erôsítik. Pedig minden temetô sok
olyan, idejekorán meghalt emberrel van tele, aki hitt abban, hogy baja, betegsége és
egyéb problémája csak a szomszédjának vagy távoli ismerôsének lehet.
A relatív társadalmi hátrányban lévôk, azaz a többiekhez képest társadalmilag hátrányosabb helyzetûek egészségi hátrányt is szenvednek: nagyobb arányban betegszenek
meg, indokolatlanul rövidebb ideig élnek, és ebbôl arányaiban több évet töltenek betegségben. Számos betegség, így például a szívbetegségek, a stroke, a krónikus tüdôbetegségek, a cukorbetegség, az elhízás, valamint a súlyosabb balesetek, a depresszió és az öngyilkosság esetén is igazolt ez az összefüggés. (MARMOT, 2005a.) Az egészségi állapot
elkerülhetô egyenlôtlenségei a társadalmi egyenlôtlenségek következményeként alakulnak
ki. Az egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségeinek mérsékléséhez az egészséget
meghatározó összes társadalmi tényezôn kell javítani.

S

TÁTUSZ-SZINDRÓMA. Lényege, hogy minél magasabb az adott ember társadalmi
pozíciója, annál hosszabb ideig él jó egészségben és jó életminôségben.14 Egy adott
társadalomban, a várható élettartamban akár 15-20 éves különbségek is elôfordulhat13

Például ilyen okok miatt inadekvát a szegények ellátására létrehozott US Medicaid rendszer, vagy
a 65 év felettiek ellátására létrehozott US Medicare; s emiatt magasabb rendûek az európai országok egységes, monopolhelyzetû finanszírozóval mûködô univerzális és kötelezô részvétellel mûködô társadalmi egészségbiztosítási rendszerei közül azok, amelyektôl a politika nem tagadja meg
a tisztességes mûködéshez szükséges, alkalmas mûködés finanszírozási szint biztosítását. Vagy az
úgynevezett rászorulókra fókuszáló, töredezett, sokszor inadekvát, sok esetben stigmatizáló, és az
emberi méltóságot és önbecsülést aláásó szociális segélyezési programok, vagy inadekvát jövedelmet
biztosító közmunkaprogramok helyett, ezért is sokkal magasabb rendû az alanyi jogon garantált
minimumjövedelem intézménye.
14
A »státusz-szindróma« kifejezés Sir Michael Marmot: Status Syndrome; How Your Social Standing
Directly Affects Your Health?, 2005 címû könyvének a címébôl származik.

34

1.§ BEVEZETÉS

nak a leggazdagabbak, és a legrosszabb helyzetû csoportok között. Lefordítva: a szegényebbek várhatóan ennyivel rövidebb életet élnek, pusztán csak azért, mert szegényebbek. Ez azonban mégsem szegény versus gazdag probléma, ugyanis két különbözô,
de hasonló gazdasági fejlettségû társadalomban, két hasonló társadalmi csoport tagjainak egészségi és halálozási mutatói jelentôsen eltérnek. Az igazságtalanabb, tehát tisztességtelenebb társadalomban a gazdagabbak is rövidebb ideig élnek, ebbôl több évet
töltenek betegségben, és többen betegszenek meg, mint egy igazságos, tehát tisztességes
mûködésû, hasonló gazdasági fejlettségû társadalomban, pusztán csak azért, mert igazságtalanabb társadalomban születtek és élnek.
A társadalmi pozíció, és a várható élettartam, egészség és életminôség összefüggései
a társadalom minden egyes társadalmi, jövedelmi csoportja esetében fennállnak. A társadalmi ranglétra bármely fokán lévô csoport egészségi állapota rosszabb, mint az egygyel felette lévô csoporté és jobb, mint az eggyel alatta lévô csoporté. A megbetegedésekhez vezetô egészségkárosító magatartások, és életmódbeli tényezôk elôfordulása szintén
a „státusz-szindróma” szerint alakul, azaz szociális gradiens szerinti szisztematikus eltéréseket mutat.
Ráadásul, nem csak az egyes egyéni egészségkárosító magatartásformák elôfordulásának gyakorisága nô a társadalmi ranglétrán lefelé haladva. Egységnyi károsító hatás
(pl. alkohol, dohányzás) tényleges megbetegítô hatása is egyre nagyobb a társadalmi
ranglétrán lefelé haladva! Ha például az alacsonyabb társadalmi státuszú, és a magasabb státuszú csoport tagjai, mondjuk, mindannyian azonos mennyiségû cigarettát
vagy alkoholt fogyasztanak el, akkor ennek hatására az alacsonyabb státuszú csoport
tagjai közül többen, és súlyosabban betegszenek meg. (MARMOT, 2005a.)
Ezek, az egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségeire vonatkozó összefüggések
minden országban, minden társadalomban fennállnak. A különbség „a görbe meredekségében”, azaz a szociális gradiens mértékében van. Mit is jelent ez? Azt, hogy az egyes
társadalmak között az egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségeit illetôen a különbség abban áll, hogy a társadalmi ranglétra egy adott fokán álló csoport egészsége menynyivel jobb, mint az eggyel alatta lévô csoporté, és mennyivel rosszabb, mint az eggyel
felette lévô csoporté.15 Ez a társadalmi egyenlôtlenségek mértékétôl, azaz az »egészségi
állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôknek« a társadalom polgárai közötti megoszlásától függ. (MARMOT, 2015a.) Ez pedig nem mástól, mint a társadalom igazságos,
tehát tisztességes, vagy épp ellenkezôleg igazságtalan, tehát tisztességtelen mûködésétôl,
és ennek megfelelôen az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« tisztességes küszöbszint
feletti biztosításától, és az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági

15

Ha egy olyan grafikonon ábrázolnánk ezt, amelynek függôleges y-tengelyére az adott egészségi állapotjelzô kerülne, a vízszintes x-tengelyre pedig az egyes társadalmi jövedelmi csoportok (a legszegényebbektôl a leggazdagabb csoport felé haladva), akkor egy valamilyen meredekségû ellapuló görbével
lehetne összekötni az egyes csoportokhoz tartozó egészségi állapotra vonatkozó értékeket. Az ellapuló
görbe felszálló ágának meredeksége annál nagyobb, minél nagyobb az egymást követô jövedelmi csoportok között az egészségi állapot különbsége. Ha nem lenne különbség az egészségi állapotban az
egyes jövedelmi csoportok között, a vonal vízszintes lenne. Minél nagyobb ez a társadalmi, jövedelmi,
vagyoni helyzettel szisztémásan összefüggô különbség, annál meredekebb a görbe.
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jelentôségû háttérintézmények« állapotától és alkalmas mûködésfinanszírozásától függ.
Ez pedig alapvetôen a polgárok által választott és eltartott politikusok cselekvéseitôl, és
nem cselekvéseitôl függ, lévén, hogy alapvetôen ôk határozzák meg az államgépezet ezzel
kapcsolatos mûködését. Az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk«
rendszerszerû összefüggéseinek és kölcsönhatásainak a fontos következménye, hogy a
szokványos, csak a hátrányos helyzetûekre fókuszáló programokkal nem lehet érdemben
csökkenteni az egészségi állapot egyenlôtlenségeit, és javítani a lakosság egészségi állapotát. Ez a társadalom egészét érintô univerzális és rendszerszerû programokkal érhetô
el, amelyek a hátrányos helyzettel arányosan, nagyobb intenzitással fókuszálnak a hátrányosabb helyzetû csoportokra. (ALLEN és mtsai, 2010.)

A

»SZOCIÁLIS GRADIENS KONKAVITÁSA«. Az egészségi állapot és a társadalmi
problémák, valamint a társadalmi ranglétrán való elhelyezkedés közötti összefüggés
nem egy egyenes, hanem egy ellapuló görbe szerint alakul. Ez a konkavitás azt jelenti,
hogy a gazdagabb rétegek felé haladva, a társadalmi ranglétra egy adott fokán lévô csoport
egészsége ugyan rosszabb, mint az eggyel felette lévôé, de nem annyival rosszabb, mint
az ô alatta eggyel lévô csoporté. Azaz, az egyes csoportok között a ranglétrán felfelé haladva egyre csökken az egészségi állapot különbsége (DEATON, 2003), tehát nem egy
egyenes, hanem egy ellapuló görbével írható le a »szociális gradiens«.
A »szociális gradiens konkavitásának« további fontos következménye az, hogy ha
a társadalmi igazságtalanságokat, és a jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségeket csökkentjük (például tisztességesebb progresszív adórendszerrel, és megfelelô színvonalon
mûködô egészségüggyel, oktatásüggyel, és az egyéni életutak biztonságát garantáló társadalmi biztosítási rendszerekkel), akkor túl azon, hogy a fenti „egészség gradiens” jelenség miatt minden réteg egészségi állapotmutatói javulnak, valójában a gazdagok terheinek relatíve kismértékû növelése, a szegényebb rétegek igen nagymértékû egészségi,
és általános jólléti javulását eredményezi.16 (DANIELS, 2008.) Ezért is fontos, az igazságos, tehát tisztességes adórendszer, és a jól mûködô társadalmi szinten szervezett
társadalmi esély- és lehetôségteremtô (oktatás), és társadalmi biztonságot garantáló társadalmi szinten szervezett biztosítási rendszerek (társadalmi egészség- és nyugdíjbiztosítás, munkanélküli-biztosítás, családtámogatás, alapjövedelem stb.) kiépítése, fenntartása és az alkalmas mûködést biztosító elegendôen magas szintû finanszírozása.

1.5.§ A GDP társadalmon belüli megoszlása,
és a társadalmi problémák súlyossága

A

TÁRSADALMI JÓLÉT, ÉS A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA NEM A GDP
MÉRTÉKÉTÔL, HANEM A

IGAZSÁGOSSÁGÁTÓL FÜGG.

16

GDP TÁRSADALMON BELÜLI ELOSZLÁSÁNAK
Azokban az országokban, ahol nagyjából azonos az

Norman Daniels: Just Health: Meeting Health Needs Fairly, Cambridge University Press, 2008,
84–88. o.
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egy fôre jutó GDP, jelentôs különbségek figyelhetôk meg az egyes társadalmak lakosainak egészségi állapotában és várható élettartamában, valamint az egészségben és
betegségben töltött évek várható számában. Sôt, számos alacsonyabb egy fôre jutó
GDP-vel rendelkezô országban a lakosság egészségi állapota jobb, a várható élettartam
hosszabb, mint más, magasabb egy fôre jutó GDP-vel jellemezhetô országban. (WILKINSON,
2005.) Ez azt is mutatja, hogy az egészségi állapot egyenlôtlenségei elkerülhetôk. Az
egészségi állapot ilyen elkerülhetô egyenlôtlenségei minden esetben társadalmi igazságossági és morális probléma, s ezek össztársadalmi kötelezettségekkel kapcsolatos
problémákat jeleznek. A fejletteb, közepesen fejlett országok lakosainak várható élettartama, egészségi állapota, és számos fontos társadalmi baj (pl. mentális betegségek,
öngyilkosságok, alkohol- és drogfogyasztás, erôszakos bûncselekmények, nem várt tinédzserkori terhesség, anyai és csecsemôhalandóság, bebörtönzési ráta [azaz a társadalom büntetô hajlama], a PISA-felmérésekkel17 mért matematika, természettudományi és szövegértési képességek stb.) országok közötti különbségei semmilyen
összefüggést nem mutatnak, az egyes országok egy fôre jutó (átlagos) GDP-mértékének
a különbségeivel. Ugyanakkor ezek az egészségi, és egyéb társadalmi bajok minden
egyes országban erôteljes összefüggést mutatnak a GDP társadalmon belüli megoszlásával, illetve az ily módon mért jövedelmi egyenlôtlenség mértékével. Ebbôl eredôen
ezekben az országokban nem a további gazdasági növekedéstôl, hanem a társadalmi
igazságtalanságok és egyenlôtlenségek mérséklésétôl várható jelentôs javulás e kérdéseket illetôen. Az egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségeit okozó társadalmi egyenlôtlenségeket, és társadalmi igazságossági problémákat az különbözteti meg a természeti
csapásoktól, vagy a természeti törvényektôl, hogy ezen egyenlôtlenségek és igazságtalanságok léte, mértéke, mérséklése, netán megszüntetése teljes mértékben mi rajtunk
múlik. (WILKINSON és mtsai, 2009.)
Az egészségi állapot – társadalmi helyzettel és relatív társadalmi hátrányokkal összefüggô – elkerülhetô egyenlôtlenségei rácáfolnak számos korábbi, hagyományos, az egyéni
életvitelen, egészségmagatartáson vagy genetikai adottságokon, azaz a szinte kizárólagosan az egyén felelôsségi körébe tartozó tényezôkön alapuló magyarázatra, és ezen alapuló
egészségpolitikai megközelítésre. E magyarázatok alapján az egészségi állapot javítására
irányuló hagyományos módszerek az egyéni magatartás megváltoztatására (pl. egészséges
táplálkozás, egészséges életmód, rendszeres testmozgás, fogyás, dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás abbahagyása stb.), vagy a még modernebb, még korszerûbb orvosi technológiákhoz, eljárásokhoz, gyógyszerekhez való hozzáférés növelésére irányultak.18 Termé-

17

A PISA egy betûszó: Programme for International Student Assessment, azaz a „tanulói teljesítménymérés nemzetközi programja”. A programot a kilencvenes évek végén hívta életre a legfejlettebb országokat tömörítô Gazdasági és Együttmûködési Szervezet (OECD), amelynek 1996 óta Magyarország
is tagja. A PISA, monitorozó felméréssorozat. Három területen vizsgálja a 15 éves tanulók képességeit:
alkalmazott matematikai mûveltség, alkalmazott természettudományi mûveltség és szövegértés.
18
Például az olyan – elsôre ötletesnek tûnô – betegségmegelôzô vagy egészségnevelô programok, amelyek különbözô egyéni ösztönzôkkel vagy büntetésekkel, az egyéni felelôsség meghatározó szerepét
feltételezik, és az egyéni egészségmagatartás megváltoztatását célozzák, nem meglepô módon csak
igen korlátozott eredményt képesek elérni, sôt számos esetben afféle „áldozathibáztató”, „üldözéses
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szetesen – attól, hogy kiderült, hogy a megbetegedésekért nem kizárólag az egyéni balszerencse (genetikai örökség), és nem kizárólagosan az egyén rossz magaviselete a felelôs,
hanem az egyén hatókörén kívül álló, az egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi
tényezôk –, ezeknek a módszereknek a szerepe nem fog eltûnni. Azonban egyre világosabb, hogy egy társadalom, illetve a benne élô emberek egészsége szempontjából igazán
komoly hatása annak van, ha az adott társadalom megteremti a feltételeket ahhoz, hogy
a társadalom minden tagja minél teljesebb emberi életet élhessen. Az egészségi állapot
egyenlôtlenségei csökkentésének, az emberek egészségi állapotának a jelentôs javításának
a kulcsa az emberek képessé tétele arra, hogy minél magasabb szintû, és minél teljesebb
körû normál funkcionálóképességet érjenek el, továbbá alkalmas küszöbszint feletti mértékben részesedjenek azokból az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« (16.§), amelyek teljes körû normál funkcionálóképességük fejlesztéséhez, megôrzéséhez, és szükség
esetén helyreállításához szükségesek. (MARMOT, 2015a.) Ennek kulcsa a társadalom
igazságos és tisztességes mûködésének a megteremtése, azaz az alapvetô társadalmi igazságossági kérdések tisztázása és rendezése.

A

TÁRSADALMI IGAZSÁGTALANSÁGOK, ÉS AZ EXTRÉM EGYENLÔTLENSÉGEK MEGVÁLTOZTATÁSA KIZÁRÓLAG RAJTUNK MÚLIK, ellentétben egy ter-

mészeti csapással, amelynek legfeljebb a társadalmi hatásait tudjuk mérsékelni. A jó
hír az, hogy azokat a társadalmi egyenlôtlenségeket, amelyek alapvetôen határozzák
meg a társadalom egészségi állapotát, a várható élettartamot, a várható egészségben
és betegségben töltött évek számát, és a legfontosabb társadalmi problémákat olyan
társadalmi, jövedelmi, vagyoni egyenlôtlenségek és igazságtalanságok határozzák meg,
amelyek megváltoztatása kizárólag rajtunk múlik. Az egyenlôtlenség nem csak egyszerûen kialakul. Létrehozzák. Aktív cselekvéseket, emberi döntéseket igényel, s ezeket a
rossz emberi döntéseket, jó döntésekkel meg lehet változtatni. A piaci mûködésnek
van szerepe az egyenlôtlenségek kialakulásában, sôt, bizonyos fokú egyenlôtlenségek
kialakulása szükségszerû és társadalmilag is hasznos lehet (bizonyos ösztönzô hatások
miatt) (18.§), de világosan látni kell, hogy az extrém mértékûvé növekvô egyenlôtlenségekben a politikusok politikai döntéseinek, cselekvéseinek és nem cselekvéseinek lényegesen nagyobb szerepe van, mint a gazdasági törvényszerûségeknek. (STIGLITZ, 2013.)

prevenciós” programokká korcsosulhatnak. Ilyen például az az ötlet, hogy bizonyos laborparaméterek alapján (pl. a tartósan magas vércukorszint fennállását jelzô Hemoglobin A1C) a „jól
együttmûködô beteg” olcsóbban kapja a létfontosságú gyógyszereit (inzulin), vagy a rendszeres
szûrôvizsgálatokon részt vevô (azaz „jól viselkedô”) állampolgár kevesebb járulékot fizessen. Valójában elôre megjósolható, s pontosan lehet tudni, hogy a szociális gradiens szerint, a társadalmi
státusszal szorosan összefüggô szisztematikus eltérés lesz az egyes társadalmi csoportok „jó magaviseletében”. Egy-egy ilyen ötlet a gazdagok terheit burkolt módon csökkenti, és az egészségi állapot
szociális gradiens szerinti szisztematikus egyenlôtlenségeit növeli. Azaz az erkölcsileg felvállalható
célokkal épp ellentétes hatást fog kiváltani.
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…az elsôszámú lényegi pont az, hogy mindaz a probléma, amivel szembe kell nézzünk nem
a mennyekbôl esett ránk. Ezek a problémák emberek rossz döntéseinek következményei. Ezért,
az emberek, jó döntésekkel helyre tudják ezeket hozni…
Bernie Sanders szenátor (2015)

1.6.§ Elsôdleges társadalmi javak és a költségvetési
megszorítások (austerity)

A

Z »ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK« MAGUKBAN FOGLALJÁK AZ »EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOT ELEVE MEGHATÁROZÓ TÁRSADALMI TÉ-

NYEZÔKET«. Ha összehasonlítjuk az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi
tényezôket«, és ezek összefüggéseit az emberi lét – társadalmi igazságossági koncepciók
által meghatározott – alapvetô fontosságú szükségleteivel,19 továbbá a társadalom igazságos és tisztességes mûködése szempontjából alapvetô fontosságú elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézményekkel,20 akkor két alapvetô felismerésre lehet
jutni:
(i) A társadalmi igazságosság, és a polgárok egész életúton át tartó teljes körû normál
funkcionálóképessége szempontjából fontos ún. »elsôdleges prioritású társadalmi
javak« (16.§), és az e javakat közvetlenül biztosító elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények,21 valamint az egészséget meghatározó társadalmi tényezôk (»social determinants of health«) között elsôre meglepô viszony
áll fenn: a különbözô társadalmi igazságossági koncepciók szerinti »elsôdleges prioritású társadalmi javak«, és »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« (16.§) magukba foglalják az »egészségi állapotot eleve meghatározó
társadalmi tényezôket«.
(ii) Akár ezen társadalmi igazságossági koncepciók, akár az egészségi állapotot eleve
meghatározó társadalmi tényezôk alapján – a lényegi és stratégiai irányokat tekintve – precízen és pontosan a homlokegyenest ellenkezôjét kellene tenni mind-

19

Például: önbecsülés társadalmi feltételei, önrendelkezés, biztonság, teljes körû normál funkcionálóképesség, egészség, az egyéni készségek, képességek kiteljesítése.
20
Például: »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességesen egyenlô értéke« (14.3.§), a »tisztességesen
egyenlô esélyek és lehetôségek« (14.2.§), a túlzott egyenlôtlenségek kialakulásának elkerülésére
irányuló »disztributív igazságossági elvek« (14.1.§), és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«,
valamint az önbecsülés társadalmi alapfeltételeit biztosító társadalmi esélyteremtési (pl. oktatás),
és társadalmi biztosítási intézményrendszerek (társadalmi – egészség-, baleset-, rokkantság, keresôképtelenség, munkanélküliség, idôskori nyugdíj- – biztosítások).
21
E fogalmak részletes kifejtésére, elemzésére a késôbbiekben a maga helyén fogunk sort keríteni.
Ebben a bevezetô részben a gondolatmenet, és az itt releváns üzenetek megértéséhez elegendô,
ha ezeket a fogalmakat a maga köznyelvi értelmében értelmezi ki-ki a maga számára. Annyit elôre
kell bocsátsunk, hogy ebben a kontextusban az alapintézmények nemcsak szervezeteket, rendszereket, de például »alapvetô szabadságjogokat és jogokat«, illetôleg az ezek valós értékét garantáló
intézményeket is jelentik.
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annak, ami jelenleg válságkezelés és a költségvetési egyensúly javítását, bizonyos
GDP-alapú makrogazdasági mutatók célértékeinek elérését célzó »megszorítási,
takarékossági politikák« (»austerity-programok«22) címén történik (8.§).
Azt kell észrevegyük, hogy a 2008-as pénzügyi gazdasági válság kezelésére, de leginkább annak ürügyén alkalmazott megszorító intézkedések (az úgynevezett »austerityprogramok«), pontosan annak a fordítottját teszik, amit tenni kellene a társadalmi jólét,
és az emberek egészsége, valamint várható élettartamának növelése érdekében. A megtakarítási intézkedések keretében ugyanis a következô történik:
(i) az alapvetô társadalmi biztonsági, és társadalmi esély- és lehetôségteremtô rendszerek leépítése, rombolása (masszív forráskivonások az egészségügy, az oktatás,
a felsôoktatás, az ún. szociális ellátás, a rokkant és munkanélküli-ellátás rendszerébôl, a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos problémák);
(ii) ez párosul a gazdagok adóterheinek a legkülönbözôbb – esetenként rejtett – csökkentésével (pl. progresszív adózás lineárissá tétele, fogyasztási adók részarányának
növelése, a vállalati járulékterhek csökkentése, és a kiesô források általános adókból történô pótlása, a tôkejövedelmek, és a spekulatív tevékenységekbôl származó
jövedelmek nem megfelelô adóztatása);
(iii) és párosul az alacsonyabb jövedelmûek relatív adóterhelésének növelésével (pl. fogyasztási adók növelése).
Az ilyen intézkedéscsomagok összhatásukban a szegényektôl a gazdagok felé történô
masszív jövedelem-átcsoportosításon keresztül, extrém mértékûvé növelik a kifejezetten
nemkívánatos, és elfogadhatatlan társadalmi egyenlôtlenségeket, súlyos társadalmi károkat és emberi tragédiákat okoznak, és alapvetô igazságossági, tehát tisztességességi
és erkölcsi problémákat vetnek fel. A válság ürügyén ugyanis a társadalom tagjainak
túlnyomó többségét eszközként használják fel, egy szûk réteg további – a szegényebbek
kárára történô – gazdagítása érdekében (8.§). Ezek az intézkedések eleve elhibázottak,
ugyanis pontosan akkor erôsítik fel groteszk mértékben a társadalmi egyenlôtlenségeket;
akkor rombolják le a társadalom széles rétegeinek a vásárlóerejét és egzisztenciális biztonságát; és akkor gyengítik le a kifejezetten ilyen válságos helyzetekben a minimális
biztonságot garantálni hivatott intézményrendszereket; és akkor erôsítik fel mindezeken
keresztül az összes súlyos és elkerülhetô társadalmi, és népegészségügyi problémát,
amikor a válság, és az emberek szociális biztonságának a megrendülése miatt épp ezek
mérséklésére, kiegyenlítésére, és az emberek vásárlóerejének és egzisztenciális biztonságának a megôrzésére lenne szükség. Ez utóbbiak nélkül ugyanis eleve reménytelen
a válságból való kilábalás, fizetôképes kereslet hiányában ugyanis nem fog beindulni
a termelés, az extrém gazdagok luxusfogyasztásai pedig, nem azt a típusú fogyasztást
jelentik, amelyre bármely gazdaság, bármely válságból való kilábalását alapozni lehet.
A késôbbiekben a maga helyén részleteiben is elemezzük majd ezt a kérdést (8.§).
Itt csak annyit akarunk a gondolatmenet lezárása érdekében elôre bocsátani, hogy a
2008 óta Európa-szerte és így Magyarországon is alkalmazott, a költségvetési egyensúly helyreállítását és a gazdasági növekedés fokozását célzó megszorítási intézkedések
22

Az „austerity” megtakarítást jelent. A „megtakarítási program” mellett a „megszorító intézkedések”,
vagy a „költségvetési egyensúly helyreállítását” célzó intézkedések, „csomagok” kifejezések használatosak.
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(„austerity-programok”) alapvetô tévedése az, hogy a széles tömegek vásárlóerejét (életerejét és egészségét) rombolják le. Egy ilyen austerity-program elgyengíti, inadekváttá
teszi, vagy egyenesen felszámolja a társadalmi biztonság és igazságosság legalapvetôbb
intézményeit.23 Ezzel szemben a válságból való kilábaláshoz a gazdasági termelés beindulása lenne szükséges, amely azonban – amint azt az elmúlt nyolc év is, és az 1929-es
gazdasági világválság hasonló intézkedései is bizonyították – fizetôképes kereslet hiányában nem fog bekövetkezni.
A széles tömegek vásárlóerejének megôrzése, visszaállítása helyett a sokak elszegényítését, és a nagyon kevesek meggazdagítását szolgáló, és a társadalmi egyenlôtlenségek extrém
felerôsítését eredményezô úgynevezett „austerity”, azaz „megtakarítási programok” ideológiája az, hogy a takarékossági intézkedések „helyreállítják a befektetôk bizalmát”24 (mármint
azokét a pénzügyi spekulánsokét, akik a válságot okozták), és ha helyreállt a befektetôk
bizalma, és a gazdagok még gazdagabbak lettek, akkor majd egyszer megindulnak a befektetések, a gazdaság kievickél a válságból, és „a jólét mintegy lecsorog, leszivárog az
alsóbb rétegekhez is”.25 Az alapvetô tévedés itt az, hogy nem a befektetôi bizalom vagy képesség az, ami miatt immár nyolc éve nem kifelé evickélnek a gazdaságok a válságból,
hanem egyre mélyebbre ássák bele magukat. A széles tömegek elszegényedése, elszegényítése, és a vásárlóerejük lerombolása az, ami miatt nincs meg az a fizetôképes kereslet,
aminek a megléte esetén érdemes lenne a termelésbe befektetni. A probléma ennél természetesen összetettebb, több más súlyos hiba húzódik meg az austerity-programok, és
ideológiájuk mögött. Ezeket a késôbbi részekben a maguk helyén fogjuk megfelelô mélységben tárgyalni (8.§).
23

Az austerity-programok elhibázottságával (8.§) kapcsolatosan számos könyv látott napvilágot az
elmúlt években. Ezeknek már a címe is sokatmondó. A jelen gondolatmenet illusztrálása érdekében
érdemes néhány könyvcímet átfutni: (i) Mark Blyth: Austerity: The History of a Dangerous Idea,
Oxford University Press, 2015; (ii) David Stuckler & Sanjay Basu: The Body Economic: Why
Austerity Kills? Recessions, Budget Battles and the Politics of Life and Death, Basic Books, 2013;
(iii) John Quiggin: Zombie Economics: How Dead Ideas Still Walk Among Us, Princeton University
Press, 2010; (iv) Ted Schrecker & Clare Bambra: How Politics Makes Us Sick: Neoliberal Epidemics, Palgrave Macmillan, 2015; (v) Kerry-Anne Mendoza: Austerity: The Demolition of the
Welfare State and the Rise of the Zombie Economics, New Internationalist, 2015; (vi) John F.
Weeks: Economics of the 1%: How Mainstream Economics Serves the Rich, Obscures Reality and
Distorts Policy? Anthem Press, 2014.
24
Itt terjedelmi okok miatt nem térünk ki arra, hogy miért is nem az államok állítólagos pazarlása,
állítólagos felelôtlen viselkedése okozta a 2008-as világválságot. E kérdéskörre késôbb visszatérünk
(8.§). Fontos érteni, hogy a pénzügyi szektor magáncsôdjei, a bankmentô csomagokon keresztül
az USA-ban a „too big to fail” (azaz túl nagy a bank, hogy csôdbe engedjük menni) érveken keresztül, az európai országokban pedig sokkal inkább a „too big to bail” (túl nagy a csôd, hogy ki
lehessen menteni a bankokat) kényszerpályái miatt, hogyan konvertálták át államadóssággá, és
államháztartási hiányokká, majd ebbôl késôbb hogyan született meg a pazarló és felelôtlen állam
mítosza (lásd például: Írország, Spanyolország, Olaszország esetét), majd ebbôl hogyan indultak
el az austerity-programok, és ezeken keresztül hogyan lettek ráterítve, szinte minden fejlettebb ország
lakosságára a pénzügyi szektor felelôtlen kockázatvállalásai, és egyéb ügyletei miatti magáncsôdök.
25
Ez az ún. »trickle-down economy« ideológiája, amit magyarul talán a »leszivárgási-elmélet« (de inkább ideológia) kifejezésre fordíthatunk.
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… ebben az erkölcstelen rendszerben, a középpontban egy bálvány van, és a világ bálványként imádja ezt a »pénzistent«. A pénz parancsol! … Hogy megvédjék ezt a bálványt,
mindenki összetömörül a középpontban, s elhullanak a végek, elhullanak az idôsek, mert
ebben a világban nincs hely számukra. Egyesek rejtett eutanáziának nevezik ezt a magatartást … És elhullanak a fiatalok, akik nem találnak munkát, nem találják meg a méltóságukat … Hogy megvédjék ezt a bálványimádó rendszert, megalkotják a »szemeteskosár
kultúráját«: leselejtezik a nagyszülôket, és leselejtezik a fiatalokat. És nekünk nemet kell
mondanunk a szemeteskosár kultúrájára. Azt kell mondanunk: igazságos rendszert akarunk! Olyan rendszert, amelyben mindannyian elôre jutunk … Nem akarjuk ezt a rendszert, amely a pénzt, s nem az embert helyezi a középpontba…
A. Tornielli & G. Galeozzi: Ferenc pápa: Ez a gazdaság öl (2015, 48–49. o.)

1.7.§ Miért nem keverhetôk össze a technikai és az elvi,
morális szintek?

A

TECHNIKAI ÉS AZ ELVI, STRATÉGIAI SZINTEK NEM KEVERHETÔK ÖSSZE.
Ha az egészség, az egészségügy, az oktatás és számos más, az emberek életét,
életlehetôségeit nagymértékben meghatározó elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû társadalmi intézmény problémáiról, és helyzetének javításáról gondolkodunk, akkor
azt kétféle szinten tehetjük meg:
(i) A TECHNIKAI SZINTEKEN, azaz szakmai, szakpolitikai, gazdasági, menedzsment, rendszerszervezési szinteken, ezek az elsôdleges fontosságú társadalmi intézmények mind egyenként, mind egyes részeit tekintve (pl. alapellátás–szakellátás
vagy közoktatás–felsôoktatás), mind egymással való szakpolitikai összefüggéseikben igen részletesen, és igen sok mélytechnikai, szakmai tartalommal elemezhetôk,
kezelhetôk.
(ii) ELVI, STRATÉGIAI SZINTEN e rendszerek az alapvetô társadalmi igazságossági
alapértékek, alapelvek, alapvetô célrendszer szerint elemzendôk és kezelendôk.
Az egyes »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« – és az,
hogy hogyan kell megszervezni és finanszírozni azt, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« minden egyes polgár számára hatékonyan és igazságos, tehát tisztességes
módon biztosítani tudják – technikai, szakmai és szakpolitikai szinten egyenként is rendkívül összetettek. Ebbôl eredôen mûködésük fenti értelemben vett technikai, szakpolitikai,
gazdasági elemzése egyenként is rendkívül komplex, és számos bonyolult technikai kérdést
foglal magában. E technikai szintû kérdések rendkívül fontosak e rendszerek alkalmas
mûködése, a mûködésfinanszírozása, mûködtetése és irányítása szempontjából. E technikai, szakpolitikai szinten rengeteg elemzés, szakirodalom áll rendelkezésre – értelemszerûen, már mennyiségi okok miatt is vegyes színvonalon. Ebben az írásban ezekre a
technikai, szakpolitikai és szakmai kérdésekre emiatt sem térünk ki – a súlyos társadalmi
bajokat okozó hiányosságok elsôsorban nem a technikai anyagok és tudások terén állnak
fenn.
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A komplexitás, a technikai összetettség miatt a szakpolitikai, technikai érvanyag az
érdeklôdô, megfelelô általános mûveltségû, de nem szakember polgárok számára alapvetôen nehezen értelmezhetô, intellektuálisan nehezen hozzáférhetô, minthogy magas
szintû képzettséget és szaktudást igénylô interdiszciplináris szakmákról van szó. Ennek
két fontos következménye van. Egyrészt az átlagember, de még az átlagnál jobban érdeklôdô, és jobban felkészült nem szakember is lényegében kiszorul a szakpolitikai szinten
zajló vitából, diskurzusból. A kívülálló nem feltétlenül érti azt a speciális, és némileg belterjes nyelvezetet és szakzsargont, amit a hozzáértô szakértôk, szakpolitikusok és menedzserek beszélnek, illetôleg nem ismeri azokat az egyes bonyolultabb technikai összefüggéseket, amelyek alapján kellô mélységben érthetné, hogy mirôl beszélnek. Ez azt a veszélyt
is hordozza magában, hogy az egyes elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû társadalmi alrendszerek, mindenkit érintô társadalmi igazságossági és morális szintû kérdéseiben egy viszonylag szûk, belterjes szakértôi, szakpolitikusi kör mintegy kisajátítja az
adott területet érintô diskurzust. Ez egy sajátos belterjességhez, sôt akár szakmai provincializmushoz is vezethet. A fô probléma azonban az, hogy a magas szintû technikai és
szakmai ismeretek, semmiféle morális értelemben vett többletlegitimációt nem jelentenek
a technikai szintû kérdések mögött meghúzódó, s a társadalom minden egyes tagjának
az életét, életkörülményeit meghatározó, és természeténél fogva nem technikai, hanem
morális és társadalmi igazságossági szintû kérdések eldöntéséhez. Ez társadalmilag veszélyes. Súlyos társadalmi igazságossági, tisztességességi és morális problémákhoz vezet
az, amikor a technikai szinteken, a technikai döntések mentén lopakodó módon, szinte
észrevétlenül, és ezért nem számonkérhetô módon dôlnek el stratégiai, és a társadalom
egészét alapvetôen érintô kérdések e rendszerek kapcsán.26 A „dôlnek el” valójában azt
jelenti, hogy egy belterjes szakértôi kör a saját életérzései, értékrendje, elôítéletei alapján
a technikai szinteken, a nyilvánosság kizárásával, s egyben a nyilvánosság általi számon
kérhetôség és elszámoltathatóság kizárásával dönt el olyan, a természeténél fogva morális
szintû társadalmi igazságossági kérdéseket, amelyek eldöntésében a magas szintû technikai tudásuk semmiféle többlet morális kompetenciát nem jelent.
Másrészt, ha ezekrôl az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû társadalmi alrendszerekrôl túlnyomórészt a technikai, szakpolitikai szinten folyik a diskurzus, és az
még a kifejezetten érdeklôdô, és az átlagosnál jobban felkészült laikusok számára is nehezen értelmezhetô, akkor szinte kizárt, hogy a társadalom tagjainak az értô és informált
támogatását meg lehessen szerezni, a minimálisan szükséges kritikus tömegben e rendszerek megfelelô színvonalú fejlesztéséhez, fenntartásához, mûködtetéséhez és mûködés26

Lehet, hogy technikai, hatékonysági szinten értelmezhetô az ún. bürokráciacsökkentés, és esetleg
pozitív eredményekkel járhat ez a homályosan specifikált célú és tartalmú intézkedés. Bármit is
jelentsen a technikai szintet jelentô ún. bürokráciacsökkentés, az teljesen biztos, hogy például a társadalmi egészségbiztosítás alapintézményének a bürokráciacsökkentés címén történô megszüntetése
a társadalom egészséggel, megbetegedéssel kapcsolatos ellátási biztonságát, anyagi és egzisztenciális
biztonságát, és egész életútjára vetített életlehetôségeit alapvetôen érintô fundamentális jelentôségû
társadalmi igazságossági, morális, stratégiai és politikai kérdés. Ennek az eldöntése szempontjából
inadekvát az a hatékonyságra hivatkozó technikai szint, amelyen az ún. bürokráciacsökkentés egyáltalán értelmezhetô lehet, továbbá maga az ún. bürokráciacsökkentés a »társadalmi egészségbiztosítás« alapintézményének a felszámolásával összefüggésben egyáltalán nem is értelmezhetô.
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finanszírozásához. Az emberek többsége ugyanis nem érti a technikai és szakpolitikai
érveket,27 nem érti, vagy nem tudja értelmezni a technikai és szakpolitikai nyelven elôadott
problémákat. Ezért nem is érti azok jelentôségét, értelmét, kihatását, következményeit
a saját sorsára nézve sem. Így az átlagpolgár egy-egy kifejezetten káros intézkedés esetén
nem, vagy igen nehezen mobilizálható a minden egyes polgár biztonságát, életlehetôségeit garantáló, és életkörülményeit meghatározó »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézmények« támogatására és megvédésére; ami pedig saját személyes
biztonsága, életlehetôségei, és az ehhez fûzôdô alapvetô érdekeinek a megvédése lenne.28
E rendszerek megfelelô hosszú távú mûködése, stabilitása, fenntarthatósága nem képzelhetô el a társadalom támogatottsága, és annak hosszú távú fennmaradása nélkül. Ez a
társadalmi támogatottság nem építhetô fel, és nem tartható fenn a minimálisan szükséges
kritikus tömegben, akkor, ha az e rendszerekkel kapcsolatos diskurzus kizárólag – egy a
„kívülálló”, a „laikus” „nem szakmabeliek” számára lényegében intellektuálisan hozzáférhetetlen – belterjes szakpolitikai és technikai szinteken, s e szinteknek megfelelô belterjes szakzsargonban történik. Igaz persze, hogy a szóban forgó rendszerek összetettsége,
mûködtetésének technikai bonyolultsága miatt a technikai, szakpolitikai szinteken egyáltalán nem eliminálható a szakértelem, illetôleg bizonyos bonyolultság. Ugyanakkor a
közérthetôségre, és a köz bevonására való törekvés, a problémák közérthetô nyelven történô
megfogalmazása kötelezô követelmény kell legyen.
Harmadrészt, az igazán lényeges társadalmi igazságossági és morális kérdések a
demokratikus kultúrában gyökerezô fogalmi apparátussal, és mindenki által ismert
nyelvezetben közérthetôen tisztázhatók. A szakértôk felelôssége is a problémák, a szakmai tartalom, és a szakzsargon lefordítása közérthetô, felfogható nyelvezetre. A megfelelô felkészültség, a szakértelem és a szakmai tisztesség alapvetô fontosságú, és nem
helyettesíthetô, abban, hogy amint a társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi kérdések tisztázódtak, akkor biztosított legyen az, hogy az érintett elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézmények mûködése megfeleljen a nyilvánosan tisztázott és rögzített igazságossági, tehát tisztességességi követelményeknek.

V

ÉGEZETÜL, a félreértések elkerülése érdekében le kell szögezni, hogy ennek a
szakmabeliek és laikusok közötti problémának semmi köze az úgynevezett »politikai kormányzáshoz« (13.4.§), ami valójában a formálisan felelôs, a közügyek elômozdítására megválasztott, és a választók által eltartott – de még a formális felelôsségnek megfelelô, minimális felkészültség megszerzésére is lusta és hanyag – politikusok
hatalmi arroganciájának a sajátosan eufemisztikus megnevezése, a tudás és a szakértelem szükségességének, és megbecsülésének a tagadása, és rendkívül súlyos, emberi
életekben is kifejezhetô társadalmi károkat okozó megnyilvánulása.

27

Megjegyzendô, hogy nem csak a laikusok nem értik ezeket a kérdéseket. Például egy oktatási szakpolitikai kérdésekben járatos szakember sem feltétlenül érti az egészségpolitikai, vagy más szektorspecifikus szakpolitikai koncepcióit és összefüggéseit, vagy egy egészségpolitikai szakértô sem biztos, hogy érti az oktatáspolitikai érveket stb.
28
Nemcsak az átlagos polgárok, de még az egészségügy szereplôi sem fogták fel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint a társadalmi egészségbiztosítás alapintézményének felszámolásával kapcsolatos ún. „bürokráciacsökkentô”-intézkedés valódi veszélyeit és káros hatásait.
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A szakértelem egyáltalán nem „bolsevik trükk”, mint azt egyszer valaki kinyilatkoztatta; s az úgynevezett »politikai kormányzással« (13.4.§) soha nem helyettesíthetô.
Az állam és az ország mûködtetésével kapcsolatos, és szakértelmet, hozzáértést igénylô
feladatok e jelszó hatására nem szûnnek meg. A »politikai kormányzás« jelszava nem
helyettesíti a szakértelmet, nem is teremt szakértelmet, továbbá nem ad felmentést a
felkészületlen, félmûvelt, és csak a hatalmi pozíciók elfoglalására, és a mások feletti
hatalom gyakorlásának az öncélú örömére vágyó személyeknek, politikai csalóknak és
kalandoroknak, a közügyek iránti alázattal, a felelôsségteljes felkészültséggel és szakszerû
cselekvésekkel kapcsolatosan fennálló személyes, és elévülhetetlen erkölcsi felelôsségét.

1.8.§ Néhány társadalmi igazságossági,
tehát tisztességességi kérdés

A

Z EGÉSZSÉGÜGY, AZ OKTATÁS ÉS AZ EMBEREK TÉNYLEGESEN REALIZÁLHATÓ ÉLETESÉLYEIT, ÉLETÉT ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEIT AZ »ELSÔDLEGES

PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK« (16.§) biztosításán keresztül alapvetô jelentôségû
az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«
fenntartása, hosszú távú stabil, kiszámítható, és alkalmas szinten finanszírozott mûködésének biztosítása, garantálása, és ennek fontossága. Ez önmagában csak a technikai,
szakmapolitikai szintû érvekkel, a technikai szakpolitikai szintrôl kiindulva nem támasztható alá, és nem védhetô meg a szükséges és elégséges mértékben. Ennek alapvetô oka
az, hogy – egy közepesen fejlett vagy fejlett országban, mint amilyen Magyarország is –
egyáltalán nem technikai, nem hatékonysági és nem is gazdasági típusú kérdés az, hogy
mely társadalmi javak társadalmi erôforrásokból történô biztosítása kell, hogy elsôdleges
prioritást élvezzen, és ebbôl eredôen melyek azok az alapintézmények, amelyek elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségûek. Ezek a kérdések elsôdlegesen és mindenekfelett
igazságossági, tehát tisztességességi, azaz erkölcsi kérdések. E kérdések tisztázásához és
egyszer s mindenkorra történô rögzítéséhez a morális szintû társadalmi igazságossági,
tehát tisztességességi kérdések feltevése és megválaszolása szükséges. Az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmény-rendszerek fenntartása, és hosszú távú
stabil mûködésének a biztosítása ugyanis elsôdlegesen erkölcsi kérdés. Az alábbiakban
az egészség és az egészségügy ügye, mint példa kapcsán illusztráljuk, hogy az egyes elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények beazonosításához, és hosszú
távon stabil és kiszámítható mûködéséhez milyen morális szintû társadalmi igazságossági
kérdések tisztázása szükséges.29

29

Ilyen és hasonló kérdések a többi elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû problématerület és
ágazat (például: oktatás, felsôoktatás, nyugdíj, rokkantság, keresôképtelenség, munkanélküliség) kapcsán megfogalmazhatók; természetesen a szakpolitikai sajátosságok szerinti specifikus eltérésekkel.
Másrészt, bármely olyan probléma esetében felteendôk az ilyen jellegû kérdések, ahol valakik arról
akarják meggyôzni a társadalmat, hogy olyan fontos össztársadalmi ügyrôl, közcélokról és közérdekrôl
van szó, amelyre társadalmi erôforrásokat kell áldozni, és amelynek prioritást kell biztosítani. Sok közügynek mondott dologról derülhet ki, hogy valójában nem az, az e kérdésekre adott válaszok alapján.
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UGYANAZON TÁRSADALOM TAGJAI TARTOZUNK-E MORÁLIS ÉRTE-

LEMBEN EGYMÁSNAK, ÉS HA IGEN, MIVEL

tartozunk kölcsönösen egymásnak,
egymás egészségének elômozdítása, védelme, illetôleg a megbetegedettek ellátása,
vagy a tartós állapotkárosodásban szenvedôk teljes körû normál funkcionálóképességének helyreállítása, megôrzése tekintetében? Ez a kérdés, figyelembe véve az
»egészséget eleve meghatározó társadalmi tényezôkre« vonatkozó tényeket, lényegesen szélesebb és mélyrehatóbb, mint a hagyományos közegészségügyi, népegészségügyi intézkedések, illetôleg az orvosi és egészségügyi ellátás kérdése.
(2) AZ EGÉSZSÉG, AZ EGÉSZSÉGÜGY, TOVÁBBÁ AZ EGÉSZSÉGET BEFOLYÁSOLÓ MÁS TÉNYEZÔK BÍRNAK-E VALAMILYEN SPECIÁLIS, MORÁLIS JELENTÔSÉGGEL, vagy ezek csak ugyanolyan közönséges szolgáltatást és árucikket jelentenek mint a mosópor, a televízió, vagy bármilyen más közönséges piaci cikk?
Ha igen, miben áll ez a speciális morális jelentôség? (16–17.§§) E kérdések megválaszolásához fontos, hogy értsük, hogy az egészséggel kapcsolatos szükségletek
kielégítése kapcsolódik-e társadalmi igazságossági célokhoz, és ha igen, akkor hogyan. Ha sikerül tisztázni, hogy a társadalmi igazságosság szempontjából miben
áll az egészség speciális, morális jelentôsége, és miért, milyen alapon, akkor ez alapján lehet meghatározni az egészséggel, és az egészségügyi ellátással kapcsolatos
társadalmi szinten teljesítendô erkölcsi kötelességeink mibenlétét is.
(3) ELFOGADHATÓ VERSUS EL NEM FOGADHATÓ EGYENLÔTLENSÉGEK. Milyen
esetekben jelentenek társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi problémát is
az egészségi állapot egyenlôtlenségei? Milyen alapon? Vannak-e elfogadható egyenlôtlenségek, s melyek a morálisan nem elfogadható egyenlôtlenségek (10.§; 13.1.§;
13.5.§; 14.2.§; 16.4.§; 18.8.§) az egészségi állapotban? Milyen alapon? A fô
kérdés itt az, hogy mely társadalmi, politikai tényezôk, illetve szakpolitikák azok, amelyek kihatással vannak a társadalom egészségi állapotára, illetve eleve meghatározzák az egészségi állapotot, és az egészségi állapot egyenlôtlenségeit. Ezek azonosítása, és hatásuk megértése fontos az egészséggel kapcsolatos társadalmi szinten
teljesítendô erkölcsi kötelességeink behatárolásához, másrészt az ezzel kapcsolatos
alapelvek, célok, beavatkozások és intézmények meghatározásához.
(4) HOGYAN TUDJUK AZ EGÉSZSÉGI SZÜKSÉGLETEKET IGAZSÁGOSAN, TEHÁT
TISZTESSÉGESEN KIELÉGÍTENI A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ERÔFORRÁSOK VÉGESSÉGE ÉS KORLÁTAI KÖZÖTT? Hogyan tudjuk igazságosan, tehát tisztességesen rangsorolni az egészségi szükségleteket, illetve azok ellátását, olyankor, amikor nem tudunk minden szükségletet kielégíteni? Itt a prioritások igazságos, tehát
tisztességes felállításának a kérdései, és a procedurális igazságosság normatív szabályai jelennek meg. A tisztességes priorizálás és a procedurális igazságosság normái
közvetlenül érintik a döntések morális legitimitását. Az igazságtalan, tehát tisztességtelen prioritások, illetve a procedurális (eljárási) igazságosság normáinak a semmibevétele, morálisan illegitimmé és érvénytelenné teszi a döntéseket. Miért és milyen
esetekben fontosak a procedurális (eljárási) igazságosság mint tisztességesség normái? Vannak olyan problémák, amikor nem lehetséges tartalmilag egyetlen igaz
és igazságos megoldásra jutni; több jogos, legitim és alapvetôen igazságos, tisztességes, ezért méltánylandó, ámde egymással nem egyezô megoldás is létezhet. Ilyen
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döntési helyzetekben a feladat nem az, hogy megtaláljuk az egyetlen tartalmilag
igaz és igazságos megoldást, mert ilyen nincs, de legalábbis miáltalunk nem található meg. Ezekben az esetekben a döntések morális legitimációja, és a probléma
tisztességes és igazságos megoldása, az eljárás, és az eljárási szabályok átláthatóságán, nyilvánosságának, és közérthetôségének biztosításán, az érintettek érdemi
bevonásán, az erôfölénnyel visszaélô, illetve önzô, és nem a közjót szolgáló szempontok kizárásán, azaz összességében az eljárás tisztességességén, igazságosságán
keresztül biztosítható. Az alapfeltevés az, hogy ilyen esetekben, ha maga az eljárás,
azaz a procedúra igazságos, tehát tisztességes, akkor az annak eredményeképpen a
felek között kialakuló eredmény is igazságos, tehát tisztességes, azaz morálisan érvényes és legitim. A procedurális igazságossággal kapcsolatos alapelveket, alapvetô
szabályokat és követelményeket az írás késôbbi részében fogjuk ismertetni (13.§;
19.2.§).
(5) A REFORMOK MORÁLIS LEGITIMITÁSA, IGAZSÁGOSSÁGA, TISZTESSÉGESSÉGE. A procedurális igazságosság normatív szabályait is figyelembe véve, mikor
nevezhetô igazságosnak, tehát tisztességesnek egy egészségüggyel, vagy bármely
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézménnyel« kapcsolatos
átalakítás, illetve úgynevezett reform. E reformok számos igazságossági, tehát tisztességességi szabályt, felelôsségi, elszámoltathatósági és erkölcsi kérdést vetnek fel.
E rendszerek átszervezése, átalakítása, úgynevezett reformjai egyáltalán nem szabadon választható mûfajt jelentenek, szó sincs arról, hogy bárki, aki épp arra jár,
vagy épp hatalmi pozícióba jut, úgy ötletelhet, ahogyan csak akar, és azt tehet, amit
csak nem szégyell. E rendszerek mûködése generációs távlatú, átszervezéseinek,
reformjainak kihatása, következményei, releváns idôtávja szintén generációs távlatokban jelentkeznek. E rendszerek bármely átszervezése, reformja a technikai
szinten, szakmai felkészültséget igényel, az elvi szinten pedig a legsúlyosabb morális felelôsségi kérdéseket veti fel.
Ezekhez hasonló kérdéseket minden alrendszer kapcsán fel lehet tenni – alrendszerenként, annak speciális szerepétôl, helyétôl függôen némileg eltérô tartalommal –, de
ugyanazon morális jelentôséggel.

A

Z EGÉSZSÉG, ÉS AZ OKTATÁS ÜGYÉNEK A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG
SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT MORÁLIS ÉS POLITIKAI JELENTÔSÉGE VAN

(16–17.§§). Miért? Röviden azért, mert egyrészt az ember veleszületett erkölcsi, és
természetes képességeinek (6.3.§) kibontakoztatása alapvetô fontosságú ahhoz, hogy
minden egyes polgár egész életén át a társadalomnak, a társadalmi együttmûködésben
»teljes körû normál funkcionálóképességgel« részt vevô tagja lehessen, s a lehetô legmagasabb szintû élettervet tudja kialakítani és megvalósítani élete során.
Ehhez egyrészt alapvetô fontosságú egy olyan társadalmi esélyteremtési és oktatási
rendszer, amely minden egyes a társadalomba beleszületett személyt – családi és társadalmi helyzetétôl függetlenül – segít a születéskori képességeinek megfelelô ambíciók
és élettervek kialakításában, a születéskori erkölcsi és természetes képességeinek, lehetô
legmagasabb szintû kibontakoztatásában, és a képességeinek megfelelô ambíciók és
életterv megvalósításában.
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Másrészt ahhoz, hogy a társadalomba beleszületett emberek egész életükön át a
társadalmi együttmûködésben teljes körû normál funkcionálóképességgel részt vevô polgárokként élhessenek, elengedhetetlenül fontos a teljes körû normál funkcionálóképességük folyamatos fejlesztése, megôrzése, vagy szükség esetén annak helyreállítása. Ebbôl
ered az egészség megôrzésének, védelmének, a betegségek megelôzésének, a megbetegedettek meggyógyításának, illetôleg a balesetet, sérülést, illetôleg tartós egészségkárosodást szenvedettek minél jobb funkcionálóképessége helyreállításának (a rehabilitáció), az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôsége. Ugyanakkor az egészséget
eleve meghatározó társadalmi tényezôkre vonatkozó tények ismeretében, az egészséggel
kapcsolatos társadalmi igazságossági és morális kérdések e tényezôkre, illetve e tényezôk igazságos és morálisan elfogadható megoszlására is vonatkoznak. Így az egészséggel, és az egészséget eleve meghatározó társadalmi tényezôkkel kapcsolatos társadalmi
igazságossági és morális megfontolások, lényegében minden fontos társadalmi alrendszert érintenek. A polgárok teljes körû normál funkcionálóképessége ugyanis nemcsak
betegségek, hanem más okok miatt is megrendülhet, különösen baleset, sérülés, bármely
ok miatt elôálló keresôképtelenség, munkanélküliség, vagy egy bizonyos életkor (vagy
biológiai állapot) elérését követôen.
A polgárok teljes körû normál funkcionálóképessége szempontjából »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§), és az azokat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« a modern kori fejlettebb társadalmakban a »szabad emberhez méltó demokrácia« alapvetô védôbástyái is. (SUNSTEIN, 2004.) Ha
ugyanis a polgárok teljes körû normál funkcionálóképesége megrendül, vagy bármely
okból nem képesek egész életükön át gyakorolni »két születéskori morális képességüket«
(azaz, az igazságérzetre és önrendelkezésre való képességüket) (6.3.§), akkor »önbecsülésük, méltóságuk, és szégyenmentes életük társadalmi alapfeltételei« is megrendülnek
vagy megszûnnek. Ez egy bizonyos szinten oda vezet, hogy az adott személy már nem
képes élni a számára biztosított jogokkal és lehetôségekkel, s ezek valós értéke elvész a
számára. Ha ez – például egy nagy gazdasági válság, és az annak kezelésére bevezetett,
elhibázott válságkezelési intézkedések következtében – tömegesen következik be, akkor
a formálisan deklarált alapvetô szabadságjogok, jogok és lehetôségek valós értéke tömegek számára szûnik meg és vész el. Ha az alapvetô szabadságjogok, jogok és lehetôségek valós értéke a polgárok tömegei számára megszûnik, akkor valójában megszûnik
a szabadság és a »szabad emberhez méltó demokrácia«, még akkor is, ha formálisan
megmaradnak a demokratikus mûködés keretei és díszletei. E kérdésekre a késôbbiekben részletesen visszatérünk.
Mint korábban említettük, az egészség, a társadalmi egészségbiztosítás és az egészségügy, továbbá az »egészséget eleve meghatározó társadalmi tényezôk« speciális, morális
jelentôségével kapcsolatos kérdések megválaszolásához fontos, hogy értsük azt, hogy az
egészséggel kapcsolatos szükségletek kielégítése, hogyan viszonyul más társadalmi igazságossági célokhoz. Az egészségüggyel, de számos más elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû társadalmi alrendszerrel kapcsolatos súlyos problémák hátterében az áll,
hogy a mögöttes, társadalmi igazságossági koncepció nyilvános tisztázása és rögzítése
(ami egyben egy ország, illetve társadalom jövôképének is alapvetô fontosságú része),
az elmúlt több mint egy negyed évszázad során nem történt meg. A túl gyakori és túl
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sokszor változó irányú rendszerátalakítások eltérô, egymással sokszor ellentétes és inkonzisztens mögöttes célrendszerek alapján történtek. Ezeket a mögöttes célrendszereket
vagy eleve nem is tették nyílttá, vagy eleve nem is tisztázták, vagy eleve zavarosok és nyilvánosan tisztázhatatlanok voltak. Összességében az ilyen, elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények hosszú távú stabilitása, mûködése szempontjából
szükséges erkölcsi és politikai legitimációt, és a minimálisan szükséges kritikus tömegû
társadalmi támogatottságot, szinte egyetlen úgynevezett reform kapcsán sem sikerült
megteremteni. Ezek kapcsán ismételten megállapítható, hogy nem a szakmai, szakpolitikai, technikai szintû kompetenciák és koncepciók hiánya volt a fô probléma, noha sok
esetben ezen a szinten is sok hiányosság érhetô tetten. A fô probléma mindig a mögöttes
társadalmi igazságossági, stratégiai szintû célrendszer, és a társadalom megfelelô, e kérdésekre is kiterjedô, széleskörûen ismert és elfogadott, morálisan és politikailag legitim
jövôképének a hiánya (vagy zavarossága, vagy inkorrektsége, tisztességtelensége), és
társadalmi támogatottságának a hiánya volt.30 Ezért is kell az alapvetô társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi koncepciókat megismerni, és az alapvetô igazságossági
elveket és célokat tisztázni.

1.9.§ Az alapintézmények stabilitásának elôfeltétele,
a társadalmi igazságossági kérdések
rögzítése

E

GY ÚJ TÁRSADALMI SZERZÔDÉSRE VAN SZÜKSÉG A LEGALAPVETÔBB ELVI
KÉRDÉSEKET ILLETÔEN. Ahhoz, hogy a rendszerváltás óta eltelt több mint egy

negyed évszázadnyi, sok esetben téves bolyongás után az ország a társadalmi igazságosság legalapvetôbb esélyteremtô, és társadalmi biztonságot garantáló intézményei kapcsán
rátaláljon egy helyes útra, nem elég a felszínt kapargatva az éppen aktuális politikai
és szakpolitikai ügyekkel, illetve az egyes bulvársajtó szintû – bár kétségkívül súlyos és
aggasztó –, egyedi politikai botrányokkal foglalkozni. Eggyel hátrébb lépve, a társadalmi igazságosság, az igazságos, tehát tisztességes társadalmi mûködés, a társadalmi
együttmûködés, és az abban részt vevôk tisztességes együttmûködési feltételeinek a tisztázása, és ezek alapján egy társadalmi szintû megegyezés, ha úgy tetszik új társadalmi
szerzôdés kialakítása szükséges, legalább a legalapvetôbb alapelveket és az alapintézményeket illetôen.
Ha ezeket sikerül tisztázni, akkor válik világossá, hogy olyan alapvetô fontosságú társadalmi alrendszereknek, mint az oktatás vagy egészségügy, illetve a társadalmi biztonság,
és a társadalmi kockázatok kezelésének egyéb intézményei (munkanélküliség, rokkantság, idôskori nyugdíj stb.) mi is a valós szerepe és fontossága egy igazságos és tisztes-

30

A magyar egészségügy például ebbôl eredôen az elmúlt több, mint egy negyed évszázadban, egy
két és félévtizedes egy irányba történô konzisztens fejlôdés helyett 1-2, esetleg 2-3 évente változó
tartalmú és irányú, egymással sok esetben ellentétes, inkonzisztens átfogó, és jó esetben is egyenként
legalább 10-15 évnyi stabil építkezést igénylô ún. reformok áldozatává vált.
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séges társadalmi mûködés szempontjából. Milyen morális kötelessége áll fenn a társadalomnak ezek kapcsán? Milyen alapon? Ha ezek a kérdések is tisztázódnak, akkor
nyílik meg elôször a lehetôség ezen alapvetô fontosságú, és az emberek számára a teljes
életútjukon át hosszú távon, és az adott élethelyzetüknek megfelelôen is esélyeket és
biztonságot garantáló, generációs idôtávokban értelmezhetô, elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézményeknek a biztonságba helyezésére, megerôsítésére, stabilizálására. Ezt követôen nyílik meg a lehetôség az egyes intézmények szakpolitikai szintû fejlesztésére, megfelelô mûködtetésére.
Mint azt korábban részleteztük, ezeknek az elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézményeknek a megfelelô mûködése számos fontos, de alapvetôen
technikai szintû szakmai, szakpolitikai ismeretet is igényel. Egy megfelelô egészségpolitika, oktatáspolitika, felsôoktatás-politika, tudománypolitika stb. kialakításakor
komplex elosztási-hatékonysági, technikai-hatékonysági, minôségi, minôségfejlesztési,
és szektorspecifikus hozzáférési kérdéseket és problémákat szükséges igen részletesen
(is) tisztázni, megoldani. A mára kialakult helyzetben a probléma fontos része és oka
az is, hogy a társadalom fejlôdése és biztonsága szempontjából alapvetô fontosságú
alapintézmények kapcsán az elmúlt több mint egy negyed évszázadban rendkívül heterogén szakmai színvonalon, esetenként több, más esetben kevesebb e tekintetben releváns tudás alapján, leginkább technikai és szakpolitikai szintû viták folytak csak. Az
igazságos és tisztességes társadalmi mûködés szempontjából alapvetô fontosságú alapelvek, ezek szerkezete, azaz egymáshoz való viszonya tisztázása nélkül azonban az a
veszély fenyeget bármely társadalmat – a dolog lényegét tekintve alapvetôen nem technikai és nem szakpolitikai szintû –, hogy értékválasztások, morális és társadalmi igazságossági kérdések, szinte észrevétlenül technikai szinteken dôlnek el. Márpedig a
technikai szintek soha nem keverhetôk össze a stratégiai szintekkel.
Ez súlyos morális és alkotmányos veszélyeket hordoz magában, hiszen sokak számára átláthatatlanul komplex szakpolitikai és technikai szinteken az alapvetô értékek,
elvek és morális kérdések felvetése, vagy érdemi tisztázása nélkül egy-egy szûkebb szakpolitikai kör észrevétlenül (sokszor talán anélkül, hogy ô maga észrevenné vagy tudna
róla) kormányzati ciklusonként, vagy a szakminiszter „életciklusának” megfelelô, még
rövidebb idôszakonként újra meg újra átírja az alkotmányos alapelvek szintjén, a tulajdonképpeni „társadalmi szerzôdést”. Ez nem csak elmélet. Precízen, pontosan ez történt
Magyarországon például az egészségügy, és a társadalmi egészségbiztosítás alapvetô
kérdéseit illetôen az egymást 4 évente váltogató kormányok, és az átlag 2 évente változó
egészségügyi miniszterek regnálása és mûködése, és úgynevezett egészségügyi reformjai
során. Az eredmény? Ma már bárki számára szabad szemmel jól látható, ha akár betegként, akár látogatóként bemegy szinte bármelyik hazai egészségügyi intézménybe.
Az egészségügy és a társadalmi egészségbiztosítás a társadalom tagjainak egymással
kapcsolatos kölcsönös morális felelôssége alapján, minden polgár számára a születésétôl
a haláláig terjedô idôszakra egyfajta – a teljes körû normál emberi funkcionálóképesség
megôrzésével, illetôleg helyreállításával kapcsolatos – biztonságot garantál a társadalmi
szerzôdés feltételrendszerének megfelelôen. Belátható, hogy egy ilyen intézményrendszer csak akkor tud élethossziglan ilyen biztonságot garantálni, ha ô maga mint a társadalmi egészségbiztosítás intézménye is biztonságban van.
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Ebben a mûfajban a rövid táv: 4-5 év, a középtáv: 20-30 év (a generációváltásnak
megfelelô idôtáv), a hosszú táv: 70-80 év (ami az átlagos emberi élettartamnak megfelelô idôtáv). És ez nem véletlen. Az egyes polgár, és a társadalom közötti kölcsönös
kötelezettségek egy teljes életútra vonatkoznak, és a generációk közötti szolidaritást is
magukba kell foglalják. Az a 40 éves polgár, aki immár 20 éve járulékot fizet, azt tudja
(vagy tudhatja meg, ha utánajár), hogy ô most azért fizet, noha még egyszer sem szorult
rá kórházi kezelésre, hogy majd az igénybevétel pillanatában térítésmentesen ellássák,
a korábban már megfizetett hozzájárulásai alapján, ha 50 vagy 60 éves korában mégis
ellátásra szorul, akkor ezzel elkerüli azt, hogy egy esetleges súlyos betegség kezelési
költségei miatt, ô maga és családja anyagi csôdbe jusson; illetôleg, hogy elkerüli azt,
hogy a betegsége kezeltetése, vagy a család teljes anyagi csôdbemenetele mellett kelljen
választania.
Az igazságos, tehát tisztességes társadalom polgárai egészségének, és egész életén át
tartó teljes körû normál funkcionálóképességének biztonságát garantáló alapintézmény,
a társadalmi egészségbiztosítás saját biztonsága csak akkor biztosítható, ha nincs kitéve
annak, hogy az egymást négyévente váltogató kormányok, és az egymást 1-4 évente (átlag
1,8 évente) váltogató miniszterek, bármely okból (pl. politikai indíttatásból, „reformdühbôl”, szavazatmaximalizálási motivációkból, vagy csak azért, mert nekik is van egy újabb
„jó ötletük”) 1-2-3-4 évente többségi szavazati alapon, lényegében a „többség zsarnokságát” megvalósítva újra meg újra lebontsák azt, amit elôdjük elkezdett, és valami új ötlet
alapján, egy teljesen új rendszert kezdjenek építeni.
A magyar egészségügy nem utolsósorban a társadalmi szerzôdést érintô alkotmányos, sôt az alkotmányt meghatározó alapelvek és alapértékek szintjén tisztázandó,
alapvetô morális és értékválasztási kérdések tisztázatlansága, illetve lezáratlansága
miatt, immár több mint egy negyed évszázada minden miniszterrel (vagy kormánnyal)
átláthatatlan, mélytechnikai, és belterjes szakmapolitikai mûhelymítoszok és mûhelykoncepciók mentén, a következô ciklusokon esett át: (i) az elôd által megkezdett rendszerépítés leállítása, fundamentálisan eltérô irányokba terelése, az eddig elért félkész
eredmények lerombolása, (ii) új ötletek, és mûhelymítoszok alapján a saját ötlethalmaz
kidolgozása (minimum 6-9 hónap), (iii) ezen ötlethalmaznak az „egyetlen igaz”, „nagy
reformként” a rendszerre való erôszakos rávezetési kísérlete (újabb 6-9 hónap), (iv)
gyors bukás, (v) majd az utód megérkezésével ugyanezen ciklus újraindulása. Ráadásul, mindez igen rövid távú, azaz 4 éves kormányzati ciklusokon belül, azok sajátos logikája által meghatározott módon történik. Azaz, a mindenkori 4 éves kormányzati
ciklus második felében történô ötletek, illetve az úgynevezett reformok eleve kudarcra
vannak ítélve, mert egyre inkább minden a választások szempontjainak rendelôdik alá.
Azok az alapvetô kérdések, amelyek a társadalom minden tagjának a személyes
biztonságát, egészségét és életét igen nagymértékben érintik (például: a társadalmi
egészségbiztosítás kérdése, orvosi, egészségi ellátáshoz jutás feltételei, de számos ennél
alacsonyabb szintû egészségpolitikai döntés) természetüknél fogva olyanok, hogy bizonyosan kijelenthetô, hogy sokuk esetében, olyan, hogy egyetlen igaz és helyes válasz,
mint olyan nem létezik. Miért? Azért, mert mindenki életét és biztonságát alapvetôen
meghatározó, komplex, és egymással valamilyen prioritizálási kényszerben álló kérdé-
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sekrôl van szó. Egy nagyjából demokratikus normák szerint mûködô társadalomban
viszont a különbözô érintettek teljesen természetszerûen (érdekek, tisztességtelen szempontok nélkül is) különbözô módon súlyozhatják egy-egy szempont jelentôségét, fontosságát. Ezért az érintettek eltérô eredményre juthatnak. A kölcsönösség, a kölcsönös
tisztelet, és a viszonossági (reciprocitási) követelmények (5.3.§) betartása nélkül nem
biztosítható a döntések valódi erkölcsi értelemben is vett legitimitása (19.2.§). Az
ilyen esetekben a transzparencia, a publicitás mellett a döntések legitimációja érdekében, ha már tudható, hogy a probléma komplexitása és természete miatt nincs „egyetlen
igaz” megoldás és döntés, valamiféle procedurális igazságosságra kell törekedni. Mint
korábban említettük, ilyenkor az alapfeltevés az, hogy ha maga a problémamegoldási,
és döntéshozatali folyamat tisztességes és igazságos, akkor a végeredmény is elfogadható lesz. Az ilyen esetekben az egyoldalú döntéshozatal, az érintettek kizárása, az
érintettek feje felett, és kizárásával meghozott, majd a döntés kijelentô módban történô
bejelentése esetén sem civilizáltságról, sem a választópolgárral szembeni kölcsönös tiszteletrôl, sem pedig a döntések erkölcsi legitimitásáról, de demokráciáról sem beszélhetünk. Az ilyen egyoldalú diktátumok demokráciában erkölcsi, és legitimációs szempontból értelmezhetetlenek, az önkényuralmakra jellemzôek.

1.10.§ Politikai filozófiai alapok
Az emberi jogokat nemcsak a terrorizmus, az elnyomás, a gyilkosságok sértik meg, hanem
a szélsôséges szegénység élethelyzeteinek, és az igazságtalan gazdasági struktúráknak a
fennállása is, amelyek hatalmas egyenlôtlenségeket okoznak.
Tornielli & G. Galeazzi: Ferenc pápa: Ez a gazdaság öl (2015)

M

AGYARORSZÁGON A MÁRA KIALAKULT, ÖSSZESSÉGÉBEN SÚLYOS HELYZETBÔL A KIUTAT A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGGAL, TEHÁT TISZTESSÉ-

nem metafizikai)31 szintû alapkérdések tisztázásával kell kezdeni. Több mint egy negyed évszázada, a máig be nem fejezett magyarországi
rendszerváltás kezdetekor is ezzel kellett volna kezdeni, illetve ezekben az alapkérdésekben kellett volna azóta dûlôre jutni. Ez a mai napig nem történt meg. Az elfogadhatatlan egyenlôtlenségek mára extrém mértékben felerôsödtek. Optimistán fogalmazva a
GESSÉGGEL kapcsolatos politikai (és

31

John Rawls által alkalmazott kifejezés. (RAWLS, 1999c.) Lényege, hogy a kívánatos társadalmi
igazságossági normák, értékek, követelmények nem az emberi lét minden aspektusára vonatkoznak,
nem egy átfogó filozófiai doktrínát jelentenek, hanem csak a »politika felségterületére« (20.§) vonatkozóan fogalmazzák meg a kölcsönös együttélés, és a társadalmi együttmûködés közös terheinek,
és közösen létrehozott hasznainak a viszonossági, kölcsönösségi, tisztességességi és igazságossági
normáit, abban a reményben, hogy a társadalom különbözô nézeteket valló tagjai legalább ebben,
a »politika felségterületére« leszûkített, »politikai szintû igazságossági koncepcióban« egyet tudnak
érteni. Ennek a részletes kifejtésére a késôbbi fejezetekben kerül sor.
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társadalom kétfelé (vagy többfelé) szakadása reális veszély, kevésbé optimistán nézve
ez a súlyos társadalmi kár már lehet, hogy be is következett. A helyzet sokak számára
nehezen elviselhetô, noha kevesek számára kifejezetten jó. A kialakult szellemi polgárháborús helyzet, a megosztottság, a társadalmi bizalom hiánya kifejezetten rossz és káros
az ország egészének a jelene, és a jövôbeli lehetôségei szempontjából. Ezt az állapotot
fel kell számolni. Ez az írás ehhez kíván kiindulási pontokkal szolgálni.
Ezen a ponton tisztázni szeretnénk egy alapvetô fontosságú kérdést – a forrásul választott munkák és referenciák kapcsán –, az írás egészére vonatkozóan. A súlyos társadalmi problémákból való kilábaláshoz az alapokig kell visszamenni, és az alapokat
kell tisztázni politikai filozófiai szinteken is. Ez a megoldandó problémák, és az ezekkel
kapcsolatos alapelvek, értékek, célok és morális normák tisztázását igényli. Csakhogy
ehhez fontos szavaink, fogalmaink hiányoznak. Nem önmagában a szavak, fogalmak
hiánya a probléma, hanem a mögöttük lévô sokszor fél könyvtárat is betöltô koncepciók
és eszmék – kritikus tömegben történô – megfelelô ismeretének a hiánya az, ami egy
rendkívül súlyos, az egész közpolitikai gondolkodást fundamentálisan érintô baj. Ennek
a létezésérôl azonban vélhetôen csak kevesen tudnak, mert leginkább csak azok érzékelik, akik megfelelô külföldi tanulmányok elvégzését követôen próbálnak itthon közpolitikai kérdésekben megnyilvánulni, vagy netán javaslatokat tenni. Mit jelent ez a
gyakorlatban? Mért probléma ez, hisz oly gazdag a magyar nyelv?
(i) Bárki, aki egy valamire való külföldi egyetemen elvégzett valamilyen olyan képzési
programot, ami hangsúlyosan érintett közpolitikai, politikai, politikai gazdaságtani kérdéseket, azzal kellett szembesüljön, hogy (a) nem is azok a központi jelentôségû problémák, mint amirôl mi azt hisszük, hogy azok, illetve a koncepcionális szerkezetük nem az, aminek mi hisszük; (b) hiába bújjuk a szótárakat egy-egy
fontos fogalom esetén, a fontos szavak jelentését csak bizonyos mögöttes szakirodalmak jelentôs mennyiségben történô átolvasása után értjük meg.
(ii) Hazatérve pedig azzal kell szembesülni, hogy (a) amikor az ember a társadalmi
problémákról vagy azok megoldásáról beszél, akkor pontosan a legfontosabb kulcsfogalmak kapcsán kiderül, hogy nincs is olyan megfelelô magyar kifejezésünk, amely
a használt fogalom valódi jelentését kifejezné; (b) az egyébként jól képzett beszélgetôtársak pont a legfontosabb kulcsfogalmakat sokszor még fogalmilag sem ismerik. Ezek a közpolitikai diskurzusból hiányzó kulcsfontosságú fogalmak a társadalmi igazságossággal kapcsolatosak, ezért sem meglepô, hogy az igazságossági
dimenzió rendre kimarad, vagy nagyon torz módon jelenik meg a közpolitikai diskurzusban és a közpolitikai programokban. Ez azért súlyos probléma, mert az
egyes politikai szintû programoknak, döntéseknek és cselekvéseknek nemcsak hatékonynak, de igazságosnak, tehát tisztességesnek is kell lenniük (5.4.§; 23.6.§).
(RAWLS, 1999d.)
Ha kulcsfontosságú fogalmak hiányoznak a gondolkodásunkból, akkor még csak nem
is tudjuk helyesen konceptualizálni és definiálni a valódi problémákat. Szavak és fogalmak nélkül nem lehet sem megfelelô módon gondolkodni a problémákról, sem megfelelô módon kialakítani azok koncepcionális megoldását. Ha egy adott problémáról
úgy kell gondolkodnunk, hogy a releváns, mondjuk 5-10 kulcsfontosságú koncepcióból
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mondjuk 2-3 létezésérôl nem is tudunk, vagy pontos és valódi jelentését nem ismerjük,
akkor a legnagyobb jóakarattal is hamis, félrevezetô és torz végeredményre jutunk.
Minden program, intézkedés esetén szinte kényszeresen foglalkozunk a hatékonyság
és a minôség kérdéseivel, ugyanakkor szinte szóba sem kerülnek, az igazságosság, tehát
tisztességesség szempontjai és normái, így például az, hogy az a valami, aminek hatékonynak és jó minôségûnek kell lennie, mégis kinek, és milyen feltételekkel lesz hozzáférhetô, elérhetô. Ahhoz, hogy több mint egy negyed évszázaddal a rendszerváltás
kezdete után, végre megfelelôen tudjunk gondolkodni a legalapvetôbb, s minden egyes
polgár életét rendkívül mélyrehatóan érintô társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi kérdésekrôl, be kell hozni a közgondolkodásba a politikai filozófia, a politikai gazdaságtan, és egyes közpolitikai területek bizonyos fontos szavait, fogalmait, de legfôképpen a mögöttük lévô koncepciókkal együtt. Ezért alapvetôen a releváns külföldi
irodalom mentén építjük fel mondanivalóinkat. A jelenleg hiányzó szavak, fogalmak,
és a mögöttes koncepciók nélkül nem fogjuk tudni még koncepcionálisan se körvonalazni a bajból való kilábalás irányait.
Nem kizárólagosan, de jelentôs mértékben az angolszász kultúrkör gondolkodóinak
letisztult eszméire fogunk építeni. Miért az angol–amerikai gondolkodók munkáihoz
nyúlunk? A kapitalizmus bölcsôjét jelentô angolszász országok nemcsak a kapitalizmus
fejlôdésének, hanem a szabadjára engedett kapitalizmus, és a – hét fôbûn egyikébôl a
»homo economicus« modelljén keresztül, egyenesen erénnyé emelt (5.6.§) – kapzsiság,
mohóság, pénzsóvárság és az önzés által elôidézett súlyos, társadalmi méretekben megjelenô igazságossági problémáknak is a bölcsôi voltak. Így a kapitalizmus által elôidézett
súlyos, társadalmi méretû igazságossági bajok megoldására vagy enyhítésére irányuló
kultúra, és eszmék is ezekben az országokban jelentek meg legkorábban. E kultúra, lényegében megszakítás nélküli fejlôdése során letisztult eszmékhez, fogalmakhoz és koncepciókhoz fordulunk, saját mondanivalóink felépítése során. Más országok, más gondolkodóinak az eszméi alapján is építkezhetnénk, jó eséllyel akkor is nagyjából hasonló
eredményre jutnánk. Ezt a feladatot másokra hagyjuk. Ez az írás azonban nem a különbözô gondolkodók és eszméik összehasonlító elemzésérôl, és nem az eszmék fejlôdésének a történetérôl szól. Az egy másik mûfaj és másik téma lenne, ami kívül esik
ennek az írásnak a keretein. Nekünk nagyon is gyakorlati céljaink vannak akkor, amikor
bizonyos elvont eszméket és koncepciókat bemutatunk. Azokat a hiányzó fontos szavakat, fogalmakat, társadalomszervezô-erejû vezérelveket, politikai értékeket és koncepciókat akarjuk megismertetni, amelyek alapján az alapvetô társadalmi igazságossági
kérdések tisztázhatók. Ezek nyilvános tisztázása az elôzetes feltétele annak, hogy egy
rákövetkezô fázisban az ország kialakíthassa a saját specifikus problémái, és adottságai
szempontjából releváns igazságos és tisztességes saját mûködési modelljét.

E

BBEN AZ ÍRÁSBAN MEGLEHETÔSEN NAGY ARÁNYBAN AZ ANGOLSZÁSZ KULTÚRA EGYES MEGHATÁROZÓ GONDOLKODÓI, ÉS AZOK ESZMÉI ÉS KONCEP-

CIÓI MENTÉN ÉPÍTKEZÜNK.

Ismertetni fogunk néhány – a jelen helyzetben gyakorlati
értelemben felhasználható – általunk fontosnak tartott társadalmi igazságossági politikai
szintû (nem metafizikai), filozófiai koncepciót, gondolatmenetet, John Rawls „Justice as
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Fairness”32 koncepciója33 (RAWLS, 1999a, 2001; 2005), és Amartya Sen és Martha
C. Nussbaum által fémjelzett „capabilities approach”34 alapján. (SEN, 1980, 1999, 2009;
NUSSBAUM, 2006, 2011, 2013.) Azért e koncepciók alapján tárgyaljuk a társadalmi

32

Noha a „fairness” jelentését sokan méltányosságnak fordítják le, és így a „Justice as Fairness” elôfordul az „igazságosság mint méltányosság”, vagy az „igazságosság méltányossági koncepciója”
fordításban, mi a „fairness” szót a „tisztességesség” jelentésében használjuk. Maga a koncepció
ugyanis nem – bizonyos aszimmetrikus viszonyra utaló konnotációt is hordozó – a méltányosságról
szól. A „justice as fairness” mint igazságossági koncepció, kifejezetten a kölcsönösség és a viszonosság, valamint egymás iránti kötelezô kölcsönös tisztelet alapján, morális kötelezettségként fennálló
tisztességességrôl, és az ezzel kapcsolatos „játékszabályokról” szól. Figyeljünk fel az »igazságosság
mint tisztességesség« kifejezés jelentésére: ami igazságos, az tisztességes! Megfordítva: nem tisztességes az, ami nem igazságos.
33
John Rawls híres mûve a 1971-ben megjelent Theory of Justice, amelynek átdolgozott verziója 1999-ben
jelent meg. E mû az igazságosság tartalmi kérdéseire koncentrál, s a modern politikai filozófiai
(és alkotmányjogi, jogi, gazdasági, politikai gazdasági) gondolkodásra alapvetô befolyást gyakorolt.
Az elsôként 1993-ban megjelent, több kiadást megélt Political Liberalism címû mû alapvetôen az
igazságos mint tisztességes társadalom kialakításának, és hosszú távú stabilitásának a lehetôségeivel
foglalkozik. Azzal, hogy egyáltalán lehetséges-e demokratikus körülmények között, a sok esetben egymást kölcsönösen kizáró, és az élet minden területére kiterjedô elôírásokat tartalmazó – egyébként
önmagában méltányolható és elfogadható – doktrínák pluralizmusának a tényét (12.4.§) figyelembe
véve, társadalmi békét, és nem az elnyomáson alapuló társadalmi egységet létrehozni és stabilan fenntartani. (A válasz az, hogy lehet.) Ehhez kapcsolódik a Justice as Fairness: a Restatement címû mû.
Ez a Theory of Justice „politikai szintre” történô újrafogalmazását tartalmazza. Erre azért volt szükség,
mert maga a Theory of Justice végsô soron egy olyan komprehenzív (azaz szinte minden területre kiterjedô), normatív doktrína volt, amelynek a stabilitása – a késôi Rawls szerint – nem biztosítható.
Megjegyzendô, hogy a Justice as Fairness, mint az igazságossági elmélet megnevezése a Theory of
Justice címû munkában is szerepel. Ugyanakkor a Theory of Justice egy átfogó doktrínát vázol fel,
a Justice as Fairness: a Restatement pedig, ezen átfogó koncepciónak a politikai szintû igazságossági
koncepcióvá alakított változatát. A két könyvben szereplô Justice as Fairness, tehát nem ugyanazt a koncepciót jelöli. Mi mindvégig az igazságosság politikai koncepcióját ismertetjük, és ebben az értelemben
használjuk az „igazságosság mint tisztességesség” kifejezéseket. A Justice as Fairness: a Restatement
Rawls életének utolsó (jelentôs) munkája volt, az igazságossági koncepció politikai szintû megfogalmazásával egy olyan koncepciót igyekezett létrehozni, amely a legjobb tudása és belátása szerint, a
legalkalmasabb lehet az »átfedô konszenzus« (»overlapping consensus«), (12.§; 21.§) tartalmi kialakítására. Ez az egyik fontos oka annak, hogy a társadalmi igazságosság alapkérdéseit mi is e koncepciók mentén tárgyaljuk, azzal, hogy ahol az indokolt röviden utalunk más igazságossági koncepciókra is. Mindazonáltal Rawls maga is hangsúlyozza, hogy »overlapping consensus« más értelmes
igazságossági elmélet alapján is kialakítható – csak ô maga legjobb tudása szerint az itt leírtakat tartja
a legalkalmasabbnak.
34
A „capability” képességet, adottságot jelent valami megtételére, illetôleg lehetôséget, adottságot a
valamivé/valakivé válásra. Az egyén képességeit is jelenti, de a társadalom által biztosított lehetôségeket is. A „capability” Sen és Nussbaum koncepciójában mindkét jelentésre vonatkozik:
»capability to be and to do«. Azokra a társadalom által biztosított feltételekre, lehetôségekre, adottságokra utalnak, amelyek lehetôvé teszik, hogy az egyén a kibontakoztathassa képességeit, tehetségét, és mindazt meg tudja valósítani életterveibôl, amit meg szeretne valósítani, és azzá tudjon
válni, akivé szeretne válni. Némileg rendhagyó módon – de következetesen az eredeti angol
„capability”, a „capability approach”, illetve ahol az szükséges a „capability to be and to do” vagy
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igazságossággal összefüggô legfontosabb gondolatokat, mert mi ezeket a koncepciókat tartjuk a politikai – praktikus értelemben is – és a társadalmi igazságosság alapkérdéseinek és
alapintézményeinek, a politikai (és nem metafizikai) dimenzióban történô tisztázására.
Ezért ennek az írásnak az elsôdleges célja, motivációja kifejezetten ezen gondolatok és koncepciók megismertetése, a hazai közgondolkodásban való elterjedésének az elôsegítése, illetve ezen koncepciók, és a legfontosabb társadalmi alrendszerek összefüggéseinek feltárása.
Ezért, ezeknek a politikai filozófiai koncepcióknak a mentén tárgyaljuk a társadalmi igazságosság kérdéseit. Az írásban Rawls »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« gondolatmenetét követjük. Ezt, ahol az releváns, kiegészítjük Amartya Sen és
Martha C. Nussbaum »capabilities megközelítésével« (16–17.§§). E modern politikai filozófiai gondolatok nem elôzmény nélküliek. Ezt – ahol az releváns – megfelelô idézetekkel
illusztráljuk.
E politikai filozófiai koncepciók fontos lényegi eleme, hogy az alapvetô kérdések tekintetében tényszerû adottságként kell kezelni azt, hogy egy nagyjából demokratikus társadalomban sok különbözô, egymással esetenként ellentétes, vagy egymást kölcsönösen
kizáró logikai viszonyban álló »átfogó liberális, vallási és egyéb doktrína« van jelen. Ez a
»méltányolandó pluralizmus ténye« (»the fact of reasonable pluralism«) (12.4.§), amelynek számos mélyreható következménye van egy »szabad emberhez méltó demokratikus
társadalomban« (12.§; 19.§). Ráadásul ezek az átfogó vallási és filozófiai doktrínák
többsége értelmes, tisztességes; s egy pártatlan külsô szemlélôdô számára érthetô, hogy
értelmes és tisztességes emberek, miért hisznek az adott »átfogó doktrínában«. Ennek
megfelelôen szerves része e koncepciónak az a lehetôség is, hogy más valaki egy másik
koncepciót tart hasznosabbnak.
John Rawls egyik alapvetô célja – az igazságos mint tisztességes társadalom koncepciójának a létrehozása mellett –, hogy kidolgozza azt, hogy egy társadalomban lehetséges-e, és hogyan lehetséges az, hogy több egymással ellentétes, átfogó, az élet szinte minden fontos kérdésére kiterjedô vallási és nem vallási filozófiai doktrína egyidejû
jelenléte mellett, (i) egyáltalán béke legyen, és (ii) létezzen egy olyan a társadalom egésze által elfogadhatónak tartott a »politika felségterületére korlátozott«, »politikai szintû«,
tehát nem az emberi élet minden fontos kérdésére kiterjedô normatív társadalmi igazságossági koncepció, amit minden értelmes és tisztességes »átfogó doktrína«, a saját tételei alapján el tud fogadni. Ez a feltétele egy társadalom békés fejlôdésének. Ezt a fajta
stabilitást Rawls a »jó okok miatti stabilitásnak« nevezi. A „jó ok” itt arra utal, hogy
létezik „nem jó ok” miatt fennálló stabilitása egy adott politikai rendszernek, például:
önkényuralom, diktatúra, ellenkezôk elnémítása, kiszorítása, a nép megfélemlítése, vagy
a nép folyamatos hatalmi manipulálása révén.
A „politikai” mint szûkítô jelzô, és mint afféle „fosztóképzô” pontos és részletes jelentését a késôbbiekben ismertetjük (pl. 4.§; 9.§; 12.3.§; 19.§; 20.3.§). Elöljáróban itt
a „capability to be and capability to do” kifejezéseket fogjuk használni a szövegben. Egy olyan
szójáték húzódik meg a kifejezés mögött, amire nincs megfelelô magyar fordítás. Magyarul sem a
képesség, sem az adottság, sem a lehetôség, sem a tehetség, sem a képessé tevés, sem ezek kombinációja nem adja vissza a kifejezés és a mögöttes koncepció értelmét, lényegét. Ezért az eredeti
megnevezést afféle kvázi tulajdonnévként kezeljük a szövegben.
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annyit fontos megjegyezni, hogy a „politikai” jelzô nem a közbeszédben elterjedt és szokványossá vált pártpolitikai, szakpolitikai vagy hasonló jelentésekre utal. A „politikai” jelzô
alapvetôen a polgárok közös ügyeiben, a polgárok és az állam egymás közötti politikai
viszonyaira, illetôleg az e viszonyokat szabályozó, és a »politika felségterületére korlátozott«
igazságossági elvekre és szabályokra utal. A »politika felségterületén belül« (20.3.§), a
»politikai szinten« az is szabályozandó, hogy a társadalom polgárai, akik azonos részesedéssel bírnak a hatalomból, a társadalom kollektív hatalmát, illetôleg az ezt megjelenítô
állam mint erôszakszervezet hatalmát, milyen mindenkire egyaránt vonatkozó és kölcsönösen érvényes játékszabályok szerint kell felhasználják a társadalom közös ügyeit illetôen;
továbbá egyáltalán melyek azok a közös ügyek – az alkotmányossági elveket, háttér-igazságosságot, és a legalapvetôbb igazságossági elveket és értékeket tekintve –, amelyekre egyáltalán vonatkoztathatók e szabályok. Emellett, melyek azok az egyének és a társadalom
életében fontos, és a »politika felségterületén« kívül esô területek (pl. egyesületek, vallási
közösségek, baráti körök), amelyekre ezek a szabályok nem vonatkoznak, még pontosabban, ezek a „Public” és „non Public” szférák, hogyan kapcsolódnak össze egyetlen igazságos mint tisztességes társadalmi mûködési rendszerré.
Meggyôzôdésünk, hogy Rawls igazságosság-elmélete, és politikai stabilitási koncepciói alapvetô fontosságúak, és a mai helyzetben kifejezett gyakorlati felhasználhatósággal is bírnak. Rawls koncepciója az egymással ellentétes »átfogó és mérsékelt doktrínák« között »átfedô konszenzusról« (»overlapping consensus«) (12.§; 21.§), illetôleg
a nem tisztességes doktrínákkal kapcsolatos lehetôségekrôl szól. Az »átfedô konszenzus« célja, hogy a legalapvetôbb alkotmányos és igazságossági kérdésekben létezzen
egy, minden tisztességes fél által, saját belsô meggyôzôdésébôl eredôen elfogadható
»politikai szintû igazságossági koncepció«. E koncepciónak, az »átfogó doktrínák átfedô
konszenzusával« történô közös és nyilvános elfogadottsága, alapvetô fontosságú a társadalom, és a benne élô emberek békéje és békés fejlôdése, virágzása érdekében. Véleményünk szerint az »átfedô konszenzus« koncepciójában benne rejlik a mai magyar
helyzet (egyik) megoldókulcsa: a társadalmi igazságossággal kapcsolatos alapvetô kérdésekben, és a társadalmi igazságosság legalapvetôbb intézményeivel kapcsolatosan,
és legalább a stabilitás szempontjából legalapvetôbb fontosságú alkotmányos alapelvek,
a »háttér-igazságosság«, és az alapvetô igazságossági elvek és normák szintjén, a jelenleg
sokszor egymással kölcsönösen kizáró logikai viszonyban álló politikai, és egyéb irányzatok között elengedhetetlen fontosságú lenne a Rawls-féle »átfedô konszenzus« kialakítása, az ország megfelelô jövôképe, a társadalmi béke és a társadalmi igazságosság
alapvetô feltételeinek a megteremtése, valamint az emberek »ténylegesen realizálható
életesélyeit«, »valós értékkel bíró jogait«, és az egész életútjára kiterjedô biztonságát garantáló társadalmi igazságossági intézmények stabil, és az embereket szolgáló fejlôdési
pályára állítása érdekében.
Amartya Sen számos kritikát fogalmazott meg Rawls »politikai szintû igazságossági
koncepciója« alapján. (SEN, 1980, 1982, 1999, 2017.) Ennek hatására, illetôleg évtizedes vitájuk hatására, mind Rawls nézetei, mind Sen »capabilities approach« koncepciója sokat fejlôdtek. A gyakorlati felhasználás szempontjából alapvetôen egymást
kölcsönösen kiegészítô viszonyban, és nem egymást tagadó vagy kizáró viszonyban áll
a két irányzat. (KELLY, 2010.) Sokak szerint az „ellentét” inkább szóhasználati, re-
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torikai, mintsem lényegi. (DANIELS, 2010.) Martha C. Nussbaum nevéhez fûzôdik
a »capabilities approach«, kifejezetten gyakorlati politikai felhasználási célú, és politikai
filozófiai fejlesztése, továbbá a Rawls-féle koncepciónak a »capabilities approach« koncepcióival történô kiegészítésére, továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása.35
(NUSSBAUM, 2011.) Ennek, a mi szempontunkból fontos részleteit a késôbbiekben
részletezzük. Rawls társadalmi igazságosságra vonatozó politikai (és nem metafizikai,
és nem átfogó) koncepciója a Martha C. Nussbaum által kidolgozott »tíz központi
jelentôségû capabilityvel«, és az azokhoz kapcsolódó megfontolásokkal kiegészítve a
társadalmi igazságosság magyarországi politikai koncepciójának kialakítása, és egy új
„társadalmi szerzôdés” kiérlelése szempontjából alapvetô jelentôségû.

F

ONTOS, KIEGÉSZÍTÔ GONDOLATKÖRT JELENTENEK A POLITIKAILAG, MORÁLISAN, ILLETÔLEG AZ IGAZSÁGOSSÁG SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNS ÉR-

ZELMEK.

A politika filozófiai, politikai gazdasági, és egyéb elméletek megértése, azaz
pusztán a kognitív (értelmi) struktúráink által történô feldolgozása szükséges, de nem
elégséges feltétele egy igazságos, tehát tisztességes társadalom kialakulásának, megôrzésének, és hosszú távú, stabil fennmaradásának. Léteznek olyan érzések, amelyek egy
igazságos, tehát tisztességes társadalom egészséges mûködése és stabilitása szempontjából kiemelt jelentôséggel bírnak, és így ebben az értelemben morális és politikai jelentôségük fontos.36 (NUSSBAUM, 2013.) Például: az együttérzés, empátia, részvét,
amelyek rendkívül fontos pozitív érzelmek a társadalmi szolidaritás, a közösség, és általában a társadalmi igazságosság szempontjából.
Ezzel szemben például a közöny, a kapzsiság, az egoizmus alapvetôen áshatja alá a
szolidaritást és az igazságosságot. A stabilitást veszélyeztetô fontos negatív érzés az undor
és a lenézés, ami a »primitív szégyenérzet« sajátos rögzülésébôl, és másokra való kivetítésébôl ered. Ez húzódik meg például a hátrányos megkülönböztetések, a kirekesztés, a
»stigmatizáció«, és általában minden olyan, az emberek morális egyenlôségét, és ezzel a
»reciprocitás (viszonosság) elvét« is alapvetôen tagadó, és »aszimmetrikus viszonyokra törô«
(s ezért »szélsôséges«) koncepció mögött, amelynek lényege, hogy „mi” érdemesebbek,
felsôbbrendûek, egyenlôbbek vagyunk, érdemeink, kiválasztottságunk stb. alapján, mint
„ôk”, akik alacsonyabb rendûek, netán fertôznek, beszennyeznek, vagy más miatt veszélyesek. Ez az érzés alapjaiban áshatja alá a »társadalmi szolidaritást« és a demokráciát.

35

Megjegyzendô, hogy a UNDP Human Development Index, illetve a Human Development Program
fontos elvi és elméleti alapját is a »capabilities approach« jelenti.
36
Martha Craven Nussbaum: Political Emotions: Why Love Matters in Justice, Harvard University
Press, 2013. A politikai, igazságossági, és morális érzelmek jelentôsége, természetesen számos más
szerzô mûvében is elôfordul. Ezekre az írás egészében mindenhol, ahol az releváns, kitérünk. Megjegyzendô, hogy szinte minden jelentôs gondolkodó így például Adam Smith is – akinek Wealth
of the Nations címû mûvét (1776) összehasonlíthatatlanul többen idézik a szabadversenyes kapitalizmus, a piaci verseny, és a „láthatatlan kéz” kapcsán, mint ahányan ténylegesen el is olvasták –
mind ebben a munkájában, mind egy másik, kevésbé ismert, de igen jelentôs mûvében, a Theory
of Moral Sentiments címû könyvében (1759) is sokat foglalkozott a morális érzelmek kérdésével.
(SMITH, 2009.)
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Ezzel szemben például a szégyen érzése az, amelynek lehet pozitív, de lehet negatív szerepe is. Például kifejezetten hasznos a társadalom egészséges mûködése szempontjából,
ha valaki képes szégyenérzetre akkor, amikor megszegi az alapvetô igazságossági elveket,
például azzal, hogy egy közügyben felelôs pozícióban nem a közjó érdekében, hanem
valamilyen magánérdekbôl cselekszik a köz kárára.
Az oktatás, a mûvészetek (minden ága), a kultúra, a színház, a versek, a zene, a
tánc, az irodalom stb., rendkívül fontos szerepet töltenek be az egyének (és a társadalom) érzelmi fejlôdésében, és a demokrácia, és az igazságos és tisztességes társadalom
mûködésében, fejlôdésében és hosszú távú stabilitásában. De nem akármilyen oktatás
hasznos a társadalom fejlôdése szempontjából. Az az oktatás, képzés hasznos és fontos,
amelyik a fenti értelemben vett érzelmi és értelmi fejlôdést segíti elô, és a demokrácia,
és az igazságos és tisztességes társadalmi mûködés, és ennek hosszú távú stabilitását
szolgálja. Ebben a kontextusban az »Education for Democracy« ellentéte az »Education
for Profit«. (NUSSBAUM, 2010.) Amikor az oktatás tartalmát, módszertanát, célját,
az üzleti, vállalati érdekeknek veti alá egy hatalom, és ezzel egyben alárendeli a gyerekek képességeinek, tudásának a fejlesztését, kiteljesítését, azaz egész jövôbeli életútját
és életpálya lehetôségeit, a „gazdaság”, és az ún. „munkaerôpiac” pillanatnyi, rövid
távú, gyakran változó igényeinek, azaz valamilyen „for profit”, magánüzleti érdekeknek.
Ez egyben a gyerekektôl a képességeik, lehetôségeik, egyéni ambícióik, elképzeléseik
szerinti teljes körû kibontakoztatásához való alapvetô jogának megtagadását, illetve súlyos korlátozását is jelenti.

1.11.§ Fôbb tartalmi elemek és összefüggések

E

GY ILYEN ÍRÁS ÉRTELEMSZERÛEN, NEM AZ EGYETLEN ÁLTALÁNOS ÉRVÉ-

NYÛ IGAZSÁGOT TARTALMAZZA , ÉS SZÜKSÉGKÉPPEN SZUBJEKTÍV. Több
ezer oldalnyi – politikai filozófiai, alkotmányjogi, emberjogi, politikai gazdaságtani,
politikai, népegészségügyi, oktatáspolitikai, pszichológiai és szociálpszichológiai, szociológiai – szakirodalom feldolgozásával, néhány olyan alapvetô kérdésre próbáltunk
lehetséges válaszokat keresni, mint például: az emberek életét alapvetôen meghatározó
társadalmi rendszerek bármelyike kapcsán megfogalmazható-e bármiféle össztársadalmi kötelezettség, amely alapján e rendszerek megfelelô alkotmányos védelmét, és megfelelô szintû mûködtetését biztosítani lehet? Vagy tényleg arról szólna egy ország és
egy társadalom, hogy szimbolikus ügyekben ugyan egy nemzet vagyunk, de betegség,
baleset, balszerencse, kényszerû munkanélküliség, idôskori keresôképtelenség, és egyéb
helyzetekben ki-ki legyen a maga szerencséjének a kovácsa, és oldja meg úgy a „kizárólagos egyéni felelôsségi körébe utalt” baját, ahogyan tudja. Tényleg nincs társadalmi kötelezettségünk a szegényekkel, az elesettekkel, a hátrányos helyzetûekkel, a betegekkel,
a rokkantakkal, a hajléktalanokkal, a nyomorban élôkkel, a felnövekvô nemzedékkel,
és az egyéni képességeik kibontakoztatásával kapcsolatosan? Vagy tényleg elég velük
csak úgy ímmel-ámmal, abból a maradékból foglalkozni, ami a hatalom által fontosnak
tartott költések után még megmaradt? Tényleg az ô sorsukat, és általában a társadalom
minden tagjának a sorsát alá lehet rendelni gazdasági, költségvetési, produktivitási,
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üzleti értelemben vett versenyképességi szempontoknak? Tényleg csak úgy össze lehet
keverni a vállalati – üzleti szféra szóhasználata szerinti „versenyképesség” redukált, és
az üzleti haszonra fókuszáló – fogalmát, az ország és a társadalom egészének versenyképességével? Tényleg mindenki annyit ér, amennyije van? Tényleg szükségszerû az
emberekrôl gondoskodó, a nagy ellátórendszerekben dolgozó szakembereket relatív
szegénységben tartani? Valóban csak úgy kijelenthetô, hogy a jóléti államnak, de leginkább a jóléti rendszereknek vége, mert az államnak más fontos prioritásai akadtak?
Ha igen, mely rendszerek lennének ezek a fontosabb területek, és milyen elvi alapon?
Léteznek-e bármilyen elvi korlátai, illetve szabályai a prioritások meghatározásának,
vagy egy választáson hatalomra került politikai erô olyan prioritásokat határoz meg,
amilyent csak akar, és úgy ahogyan csak akarja? Összességében: milyen elvi alapokon
lehet meghatározni azt, hogy egy társadalom tagjai mivel tartoznak egymásnak, melyek
az alkotmányos védelemben részesítendô területek, milyen elvi alapokon lehet e területek
megfelelô szintû mûködtetésére, finanszírozására vonatkozó társadalmi kötelezettségeket (és morális követeléseket) megfogalmazni, és e rendszereket az emberek biztonsága
érdekében rögzíteni és stabilizálni. Létezik-e bármilyen evidencia az elvi megfontolások
alátámasztására, és melyek ezek?
A jó hír az, hogy sok különbözô szakterületen, sok válasz, sok érv és tényanyag, és
sok elmélet létezik. Lényegében minden nyíl egy irányba mutat: persze, hogy beazonosíthatók az emberek teljes életútjára vonatkozóan azok az alapvetô emberi szükségletek,
illetôleg »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§), és az azokat biztosító »elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû intézményrendszerek« (9.§; 16.§), amelyek az emberek élete és életpálya lehetôségei szempontjából alapvetô fontosságúak, és amelyek
ennélfogva a társadalmi igazságosság szempontjából morális jelentôséggel bírnak.
A rosszabb hír az, hogy a sok válasz, érv és tényanyag diszciplinárisan elkülönült szakterületen lelhetô fel, külön nyelvezettel, módszertannal, tárgyalási móddal és absztrakciós
szintekkel, kevés, a diszciplínák közötti átjárással, és a szükségesnél kevesebb interdiszciplináris megközelítéssel. Ebbôl eredôen, ha az ember kitartóan keres és szorgalmasan olvas (elsôsorban angolul), akkor pár év alatt a végére is tud érni azoknak a
fontos irodalmaknak, amelyek együttes értelmezése és szintetizálása esetén, komplex
összefüggéseiben rajzolódik ki egy meglehetôsen összetett kép. Egy-egy – diszciplinárisan elkülönült – szakterület releváns irodalma alapján e képet csak részlegesen látjuk.
Ezen írás fô célja, hogy a közügyek és a közjó iránt érdeklôdôk számára lerövidítse ezt
az utat, és gondolatébresztô céllal egy áttekintô képet adjon arról, hogy egy új társadalmi szerzôdés kialakításához – véleményünk szerint – milyen gondolatok és összefüggések mentén érdemes elindulni. Ebben az írásban ezeket a „szanaszét heverô”,
egymással össze nem kapcsolt ismereteket próbáljuk meg összehozni, s szintetizálni
egy gondolati rendszerbe; s bemutatni, hogy a sok különbözô szakterület, maga szakmai
nyelvén elôadott és eszköztárával bemutatott, egy irányba mutató mondanivalója, hogyan erôsíti egymást, s milyen kép rajzolódik ki ebbôl. Ezért itt csak röviden, áttekintés
céljával soroljuk fel az írásban végigvonuló fôbb szakterületeket és témákat:
A. John Rawls politikai szintû igazságosságelmélete, és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§), a mindezeket biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézmények« (9.§; 16.§), valamint Amartya Sen és Martha C.
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Nussbaum „capability” koncepciója (17.§) alapján, a társadalmi igazságosság,
tehát tisztességesség kérdései.
B. Az általános társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi koncepciók egészségre,
egészségügyre és oktatásra, és a többi »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
háttérintézményre« (9.§; 16.§) való alkalmazási, kiterjesztési lehetôségei, kitekintéssel a többi fontos területre, elsôdlegesen Norman Daniels és Sridhar Venkatapuram,
és sok más szerzô alapján.
C. Az elôzôek kiegészítése az emberi jogi megközelítéssel, ennek kapcsán F. D. Roosevelt
Four Freedom Speech és Second Bill of Rights beszédének jelentôsége, relevanciája.
A „félelemtôl való szabadság” (»Freedom from Fear«), és a „nélkülözéstôl való szabadság” (»Freedom from Want«) összefüggései (14.§). (SUNSTEIN, 2004.)
D. Az »egészséget eleve meghatározó társadalmi tényezôk«, a társadalmi, jövedelmi, vagyoni egyenlôtlenségek, az »egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségei«, és a társadalmi problémák közötti összefüggések, tények, háttérkoncepciók elsôsorban Michael
Marmot, Richard Wilkinson munkái alapján.
E. Az elfogadható és a nem elfogadható egyenlôtlenségek (1.8.§; 10.§; 13.1.§; 13.5.§;
14.2.§; 16.4.§; 18.8.§). Az el nem fogadható egyenlôtlenségek társadalmi, gazdasági hatásai (és okai), néhány fontos politikai gazdaságtani munka alapján. Az 1%
versus 99% probléma.
F. Egyes specifikus politikai gazdaságtani kérdések, és ezek összefüggései a társadalmi
igazságossággal, és az egészséget eleve meghatározó társadalmi tényezôkkel. Megszorítási, megtakarítási (austerity) programok. Leszivárgási-elmélet (»trickle-down
theory«); supply side economics versus demand side economics (8.4.§).
G. A GDP, GDP-alapú mutatókra alapozott gazdaságpolitika által okozott társadalmi
bajok (8.§). Sárközy-jelentés. A költséghaszon elemzésekkel kapcsolatos problémák
(8.3.§).
AZ EGÉSZ ÍRÁS A KÖVETKEZÔ ALAPVETÔ FONTOSSÁGÚ ÖSSZEFÜGGÉS MENTÉN SZERVEZÔDIK:
1. Ha megismerjük és megértjük a fontos társadalmi igazságossági elméleteket, és az
ezek által meghatározott – morális és igazságossági jelentôséggel bíró – elsôdleges
prioritású társadalmi javak, és capabilities koncepcióit, s ezek rendszerszerû összefüggéseit az alapvetô szabadságokkal, jogokkal és lehetôségekkel, valamint ezek valós
értékének megôrzésével, akkor azt látjuk, hogy ezek mind kivétel nélkül magukban
foglalják az »egészséget eleve meghatározó társadalmi tényezôket«. Magyarán a társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség az elsôdleges népegészségügyi jelentôségû
egészségvédô faktor, az igazságtalanság, tehát tisztességtelenség, pedig az elsôdleges
népegészségügyi megbetegedési, és indokolatlan, idô elôtti halálozási kockázat.
2. Az egészségi állapotot, életminôséget eleve meghatározó társadalmi tényezôket az
különbözteti meg a természeti csapásoktól, hogy teljes mértékben a társadalmon, azaz
rajtunk és döntéseinken múlik a vonatkozó igazságossági, tehát tisztességességi kérdések rendezése. A gyakorlatban az egészséget eleve meghatározó társadalmi tényezôk kivétel nélkül politikai döntéseken múlnak. A jó politika egészségessé tesz egy
nemzetet, a rossz politika megbetegíti az embereket és megrövidíti életüket.
3. A GDP a végfogyasztásra elôállított javak és szolgáltatások piaci értékét méri (ideértve az állami ráfordításokat is). Ez messze nem egyenlô az általános gazdasági,
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társadalmi fejlôdéssel és jólléttel! Mi az, amit nem mér a GDP? Semmit nem mér,
ami minôség és nem mennyiség. Az emberi tôke, környezet, természeti kincsek változása – zéró értékkel szerepelnek. A GDP nem méri a nem piaci tranzakciókat és
produkciót, illetve nem méri mindazt a minôséget és értéket, amihez nem lehet piaci
árat hozzárendelni. Így például: az egészségi szolgáltatások révén a meggyógyult
emberek, vagy az oktatás révén a gyerekek kibontakozása, fejlôdése és általában
minden, ami minôség, szépség, szenvedés vagy öröm, zéró értékkel szerepelnek a
GDP értékében. A GDP-alapú mutatók szisztematikusan felülértékelnek egyes
szektorokat (pénzügyi spekuláció, piaci termelés), és szisztematikusan alulértékelnek
nagy társadalmi hasznosságú szektorokat (pl. egészségügy, oktatás, kultúra).
4. A költségvetési hiánycélok, az államadósság GDP-hez viszonyított aránya, a költségvetési egyensúly fenntartása sok országban minden más szempontot felülír. Ezek
mind a GDP-n, GDP-alapú mutatókon nyugszanak. Ebbôl eredôen a költségvetési
egyensúly, a hiánycélok, az államadósság kapcsán megfogalmazott megszorítási,
megtakarítási intézkedések jellegzetes és integráns része a különbözô jóléti rendszerekkel kapcsolatos kiadások visszafogása. Ez a – teljesen tévesen, megtévesztôen
és félrevezetôen „nem termelô ágazatnak” mondott – egészségügyi, oktatási, és a
legkülönbözôbb szociális biztonságot garantáló rendszerekbôl történô források kivonását, de legalábbis a kiadások visszafogását jelenti. Ez gyakorlatilag azt jelenti,
hogy a GDP-alapú mutatók karbantartására irányuló fô áramú költségvetési politikák szisztematikusan, pontosan azokat a társadalmi esélyteremtô, és biztonságot
garantáló rendszereket roncsolják és rombolják, amelyek jó állapota, megfelelô
mûködése, és alkalmas mûködésfinanszírozása alapvetô jelentôségû a társadalom
összes tagjának ténylegesen realizálható életesélyei, élete és egész életére szóló életminôsége, és egészsége szempontjából. A mindent felülíró költségvetési szempontok
alapján pontosan a fordítottját tesszük annak, amit tenni kellene a társadalmi igazságosság és az emberek élete, életminôsége és egészsége elômozdítása érdekében.
5. Mindeközben mára temérdek írás látott napvilágot arról, hogy ezek a fô áramú
makrogazdasági politikák téves premisszákon alapulnak, és egyáltalán nem objektívek és értéksemlegesek abban az értelemben, ahogyan mondjuk például egy matematikai összefüggés vagy fizikai, vagy más természettudományos törvény. Ráadásul
érdekes módon a társadalmi egyenlôtlenségeket erôsítik fel. Lefordítva: a gazdagok
gazdagabbak, a szegények szegényebbek lesznek e szakmainak és objektívnek mondott gazdasági és költségvetési politikák következményeképpen.
6. A fejlett országokban – így Magyarországon is – nem a GDP további növelésétôl várható az életminôség és a társadalmi jólét érdemi javulása. A tények azt bizonyítják,
hogy a gazdag, de egyenlôtlen országokban a társadalom minden csoportjának, beleértve a gazdagokat is rendre rosszabbak a mutatói, mint az azonos fejlettségû, de sokkal
kevésbé egyenlôtlen társadalmakban. A GDP növelését priorizáló politikák helyett –
a társadalmi elosztás igazságossága, és az egyenlôtlenségek mérséklése a kulcskérdés.
Mindezek fényében az emberek életminôsége, egészsége, jóléte, képességeik kiteljesítése, boldogulása és boldogsága nem rendelhetô alá a gazdasági növekedési céloknak,
gazdasági érdekeknek. Nem az emberek a gazdasági érdekek érvényesítésének az eszközei, hanem a gazdaság az, ami az emberek jólétét kell, hogy szolgálja.
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7. Az állam az adó- és járulékfizetôktôl beszedett pénzébôl azt költi közvetlenül az
emberekre, amit az egészségükre, oktatásukra, biztonságukra, és az emberi méltóság
megôrzéséhez, és emberhez méltó élet folytatásához szükséges pénzbeli és természetbeni juttatásokra költ. Az egészség és oktatás ügyének megfelelô színvonalú finanszírozása – az ország jelenlegi gazdasági teljesítôképessége mellett – elsôdlegesen
a politikai és költségvetési prioritások megfelelô erkölcsi alapokon történô átrendezésének a kérdése. A kérdés lényege, hogy az állam a polgáraitól beszedett pénzbôl
mennyit hajlandó polgáraira költeni. Ez ma elsôsorban tisztességes és igazságos
prioritások kérdése.
8. Egy olyan gazdaságpolitikára, olyan államra, olyan gazdasági és kormányzati mûködésre van szükség, ami a társadalom összes tagját szolgálja, nem csak a felsô rétegek,
a többiek kárára történô gazdagodását, akár a többség elszegényítése révén is.

E

GYES POLITIKAI FILOZÓFIAI GONDOLATOKAT, KONCEPCIÓKAT NAGYON IS

– még ha olykor meglehetôsen és kikerülhetetlenül absztraktak is. Meggyôzôdésünk, hogy az ország fejlôdése nem csúszott
volna ilyen szégyenletesen félre, és ma nem lennének olyan sokan, annyira kilátástalan
helyzetben, mint amilyenbe kerültek, ha az általunk ebben az írásban, több különbözô
diszciplináris területrôl egy gondolati rendszerbe összeszedett ismeretek, koncepciók,
elméletek és tények az elmúlt 20-25 évben kritikus tömegben jelen lettek volna a hazai
közgondolkodásban. Ez sajnos nem így volt, bár izoláltan, mozaikosan, szétszórtan
egyének, kisebb csoportok, esetleg egyes mûhelyek birtokában voltak a társadalmi igazságosság szempontjából fontos koncepcióknak és elméleteknek. Ez azonban nem a minimálisan szükséges kritikus tömeg.
Ezen írás célja, hogy a társadalmi igazságosság, és egy igazságos és tisztességes
mûködés kiköveteléséhez megfelelô magyar nyelven hozzáférhetô muníciót nyújtson,
és sok különbözô szakterületrôl összehozza azokat a diszciplinárisan is elkülönült ismerteket, koncepciókat, amelyek összességében mind egy irányba mutatnak: az eddigi
szokásos gazdaságpolitikák groteszk módon felerôsítik a társadalmi egyenlôtlenségeket,
és ez a társadalom többségének az indokolatlan megbetegedését, az elkerülhetô, és
ezért morálisan elfogadhatatlan korai halálozását okozzák. Ez morálisan elfogadhatatlan és hosszabb távon fenntarthatatlan.
GYAKORLATI CÉLLAL VESZÜNK ELÔ

Ma ki kell jelentenünk: Nemet mondunk a kirekesztésen és az egyenlôtlenségen alapuló gazdaságra. Ez a gazdaság öl. Miként lehetséges, hogy nem hír, ha egy hajléktalan öregember
megfagy az utcán; ellenben hírértékû ha két pontot esik a tôzsde… Egyesek még mindig védelmezik a »leszivárgás elméleteit« (»trickle-down theories«), amelyek azt feltételezik, hogy
minden, a szabadpiac által támogatott gazdasági fejlôdés önmagában nagyobb kiegyensúlyozottságot és társadalmi befogadást hoz létre a világban. Ez a tények által meg nem erôsített
vélemény elnagyolt és naiv bizalmat fejez ki a gazdasági hatalom birtokosainak jósága, továbbá
az uralkodó gazdasági rendszer által szentesített mechanizmusok iránt. Közben a kirekesztettek
továbbra is várakoznak.
Ferenc pápa: Evangelii Gaudium (2013, 53–54. o.)
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Azt, hogy ez mennyire szó szerinti értelemben is igaz, az hogy „ez a gazdaság öl”
(TORNIELLI és mtsai, 2015), ma már evidenciák tömegével is alátámasztották. A mai
világunkban a politikai döntések, és a közpolitikák minôsége vált az elsôdleges népegészségügyi kockázattá. (SCHRECKER és mtsai, 2015.) Az egyes esetekben kifejezetten riasztó magyarországi megbetegedési, halálozási adatok hátterében is ezek az
igazolt, és minden országra érvényes összefüggések érvényesek. A társadalom igazságtalan, egyenlôtlen és alapvetôen rossz mûködése okozza a riasztóan rossz megbetegedési és halálozási mutatókat, azaz tíz- és százezrek indokolatlan, elkerülhetô és
morálisan elfogadhatatlan halálát. Ez „izmusoktól” függetlenül elfogadhatatlan, és nehéz elhinni, hogy létezne olyan tisztességes „izmus”, amelynek fô tételei alapján ne
kellene ezen változtatni. Mi ezzel az írással, sem a politikai jobb, sem a politikai bal
táborába sem akarunk feliratkozni.
Amint az ember fellép valamelyik izmus mellett vagy ellen, azonnal elôáll az a veszély,
hogy csatlakozik egy klánhoz, és végetér az elemzô gondolkodás … Jobban tesszük, hogyha
ahelyett, hogy „izmus”-zászlókat lengetve elfoglaljuk a barikádokat, inkább azokat a tudományos bizonyítékokat vizsgáljuk, amelyek segítenek megérteni, hogy az individuális
szabadságok, és az össztársadalmi kötelezettségek hogyan hozhatók összhangba és egyensúlyba…
Sir Michael Marmot: The Health Gap (2015)
Amikor enni adok egy szegénynek, mindenki szentnek nevez. Amikor azonban megkérdezem, miért nem jut étel a szegényeknek, akkor mindenki kommunistának nevez.
Hélder Camara, Recife püspöke

2.§ Az igazságosság politikai koncepciója
mint közös morális viszonyítási
rendszer
…ha elvész az igazságosság, nincs többé értéke az ember földi életének…
Immanuel Kant: Az erkölcsök metafizikája (1797)
…Vajon létezhet-e igazságos, jól elrendezett alkotmányos demokratikus társadalom (»welloreder society«)? A világ egészével kapcsolatos gondolkodásunkat, attitûdünket, meghatározza az, hogy mi a válaszunk erre… Inspirálja, vagy épp ellenkezôleg, gátolja a politikához, és a közügyekhez való viszonyulásunkat e kérdésre adott válaszunk. Ha lehetetlennek
tartjuk egy jól mûködô, igazságos és demokratikus társadalom létezését, akkor ez a közélettel és a politikával kapcsolatos attitûdjeink, hozzáállásunk és gondolkodásunk minôségében, és alaphangulatában is tükrözôdni fog…
E század háborúinak extrém erôszakossága és pusztítása, amely a holokauszt ôrült
gonoszságaiban érte el csúcspontját, élesen veti fel a kérdést: tényleg egyedül csak erôszakkal és hatalommal lehet uralni a politikai viszonyokat? Ha nem lehetséges egy olyan
észszerûen igazságos társadalom létezése, amely a hatalmat alárendeli az alapvetô társadalmi céloknak, és az emberek nagy többségükben amorálisak, gyógyíthatatlanul cinikusak, énközpontúak és önzôk, akkor Kanttal együtt kérdezhetjük: vajon van-e értéke az
ember földi életének?
John Rawls: Political Liberalism (2005)

E

BBEN A FEJEZETBEN A KÉSÔBBI FEJEZETEK HÁTTERÉT, KONTEXTUSÁT
KÖRVONALAZZUK. Elsôsorban a társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi

kérdések közös és nyilvános (7.§) tisztázásának a hiányára, a »közös és nyilvános morális viszonyítási rendszer«, és zsinórmérték ebbôl eredô hiányára, valamint ezek, és a
rendszerváltási folyamat félresiklása közötti közvetlen összefüggésre akarjuk felhívni
a figyelmet. Ez a közvetlen összefüggés az, ami miatt alapvetô fontosságú a társadalmi
igazságossági kérdések nyilvános tisztázása és rögzítése.
Azt is látni kell, hogy azok az extrém egyenlôtlenségek, és azok a rendkívül visszás,
és társadalmilag igen veszélyes jelenségek, amelyek az immár több mint egy negyed évszázada zajló félresiklott rendszerváltási folyamatok során kialakultak és felerôsödtek, nem
egyedi és nem specifikus magyarországi jelenségek. Az elmúlt évtizedek gazdaságpolitikai folyamatai, a jóléti állam szétverésére irányuló folyamatos támadások, és a 2008-ban
megkezdôdött válság félrekezelése más fejlett országokban is az egyenlôtlenségek extrém
növekedéséhez, és legsúlyosabb társadalmi problémák elburjánzásához vezettek.
A félresiklott magyar rendszerváltás a súlyos következményeivel nem egyedi, valójában nagymértékben hasonló erkölcsi, társadalmi, politikai és gazdasági válságjelenségek jellemzik a világ fejlettebb részének számos országát, társadalmát. Ez nem véletlen. Ha megfogadjuk az amerikai szólásmondásban rejlô tanácsot, és nem az alapján
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ítéljük meg a magyar politikát, hogy éppen mit mond, hanem az alapján, amit ténylegesen csinál, akkor rájöhetünk, hogy pontosan ugyanazt a pénz- és gazdaságközpontú,
és az embereket és sorsukat a gazdaság érdekeinek alárendelô politikát folytatja, mint
a Ronald Reagan, és kicsit késôbb Margaret Thatcher nevéhez kötôdô, 1979-ben
megkezdôdött gazdaságpolitikai és társadalompolitikai fordulat (ellenforradalom) óta,
a világ azon fejlett országai folytattak, amelyekben mára hozzánk hasonlóan, szintén
extrém mértékben felerôsödtek az elfogadhatatlan egyenlôtlenségek, lecsúszófélben van
a középosztály, és súlyosan felerôsödtek a társadalmi problémák, miközben a gazdagok
sokszorosan gazdagabbak lettek, a társadalom alsó és közép rétegei pedig egyre jobban
elszegényedtek. Ez az a politika, amit ellenfelei neoliberális politikának hívnak; képviselôi pedig tanulva Charles Baudelaire (1821–1867) mondásából, miszerint „a gonosz
legnagyobb trükkje az, hogy elhiteti magáról, hogy nem létezik”, pár évtizede tagadják
a neoliberalizmusnak, mint olyannak még a létezését is. (MIROWSKI, 2014.) Nyomait
viszont a fejlettebb világ számos országának szétvert jóléti, és társadalmi igazságossági
rendszereit szemlélve felismerhetjük, míg káros következményeivel a tömegessé vált és súlyos társadalmi problémákban mindennap szembesülni kényszerülünk. (MENDOZA, 2015.)
Mint azt remélhetôleg sikerül bemutatni – minden híreszteléssel ellentétben –,
egyáltalán nem a társadalmi igazságosságot elômozdítani szándékozó jóléti állam válsága az, amit látunk. Sokkal inkább a korábbi jóléti államok szétverésére irányuló pénz-,
profit- és gazdaságcentrikus politikák erkölcsi, társadalmi és gazdasági csôdjével, és az
ezáltal okozott súlyos emberi és társadalmi károkkal vagyunk kénytelenek szembesülni.
Ezek a politikák, amelyek az embert és az emberi fejlôdés céljait rendre alárendelték a
pénz, a profit és a gazdaság érdekeinek, erkölcsi és szakmai értelemben megbuktak.
Mára szerte a fejlettebb világban egyre nyilvánvalóbb ezen politikák tarthatatlansága,
erkölcsi bukása és legitimációs válsága, függetlenül attól, hogy a status quo jelenleg (még)
nem omlott össze. A történelem azonban azt mutatja, hogy az erkölcsi válság és bukás,
soha nem marad következmények nélkül.

2.1.§ A közös morális viszonyítási rendszer hiánya,
és a félresiklott rendszerváltás

M

AGYARORSZÁGON A TÁRSADALOM EGÉSZÉNEK EMELKEDÉSE HELYETT,
CSAK NÉHÁNY KIVÁLTSÁGOS EXTRÉM JÓLÉTÉT, és csak egy szûk réteg vi-

szonylagos, bizonytalan jólétét hozták el csak a rendszerváltás, és az azóta eltelt több mint
egy negyed évszázad folyamatai (8.5.§). Eközben túl sokan vannak, akiknek a helyzete,
és az életlehetôségei megengedhetetlenül rosszak. Elfogadhatatlanul sok a szegénységi
küszöb alatt élô, illetve a létminimum alatt élô magyarok és magyar családok száma.
Ez – több mint egy negyed évszázaddal a rendszerváltás után – szégyen. A valódi törésvonal az elmúlt negyedszázad rendszerének kevés haszonélvezôje, és a társadalom
maradék 90-95%-a között húzódik. A bal-jobb törésvonal nagyrészt hamis. A valódi
törésvonalak egyáltalán nem ott vannak, ahova vetítik ôket. Valójában súlyos morális
legitimációs és politikai legitimációs kérdéseket vet fel az a tény, hogy ma a legnagyobb
tömeget, a pártot nem választók, és a nem szavazók teszik ki. Ezek szerint ugyanis, a
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választók egy jelentôs tömege nem adta a szavazatát senkire sem, azok közül, akik ma
a társadalom és a köz ügyeit intézik.
Egy ország fejlôdését nem abból kell megítélni, hogy a leggazdagabbak mennyivel
lettek gazdagabbak. Nem is abból kell megítélni az ország helyzetét, hogy mennyire
megy jól a viszonylag szûk felsô társadalmi rétegekhez tartozó keveseknek. Az ország
helyzetének, fejlôdésének megítéléséhez a helyes mérce az, hogy hogyan alakul a sorsa
azoknak a sokaknak, akik nehéz helyzetben vannak. (SANDERS, 2016.) A rendszerváltás óta eltelt több mint egy negyed évszázad politikai, gazdasági és társadalmi átalakítási folyamatainak, és a posztkommunista „elit” legnagyobb kudarca az, hogy az
emberek életét, egzisztenciális biztonságát, önbecsülését, életminôségét és egészségét
meghatározó, alapvetô fontosságú dolgokból, megengedhetetlenül sokaknak elfogadhatatlanul kevés jut, miközben túl keveseknek túl sok jut.
A magyar társadalom, és a benne élô emberek jelenlegi állapota a rendszerváltás
csôdjének a biztos tünete. Ez egyben a rendszerváltó posztkommunista „elit” kudarca
és szégyene; még akkor is, ha ôk ezt a felelôsséget és szégyent nem éreznék át. Ez még
akkor is a rendszerváltó elitek kudarca és szégyene, ha ez a megállapítás nem vonatkoztatható a rendszerváltó elitek minden egyes tagjára. Nem mindenki volt hitvány.
Minden baloldali és jobboldali kormányzatban voltak olyanok, akik próbáltak volna
tisztességes rendszert kialakítani és tisztességesen mûködni. Sokan voltak ilyenek, de
soha nem elegen.
Az alapvetô igazságossági és morális kérdések, közös és nyilvános tisztázatlansága
miatt, hiányzott az a zsinórmérték, és az a közös és nyilvános erkölcsi elvárásrendszer és
viszonyítási rendszer, amely alapján „a jót” és „a rosszat”, „a hitványt” és „a nagyszerût”, a közügyekért elkötelezett kiváló politikust, és a magánügyeit intézô politikusi
pályán lévô gazembert, a társadalom széles nyilvánossága – legalább az esetek többségében – világosan meg tudta volna különböztetni. Így sem a tényleges hitványságnak,
sem a tényleges nagyszerûségnek nem volt, és ma sincs következménye. Ez egy olyan
kontraszelekciós nyomást hoz létre, amelyben az elit nem hitvány tagjait – megfelelô
társadalmi és választói éberség, és támogatottság hiányában – a hitványok rendre sikeresen háttérbe tudták szorítani.
Az a mondás, hogy „minden népnek olyan kormánya van, amilyent megérdemel”,1
csak részben igaz. Lehetséges, hogy a következmények nélküliségnek a „nép” közönye
az egyik fontos, közvetlen oka. Ennek a közvetlen oknak azonban, az az egyik alapvetô
fontosságú mögöttes oka, hogy a félresiklott rendszerváltás kezdete óta elmúlt több
mint egy negyed évszázadban nem történt meg a társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség alapvetô kérdéseinek a közös, nyilvános és tisztességes tisztázása. Így valójában
nincsenek olyan közös és nyilvános, mindenki által ismert, értett és nagyjából elfogadott
morális normák, amelyeket a mindenkori hatalommal szembeni morális, szakmai és
politikai elvárásként meg lehetne fogalmazni. Olyan helyzet állt elô, amelyben lehet
felháborodni, lehet morgolódni, de valójában – »közös morális zsinórmérték« és »közös
morális viszonyítási pontok« hiányában – nincs mit elvárni, és nincs mit számon kérni.
1

Ezt a mondást Széchenyi István idézetként szokás közölni. A mondás eredete azonban vitatott,
számos ország, számos politikusa, különbözô idôszakokban mondott hasonlókat.
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A közvetlen okoknak ez a mögöttes oka nem általában, és nem elsôsorban „a nép” felelôssége. Ez az írástudók felelôssége. Az írástudók – tisztelet a kivételnek – elmulasztották a népet olyan helyzetbe hozni, hogy a népnek lehessen közös és nyilvános, ismert
és elfogadott »társadalmi igazságossági koncepciója«, és számon kérhetô morális elvárása és viszonyítási rendszere a mindenkori hatalommal szemben. Sokan voltak, akik
ezt megpróbálták, de nem voltak elegen; vagy magukra lettek hagyva; vagy nem voltak
eléggé ügyesek; vagy nem voltak elég kitartók ebben.
Ez a második fölfedezés abból áll, hogy a Kor problémája: az írástudók problémája. Ahol
a gondolkodás, ott lakik a lelkiismeret is … A nagy tömeg tétlen és vak, mint a test volna
fej nélkül; megy, amerre viszik; neki nincsenek problémái a fizikai megélhetés problémáján
kívül. A Kor lelkét az írástudókban kell keresni. … A modern újságírás mindjobban fölmenti a tömeget a gondolkozástól, kész gondolatokat szállítva neki, … Ami a gondolkozásra, ugyanaz vonatkozik az érzésre is, és a tömegek lelki életének minden más „kollektív
funkciójára”: mindezekért egyre kizárólagosabban az írástudók felelôsek …
… Mit csinálhat a magánember – vagy akár a politikus – ebben a tömkelegben? Nyilván
aligha mást, mint amit a szegény vándor az ôserdôben: bukdácsol, kerülgeti a fákat és bozótokat, óvja életét – vagy nemzete életét –, ahogy tudja, megy hol jobbra, hol balra, merre
lehet, s nem az elérhetetlen Csillag után, mely a távolban elôtte ég: mert, ha azt követné, betörné homlokát. Az írástudó is ily szegény vándor, magánéletében: de ô egyszersmind kalauz.
Neki is bukdácsolnia kell, s kerülgetni az akadályokat jobbra és balra: de ô egyszersmind
vállalta azt a tisztet, hogy folyton szem elôtt tartja a Csillagot. Ô is tudja, hogy a Csillag elérhetetlen. De mégiscsak a Csillag az, ami e földi utakon irányt jelez. Aki egyenesen feléje
megy, betöri homlokát, és elpusztul. De aki végképp elveszti szem elôl, az eltéved, és céltalan
tömkelegbe fullad… Az „áruló” írástudó tehát nem avval lesz árulóvá, ha lába nem megy
egyenesen a Csillag felé, melyre ujja mutat. Az árulást akkor követi el, ha nem is mutat
többé a csillagra. Léptei magánügyek; de szavaiért és útjelzéséért felelôs a világnak, melynek
kalauzává szegôdött. …
Babits Mihály: Az írástudók árulása2 (1928)

M

INDANNYIUNK LÉTFONTOSSÁGÚ ÉRDEKE, HOGY AZ ORSZÁG ÉS A TÁRSADALOM KIJUSSON ABBÓL A ZSÁKUTCÁBÓL, AHOVA AZ ELMÚLT TÖBB

MINT NEGYEDSZÁZAD ALATT JUTOTT.

Egy »szabad emberhez méltó demokrácia«
felépítéséhez egy olyan kormányzati, társadalmi és gazdasági mûködésre van szükség,
amely nem csak egy szûk elit érdekében mûködik. A magyar állam, a magyar kormány,
és a magyar gazdaság a társadalom összes tagja érdekében kell, hogy mûködjön, a társadalom összes tagját kell, hogy szolgálja. Sem erkölcsileg, sem gazdaságilag nem tartható fenn egyetlen olyan rendszer sem, amely nem a társadalom összes tagját, hanem
csak egy szûk felsô réteg, többiek kárára történô gazdagodását szolgálja bármi áron;
akár a többség leszakadása és elszegényítése árán is.
2

Julien Benda 1927-ben publikálta Az írástudók árulása címû írását (La Trahison des Clercs), aminek a címe mára szállóigévé vált. (BENDA, 2006.) E könyv ismertetése kapcsán írta meg Babits
Mihály a hasonló címû tanulmányát 1928-ban. (BABITS, 2003.)
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Egy olyan rendszert kell létrehozni, amely a magyar társadalom összes tagjának fejlôdését, gyarapodását és érdekeit szolgálja. Egy ilyen gazdasági, állami és kormányzati
mûködés kialakításának, és stabil fenntarthatóságának mindennél fontosabb elôfeltétele
a társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi kérdéseknek a tisztázása és rögzítése,
egy új társadalmi szerzôdés keretében. Ez az, ami a társadalom minden egyes polgárának egyénenként is, és az ország egészének is stabilitást, biztonságot és kiszámíthatóságot biztosító jövôképet ad.
Egy új közmegegyezés, illetve társadalmi szerzôdés kialakítása során nem szabad elkövetni a rendszerváltás kezdetekor, és az azóta eltelt több mint egy negyed évszázadban már (legalább) egyszer elkövetett hibákat. Mindenekelôtt az elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû kérdéseket kell tisztázni. Ezeket a kérdéseket az elmúlt huszonöt évben nagyrészt vagy fel sem tették, vagy rosszul, vagy félrevezetôen tették fel,
vagy sanda szándékú, hamis, megtévesztô, és valamilyen önérdeket szolgáló válaszokat
adtak azokra a kérdésekre, amelyek egyáltalán felmerültek.
Mind a tisztázási folyamat, mind a végeredmény ki kell, hogy állja a nyilvánosság
próbáját. Azt már mindannyian megtapasztaltuk, hogy hova vezet az, ha nem a társadalomnak, hanem csak néhány, egymással rivalizáló elitcsoportnak van valamilyen tartalmú, valamilyen színvonalú, valamilyen érdeket szolgáló saját különbejáratú igazságossági koncepciója, amely koncepciónak az emberek életére, életkörülményeire vonatkozó
következményeit „elfelejtették” tisztázni a társadalom tagjaival. Nyilvánvalóan soha
nem feledékenységrôl volt szó. Pontosan tudták, hogy a közérdeknek beállított és valamilyen zavaros ideologizáló álruhába bújtatott önérdek nem állná ki a nyilvánosság próbáját akkor, ha megtisztelnék a társadalom tagjait azzal, hogy ôszintén beszélnek a
„közjónak” és „közérdeknek” mondott dolgok valós hatásairól. Bárki, aki végigélte az
elmúlt negyedszázadot, a saját ismeretei és tapasztalatai alapján számos példát tud
magának találni erre.
A társadalmi igazságosság kérdései szó szerint életbevágó kérdések. Az »egészségi
állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk« (és az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak«) biztosításán, minôségén és társadalmon belüli megoszlásán keresztül, valamint
az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« mûködésén keresztül, a társadalom minden egyes tagjának az életét, életlehetôségeit eleve meghatározzák. Ez még akkor is így van, ha esetleg ez sokakban nem tudatosul kellôképpen.
A társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség alapelvei, értékei, morális normái alapvetôen határozzák meg a legfontosabb politikai, társadalmi és gazdasági intézményeknek az igazságos, tehát tisztességes mûködését, azaz a társadalmi együttmûködés közös
terheinek, és közös hasznainak a megosztását, azaz a társadalmi együttmûködés feltételrendszerét. Ettôl függ az, hogy a társadalom minden egyes tagjának milyen lesz a ténylegesen realizálható életpálya lehetôsége, tényleges életpályája és élete, életminôsége,
egészsége, várható élettartama, egzisztenciális biztonsága; mi lesz a valós értéke a formálisan biztosított jogainak, és hogyan tud ténylegesen élni is ezekkel.
Ezért a társadalom mûködését nem lehet egyes rivalizáló elitcsoportok »nem nyilvános igazságosság koncepciói« alapján, vagy az ad hoc érdekeiknek éppen megfelelô
összefüggésrendszerükbôl ad hoc módon elôrángatott „elvek”, „értékek” alapján berendezni. Nem tisztességes, és emberéletekben is mérhetô, kifejezhetô súlyos társadalmi
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károkat okoz az, ha bárkik a társadalom mûködését meghatározó elveket, értékeket és
célokat egyszerhasználatos politikai termékként, az aktuális érdekek változása szerint, vagy
négyéves választási ciklusonként tetszôlegesen váltogatják. Az sem tisztességes, ha sem
maga a ténylegesen érvényesülô igazságossági koncepció, sem pedig annak az egyes emberekre vonatkozó következményei nincsenek kellôképp tisztázva a nyilvánosság elôtt.
Több mint kétséges, hogy az emberek nagy többsége, valaha is a szavazatát adná olyan
politikákra, amelyek elôre megjósolható módon a társadalom nagy részének az elszegényedéséhez, és egy szûk réteg extrém meggazdagodásához vezetnek, ha a hatalomért versengô elitcsoportok megtisztelnék ôket azzal, hogy az egyes jelszavak mögöttes tartalmait,
és a saját sorsukra vonatkozó következményeit is ôszintén feltárják elôttük.

N

EHOGY AZT HIGGYÜK, HOGY CSAK NÁLUNK FORDULNAK ELÔ EZEK A
VISSZÁS JELENSÉGEK, ÉS AZ EZEK HÁTTERÉBEN MEGHÚZÓDÓ IGAZSÁ-

GOSSÁGI, TEHÁT TISZTESSÉGESSÉGI PROBLÉMÁK.

A 2008-ban kezdôdött pénzügyi, gazdasági világválság, és az azóta zajló történések alapvetôen rengették meg és
rengetik meg a fennálló status quót a világ számos fejlett országában. A mai magyarországi problémahalmaz nem egyedi és nem izolált jelenség. A 2008-as válság kezelésére alkalmazott „régi recept szerinti” takarékossági, megszorítási intézkedések (austerityprogramok), amelyek az alapvetô fontosságú társadalmi intézmények (oktatás, egészségügy,
szociális ellátások, munkanélküli biztosítás és hasonlók) forrásainak az elvonásában,
és esetenként bankmentô csomagokban látták, látják a válságkezelés irányait, nem enyhítették, hanem elmélyítették, és tovább generálták a fejlett országokban is a válságot.
Magyarán a válság elmélyülését, elhúzódását, súlyosabbá válását, maga az elhibázott
válságkezelés okozza. A megszorító intézkedések felerôsítették a társadalmi igazságossági problémákat, extrém módon növelték a társadalmi és gazdasági egyenlôtlenségeket.
Annak illusztrálására, hogy mennyire nem csak izolált magyarországi problémákról
van szó, az alábbiakban bôvebben bemutatjuk az egyik progresszív jelölt, Bernie Sanders szenátor, egyik jellegzetes, és az elôválasztási kampányban nagy hatást kiváltott
gondolatmenetét.3 Mindenki döntse el a magának, hogy mennyire hasonlóak az országspecifikus problémák mélyén fekvô igazságossági problémák más országokban is.
Az ilyen és hasonló beszédek sokmilliós tömegeket, köztük eddig politikailag inaktív
tömegeket mozgósítottak az USA elôválasztási kampánya során.
Mit is jelent az, hogy erkölcsös életet élünk? Amikor mi moralitásról beszélünk; amikor
mi igazságosságról beszélünk, akkor meg kell értsük: ott nincs igazságosság, ahol oly keveseknek oly sok, és oly sokaknak oly kevés jut. Ott nincs igazságosság, ahol a társadalom
legfelsô egy százalékának a legfelsô egytizede, közel akkora vagyont birtokol, mint a társadalom alsó 90%-a. Emberek milliói egyre hosszabb ideig dolgoznak, egyre mérhetetlenebbül alacsonyabb bérekért. Keményen dolgoznak. De mégsem képesek elegendô pénzt
hazavinni ahhoz, hogy megfelelôen tudják etetni, öltöztetni a gyermekeiket. Eközben ma

3

Ez a szövegverzió egy a számtalan, az interneten 1 perc alatt megtalálható tipikus gondolatmenet
és beszéd közül.
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minden általunk újonnan elôállított jövedelem 58 százaléka a legfelsô 1 százaléknál köt ki.
Nincs igazságosság akkor, és nincs erkölcs akkor, amikor az országunkban a gyermekkori
szegénység ma nagyobb, mint a föld bármely jelentôsebb országában. Hogyan lehet mi
egyáltalán erkölcsrôl, igazságosságról beszélni akkor, amikor a hátunkat fordítjuk országunk éhezô gyermekei felé. Ebben az országban elegendô a pénzünk arra, hogy több embert
rakjunk börtönbe, mint a föld bármelyik országa. De jól láthatóan nincs elég pénzünk
arra, hogy a fiataljainknak megfelelô oktatást, képzést, és megfelelô állásokat biztosítsunk.
A föld jelentôsebb országai közül egyedül mi vagyunk az egyetlen olyan ország, amelyik
nem garantálja minden polgárának a jogot ahhoz, hogy egészségügyi ellátáshoz jusson.
Isten minden gyermekének, a szegénynek is, és a nyomorultnak is joga van arra, hogy orvoshoz mehessen akkor, amikor megbetegszik. … És most azt szeretném, hogy gondoljátok
végig: mi is lehetne ebbôl a nagyszerû országból? Mi egy olyan nemzet lehetnénk, amely
a világ más nemzeteihez hasonlóan minden polgára számára jogként garantálja az egészségügyi ellátást. Mi egy olyan ország lehetnénk, amelyben a dolgozó szülôk hozzá tudnak
jutni ahhoz, hogy gyermekük napközben jó minôségû és megfizethetô óvodai, bölcsôdei
ellátásban részesüljön. Mi egy olyan ország lehetnénk, amelyben jövedelemtôl függetlenül
mindenki hozzá tudna jutni a felsôfokú továbbtanuláshoz. Mi egy olyan ország lehetnénk,
amelyben minden idôs ember méltóságban és biztonságban élhetné le hátralévô életét. Mi
egy olyan ország lehetnénk, amelyben mindenki, függetlenül bôrszínétôl, etnikai hovatartozásától, vallásától, fogyatékosságától, szexuális orientációjától realizálni tudná az igazságosság és az egyenlôség teljes ígéretét, amely minden polgárnak a vele született joga.
Nôvéreim és testvéreim! Ez az a nemzet, amivé mi válni tudnánk akkor, ha összefognánk,
és nem hagynánk, hogy megosszanak bennünket.
Bernie Sanders: There is No Justice

2.2.§ A „nincs alternatíva”4 és a félelem politikája
mint a status quo fenntartásának eszköze

E

LÔSZÖR 1978. OKTÓBER 22-ÉN A VATIKÁNI SZENT PÉTER TÉREN BEMUTA-

II. JÁNOS PÁL PÁPA
„NE FÉLJETEK!” Az üzenet fontossága abban rejlik, hogy a
tisztességtelen és igazságtalan rendszerek lényegi eleme, és legfôbb szövetségese a félelem,
és a félelemre építô hatalomtechnikai manipuláció. Sok kísérôjelensége és velejárója van
a »félelem politikájának«(»politics of fear«): kilátástalanság, tehetetlenségérzés és reményTOTT SZÉKFOGLALÓ SZENTMISÉJÉN HANGZOTT EL

HÍRES FELSZÓLÍTÁSA:

4

TINA, azaz „There Is No Alternative” volt Margaret Thatcher egyik sokszor alkalmazott végsô érve,
amelyet számos népszerûtlen intézkedés bevezetésekor az ellenállás legyôzésére alkalmazott. Ez azóta
bevonult a félelemre építô, és azzal manipuláló hatalomtechnikai eszköztárba. Pedig egészen biztosra
vehetô minden „nincs alternatíva”-típusú érvelés esetén, hogy szinte más sincs, mint számtalan alternatíva. Amikor végsô érvként elôjön a TINA, azaz az az érv, hogy „nincs alternatíva”, mindig fogjunk
gyanút. A TINA a biztos tünete annak, hogy manipulálni akarnak minket, vagy hogy manipulálva
van az is, aki ezt hangoztatja. Ilyenkor soha nem árt, ha eszünkbe jut II. János Pál pápa felszólítása,
hogy „Ne féljetek!”, amelyet ebben az esetben úgy kell érteni, hogy ne féljetek a bizonytalan jövôtôl, és
a jobb megoldás hiányától, mert biztos, hogy van alternatíva (sôt más sincs, mint jobb alternatíva).
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telenség; kiábrándultság és cinizmus; közöny és részvétlenség; társadalmi megosztottság;
a hamis mítosz, hogy „nincs alternatíva”, s a kényelmi zóna kétes kényelme. Ezek a mítoszok, cselekvést és gondolkodást blokkoló érzések, általában nem a »szabad emberhez
méltó demokráciák« jellegzetes hiedelmei és érzései. Nem véletlen terjednek el járványszerûen a »szabad emberhez nem méltó rezsimekben«. Miért? Azért, mert vannak, akik
tudatosan gerjesztik és terjesztik ezeket. Ez a status quo fenntartásához szükséges hatalomtechnikai és manipulációs eszköztár része. Precízen, pontosan azt szeretnék elérni és
fenntartani, hogy minél többen higgyenek abban, hogy nincs alternatíva; minél többen
éljék át ezt reménytelenséget, kilátástalanságot a mindennapjaikban.
Minél többek politikai jellegû gondolkodását blokkolja le, közügyekrôl folytatott
diskurzusait siklassa ki, terelje tévútra a „nincs alternatíva” hamis mítosza, és az ebbôl
eredô reménytelenség, kilátástalanság-érzés! A »nincs alternatíva mítosza«, önmagát
beteljesítô jóslatként mûködik. Minél többen hiszik el, hogy tényleg nincs alternatíva,
annál inkább szûnik meg minden létezô, reálisan kivitelezhetô és jobb alternatíva. Ha
nincs alternatíva, akkor minek bosszankodni azon, hogy most milyen rossz a helyzet?
Minek gondolkodni azon, hogy ehelyett mi kellene, hogy legyen? Az „úgysem”, meg
az „úgyis”, meg a „lehetetlen” a politikai témájú diskurzusok jellegzetes szavai. Ez a
hatalomtechnikai eszköz a jövôtôl való félelemre, a kilátástalanságra, a tehetetlenség
és reménytelenség érzésre, a kiábrándultságra, az egyéni kényelmi zónák kétes kényelmére és biztonságára alapozza a sikerét.
Ebben az országban mindenhol értelmes, tisztességes és jó emberekkel találkozom, akik
azt mondják: ’ez a helyzet reménytelen. Az ember nem tudja legyôzni a Koch-testvéreket,5
nem tudja legyôzni a milliárdosokat. Nem lehet gyôzni. Inkább feladom…’ És ôk pontosan
azt akarják elérni, hogy mi ezt higgyük. És én arra kérlek titeket: ne lépjetek be az elkeseredettség világába. Mi meg tudjuk nyerni ezt a harcot, ha összefogunk és kitartunk egymás mellett, és nem hagyjuk, hogy a világ Trumpjai megosszanak bennünket… Mögöttünk
a nép áll. Mögöttük a pénz. És végül a nép erôsebbnek bizonyul, mint az ô pénzük…
Amerika története az emberi méltóságért folytatott harc története. A küzdelem története.
Elôdeink küzdöttek. Azt mondták: ’én egy emberi lény vagyok. Nekem vannak jogaim.
Te nem teheted meg velem azt, amit csak akarsz. Nekem méltóságra van szükségem’. És
harcoltak a szakszervezetek, harcoltak az emberek. Az embereket bebörtönözték, bántalmazták, voltak, akik meghaltak. De a végén ôk gyôztek. Amikor emberek tömegei összefognak, a sarkukra állnak, felveszik a harcot, akkor végül mindig ôk gyôznek.
Bernie Sanders szenátor (2016)

5

Multimilliárdos amerikai testvérpár. Nevük a kampányfinanszírozásban vállalt, sokak által megkérdôjelezett szerepük miatt kerül itt említésre. A kapcsolódó politikai mondás az, hogy ha az »egy
ember egy szavazat elv« helyére, az „egy dollár egy szavazat” elv lép (a multimilliárdosok kampányfinanszírozásban játszott szerepük miatt), akkor megszûnik a demokrácia. A választás helyett, legfeljebb a választás illúziója marad. A Koch-testvérekrôl az interneten bôséges információ található.
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INDEN FÉLELEMRE ÉPÍTÔ HATALOMTECHNIKA LÉNYEGE, HOGY A POLGÁROK NE VALAMIRE VAGY VALAKIRE, HANEM VALAMI VAGY VALAKI

ELLEN SZAVAZZANAK. A félelemre épülô politikai manipuláció az elnyomásra, a zsarolásra, és az ellenkezô vélemények elfojtására irányul. Hogyan történik ez? Például
úgy, hogy a hatalom bemutatja, hogy mi az a „nagy rossz”, amitôl most félni kell. Elhiteti a többséggel, hogy valós fenyegetésrôl van szó, ami ellen össze kell fogni. Ezzel
morálisan zsarolt helyzetbe hoz mindenkit, aki egyrészt elhiszi, hogy valós nagy rosszról
és valós fenyegetésrôl van szó, másrészt kritikus a rendszerrel. A „nagy rossz” elleni
összefogásban mégiscsak félre kellene tenni a bomlasztó és kritikai észrevételeket, és mégiscsak el kell ismerni, hogy noha sok mindent rosszul csinál a hatalom, de az általa bemutatott fenyegetô nagy rosszal szemben legalább, ügyesen és határozottan lép fel. A tisztességtelen hatalomnak magánhaszna van a félelembôl, és magánérdeke fûzôdik a
gerjesztéséhez. Nem véletlen üzente II. János Pál pápa annyiszor: „Ne féljetek!” Ha
sikerül bemutatni a fenyegetô „nagy rosszat”, akkor ezzel eleve képes elterelni a figyelmet a valós és megoldandó társadalmi problémákról, sikerül elkerülni az érdemi társadalmi párbeszédet, s elkerülni a kellemetlen kérdéseket a korábban tett, de végül be
nem váltott hangzatos politikai ígéretekkel kapcsolatosan, és lefojtani, elnyomni számos
rendszerkritikát és rendszerkritikust. (ROBIN, 2004.)
A „nincs alternatíva” hamis mítosza részben a »félelem politikája« is. Ebben a speciális esetben a bizonytalan jövôtôl kellene félni; attól, hogy lehet, hogy ami van, az nem
jó, de ezt legalább ismerjük, és ennél minden csak rosszabb lehet. Ha sikeres a félelem
politikája, és a polgárok nem valamire szavaznak, hanem a „nagy rossz”ellen, akkor az
sem szükséges, hogy a hatalom pozitív, és számon kérhetô programmal, ígéretekkel álljon
elô. Így változatlanul folytathatja; s azt csinálhat, amit csak akar. Nem véletlen az, hogy
ilyenkor sokszor nincs is számon kérhetô program. Az alternatívanélküliség hamis mítoszában hívô polgárok – a bizonytalan jövôtôl való félelem miatt –, nem programra,
hanem a bennük gerjesztett félelem, és a jövôre vonatkozó bizonytalanság érzése ellen
szavaznak. Ebben az a fortélyos, hogy e polgárok félelembôl szavaznak a félelem ellen,
s ezzel megerôsítették a félelem és a bizonytalanság politikáját. Pontosan arra szavaztak,
amit a legkevésbé akartak, s amit a leginkább szerettek volna elkerülni.
Emlékezzünk vissza: a 80-as években, nem sokkal Kádár János leváltása, majd a szocialista rendszer pár évvel késôbbi összeomlása elôtt „mindenki tudta”, hogy „addig jó
míg Kádár él”. Azt is sokan kérdezték egymástól, hogy „igen, de ha leváltanák Kádárt,
mégis kit lehetne a helyére rakni”. Ez a kérdés valójában sok állítást fogalmazott meg afféle, a vitát eldöntô és lezáró „objektív igazságként”, s „ultima ratioként” a korabeli politikai vitákban. Például e kérdésnek ilyen valós jelentései voltak: „na, ugye, hogy nincs
alternatívája a Kádárnak”; „na, ugye, hogy senkit nem tudnánk a helyére elképzelni”;
„na, ugye, hogy felesleges szidni a rendszert, mert úgysem tudsz jobb alternatívát mondani.”
Az ilyen „mindenki tudja” típusú össznépi bölcsességekre a jól mûködô, »szabad emberhez méltó demokráciákban« nincs példa. Az 1980-as évek második felének, és a rendszerváltásnak az eseményei azt is bebizonyították, hogy alternatíva mindig van! Soha
nincs olyan, hogy nincs alternatíva. Sôt, sokszor más sincs, mint jobb alternatíva.
Világosan látni kell azt is, hogy a tisztességtelen hatalom, a »nincs alternatíva«
hamis mítoszával azt próbálja meg elhitetni a választókkal, hogy a sok rossz alternatíva
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közül ô lenne a »legkisebb rossz«. Ez egy olyan tisztességtelen morális zsarolás és kényszerítés, amelynek az a lényege, hogy a választópolgár csak akkor érezze felelôsnek, józanul gondolkodónak és tisztességesnek magát, ha feltétel nélkül leadja a szavazatát a
tisztességtelenül ôt manipuláló, zsaroló, kényszerítô, és az önmagát alternatíva nélkülinek, vagy a legkisebb rossznak beállító tisztességtelen hatalomra. A tisztességtelen
hatalom azért is zsarolja és kényszeríti a polgárokat a »nincs alternatíva« vagy a »legkisebb rossz« hazug mítoszával, mert ô csak uralkodni akar, és esze ágában sincs semmit
se tenni a legalapvetôbb »társadalmi és emberi fejlôdési célok« (16–17.§§) elômozdítása, és a polgárok jóléte érdekében. Ha a polgárok nem az »elsôdleges társadalmi és
emberi fejlôdési célokat« elômozdító pozitív programra szavaznak, hanem a »nagyobb
rossz« ellen, akkor valójában semmilyen a társadalmi jólétet, a közcélokat és közérdekeket elômozdító – és késôbb számon kérhetô – programra nincs szükség. Ez is egy
fontos célja a »nincs alternatíva«, és az »én vagyok a legkisebb rossz« hazug mítoszának.
A tisztességtelen hatalom regnálása azon múlik, hogy hány polgárral tudja elhitetni
azt a képtelenséget, hogy »nincs alternatíva«, vagy azt, hogy az ô tisztességtelen hatalomgyakorlása a létezô alternatívák közül a legkisebbik rossz.
A társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség alapvetô kérdéseinek a rendezése
nem baloldali és nem jobboldali ügy. A legalapvetôbb össztársadalmi és össznemzeti
érdek. E kérdések rendezetlenül hagyása a demokrácia egészét, a társadalom egészét,
és a magyar államiságot veszélyezteti. A létében.
…Azok, akik lényeges szabadságjogaikat feladnák azért, hogy ebbôl idôlegesen egy kis
biztonságot vásároljanak maguknak, sem a szabadságot, sem a biztonságot nem érdemlik
meg. … Mint nemzet büszkék lehetünk arra tényre, hogy lágyszívûek vagyunk; azt viszont
nem engedhetjük meg magunknak, hogy a fejünk is lágy legyen. … Különösen óvakodnunk kell az önérdekérvényesítô egoisták azon kis csoportjától, akik képesek lennének
egyenként kitépkedni az amerikai sas tollait,6 hogy abból bélelhessék ki saját fészkeiket.
Franklin Delano Roosevelt: The Four Freedoms (1941. január 6.)

2.3.§ Néhány általános módszertani megfontolás
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BBEN AZ ÍRÁSBAN HÁROM FÔ RÉSZBEN FOGLALJUK ÖSSZE azokat a gondolatokat, amelyek végiggondolásával eljuthatunk azokhoz az alapvetésekhez, amelyek
alapján egy új társadalmi közmegegyezés központi jelentôségû alapelvei, alapértékei,
célrendszere és morális normarendszere körvonalazható. John Rawls »igazságosság
mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójának« gondolatmenetét követjük, annak mentén haladunk, és erre fûzzük fel a többi, e téma szempontjából releváns
koncepciót és gondolatmenetet. Ahol ez releváns kitérünk részben Martha C. Nussbaum
és Amartya Sen »capabilities« koncepciójára, amely sok szempontból fontos kiegészítését jelenti Rawls »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának«. A po6

Amerika címerállatára, a fehérfejû halászsasra történik utalás.
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litikai filozófia területén kívül esô, de ezen írás szempontjából fontos politikai, politikai
gazdaságtani, népegészségügyi, szervezetpszichológiai, magatartástudományi, társadalomtudományi koncepciókat a Rawls igazságosság-elmélete mentén haladó politikai
filozófiai gondolatmenetre fûzzük fel. E kiegészítô koncepciók részben a politikai filozófiai elméletek illusztrálását is szolgálják. Fontosnak tartjuk, hogy egymás mellett lássuk
az elméleti politikai filozófiai koncepciókat, és az ezekkel egybevágó társadalomtudományi tényeket, ugyanis ekkor válik láthatóvá az is, hogy több, egymástól diszciplinárisan is elkülönült szakterület képviselôi, a maguk speciális eszközeivel, módszereivel,
és nyelvezetével lényegében ugyanarról beszélnek, ami aláhúzza az egyes igazságossági
koncepciók érvényességét.
(i) AZ ELSÔ RÉSZBEN (1–12.§§) azokra az alapvetô kiindulási pontokat jelentô
eszmékre, koncepciókra térünk ki, amelyek végsô soron régóta jelen vannak minden demokratikus történelmi, és kulturális hagyományokkal rendelkezô társadalom
életében. Ezek a demokratikus társadalmak kultúrájában, hagyományaiban régóta
jelenlévô és nagyjából ismert, és széles körben elismert koncepciók képezik ugyanis
az alapvetô gondolati építôelemeit és kiindulási pontjait Rawls önálló, és minden
»átfogó vallási és filozófiai doktrínától« független, a »politika felségterületére
leszûkített«, politikai szintû igazságossági koncepciójának.
(ii) A MÁSODIK RÉSZBEN (13–19.§§) Rawls igazságosság-elméletének fôbb pontjait, az igazságosság két elvét, és ezek egységes rendszerben történô együttmûködését mutatjuk be. Ezt kiegészítjük Rawls »elsôdleges prioritású társadalmi javakra«
vonatkozó koncepciójával (16.§), és az ezt kiegészítô, Martha C. Nussbaum által
kidolgozott »tíz központi jelentôségû emberi capability«, és az igazságosságra törekvô »aspiráló társadalom« koncepciójával (17.§).
(iii) A HARMADIK RÉSZBEN (20–24.§§) a politikai szintû igazságossági koncepció
stabilitásának kérdéseit tárgyaljuk. A stabilitás ebben a kontextusban az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a stabilitására vonatkozik,
ami gyakorlatilag a megvalósíthatóság, és a stabil, generációkon át történô fenntarthatóság kérdéseit jelenti. Ezek az érvek adnak választ arra a kérdésre, hogy
az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« miért nem utópia, miért,
és hogyan valósítható meg és tartható fenn generációkon át.
Az a megfogalmazás, hogy elsôdlegesen Rawls koncepciója mentén haladunk, amelyet
Sen és Martha C. Nussbaum egyes gondolataival egészítünk ki, és nem ezeket a koncepciókat ismertetjük, tudatos döntéseket tükröz. Ez az írás nem az itt elôtérbe kerülô
szerzôk munkáit, minden részletében bemutató monográfia. Ez az írás kifejezetten
gyakorlati célokkal készült: a gyakorlati cél annak az új társadalmi közmegegyezésnek,
pontosabban az új társadalmi szerzôdéshez vezetô folyamatnak a katalizálása, amelynek
révén Magyarország minden magyar országa lesz, és nem csak a kiváltságosok fogják
jól érezni magukat benne.
Ebbôl eredôen, ebben az írásban nem egy-egy specifikus politikai filozófiai doktrínát
akarunk propagálni. A releváns koncepciók mentén szeretnénk végigmenni az új közmegegyezéssel létrejövô társadalmi szerzôdéshez szükséges alapvetô fontosságú társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi kérdéseken. Az egyes szerzôktôl azt citáljuk
ide – az eredeti mondanivalók és üzenetek torzítása nélkül –, ami e gyakorlati cél szempontjából véleményünk szerint releváns. Másodlagos célunk a téma iránti érdeklôdés
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felkeltése, és az, hogy minél többen, minél alaposabban ismerjék meg a témával kapcsolatos irodalmat, az itt szereplô vagy citált szerzôk eredeti mûveit.

Á

LTALÁNOS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSUNK, hogy nem mindig és nem
mindent fogunk teljes mélységében, vagy teljes összefüggésrendszerében részletezni. Nem szeretnénk bizonyos összefüggéseket, alapvetéseket és következtetéseket
túlmagyarázni. Az a cél, hogy a leírtak az olvasó személyes tapasztalatai és reflexió
alapján álljanak össze egy teljes képpé.
Elôre szeretnénk bocsátani azt is, hogy elsôsorban az írás absztrakciós szintje és fókusza miatt, számos rendkívül fontos, de specifikus részterületet (például a környezettel,
természeti kincsekkel, fenntartható fejlôdéssel, vagy akár a nemek közötti egyenlôséggel
kapcsolatos igazságossági kérdést) általában nem emelünk ki és nem részletezünk
külön-külön. A társadalmi igazságosság politikai koncepciója azonban, a maga absztrakciós szintjén, ezekre a külön-külön, specifikusan nem kiemelt részterületekre is vonatkozik. Ebben az írásban elsôsorban nem az egyes részterületek specifikus igazságossági
kérdéseinek a részleteire fókuszálunk, hanem arra az alapvetô társadalmi igazságossági
rendszerre, amelybe ezek a specifikus részletek beilleszthetôk. A legsúlyosabb problémát ugyanis, megítélésünk szerint, a legalapvetôbb társadalmi igazságossági kérdések
tisztázatlansága, és így annak a zsinórmértéknek és viszonyítási rendszernek a teljes
hiánya jelenti, ami például az igazságosság egyes részterületei számára is egy olyan
keretet tud biztosítani, amelybe azok beilleszthetôk, és amely segít azokat egy egymással
is konzisztens rendszerbe szervezni.

E

GY MÁSIK MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁST IS SZERETNÉNK ELÔRE TISZTÁZNI, A SZÖVEGBEN TALÁLHATÓ GONDOLATI ISMÉTLÔDÉSEKKEL KAPCSO-

LATOSAN. A társadalmi igazságosság politikai koncepciója, néhány központi jelentôségû

fogalom mentén épül fel egy eszmerendszerré. A fontos kulcsszó itt az, hogy „rendszer”.
Az alapvetô kihívást az jelenti, hogy egy többdimenziós rendszert kellene átlátni és érteni,
de a fontos alapfogalmakat és alapkoncepciókat csak – egyenként elôrehaladva – egy lineáris elôrehaladási logika mentén lehetséges bemutatni. A rendszerszerûség miatt, természetesen nem lehet az egyik fogalomról úgy beszélni, hogy közben több másik központi
fogalomra, és az ezek közötti összefüggésekre ne kelljen kitérni. Ezért aztán egy olyan
gondolati rendszer leírásakor, mint az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, az alapfogalmak és alapkoncepciók bevezetése, és ezek jelentôségének, és rendszerszerû összefüggéseinek, kölcsönhatásainak a bemutatása közben bizonyos gondolatok
– újabb összefüggésekben – elkerülhetetlenül újra és újra elôkerülnek. Ez a felületes
szemlélôdô számára olyan, mintha ismétlések lennének a szövegben. És valóban. Gondolatok ismétlôdését is fogjuk látni. Azért, mert ezt itt elkerülhetetlennek tartjuk.
Azt a problémát, hogy az újabb és újabb alapfogalmakat és koncepciókat csak egymás után, kvázi lineárisan haladva tudjuk papírra vetni, miközben egy többdimenziós
rendszert a maga lényegi összefüggéseivel akarunk bemutatni, csak úgy lehet feloldani,
ha – spirálszerûen – körbe-körbe haladunk, és mindig újabb és újabb részletekkel bôvítjük az alap-gondolatmenetet. Az újabban elôkerülô fogalmakat, a már bemutatott
fogalmak és összefüggések közé építjük be, miközben egyre több fogalom, koncepció,
és az azok közti összefüggés kerül elô, és válik érthetôvé.
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A problémát az jelenti, hogy – az emberi agy mûködése alapján – nem valószínûsíthetô, és nem is várható el reálisan az, hogy bárki, aki egy gondolati rendszer alapfogalmai,
koncepciói megismerése, és egyidejûleg annak többdimenziós rendszerszerû összefüggéseinek a megismerése mentén lineárisan halad elôre egy leírt szövegben, az mondjuk egy
a 600. oldalon levô fogalom kapcsán egybôl átlátja, hogy az amit most próbál megérteni,
ahhoz hogyan kapcsolódik mindaz, amit korábban mondjuk például az 5. és a 123., és
a 262., és a 381. oldalon olvasott (és egyáltalán mi is volt az). Lehet, hogy van olyan
kivételes zseni, akinek ez nem okoz problémát. Mi azonban minden a közügyek iránt érdeklôdô, értelmes és gondolkodó ember számára szeretnénk bemutatni a tárgyalt politikai
igazságossági koncepciókat. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos ismétlôdéseket nem lehet elkerülni, nem is kívánatos elkerülni, és ezért nem is áll szándékunkban elkerülni.
A társadalmi igazságosság politikai koncepciója a háttérben a társadalom minden
egyes tagjának az életét és életlehetôségeit alapvetôen meghatározza. Az is egy sajátos
igazságossági koncepció, hogy „nekünk keveseknek minden jár, a többieknek meg semmi”.
Az is egy sajátos igazságossági koncepció, hogy „a mi érdekeink, szempontjaink elsôdleges prioritást élveznek, a többiek pedig elégedjenek meg azzal, ami jut nekik azt követôen, hogy mi már az összes mohóságunkat, kapzsiságunkat, vágyunkat, hobbinkat és
urizálási hóbortunkat kielégítettük”. Csakhogy ezt tisztázni kellene a nyilvánossággal.
A társadalmi igazságosság politikai koncepciója mindenkinek alapvetôen meghatározza az életét, életkörülményeit és életpálya lehetôségeit; ezért e koncepció mibenléte
az egyik a legfontosabb közügy. Senkinek sincs joga és erkölcsi felhatalmazása arra, hogy
ezt „privatizálja”, kisajátítsa és monopolizálja, de mindenkinek morális felhatalmazása
van arra, hogy érdemben köze lehessen hozzá. Ez nem az elitek vagy a gazdasági érdekcsoportok, vagy a kivételes zsenik magánügye.
Ebbôl eredôen ezzel az írással mindenkit meg szeretnénk szólítani. Általában is mindenki, de különösen az, aki úgy érzi, hogy valami nincs rendben azzal, ahogyan manapság a közügyek intézôdnek, vagy aki úgy érzi, hogy helyzete, sorsa nem jól alakul, jogosult
arra, hogy az ezt meghatározó, és behatároló társadalmi igazságossági és politikai kérdésekrôl, és azok megváltoztatásáról véleményt formáljon. Ehhez, és az esetlegesen nem
kellôen strukturált érzések, gondolatok és vélemények rendszerbe szervezéséhez szeretnénk, mindenki számára támpontokat adni. Ezért, amennyire az csak lehetséges igyekszünk közérthetô, és hétköznapi nyelven fogalmazni, és elkerülni a „kötelezô” szakzsargont és szaknyelvi fordulatokat.

2.4.§ A társadalmi igazságosság néhány fontos alapkérdése

J

OHN

RAWLS A »JUSTICE AS FAIRNESS« ELNEVEZÉST HASZNÁLTA A TÁRSA-

DALMI IGAZSÁGOSSÁGRÓL SZÓLÓ IGAZSÁGOSSÁGI-ELMÉLETE SPECIFIKUS

MEGJELÖLÉSÉRE. Az eredeti igazságosság elméletét Rawls a »Theory of Justice« (TJ),

azaz Az igazságosság elmélete címû könyvében (1971) publikálta. Ebben Rawls az
igazságosság elméletét – a szûkebb értelemben vett politikai dimenziót meghaladó – átfogó filozófiai doktrínaként, és nem politikai koncepcióként (4.§) fogalmazta meg.
(RAWLS, 1999a.) A mû alapvetô célja az volt, hogy egy olyan, a »szabad emberhez
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méltó« alkotmányos demokráciákban alkalmazható társadalmi igazságossági koncepciót
dolgozzon ki, amely reális alternatíváját jelentheti a fennálló rendszerekben domináns
módon jelenlévô »haszonelvû (utilitáriánus) igazságossági koncepcióknak«. Így, értelemszerûen a haszonelvû igazságosság koncepciók kritikája is meglehetôsen átfogó ebben a
mûvében. Mind hívei, mind kritikusai szerint a »Theory of Justice« (1971) a modern
politikai filozófiai gondolkodás egyik legjelentôsebb és legnagyobb hatású mûve, amely
nagy kihatással volt a modern jogi, alkotmányjogi, gazdaságtudományi, politikai gazdasági, társadalomtudományi és politikai gondolkodásra.
A késôbbiekben Rawls igazságosság elméletét kiegészítette, továbbfejlesztette. Az
elsô alkalommal 1993-ban megjelent Political Liberalism címû mûvében az igazságos
és tisztességes társadalom alapvetô kérdéseire (RAWLS, 2005) kereste a választ:
(i) Milyen igazságossági-elmélet a legalkalmasabb arra – egy szabad emberhez méltó
alkotmányos demokrácia keretei között –, hogy a társadalmi együttmûködésben
részt vevô, szabad és egyenlô polgárok, egész életen át tartó együttmûködésének
a tisztességes feltételeit, egyik generációról a másikra meghatározza? Ez a kérdés
nemcsak az igazságosság-elmélet tartalmára, hanem a politikai megvalósíthatóság
és hosszú távú fenntarthatóság, azaz a »stabilitás« problémakörére is vonatkozik.
(ii) A demokráciák politikai kultúrájának kikerülhetetlen velejárója az, hogy egymással
sok tekintetben ellentétes, illetve egyes tételeket tekintve összebékíthetetlen vallási,
filozófiai és erkölcsi doktrínák vannak jelen a társadalom életében. E doktrínák
legtöbbje önmagában teljes mértékben elfogadható és méltányolandó. Az elfogadható, méltányolandó, de egymással sok tekintetben ellentétes »mérsékelt doktrínák
pluralizmusának a ténye« (»the fact of reasonable pluralism of reasonable comprehensive doctrines«) (12.4.§) a szabadság, és az emberi értelem szükségszerû
hosszú távú következménye. Milyen alapon tudnak az egymással ellentétes, de
önmagukban elfogadható mérsékelt doktrínák és képviselôik egymás mellett meglenni? Mik az egymás nézeteivel szembeni türelem és tolerancia alapjai?
(iii) Hogyan lehetséges egyáltalán a szabad és egyenlô polgárok, igazságos és stabil
társadalmi berendezkedésének létezése és fennmaradása hosszabb idôn keresztül,
ha ezek a polgárok – a szabadság és a demokrácia kikerülhetetlen velejárójaként –
mélyen megosztottak az egyenként elfogadható, de egymással ellentétes »átfogó
vallási, filozófiai és morális doktrínák« tekintetében.
Az emberi történelem legmakacsabb küzdelmei, legnehezebben feloldható konfliktusai
sokszor a legmagasabb célok mentén alakultak ki: a hit és a vallás, az eltérô filozófiák eltérô világnézetei, valamint a jóról és a helyesrôl alkotott eltérô erkölcsi nézetek, sokszor
vezettek nehezen feloldható konfliktusokhoz. Nagy kérdés, hogy egyáltalán hogyan létezhet tisztességes és igazságos együttmûködés, a szabad és egyenlô polgárok között ilyen
– a vallási, világnézeti és erkölcsi nézetek terén tapasztalható – mély megosztottság mellett.
(RAWLS, 2005.)

A

»POLITICAL LIBERALISM« (1993), MAJD A NEM SOKKAL RAWLS HALÁLA
„ JUSTICE AS FAIRNESS: A RESTATEMENT ”(2001)
címû mûvek e kérdésekre próbálnak feleletet adni. A Justice as Fairness lényegében a
Theory of Justice átfogó társadalmi igazságossági doktrínájának a Rawls-i értelemben
ELÔTT MEGJELENT
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vett politikai koncepcióvá történô átirata, és ennek a Political Liberalism címû mûvében
kifejtett társadalmi stabilitási koncepcióhoz való igazítása. (RAWLS, 2001.) A következô részekben fejtjük ki alaposan ezek értelmét, jelentését és jelentôségét. Itt csak a
három fô mû7 egymáshoz való viszonyát akarjuk bemutatni.8
Zavart okozhat, hogy a »Justice as Fairness« mint kifejezés, valójában háromféleképpen fordulhat elô Rawls mûvei és elmélete kapcsán: (i) a »Theory of Justice« a társadalmi igazságosság átfogó doktrínájának a megnevezéseként használja; (ii) a »Justice as
Fairness: A Restatement« a társadalmi igazságosság politikai koncepciójának a megnevezéseként használja; (iii) a Justice as Fairness: A Restatement címû könyv címe. Mi
alapvetôen a (ii) jelentésben – azaz a társadalmi igazság politikai koncepciójának megnevezéseként – fogjuk használni a kifejezést ebben az írásban. Az ettôl eltérô értelmû
használatát külön fogjuk jelezni.
Az írásban az »igazságosság mint tisztességesség« kifejezéssel Rawls specifikus »politikai szintû igazságossági koncepcióját« nevezzük meg, az ettôl eltérô kifejezésekkel,
így különösen az igazságosság, tehát tisztességesség kifejezéssel pedig általánosan a társadalmi igazságosság (bármely) koncepciójára utalunk. E kettôsségnek az az oka, hogy
Rawls maga is hol a saját specifikus »igazságosság mint tisztességesség« elméletét fejti
ki, ugyanakkor számos koncepció, mint például az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« (»overlapping consensus«) (12.§; 21.§), vagy a »közügyekben történô nyilvános
közcélú érvelés« (»public reason«) (19.§) normái, vagy a »politika morális legitimációjának« (13.3.§; 19.2.§) kérdései általánosan, más társadalmi igazságossági koncepcióra is érvényesek. Így párhuzamosan két szál húzódik végig ebben az írásban, a társadalmi igazságosság kérdéseinek a tárgyalásakor: Rawls specifikus »igazságosság mint
tisztességesség« koncepciója, és általában a társadalmi igazságosságra, tehát tisztességességre vonatkozó megfontolások.
A mi gyakorlati problémáink szempontjából a »Justice as Fairness: A Restatement«
és a »Political Liberalism« a két kiemelten fontos, és egymást kiegészítô mû.9 Megemlítendô az eredetileg külön publikált, The Idea of Public Reason, Revisited (Chicago
Law Review; Summer 1997) címû írás, amely a késôbbiekben a »Political Liberalism«
7

8

9

Valójában létezik Rawlsnak egy negyedik alapmûve is: »The Law of Peoples« (A népek joga), ami
nem az egy adott társadalmon belül, a társadalom szabad és egyenlô polgárai közötti tisztességes
és igazságos viszonyokról, és egymással szembeni kölcsönösségen és viszonosságon (5.3.§) alapuló
morális kötelezettségeit, hanem a különbözô társadalmak (a népek) egymás közötti viszonyait, és
igazságos és tisztességes együttélésének a normáit fejti ki.
A Theory of Justice 1971-es megjelenése óta egy kisebb könyvtárat meg lehetne tölteni azokkal az
írásokkal, amelyek Rawls igazságelméletének kritikájával, méltatásával, egyik vagy másik aspektusának az elemzésével foglalkoztak. Rawls a késôbbi mûveiben ezek közül, az összes jelentôsebbre
igyekezett reflektálni, válaszolni. Fontos szem elôtt tartani Rawls három fô mûvének egymáshoz
való idôbeli és tartalmi viszonyát, mert Rawls mûveivel, gondolataival kapcsolatos kritikák esetén
nem mindegy, hogy mikor írták, és melyik mûvére vonatkozóan írták azokat.
Nem említettük külön, Rawls eredetileg külön publikált The Idea of Public Reason, Revisited
(Chicago Law Review, Summer 1997) címû írást, amely a késôbbiekben a Political Liberalism
ezzel kibôvített kiadásaiba beépítésre került. Ez a mû a »procedurális igazságosság«, és a »közügyekkel kapcsolatos nyilvános közcélú érvelés« normáival, illetve a »politika morális legitimációjának« feltételrendszerével egészíti ki az igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját (19.§).
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ezzel kibôvített kiadásaiba beépítésre került. A következô részekben erre is külön kitérünk. Röviden: a „Public Reason”, azaz a »közügyekben folytatott közcélú és nyilvános
érvelés« normatív (elôíró) koncepciója a »procedurális igazságosság« szabályaival, és a
közös ügyekkel kapcsolatos, kölcsönös tisztelet alapján megfogalmazható szabályokkal
egészíti ki az igazságosság politikai koncepciójának gondolati rendszerét (19.§).

A

NAGY KÉRDÉS AZ, HOGY LEHETSÉGES-E EGYÁLTALÁN IGAZSÁGOS ÉS
TISZTESSÉGES TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉS, ÉS TÁRSADALMI STABI-

LITÁS az egyenként elfogadható, de egymással ellentétes, mély társadalmi megosztott-

ságot okozó doktrínák tényszerû, és kikerülhetetlen egymásmellettisége mellett elnyomás
nélkül, a szabadság körülményei között. Rawls válasza erre az, hogy igen lehetséges.
HÁROM SZÜKSÉGES ÉS ELÉGSÉGES FELTÉTELE van annak, hogy az egyenként
elfogadható, ámde egymással ellentétes »átfogó doktrínák« által mélyen megosztott, szabad és egyenlô polgárok közötti társadalmi együttmûködés »igazságos, tehát tisztességes«, továbbá stabil legyen:
(i) ELÔSZÖR IS: a »társadalom alapvetô struktúráját« (»basic structure«) (9.§), azaz
az alapvetô fontosságú politikai, társadalmi intézményeket, s köztük az »elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeket« (16.§) az igazságosság
politikai koncepciója szerint kell szabályozni. A »Justice as Fairness: A Restatement«
egy ilyen politikai igazságossági koncepciót mutat be. A »mérsékelt átfogó doktrínák«
közti »átfedô konszenzus« (12.3.§; 21.2.§) kialakítása, és a stabilitás (20–23.§§)
szempontjából Rawls az általa kidolgozott »igazságosság mint tisztességesség« politikai igazságossági koncepciót tartja a legalkalmasabbnak. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy más – az alkotmányos demokráciák hagyományaiban és kultúrájában
jelen lévô – igazságossági doktrínák alapján is10 kialakítható a szükséges politikai
szintû igazságossági koncepció; ez esetben szûkebb konszenzussal, a vitás kérdések
szélesebb körével, bizonyos reziduális igazságossági problémákkal, és kisebb stabilitással kell számoljunk. (RAWLS, 2001.)

10

Például olyan módosított »haszonelvû (utilitáriánus) igazságossági koncepciók«, amelyek az alapvetô
fontosságú emberi szükségletek, és igazságossági kérdések tekintetében, valamilyen elégséges minimumot, illetve küszöbértéket határoznak meg és garantálnak. Ilyenek például az ún. »jóléti államok«
(»welfare state«) mögöttes haszonelvû igazságossági koncepciói. Megjegyzendô: ez egy meglehetôsen
nagy „engedmény”, illetve kompromisszum Rawls részérôl, lévén, hogy a Theory of Justice egyik fô
célja a haszonelvû (utilitáriánus) igazságosság-elméletek meghaladása volt, azok egyes súlyos igazságossági hiányosságai miatt (pl. átláthatatlanság, nyilvánossági problémák) (8.§). A haszonelvû filozófiák „legtöbb embernek a legtöbb jót” elve – a „utility”aggregálással vagy átlagolással történô meghatározásával – egyes emberek vagy társadalmi csoportok szélsôségesen rossz helyzete mellett is
teljesíthetô. A társadalmi létezéshez szükséges szociális minimumot (14.§) vagy küszöbértéket garantáló, módosított haszonelvû doktrínák, ezt a problémát próbálják meg korrigálni a társadalmi létezéshez szükséges szociális minimum meghatározásával. Másik probléma, hogy a klasszikus haszonelvû
filozófiai doktrínák, átfogó doktrínák, messze túlterjeszkednek a »politika felségterületén« (20.3.§).
Az átfogó doktrínák pluralizmusának a tényét (12.4.§); s e tény következményeit, például azt, hogy
miért nem lehet – súlyos elnyomás nélkül – egyetlen átfogó doktrínát sem, így a liberális doktrínákat
sem egyeduralkodóvá tenni, a késôbbiekben részletesen elemezzük (12.§).
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(ii) MÁSODSZOR: a »mérsékelt átfogó doktrínák« között, az »átfedô konszenzus« fókuszpontjában a »társadalom alapvetô struktúráját« (»basic structure«) (9.§) szabályozó
»politikai szintû igazságossági koncepció« kell, hogy legyen. (RAWLS, 2005.)
(iii) HARMADSZOR: legalább azokban az esetekben, amikor lényegi alkotmányos kérdések (»constitutional essentials«) (14.9.§), és az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdések forognak kockán, a »közügyekrôl folytatott nyilvános közcélú érveléseket« (»public reason«) (19.§),11 az »igazságosság politikai koncepciójának«
a tartalmi és eljárási feltételei, szabályrendszere, azaz a »procedurális (eljárási)
igazságosság« normái alapján kell lefolytatni. Miért? Azért, mert az összes ilyen
esetben a társadalom minden egyes tagját érintô kérdésrôl van szó. Emellett minden ilyen esetben a társadalom egészének kollektív hatalmát gyakorló állam mint
erôszakszervezet hatalmának a felhasználásáról, azaz az erôszak, a kényszerítés
valamilyen formájának az alkalmazásáról folyik a diskurzus, noha sokakban ez
nem mindig tudatosul. Így bárki, aki közügyekben valami mellett érvel, az arról
is beszél, hogy az ô véleménye szerint, mindenkivel szemben, milyen ügy érdekében, és hogyan kell alkalmazni a »társadalom kollektív hatalmát« gyakorló »állam
mint erôszakszervezet« »államhatalmi kényszerítô eszközeit«. Ennek a hatalomnak
egyenlô részben a birtokosa az alkotmányos demokrácia minden egyes szabad és
egyenlô polgára. Ezért bárki, aki a »társadalom kollektív hatalmának« a felhasználása mellett (vagy ellen) érvel, a kölcsönösség (»mutuality«), és a viszonosság (»reciprocity«) (5.3.§), és a kölcsönös tisztelet (»mutual respect«) követelményeinek
megfelelôen köteles az ilyen javaslatait az alapvetô igazságossági elvekre (14.§),
értékekre visszahivatkozni; s bemutatni azt, hogy javaslata hogyan mozdítja elô a
»közjót, a közérdeket, a közügyeket«, és hogyan felel az meg a »közös és nyilvános
igazságossági céloknak«, a közcéloknak és az alapvetô igazságossági feltételeknek.
Ezekben a kérdésekben nincs helye a közjóra, és az igazságossági elvekre nem
visszavezethetô szempontoknak (egyéni érdek és más szubjektív nem közügyet jelentô szempontok12). (12.§; 19.§)
11

Itt a »public reason« koncepció (és kifejezés) jelenik meg (19.§). A »public reason« jelentése
– a mögöttes koncepció valós értelme alapján – leginkább a „közügyekrôl folytatott nyilvános vita”,
vagy a „közügyekrôl folytatott nyilvános érvelés” kifejezésekkel adható vissza.
12
Tételezzük fel, hogy valakinek, a valamilyen átfogó filozófiai, vallási vagy erkölcsi doktrínája, vagy
egyszerûen a személyes értékrendje alapján az a „szent” és rendíthetetlen meggyôzôdése, hogy az
a helyes, ha vasárnaponként mindenki piros színû autóval a hegyekbe megy kirándulni, és nem
például a plázákban fecséreli el az idejét bevásárlással vagy kirakat nézegetéssel. Ilyenkor semmi
problémát nem jelent, ha az illetô saját ízlése és értékrendje alapján, vesz egy piros autót magának,
amivel minden vasárnap a hegyekbe megy kirándulni. Ha azonban azzal áll elô, hogy az állam
alkosson törvényt arról, hogy az állam, mint a társadalom egészének kollektív hatalmát gyakorló
erôszakszervezet, a maga államhatalmi kényszerítô eszközeivel mindenkit arra kötelezzen, hogy
vasárnaponként piros autóval a hegyekbe menjen kirándulni, akkor az már súlyos problémát jelent.
Nem az a kérdés ilyenkor, hogy ki mit gondol az autók piros színének a szépségérôl. Nem is az a
kérdés, hogy ki mit gondol arról, hogy jó-e a hegyekben kirándulni vasárnaponként. Azok közül
is sokan felháborodnak, akik egyébként a piros autó, a hegyek, a kirándulás, a konzumerizmus elutasítása mellett lennének. Miért? A probléma az erôszaktevés, és a kölcsönösen kötelezô tisztelet
megtagadása. Az illetô másokon akar erôszakot tetetni (a kollektív hatalmat gyakorló állammal)
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Mindez azonban hosszabb kifejtést igényel. A soron következô részek ezt próbálják
meg összefoglalni. Ennek a részletesebb megismerése azért is nagyon fontos, mert
ebben rejlik a mai magyarországi problémáknak, a kialakult kvázi szellemi polgárháborús helyzetnek a megoldókulcsa is. Ezt a megoldókulcsot nem fogjuk részleteiben
specifikálni. E koncepciók végiggondolása alapján reméljük, hogy sokakban elindul
egy olyan gondolkodási és keresési folyamat, amelynek során meg fogják találni a
maguk megoldókulcs-verzióját. Reméljük, hogy ezek az egyedi elképzelések nem fognak túl távol állni egymástól, és így alapját jelenthetik egy a különbözô nézetek közötti
átfedô konszenzusnak.

annak érdekében, hogy mindenki más is kötelezô módon úgy éljen, ahogyan ô azt jónak gondolja.
Az ilyen esetekben a problémát a kölcsönösség és a viszonosság alapján kötelezô tisztelet, és az
önrendelkezés másoktól való megtagadása, és az agresszív erôszaktevés (kísérlete), valamint az
összességében szélsôséges és doktriner magatartás jelenti.

3.§ A politikai filozófia szerepe

A

TÁRSADALMAK ÉLETÉBEN MINDIG IS VOLTAK, ÉS VANNAK OLYAN PROBLÉMÁK, AMELYEK FELOLDÁSÁHOZ POLITIKAI FILOZÓFIAI SZINTIG KELL

ELMENNI.

A magas absztrakciós szint, az elvont fogalmak sokakat zavarhatnak. Léteznek azonban olyan helyzetek, amikor kifejezetten erre van szükség a továbblépéshez.
A magas absztrakciós szintet a politikai konfliktusok magas szintje hívja életre. A politikai értékek között, valamint a politikai és nem politikai értékek között igen mély
konfliktusok lehetnek. Ezekbôl, idôrôl idôre hosszan tartó viták, elhúzódó küzdelmek
és feszültségek alakulhatnak ki.
Amikor eltûnik a társadalom mûködôképességéhez minimálisan szükséges egyetértés, amikor összeomlik a politika közös értelmezése, vagy amikor akár saját magunk politikai értékrendje is darabokra hullik, olyankor hirtelen fontossá válik a politikai filozófia
a maga elvont fogalmaival, és magas absztrakciós szintjével. (WALZER, 1983.)
Az elvonatkoztatás magas szintje nem jelenti azt, hogy a politikai filozófia elszakad
a valóságtól vagy elrugaszkodik a valós világtól, vagy hogy a kialakult politikai gyakorlattól, és gondolkodástól függetlenül felfedezi az egyetlen valós igazságot. Egyetlen
politikai filozófiai gondolatnak sem lenne semmilyen hatása sem, ha nem tudna abban
segíteni, hogy az igazságossággal kapcsolatos meggyôzôdéseinket a legkülönbözôbb
általánosítási szinteken, a legáltalánosabbtól a legkonkrétabb szintig rendezni tudjuk
magunkban. E feladatban a politikai filozófia gondolatok kényszerítô ereje nem több,
mint például a logika szabályainak a kényszerítô ereje.
A különbözô fontos elveket, értékeket, szempontokat hajlamosak vagyunk egymástól
függetlenül kezelni, használni. Ugyanakkor, ha ezeket egyetlen konzisztens rendszerbe
rendezzük, kiderül, hogy ezek összefüggnek, és egyáltalán nem kezelhetôk annyira függetlenül és szabadon, mint azt gondolnánk. Konzisztens rendszerbe szervezve, egyfajta
kényszerítô erôvel rendelkezô normarendszert alkotnak. Éppen ez a cél. Fontos, azzal
szembesülni, hogy mik is az egyes – egymástól túl sokszor függetlennek gondolt – értékek, és szempontok egymással való összefüggései, kölcsönhatásai, az ebbôl eredô korlátok, és ezek gyakorlati politikai következményei. Bármelyik fontos alapelv és alapérték,
a legsúlyosabb társadalmi problémák és konfliktusok forrásává válik, ha a saját összefüggésrendszerébôl kiragadjuk és abszolutizáljuk.
Mindezekbôl eredôen a politikai filozófia elvontsága nem indokolatlan és nem öncélú. Nem az elvontság kedvéért kell elvontnak lenni! Amikor az általánosítás alacsonyabb szintjein összeomlik a dolgok közös értelmezése és egymás megértése, akkor a
közügyekkel kapcsolatos párbeszéd fenntartásának sokszor az egyetlen lehetôsége az,
ha magasabb általánosítási és absztrakciós szintekre emeljük a vitát. Minél súlyosabb
a konfliktus, annál magasabb általánosítási és elvonatkoztatási szintre kell felemelkedni,
hogy a konfliktus forrásáról, minél kevésbé zavaros, és minél világosabb képet tudjunk
alkotni a kilábalás érdekében.
A demokratikus rendszerek történelmében, politikai, kulturális hagyományaiban
kisebb-nagyobb intenzitással, de folyamatosan végigkövethetôk a konfliktusok a társadalmi együttmûködés, a társadalmi egyenlôtlenségek, vagy az eltérô nézeteket vallók,

3.1.§ GYAKORLATI SZEREP

83

egymás nézetei iránti kölcsönös türelmesség természetével, elvi alapjaival és gyakorlati
következményeivel kapcsolatosan. Ezért ezek a konfliktusok minden bizonnyal mélyek
és súlyosak. Az ilyen és hasonló konfliktusok feloldása a politikai filozófia eszközeivel
kísérelhetô meg a legeredményesebben. Az absztrakt szint a demokratikus társadalmak
politikai, közpolitikai kultúrájában implicit és explicit módon jelenlévô, és ezért mindenki
számára ismerôs gondolatokból, koncepciókból építkezik. Így próbál értelmezhetô választ
találni arra, hogy melyek a társadalmi együttmûködés tisztességes és igazságos feltételei,
és így próbálja kialakítani az igazságosság elfogadható politikai koncepcióját.
A politikai filozófia a társadalom közös politikai kultúrájában különféle szerepeket
kaphat, jelentôsége (i) a gyakorlati szerepében, (ii) az orientációs szerepében, (iii) az
összeegyeztetô szerepében és (iv) a realisztikusan-utópisztikus szerepében1 rejlik.
(RAWLS, 2001.)
Sokszor tûnik úgy, mintha a politikai filozófia el lenne távolodva a való világtól. ’Egy
dolog, hogy mi van az elvekkel, más dolog a politika. Még a legjobb erôfeszítéseink ellenére
sem tudunk teljes mértékben megfelelni az ideáljainknak. A filozófia szabad folyást engedhet a morális elvárásainknak, de eközben a politika a kemény tényekkel kell foglalkozzon’ … Lehet, hogy bizonyos értelemben nem realizálható minden politikai filozófiai
elv, mégis más szempontból kikerülhetetlenek ezek az elvek. A filozófia a kezdetektôl fogva
jelen van a világban; az eljárásaink, a cselekvéseink és az intézményeink mind, valamilyen
eszmék gyakorlati megtestesülései. Nehezen tudnánk leírni a politikai életünket anélkül,
hogy ne bonyolódnánk bele egy olyan nyelvezetbe, amelyet végsô soron, ne a jogokra és
kötelezettségekre, az állampolgárságra és a szabadságra, vagy a demokráciára és a jogra
vonatkozó teóriák határoznának meg. A politikai intézmények nem egyszerûen bizonyos
tôlük függetlenül keletkezett eszmék végrehajtásának az eszközei; ôk maguk az eszmék
megtestesítôi. Összességében: megpróbálhatunk ellenállni annak, hogy olyan végsô kérdésekkel foglalkozzunk, mint például az, hogy mi az igazságosság értelme és jelentése, vagy
mi a „jó élet” lényege, de nem tudunk megszökni ezek elôl a kérdések elôl, ugyanis minden
idôben az az élet, amit élünk, valamilyen elméletnek a megvalósulása.
Michael. J. Sandel: Democracy’s Discontent: America in Search
of a Public Phylosophy (1996)

3.1.§ Gyakorlati szerep

A

POLITIKAI FILOZÓFIA GYAKORLATI SZEREPE – a súlyosan megosztó politikai
küzdelmek és konfliktusok, a társadalom súlyos megosztottsága esetén – a társadalmi rend helyreállításának, illetve kialakításának a szükségességébôl ered. Bármelyik
társadalom történelmében, és életében fellelhetünk olyan idôszakokat, amikor bizonyos
alapkérdések megoldatlansága súlyos, mély és elhúzódó konfliktushoz vezet.

1

Bizonyára számtalan más módon is fel lehetne osztani ezt a négy szerepet. Ennek az írásnak azonban nem célja, és nem tárgya az ilyen típusú kategorizálási kérdések elemzése. Rawls felosztását
követjük.
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Ezt Rawls a 16–17. század vallásháborúinak a korával illusztrálja. A reformációval
az Európa nyugati részén addig egyeduralkodó, és az élet minden területére kiterjedô
elôírásokat megfogalmazó római katolikus vallási doktrína mellett megjelent, egy hasonló
hegemóniára törekvô, és szintén az élet minden területére kiterjedô protestáns vallási
doktrína. Az ebbôl eredô mély és megosztó ellentétek nem csak véres, és elhúzódó háborúkhoz, polgárháborúkhoz és öldöklésekhez vezettek. E konfliktusok hatására jelentek meg és fejlôdtek ki, bizonyos, a mai modern alkotmányos demokráciák életében,
és a politikai kultúrában mára már mélyen gyökerezô, és alapvetô fontosságú politikai
filozófiai gondolatok is. Ilyenek például az ellenállás joga, a lelkiismereti szabadság
elve, az eltérô nézetekkel szembeni türelmesség (tolerancia) elve. A vallási türelem, a
szabad vallásgyakorlás, és a lelkiismereti szabadság elveinek a „felfedezése” segítette elô,
hogy a vallásháborúk öldöklésében kifáradt felek, végre, valahogyan abba tudják hagyni
a háborúskodást, és az élet nagy nehezen vissza tudjon térni a normál kerékvágásba.
Ezek az elvek kezdetben csak, mint nagyon labilis, kényszeredett kompromisszumot
jelentô modus vivendi tudtak gyökeret verni. A késôbbiek során egyre szélesebb elfogadottságot nyertek, és mára a szabad emberhez méltó alkotmányos demokráciák politikai kultúrájának szerves részévé váltak. Ez a folyamat a stabilitás (20.§) feltételét
jelentô »átfedô konszenzus« (12.3.§; 21.§), és a »jó okok miatti stabilitás«2 (21.1.§)
kialakulásának a lehetôségére is egy jó példa. Erre a példára a késôbbiekben is visszavisszatérünk.
A vallási türelem, és a szabad vallásgyakorlás elvét sokan modern, a nyugati politikai
filozófiák innovációjának tartják. Megjegyzendô azonban, hogy más társadalmakban,
más idôszakokban, de hasonló helyzetekben a vallási türelem, illetve a tolerancia koncepciója szintén megjelent, és mûködött a társadalmi béke érdekében. Így például az
idôszámítás elôtti 2-3. században Asóka, indiai király, amikor a brahmanizmusról
áttért a buddhista hitre, nem üldözte, nem irtotta ki a brahmanizmus híveit, nem bonyolódott véres polgárháborúkba, hanem törvényeket alkotott a vallási türelemrôl. (NUSSBAUM,
2011.) A 16. században Indiában uralkodó Akhbar nagymogul, akkortájt alkotott
törvényt az állam vallási ügyekben való semlegességérôl, és akkor vezetett be számos
vallási, kulturális és etnikai toleranciával kapcsolatos intézkedést a birodalmában, amikor Giordano Bruno eretnekség miatt máglyahalált halt (1600), és amikor Európában
az inkvizíció virágkorát élte. (SEN, 2009.)
Ezek a történelmi tények, azért figyelemre méltóak, mert azt is illusztrálják, hogy
az olyan koncepciók, mint például a lelkiismereti szabadság, az állam és az egyház
ügyeinek a szétválasztása, vagy a vallási türelem, egyáltalán nem a felvilágosodás, és
a modern nyugati politikai filozófiai gondolkodás specifikus sajátosságai. Nem köthetôk
egy-egy specifikus ideológiához. Emellett azt is jól illusztrálják – más népeknél, más
kultúrákban, más történelmi idôszakokban is –, hogy ha a társadalmi rendet érintô politikai problémák hasonlóak, akkor az arra kifejlôdô politikai filozófiai szintû, ámde

2

A »jó okokból létrejövô stabilitás» (»stability for the right reasons«) (21.§) arra utal, hogy nem
kényszer vagy erôszak hatására, illetve nem törékeny, labilis, kényszerû kompromisszumok miatt
alakul ki a stabil és békés társadalmi rend.
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mégis gyakorlati jelentôségû megoldások is hasonlóak lesznek. Arra is rávilágít ez a
példa, hogy mekkora ostobaság egy-egy lényegi koncepciót a politikai címkézések szintjén,
a megoldandó probléma, és a megoldás saját lényegi tartalma nélkül kezelni. A tolerancia elve, például nem attól jó vagy rossz, hogy liberális elv. Azért fontos elv, mert
számos történelmi példa igazolja, hogy az elhúzódó háborúzást, polgárháborúkat és
öldöklést az eltérô nézetek közötti, és az eltérô nézeteket vallók közötti türelem elve
alapján lehetett befejezni vagy megelôzni.
A politikai filozófia gyakorlati szerepe abban rejlik, hogy súlyosan vitatott kérdésekben megvizsgálja, hogy a látszat ellenére létezik-e valamilyen közös filozófiai alap a
konfliktus feloldásához. Azt is vizsgálja, hogy ha ilyen nincs, akkor legalább mérsékelhetôk-e annyira a megosztó konfliktusok, hogy lehetôvé váljon a polgárok között az
egymás kölcsönös tiszteletén, és a »reciprocitás (viszonosság) elvén« (5.3.§) alapuló társadalmi együttmûködés fenntartása vagy helyreállítása, a társadalmi béke érdekében.
Láthatjuk, hogy a kölcsönösség, a viszonosság, és a kölcsönös tisztelet szintén fontos
építôelemei az »igazságosság politikai koncepcióinak«.
A gyakran mély és megosztó társadalmi, politikai konfliktusok hátterében sokszor
nem egyszerûen csak eltérô társadalmi és gazdasági érdekek húzódnak meg. A fontos
intézmények mûködése, a közpolitikák valószínûsíthetô következményei, és ezek jelentôsége tekintetében, jelentôs különbségek állhatnak fenn az általános politikai, gazdasági és társadalmi elméletek között. A szabadság, és az egyenlôség eszméinek összeegyeztetése régóta konfliktusok forrása. Lassan két évszázada folynak a viták arról,
hogy hogyan kell az alapvetô társadalmi, politikai intézményeket (jogokat is ideértve),
azaz a »társadalom alapvetô struktúráját« (»basic structure«) (9.§) elrendezni ahhoz,
hogy az megfeleljen a szabadság, és az egyenlôség demokratikus polgári eszményének.
Súlyos konfliktus, megosztottság nem csak abból alakulhat ki, hogy teljesen eltérô eszményeket, értékeket fogalmaz meg egy-egy doktrína. Ugyanazon értékek, eszmények
megfogalmazása mellett is jelentôs eltérés lehet a súlyozás, és a prioritások kérdéseiben
egy-egy fontos, de egymással ütközô eszmény, érték esetében. Ez szintén súlyos konfliktusok forrása lehet.

3.2.§ Orientációs szerep

B

ÁRMILYEN CIVILIZÁLT TÁRSADALOM TAGJAINAK SZÜKSÉGE VAN EGY OLYAN
KONCEPCIÓRA , AMELYNEK SEGÍTSÉGÉVEL SAJÁT MAGUK TÁRSADALMON

BELÜLI SZEREPÉT ÉS HELYZETÉT TUDJÁK ÉRTELMEZNI. Ez határozza meg a társadalmi környezetükhöz, és az ôket körülvevô világhoz való viszonyukat is. Demokráciák esetében ilyen például az egyenlô állampolgári státusz, vagy feudális viszonyok
között ilyen a születési elôjogok (vagy épp hátrányok) rendszere. Az emberek valahogyan össze kell egyeztessék saját egyéni céljaikat, érdekeiket azzal, hogy hogyan gondolkodnak az országukról, társadalmukról, társadalmi és politikai intézményeikrôl, és
ezek alapvetô céljairól. Ebben rejlik a politikai filozófia orientációs szerepe.
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3.3.§ Összeegyeztetô szerep

V

ALAMILYEN MÓDON MEG KELL ÉRTSÜK ANNAK A TÁRSADALMI KÖZEG-

NEK A MÛKÖDÉSÉT, ÉS A MÛKÖDÉSÉBEN REJLÔ ÉSZSZERÛSÉGET, AMELY-

BE BELESZÜLETTÜNK. Az egyik legfontosabb annak a ténynek a megértése, hogy
egy demokratikus társadalomban szükségszerû és kikerülhetetlen az egyenként elfogadható, mérsékelt, ámde egymással sok tekintetben ellentétes átfogó doktrínák pluralizmusa (»the fact of reasonable pluralism«), egyidejû, egymás melletti létezése (12.4.§).
A »mérsékelt átfogó doktrínák pluralizmusának a ténye« azzal jár, hogy a különbözô
embereknek teljesen eltérô világnézete, és életfelfogása lehet olyan kérdésekrôl, hogy
mi a jó, mi a helyes, mi az erényes, mi a szép, mik az élet helyes céljai. Ezért aztán további fontos következmény, hogy egy demokratikus társadalom – ellentétben például
egy vallási, sport-, civil vagy tudományos egyesülettel – soha nem lehet egységes abban
az értelemben, hogy minden egyes tagja ugyanazon célrendszer vagy értékrend követôje
lenne. Ezért a társadalmi egységet, „az összefogást” eleve rossz helyen keressük, ha azt
az összes értékkel, életcéllal, egyéb célrendszerrel, világlátással, világnézettel kapcsolatosan akarjuk megteremteni.
A legalapvetôbb különbség a politikai társadalom egésze, és bármilyen más azon
belüli szervezet, társulás, egyesület (vallási, sport-, hobbi, civil, tudományos stb.) között
az, hogy a politikai társadalomba beleszületünk, tagságunk nem önkéntes. A »politika
felségterületén« kívüli, azaz a társadalmon belüli nem politikai társulásokhoz, szervezetekhez viszont önkéntesen csatlakozunk. Ezért a politikai társadalomban az együttmûködés normarendszere minôségileg más, és máshogyan is kell kialakítani, mint egy a »politika felségterületén« kívüli, társadalmon belüli, bármilyen nem politikai szervezet esetén.
Egy önkéntes tagságon alapuló, társadalmon belüli, nem politikai szintû szervezetnek,
elvben bármilyen céljai, belsô normarendszere lehet. Amíg a tagjai vagyunk, önkéntes
vállalásunk alapján betartjuk ezeket a szabályokat. Ha pedig ez nem tetszik – élve a
lelkiismereti szabadságunkkal –, önkéntesen távozunk a társulásból.
Ezzel szemben a politikai társadalomban a tagságunk nem önkéntes. Figyelembe
véve az egymással ellentétes doktrínák pluralizmusának a tényét (12.4.§) –, és azt a
következményét, hogy a társadalom tagjainak az értékrendje, világnézete is ebbôl eredôen igen eltérô lehet –, egy politikai társadalom értékrendje, célrendszere, normarendszere természeténél fogva nem tud olyan lenni, mint bármely önkéntes tagságon
alapuló, a »politika felségterületén kívüli« társadalmon belüli szervezeté.
A politikai társadalomban nemcsak a tagság nem önkéntes, de csak úgy távozni
sem tudunk belôle. Pontosabban az emigráció joga, azaz az ország elhagyása jogának
a biztosítása nem egyenértékû az önkéntes egyesületbôl, társulásból való kilépés, távozás jogával. Az ország elhagyásával ugyanis túl nagy személyes árat kell fizetni: itt kell
hagyjuk családunkat, barátainkat, szakmai kapcsolatainkat, a társadalom szokásaival,
mûködésével kapcsolatosan felhalmozott háttértapasztalatainkat. Ezért, addig, amíg
a lelkiismeret szabadsága, a vallás és a gondolkodás szabadsága, valamint az önkéntes
távozás lehetôsége legitimmé teszi például az egyházi elôírásokat és hatalmat, az emigráció joga és lehetôsége egyáltalán nem teszi legitimmé az igazságtalan, tehát tisztességtelen politikai hatalmat (4.3.§; 5.3.§; 19.4.§; 20.3.§).
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Ebbôl eredôen a politikai társadalomban szabad emberhez méltó demokratikus körülmények között, és elnyomás nélkül csak úgy lehet az egységet morálisan legitim
módon megteremteni, ha sikerül megoldani, hogy ne egy adott, konkrét átfogó doktrína
értékrendjét, világlátását erôltessük rá a társadalom összes tagjára. Nem tisztességes az,
ha egy többségi hatalom, az általa vallott értékrendre hivatkozva akar egy-egy olyan intézkedést rákényszeríteni a társadalom minden tagjára, amelyrôl pontosan lehet tudni,
hogy az »átfogó doktrínák pluralizmusának a ténye« miatt, a társadalom számos tagja
– teljesen elfogadható és akceptálandó módon –, a saját értékrendje alapján az adott
intézkedést nem tudja elfogadni. Az ilyen – igazságtalan, tehát tisztességtelen és morálisan illegitim – erôszakoskodások csak arra jók, hogy a társadalom megosztottságát,
a benne élôk diszkomfort érzetét növeljék.
Ha az átfogó doktrínák értékrendje, célrendszere, világnézete terén nem lehet megteremteni a társadalmi egységet, akkor hogyan, és mely területeken lehet megteremteni
azt? A válasz az, hogy a lényegesen szûkebb politikai dimenzióban. Elsôdlegesen a
mindenkit érintô közös ügyek, a »lényegi alkotmányossági kérdéseket« (14.6.§; 14.9.§),
és az »alapvetô szabadságjogokat, jogokat, lehetôségeket« (14.2–14.3.§§), az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« (16.§), és az e javakat minden egyes polgár számára biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû intézményeket« (9.§;
16–18.§§) érintô kérdések mentén.
A társadalmi együttmûködéshez szükséges társadalmi, politikai egységet (23.§)
– az »átfogó doktrínák és nézetek pluralizmusának a ténye« (12.4.§) miatt, demokratikus körülmények között, és elnyomás nélkül – a szabad és egyenlô polgárok tisztességes
társadalmi együttmûködésének igazságossági szabályai, azaz a társadalmi igazságosság
politikai koncepciója szintjén lehet és kell megteremteni. Valójában egyik »átfogó liberális, vallási és egyéb doktrína« sem alkalmas arra, hogy a politikai társadalom egészére
vonatkozó politikai szintû igazságossági koncepcióként alkalmazzuk. Erre csak egy
olyan önálló, független »politikai szintû igazságossági koncepció« lehet alkalmas, amely
kizárólag a »politika felségterületére« korlátozódik, a társadalom kultúrájában régóta
jelenlévô, ismert és elfogadott közös eszmékbôl épül fel, s mint ilyen az egyes átfogó
doktrínák és híveik afféle önálló politikai igazságossági modulként, a saját nézeteik alapján el tudják fogadni, és be tudják építeni saját átfogó nézetrendszerükbe. Ez a politikai
filozófia összeegyeztetô szerepének a lényege.
Az alapkérdés az, hogy mi az az igazságossági koncepció, amely a legalkalmasabban
határozza meg a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételeit és szabályait – egy
alkotmányos demokrácia, szabad és egyenlô, valamint a társadalmi kooperációban egész
életútjukon teljesen együttmûködô polgárai számára – generációkon átívelôen.
Akkor, és csakis akkor jelenthetjük ki politikai csalás és álságos színlelés nélkül azt,
hogy a társadalom minden egyes tagja politikai, és morális értelemben szabad és egyenlô,
ha sikerül úgy kialakítani a társadalmi igazságosság politikai koncepcióját az alapvetô
társadalmi és politikai intézményekre, és ezek koherens és egységes társadalmi együttmûködési rendszerbeillesztésére vonatkozóan, amely valóban megteremti a szabad és
egyenlô polgárok társadalmi együttmûködésének a tisztességes és igazságos feltételrendszerét, mert biztosítja minden egyes polgár számára: (a) alapvetô szabadságjogaik,
jogaik és lehetôségeik tisztességesen egyenlô valós értékét (14.§), (b) a teljes körû nor-
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mál funkcionálóképességük kibontakoztatásához, fejlesztéséhez, megôrzéséhez, és szükség esetén helyreállításához szükséges »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« (16.§),
s ezek között az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeit«.
Végezetül: a politikai filozófia összeegyeztetô szerepe bizonyos óvatosságra int. Egy
tisztességes társadalmi igazságossági politikai koncepció kialakítása nem keverhetô
össze azzal, amikor egy igazságtalan, érdemtelen és tisztességtelen status quo védelme
és legitimálása érdekében, manipulatív és korrupt módon próbálják meg felhasználni
a politikai filozófia összeegyeztetô funkcióját arra, hogy politikai filozófiai érveket felhasználva, mintegy politikai termékként „eladják” a polgároknak, a romlott és tisztességtelen rendszert.

3.4.§ A politikai filozófia mint »realisztikus utópia«

A

POLITIKAI FILOZÓFIA »REALISZTIKUS UTÓPIA« SZEREPÉNEK A LÉNYEGE,
A GYAKORLATBAN MEGVALÓSÍTHATÓ POLITIKAI LEHETÔSÉGEK HATÁRAI-

NAK A VIZSGÁLATA . A társadalom jövôjével kapcsolatos reményeink azon a hiten
alapulnak, hogy ha tökéletesen igazságos demokratikus társadalmi mûködést nem is,
de legalább valamilyen elfogadhatóan igazságos, tehát tisztességes és szabad emberhez
méltó demokratikus társadalmi rendet ki lehet alakítani. A kérdés itt az, hogy hogyan
kell kinéznie egy igazságos és demokratikus társadalomnak, az elfogadhatóan kedvezô,
és reálisan lehetséges körülmények között? Egy ilyen társadalom milyen ideálokat és
elveket próbáljon meg realizálni?
Itt is fontos: az egyenként elfogadható, de egymással ellentétes mérsékelt átfogó doktrínák pluralizmusának a ténye alapvetôen behatárolja a lehetôségeket és feltételeket, a szabad emberhez méltó demokratikus társadalmakban. Volt idô, amikor – legalábbis a hiedelmek szerint – a társadalom egységes volt, mert minden ember egyetlen hegemón doktrína
alapján élt. Ez a társadalmi egység és stabilitás azonban, csak súlyos elnyomás árán
volt elérhetô. Az inkvizíció például, nem történelmi véletlen folytán jött létre; nagyon
is törvényszerû és logikus velejárója volt a kierôszakolt társadalmi egység korszakának.
A mérsékelt átfogó doktrínák pluralizmusának a tényét, és ennek a következményeit,
épp ezért nem szabad negatívumként értékelni. A doktrínák pluralizmusa, a demokrácia és a szabadság velejárója, és biztos jele. A kihívást az ebbôl eredô nehézségek leküzdése és bizonyos feladatok megoldása jelenti.
Amikor a politikailag lehetséges és megvalósítható határait keressük, szem elôtt
kell, hogy tartsuk a lehetséges határait, nem a jelenleg ténylegesen létezô jelenti.
– A »REALISZTIKUS UTÓPIA« AZÉRT REALISZTIKUS, mert reálisan elhárítható akadályok, és reálisan elérhetô – a jelenleg aktuálisnál ideálisabb, de még reálisan lehetséges – feltételrendszerben gondolkodik.
– UTÓPISZTIKUS, abban az értelemben, hogy nem a jelenlegi status quo alapján lehetséges rendszerben gondolkodik. Ehelyett az elvben reálisan megteremthetô, a jelenleginél jobb körülményekre vonatkozó mûködést próbálja koncepcionálisan megtervezni.
Alapvetôen a „hogyan kellene történnie a dolgoknak” típusú kérdésekre keresi a választ.
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Azért fontos érteni a »realisztikus utópia« nézôpontját, mert ha jobban belegondolunk
belátható, hogy valójában a társadalmi igazságosságról, de akár egy értelmes politikai
programról eleve nem is lehetne gondolkodni akkor, ha állandóan az éppen aktuális status
quo kényszereit kellene figyelembe venni. Másrészt a »realisztikus utópia« attól realisztikus, hogy nem egy légüres térben, egy minden valós körülménytôl elszakított ideáltipikus fikció szerint próbálja meghatározni a kívánatos, elérendô és a jelenleginél jobb
állapotot, hanem egy reálisan elérhetô, illetve kiharcolható feltételrendszerben.
A társadalmi mûködés igazságosabbá, tehát tisztességesebbé tétele érdekében folytatott küzdelmekben idônként fontos a teljesen ideáltipikus körülmények közötti ideális
célképzetet is figyelembe venni. Az elérendô célok, a követelések és a programok meghatározásakor azonban, alapvetôen a »realisztikus utópia« pozíció, és nézôpont felvétele
a praktikus. Ilyenkor persze mindig nagy kérdés, hogy hogyan ismerjük fel a megvalósíthatóság határait, és hogyan ismerjük fel, hogy mik is valójában a tényleges és az elérhetô feltételek. Nagyon sokan, nagyon sokszor, nagyon könnyen lesznek a kishitûség,
illetve optikai csalódás, vagy a »van-kell tévedés« (»Is-Ought Fallacy«; »’No-Ought-From-Is’
Problem«) (5.5.§), azaz a leíró »kell értékek«, és a normatív »van értékek« összekeverését jelentô gondolkodási hiba áldozatai.
A történelem számos példát produkált arra, hogy ami adott pillanatban teljes mértékben irreálisnak, megvalósíthatatlannak, radikálisnak, és soha el nem érhetô célnak, ha
úgy tetszik, utópiának tûnik, az esetenként sokkal hamarább, sokkal teljesebb körûen,
netán sokkal radikálisabban valósul meg, és válik a széles körben elfogadott társadalmi
politikai kultúra, és az »átfogó doktrínák közti átfedô konszenzus« integráns részévé. Nem
volt annyira régen az, amikor harcolni kellett a nôk szavazati és egyéb politikai jogaiért,
a kislányok iskoláztatási lehetôségeiért, a nemek közötti egyenjogúságért, és az esélyek
egyenlôségéért. Itt és most nem akarjuk megnyitni azt a kérdést, hogy ez mennyiben valósult meg vagy nem valósult meg. Az biztos, hogy 100-120 éve még „mindenki biztosan
tudta”, hogy ezek a nôi egyenjogúsággal kapcsolatos felvetések felforgató, radikális, veszélyes, irreális, utópisztikus, nemkívánatos, a társadalmi rendet felborító, politikailag se
nem megvalósítható, se nem kívánatos követelések.
A »nemek közti egyenjogúság«, és a »társadalmi esélyek és lehetôségek tisztességes
egyenlôsége« (14.2.§), persze még sok kívánni valót hagy maga után a legfejlettebb
demokráciákban is. Az azonban biztos, hogy a 100 éve még veszélyesnek, felforgatónak és utópisztikusnak gondolt követelések, mára a széles körû társadalmi konszenzus
részét képezik. Az ilyen és hasonló példákra érdemes gondolni akkor, amikor egy tisztességes, jogos, elvileg és morálisan megalapozott igazságossági követelést, egy éppen
fennálló hatalom tisztességtelen hatalomgyakorlása által fenntartott tisztességtelen status
quo kapcsán irreálisnak, megvalósíthatatlannak, utópisztikusnak ítélnénk.
A történelmi példákon túl, egy pszichológiai jelenséget, az »adaptív preferencia«
jelenségét (SEN, 2009) is figyelembe kell venni (9–10.§§; 16–17.§§). Reális elvárásainkat és terveinket szinte automatikusan és észrevétlenül a fennálló lehetôségekhez,
feltételekhez igazítjuk. Ez egyrészt normális. A túlélési stratégia része. Másrészt torzítja
a percepcióinkat az elérhetô lehetôségekrôl. A példa kedvéért: így fordulhat elô az,
amikor a bántalmazott áldozat hálás a bántalmazónak, mert ma csak két pofont kapott,
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pedig máskor húsz pofont szokott kapni. Látni kell: a társadalom tagjai hajlamosak
arra, hogy a tisztességtelen hatalomhoz úgy viszonyuljanak, mint az áldozat a bántalmazóhoz. A tisztességtelen hatalom pedig erre rá is játszik sok esetben.
… Ezt a jelenséget nevezzük Stockholm-szindrómának, amely nem csak bûnözôk és áldozataik közt alakulhat ki … amerikai adatok szerint az áldozatok 27%-a érez a szindrómához hasonló tüneteket … elsôként 1973-ban írták le, amikor Stockholmban 2 rabló egy
bankrablás során 4 alkalmazottat túszul ejtett. A 131 órás fogva tartás alatt olyan erôs
kötôdés alakult ki köztük, hogy az áldozatok megpróbálták megakadályozni a kiszabadításukra tett kísérletet … a késôbbiekben gyûjtést rendeztek a fogva tartóik jogi védelmének
megszervezésére, és megtagadták a tanúskodást a büntetôperben. … Ha a rettegésben tartott
áldozat egy kis figyelmet, felületes kedvességet kap fogva tartójától, akkor elkezd reménykedni … megpróbál mindenben megfelelni … belehelyezkedik a támadó szerepébe, az ô
nézôpontjából vizsgálja a helyzetet … megpróbálja felmenteni a felelôsség alól … megpróbálja meggyôzni magát arról, hogy tulajdonképpen ô egy jó emberrel áll szemben … gyûlöli
az ôt megmenteni szándékozó rendôrséget vagy családtagokat, és megpróbál megakadályozni
minden olyan kísérletet, ami a kimentésére irányul … jobban ragaszkodik a rossz, de biztos
helyzethez, mint az utána következô bizonytalansághoz. … Engedelmeskedik mindenben,
támogatja az erôszaktevôt, keresi benne a jót, a szeretnivalót…
Dr. Veress Dóra: Stockholm-szindróma, WEBBeteg.hu (2016)

4.§ Az igazságosság politikai koncepciójáról

A

Z EDDIGIEKBEN SOK SZÓ ESETT ARRÓL, HOGY A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG KONCEPCIÓJA POLITIKAI SZINTÛ KONCEPCIÓ, ÉS NEM EGY ÁT-

FOGÓ, AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉRE KITERJEDÔ FILOZÓFIAI DOKTRÍNA . Használtuk a fogalmat, érzékeltettük a jelentését, de eddig még nem határoztuk meg
pontosan, mit is kell érteni az alatt, hogy a társadalmi igazságosság koncepciója politikai szintû. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« példáján keresztül ebben a részben próbáljuk meg meghatározni és értelmezni a politikai koncepció
fogalmát. Az »igazságosság politikai koncepciójának« három jellegzetessége van:
(i) A TÁRGYA SZERINT: egy specifikus területre, nevezetesen a »társadalom alapvetô
struktúrájára« (»basic structure«) (9.§), azaz a társadalom politikai, gazdasági
társadalmi, és »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeire«
(16.§)1 kidolgozott »morális koncepció« (4.1.§).
(ii) A PREZENTÁLÁSA SZERINT: az »igazságosság politikai koncepciója« egy önmagában álló, független koncepció, s nem pedig valamely átfogó doktrína politikai,
társadalmi, gazdasági intézményekre alkalmazott változata (4.2.§).
(iii) A TARTALMA SZERINT: az »igazságosság politikai koncepciója« számos olyan ismerôs
és alapvetô eszmébôl építkezik, amely implicit módon jelen van minden demokratikus
társadalompolitikai és közpolitikai kultúrájában, hagyományaiban (4.3.§).

4.1.§ Az igazságosság politikai koncepciója a társadalom
alapintézményeire vonatkozó morális koncepció

M

INDIG »MORÁLIS KONCEPCIÓ« IS AZ IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJA, amely tartalmilag bizonyos eszmékbôl, elvekbôl és normákból áll; s ezek,

mint normák bizonyos értékeket fejeznek ki. A morális politikai igazságossági koncepció
esetében ezek az értékek politikai értékek. (RAWLS, 2005.) A morális koncepció mindig normatív, azaz elôíró és nem leíró jellegû. Leíró (deskriptív) módban a kijelentô mód,
csak kijelentô módot jelent. Az az állítás egy tételben, hogy „ez van”, az azt jelenti,
hogy „ez van”. A normatív (elôíró, preskriptív) módban az az állítás, hogy „ez van”,
általában azt jelenti, hogy „ez kell/kellene, hogy legyen”. Fontos a továbbiakban is szem
elôtt tartani, hogy az »igazságosság politikai koncepciója« kapcsán, kijelentô módban
leírtak nagy része is normatív kijelentés; azaz a kijelentô módban leírtakat valójában
felszólító módban (is) kell értelmezni. Az a normatív kijelentés például, hogy »a társadalom, a társadalmi együttmûködés tisztességes rendszere« nem csak azt jelenti, amit
kijelentô módban jelent, azt is jelenti, hogy a társadalom a társadalmi együttmûködés
tisztességes rendszere „kell, hogy legyen”.
1

Az „intézmény” itt nemcsak konkrét intézményeket, szervezeteket jelent (mint például oktatás–
iskola, egészségügy–kórház), hanem jogokat, törvényeket, jogrendet, eljárási szabályokat, s az állam
különbözô részeit is (pl. parlament, kormány, bíróságok, alkotmánybíróság).
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TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJA (9.§). A társadalom politikai, társadalmi és »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeit«
– amely az igazságosság politikai koncepciójának elsôdleges tárgya –, a továbbiakban
a »társadalom alapvetô struktúrájaként« (9.§) fogjuk említeni. Ebben a kontextusban
az alkotmányos, »szabad emberhez méltó demokrácia«, a demokratikus rendszer, illetve
a demokrácia (mint a rendszer megnevezése) is a »társadalom alapvetô struktúrájára«
utal, amely alatt (i) a társadalom fô politikai, társadalmi, gazdasági intézményeit, és
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeit«, (ii) ezek igazságos
és tisztességes mûködését értjük, és azt, hogy (iii) hogyan alkotják meg ezek együttesen
a társadalmi együttmûködés – generációkon át mûködô – egységes és tisztességes rendszerét. (RAWLS, 2005.)
A »társadalom alapvetô struktúrája« nem más, mint maga az a mód, ahogyan a
társadalom fôbb politikai, társadalmi, gazdasági és »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézményei« (9.§; 16.§) meghatározzák, a társadalmi együttmûködés
közös terheinek, és a társadalmi együttmûködés során közösen létrehozott hasznok és
elônyök egymás közötti megosztását, azaz azt, hogy végsô soron hogyan oszlanak meg
az alapvetô jogok, lehetôségek, javak és kötelességek a társadalom tagjai között. Ez
történhet igazságosan, tehát tisztességesen is, de igazságtalanul, tehát tisztességtelenül
is. Ez határozza meg a társadalom minden egyes tagjának az életét, életpálya lehetôségeit; s egészségét, betegségét, betegségben töltött életéveit, és indokolatlan korai elhalálozását. Ezért központi jelentôségû, s elsô számú közügy a »társadalom alapvetô
struktúrájának« az igazságos, tehát tisztességes mûködése.
Hogy ez a mûködés mennyire igazságos, tehát tisztességes, azt közvetlenül a politika, egészen pontosan a politikát csináló politikusok cselekvései vagy nem cselekvései
határozzák meg. Így a »társadalom alapvetô struktúrája« mûködésének igazságossága,
tisztességessége, s ennek az emberek életében, egészségében és halálában is mérhetô
végsô következményei a politikusok személyes, erkölcsileg elévülhetetlen, és másra át
nem hárítható felelôssége! Bárki, aki politikai pályára lép, köteles szembesíteni magát
ezzel a felelôsséggel, és köteles ehhez méltó módon eljárni és cselekedni. Az a politikus,
aki nincs tisztában politikusi cselekvéseinek vagy nem cselekvéseinek emberéletekben
is mérhetô végsô következményeivel, illetve nem képes erkölcsi és szakmai értelemben
felnôni az e végsô következmények miatti felelôsségébôl eredô feladatokhoz, az sem
erkölcsi, sem szakmai értelemben nem alkalmas arra a feladatra, amire ô maga jelentkezett, és a leghasznosabb, amit a köz érdekben megtehet, hogy társadalmilag kevésbé
veszélyes pályát választ magának.
A »társadalom alapvetô struktúrájába« tartozó fôbb intézmények közé tartoznak a
politikai alkotmány, a jogrend, s a legfontosabb politikai, gazdasági és »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû« háttérintézmények. Így például a lelkiismeret szabadságának, a szólás szabadságának, és a többi szabadságjognak az alkotmányos védelme,
vagy a piaci mûködés szabályai, vagy a magántulajdon kérdésének a szabályozása,
vagy a monogámia intézménye és az elfogadott családmodell, vagy az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû« intézmények (oktatás, egészségügy, nyugdíjrendszer,
szociális biztonság, társadalombiztosítás intézményei), mind-mind példák a »társadalom alapvetô struktúrájához« tartozó fôbb intézményekre. Ha ezeket mind egyetlen,
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egységes rendszerként együtt nézzük, akkor láthatjuk, hogy végsô soron e fôbb intézmények együttes rendszere, azaz a »társadalom alapvetô struktúrája« az, ami (i) meghatározza az emberek jogait, lehetôségeit és kötelességeit, (ii) alapvetô befolyással van
az emberek ambícióira, életcéljaira, életlehetôségeire, valamint (iii) ezen múlik, hogy
az emberek mivé válhatnak reálisan az életükben (»capability to be«) és (iv) mit tudnak
elérni, megvalósítani életcéljaikból (»capability to do«) (17.§).
A »társadalom alapvetô struktúrája« mélyrehatóan határozza meg az emberek életét,
születésüktôl fogva egész életükön át. Ez az alapvetô oka, hogy (a) világnézettôl függetlenül, a kölcsönösség, a »reciprocitás (viszonosság) « (5.3.§) és a tisztességesség követelményeinek megfelelô, és (b) a társadalom összes szabad és egyenlô tagjának a méltánylandó érdekeit, szükségleteit azonos módon figyelembe vevô, olyan politikai igazságossági
koncepció szerint kell mûködjön a társadalom, (c) amely csak a politika felségterületére
(20.3.§), azaz a »társadalom alapvetô struktúrájára« (9.§) vonatkozik, viszont egységesen
a társadalom – legkülönbözôbb nézeteket valló – összes tagjára érvényes.
A »politikai szintû igazságossági koncepció« egységes érvényessége és az »átfogó
doktrínák pluralizmusának a ténye« (12.4.§) közötti ellentmondás csak azáltal oldható
fel, ha az »igazságosság politikai koncepciója« csak a »politika felségterületére«, azaz a
»társadalom alapvetô struktúrájára«, és a társadalom összes tagjának egész életét alapvetôen meghatározó »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményekre« vonatkozik. A politikai koncepció hatókörének e leszûkítése teremti meg a lehetôséget arra, hogy minden olyan polgár – aki tiszteletben tartja a »reciprocitás
(viszonosság) elvét« (5.3.§), s ebbôl eredôen nem törekszik aszimmetrikus viszonyokra
a társadalmi együttmûködésben részt vevô többi polgárral, (vagy azok egyes csoportjaival) szemben – a saját »átfogó doktrínája«, világnézete alapján el tudja fogadni az
»igazságosság politikai koncepcióját«.

M

ÁR A SZÜLETÉSKOR IS FENNÁLLNAK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI EGYEN-

A társadalom összes tagjának egész életét alapvetôen meghatározó fôbb politikai, társadalmi, társadalmi igazságossági és gazdasági intézmények
rendszere – azaz a »társadalom alapvetô struktúrája« – eleve magában foglal különbözô
társadalmi helyzeteket, azaz eleve definiál egyfajta társadalmi hierarchiát is. A társadalom tagjai e »társadalmi hierarchia« szerinti pozíciók valamelyikébe születnek bele.
Ez eleve nagymértékben befolyással van arra, hogy milyen reális életcélokat tudnak
kitûzni maguk elé, milyen életpályára számíthatnak (»citizens’ life prospects«), azaz
mit tudnak ebbôl megvalósítani, kivé tudnak válni, mit tudnak elérni, megtenni az életükben (»capability to do & capability to be«)2. A »társadalom alapvetô struktúrája« bizonyos kiindulási pozíciókat eleve kedvezôbbé tesz más kiindulási pozíciókhoz képest.
Ez eleve nagyfokú egyenlôtlenséget határoz meg. Mindent áthat, mindenre kihat. Nemcsak az emberek kiindulási helyzetére, de késôbbi lehetôségeire, életútjára is kihatással

2

LÔTLENSÉGEK.

E megfogalmazása az Amartya Sen és Martha C. Nussbaum nevével fémjelzett »capabilities megközelítés« szerinti megfogalmazás. Rawls igazságosság elmélete és a capabilities megközelítés kompatibilitását akarjuk itt érzékeltetni. (Lásd 16–17.§§.)
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van. A hátrányok az életút során összeadódnak, összességében az emberek életpályája
másképp alakul, mint az a pálya, amit a született képességei alapján – ideáltipikus helyzetben – elvileg várhatnánk. Ez tisztességesen nem igazolható érdemekre, érdemességre
való hivatkozással, és az érdemekre való hivatkozás nem is tisztességes. Egy leegyszerûsítô példával élve a helyzet olyan, mintha egy 400 méteres futóversenyen egyesek
pontosan a rajtvonalról, mások 100-200 méterre a rajtvonal mögötti pozícióból, míg
megint mások 20-50-200 méterre a célvonal elôtti pozícióból rajtolnának. Furcsa lenne,
ha az, aki úgy fut be elsôként, hogy közvetlenül a célvonal elôl, mondjuk 20 méterrôl
indult, a személyes érdemeire és képességeire hivatkozna azoknak, akik vele ellentétben
mondjuk a rajtvonalról, vagy a mögül indultak.

S

MICHAEL MARMOT A THE HEALTH GAP (2015.) CÍMÛ KÖNYVÉBEN ISMERTETI EGY BRIT UTÁNKÖVETÉSES VIZSGÁLAT EREDMÉNYEIT.3 E sok éves
utánkövetéses vizsgálatban (British Cohort Study, 1970) a különbözô társadalmi-jövedelmi csoportba született csecsemôk, megfelelô tesztekkel mért kognitív képességeinek
a késôbbi alakulását követték hosszú éveken keresztül.
Négy, születéskori, csecsemôkori kiindulási pozíciót kell kiemelni.
IR

A: felsô jövedelmi csoport + kiváló kognitív teszt
B: felsô jövedelmi csoport + rossz kognitív teszt
C: alsó jövedelmi csoport + kiváló kognitív teszt
D: alsó jövedelmi csoport + rossz kognitív teszt

(88 pont, a 100-as skálán)
(12 pont, a 100-as skálán)
(86 pont, a 100-as skálán)
(13 pont, a 100-as skálán)

gazdag és okos;
gazdag és buta;
szegény és okos;
szegény és buta.

Kiinduláskor a kiváló kognitív teszteredmények lényegében azonosak voltak, mind a
gazdag és okos (A), mind a szegény és okos (C) csoportban. A rossz kognitív teszt
eredmények is lényegében azonosak voltak a gazdag és buta (B) és a szegény és buta
(D) csoportban.
6-7 éves korban, az utánkövetés 80-85-ik hónapja körül a legrosszabb kiindulási
kognitív teszteredményt produkáló gazdag és buta csoport (B), kognitív teszteredményeit
leíró görbe keresztezte a legjobb kognitív eredményt produkáló szegény és okos csoport
(C) eredményeit leíró görbét. Azaz a kiváló kezdeti kognitív képességû, de szegény családba született szegény és okos gyerekek (C) kognitív képességei 6-7 éves korig folyamatosan csökkentek (a kiindulási 86 pontról 50 pontra, a 100-as skálán), a rossz kognitív képességû, de gazdag családba született gazdag és buta gyerekek (B) kognitív
teszteredményei folyamatosan javultak (a kiindulási 12 pontról 50 pontra, a 100-as skálán) és 6-7 éves korban már egyformák voltak (50 pont, a százas skálán).
A késôbbiekben, a 120. hónap (10 éves kor) körül az eredetileg gazdag és buta
gyerekek (B) teszteredményei (a kiindulási 12 pontról 58 pont) már jelentôsen meg3

Michael Marmot, a University College London professzora, és a WHO »egészségi állapotot eleve
meghatározó társadalmi tényezôkrôl« szóló Closing the Gap in a Generation: Health Equity through
Action on the Social Determinants of Health címmel publikált jelentését (WHO| Commission on
Social Determinants of Health, 2008) összeállító Commission on Social Determinants of Health
bizottságának (volt) elnöke.
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haladták az eredetileg szegény és okos (C) gyerekekét (a kiindulási 87 pontról 37 pont).
(Az A és D csoport lényegében az eredeti pozíciójának megfelelôen fejlôdött: a gazdag
és okos csoport (A) eredményei jól alakultak, a szegény és buta csoport (D) eredményei mindvégig rosszul alakultak). (MARMOT, 2015a, 122–123. o.; fig. 4.1.)
Ezek az eredmények rávilágítanak arra, hogy a születéskori társadalmi helyzet egy
igazságtalan, tehát tisztességtelen társadalomban mennyire meghatározó, és a késôbbi
élet során is egymással összeadódó és felhalmozódó »társadalmi hátrányokat« (»social
disadvantage«) jelent. Az iskolai eredmények, a képzettség és a végzettség alapvetôen
határozza meg az elhelyezkedési és munkalehetôségeket, az életútra vetített jövedelmet,
az értelmes munkavégzés lehetôségét, a munkakörülmények és a külsô környezet feletti
kontroll képességét, így – ezeken az »egészségi állapotot elve meghatározó társadalmi
tényezôkön« keresztül – az általános életminôséget, az egészségi állapotot meghatározó
egyéni magatartási, életvezetési, életmódbeli szokásokat, az egészségi állapotot, az elkerülhetô megbetegedéseket, az elkerülhetô idô elôtti halálozást, az élettartamot. Másképp: itt nem csak az oktatási rendszerrôl, s nem izolált oktatási–szakpolitikai szintû
problémáról van szó. Ez az oktatási rendszer kapcsán feltárt probléma, az alacsonyabb
társadalmi rétegekbe született gyermekek egész életét, összes életlehetôségét, életének
az összes várható problémáját, életének a hosszát és a minôségét érinti; s nem képességeik alapján, hanem születési pozícióik, családi körülményeik alapján.
Az a tény, hogy eltérô társadalmi pozíciók léteznek, s hogy ennélfogva, már a gyermekek születéskori kiindulási pozíciója is eltérô, azaz valamilyen szintû egyenlôtlenség
fennáll már a születéskor is,4 valószínûleg szükségszerû velejárója minden társadalmi
együttmûködésnek, bármilyen is legyen a »társadalmi alapstruktúrát« meghatározó
igazságossági koncepció. Nem mindegy azonban az, hogy mekkora is pontosan ez a
valamilyen szintû egyenlôtlenség. Az sem mindegy, hogy ennek milyen a hatása az
egyes emberek életére, lehetôségeire teljes életútjuk során (10.§; 13.1.§; 13.5.§). Míg
valamilyen szintû egyenlôtlenség fennállása kikerülhetetlennek tûnik, az egyenlôtlenség
és hatásának mértéke egyáltalán nem „természeti törvények által” meghatározott. Kizárólag az »igazságosság politikai koncepcióján«, azaz mi rajtunk, a társadalom tagjain
múlik az is, hogy a születéskori társadalmi helyzet mennyire határozza meg az egyes
egyének ténylegesen realizálható életesélyeit, életútját és életét.
Jelentôs az eltérés a társadalmak között – a kiindulási pozíciók közötti eltérés és
ennek életútra kiható hatásai tekintetében – attól függôen, hogy milyen az politikai szintû
igazságossági koncepció, amelyik meghatározza a »társadalom alapvetô struktúráját«,
azaz (i) a politikai alkotmányt és az alapvetô jogokat, kötelezettségeket és azok megoszlását, (ii) a társadalmi együttmûködésbôl származó közösen letrehozott hasznok, az
alapvetô életlehetôségek, a gazdasági lehetôségek, a szociális körülmények társadalmon
belüli, a társadalom különbözô rétegei közötti eloszlását, és (iii) a társadalmi, gazdasági
rendszer és intézmények igazságosságát, tehát tisztességességét. Miért? Mit és hogyan
4

Valójában már a születés elôtt fennáll az egyenlôtlenség. Ismert, hogy a terhesség és a magzat kihordásának a körülményei (például az anya táplálkozása, életmódja, életkörülményei, pszichés és
szociális helyezte stb.) alapvetô kihatással vannak a magzat, és a magzat agyának a fejlôdésére.
Komlos: You Can’t Justify Inequality That Begins in the Womb, 2016 (10.§).
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befolyásol az igazságosság politikai koncepciója a születéskori kiindulási pozíciók egyenlôtlenségei tekintetében?
A »társadalmi ranglétra« meredeksége, s a »társadalmi mobilitás« – azaz a »társadalmi hierarchia«-szintek átjárhatósága – az, ami társadalmanként jelentôsen eltérhet.
Egyrészt igen nagy különbségek vannak a társadalmak között abban, hogy mekkorák
a kiindulási pozíciók közötti különbségek; azaz, hogy mennyire meredek a »társadalmi
ranglétra«. Másrészt, igen nagy különbség van abban, hogy mennyire határozza meg
az egyén lehetôségeit és életpályáját az, hogy milyen családba született. Másképp: milyen az esélye annak, hogy egy gyermek többre viszi, mint a szülei? Milyen az esélye
annak, hogy a társadalom alsóbb rétegeiben született gyermekek a »társadalmi hierarchia« magasabb szintjeire eljuthassanak életük során, ha képességeik ezt lehetôvé teszik? Egyáltalán kialakul-e minden gyermekben a valós képességeinek és tehetségének
megfelelô ambíció?
Ez utóbbi kapcsán utalunk a korábban említett »adaptív preferencia« problémájára.
Egy eleve igazságtalan, tehát tisztességtelen rendszerben az emberek életcéljaikat, terveiket az eleve igazságtalan, tehát tisztességtelen körülményekhez, a redukált lehetôségekhez torzítják. Ebbôl eredôen egy igazságtalan, tehát tisztességtelen rendszerben a
tehetséges, de hátrányos helyzetû gyermekek jelentôs részében ki sem fejlôdik az az
ambíció, amely tényleges képességeik, tehetségük alapján egy igazságosabb és jobb
rendszerben kifejlôdhetne. (SEN, 1999.)

4.2.§ Az igazságosság mint önálló,
független politikai koncepció

A

Z »ÁTFOGÓ DOKTRÍNÁK ÁTFEDÔ KONSZENZUSÁNAK«
ALAKULÁSA ÉS REMÉNYE ÉRDEKÉBEN, AZ

(12.7.§; 21.§) KI-

»IGAZSÁGOSSÁG

POLITIKAI

KONCEPCIÓJA« EGY ÖNMAGÁBAN ÁLLÓ, ÉS AZ ÁTFOGÓ DOKTRÍNÁKTÓL FÜG-

GETLEN KONCEPCIÓ KELL LEGYEN,

s nem pedig valamely »átfogó doktrínának« a
»társadalom alapvetô struktúrájára« alkalmazott változata. Így nem része egyetlen »átfogó filozófiai, vagy vallási doktrínának« sem.
Mint korábban említettük (4.1.§) az »igazságosság politikai koncepciója« mindig
egy morális koncepció, abban az értelemben, hogy bizonyos eszmékbôl, elvekbôl és
szabályokból áll, és ezek mint normák kifejeznek bizonyos értékeket. A »morális politikai koncepció« esetében ezek az értékek »politikai értékek« (13.4.§; 19.3.§). Más
»morális nem politikai koncepciók« a tartalmi kiterjedésükben különböznek, azaz például: mi a tárgyuk, mire terjednek ki, és tartalmilag mennyivel bôvebbek.
Egy »morális koncepció« akkor »egyetemes«, ha (szinte) minden témára kiterjed,
s minden érintett témára univerzálisan terjed ki. Akkor mondjuk, hogy egy morális
koncepció »átfogó« (»comprehensive doctrine«), ha nemcsak általában terjed ki az élet
(szinte) minden területére, de morális normákat, ideálokat, szabályokat fogalmaz meg
(szinte) minden, a politika felségterületén kívüli, nem politikai értékre és erényre vonatkozóan is. Így a személyünkkel, a helyes magatartásunkkal, életvezetésünkkel; családi,
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társasági életünkkel; az emberi élet értelmével, helyes céljával; s a személyes értékességgel, erényekkel kapcsolatos normákat is megfogalmaz.
»Teljeskörûen átfogó« (»fully comprehensive doctrine«) a morális koncepció, ha szinte
minden értékre és erényre kiterjedôen egy meglehetôsen jól tagolt és precízen részletezett
eszmerendszert fogalmaz meg. Ezzel szemben »részlegesen átfogó« (»partially comprehensive doctrine«), ha számos fent részletezett nem politikai értékre és erényre, de
messze nem az összes ilyen értékre és erényre terjed ki; illetve, ha nem kellôen
rendszerszerûen, strukturáltan vagy pontatlanul, homályosan fogalmaz. Megjegyzendô,
hogy a részlegesen átfogó doktrínáknak, épp „lazaságuk” és részlegességük miatt igen fontos
szerepük van az »igazságossági politikai koncepcióra« vonatkozó »átfedô konszenzus«
(»overlapping consensus«) kialakulásában (12.§; 21.§). A legtöbb filozófiai irányzat
és a legtöbb vallás alapvetô törekvése, hogy egyetemes, átfogó, s minden részletre kiterjedô doktrínát fogalmazzon meg.
Az egyes »átfogó doktrínák« között különbséget kell tenni aszerint is, hogy mérsékelt
és elfogadható (»reasonable«) tanokat fogalmaznak-e meg (ilyen az összes nagy világvallás, és a legtöbb jelentôs filozófiai irányzat), vagy szélsôséges, túlzó és elfogadhatatlan
(»unreasonable«), netán ôrült vagy gonosz doktrínákat jelenítenek meg.5
A mérsékelt és a szélsôséges doktrínák közti különbségtétel alapja az, hogy egy adott
»átfogó doktrína« mennyiben hajlandó figyelembe venni azt a tényt, hogy rajta kívül
más, vele ellentétes, de egyébként teljesen méltánylandó nézetek is léteznek; mennyire
hajlandó figyelembe venni – a »kölcsönös tisztelet« (»mutual respect«), és a »reciprocitás
(viszonosság) elve« (5.3.§) alapján – mások jogos és méltánylandó érdekeit, és »lelkiismereti szabadságát« (»liberty of conscience«), azaz mennyire hajlandó tiszteletben
tartani azt a tényt, hogy mások, más értékekben és igazságokban hisznek; s mennyire
erôszakosan próbálják másokra ráerôltetni, s így egyeduralkodóvá tenni nézeteiket,
meggyôzôdésüket, és vélt vagy valós igazságukat.
Egy adott nézetrendszer a prioritási rendje alapján is szélsôségessé válhat, azzal, hogy
az egyes alapvetô igazságossági elvek és jogok rendszerébôl egy-két tételt kiragadva, abszolutizálva, és más elvek fölé helyezve, mintegy felborítja ezen igazságossági elvek egységes rendszerének az egyensúlyát; például azzal, hogy a magántulajdonhoz való jogot
vagy a szerzôdések jogát, illetve bizonyos »gazdasági szabadságjogokat« a »személytôl elidegeníthetetlen jogok« fölé helyezi.6
Összegezve az a szélsôséges doktrína (vagy személy vagy csoportosulás), amely tagadja a »reciprocitás (viszonosság) elvét« és ennek kötelezô következményét, a »szimmetrikus viszonyok kötelezettségét«; s ehelyett a legkülönfélébb elvi alapokon és a legkülönfélébb (akár erôszakos) módszerekkel aszimmetrikus viszonyokra tör.

5

6

A »reasonable« (mérsékelt) és az »unreasonable« (szélsôséges) mind a doktrínák, nézetek, mind személyek, magatartások kapcsán sokféleképpen szerepel az igazságossági koncepcióban. (Lásd késôbb.)
Ilyen okok miatt Rawls a libertarianizmust a szélsôséges doktrínák közé sorolja. (Lásd Political
Liberalism extended edition, 262–265. o.)
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ONDOLJUNK BELE ABBA, HOGY mi is lenne a következménye annak, ha a »társadalom alapvetô struktúráját« (»basic structure«), azaz az emberek életét, életlehetôségét és alapvetô életviszonyait meghatározó fôbb politikai, társadalmi, gazdasági
és társadalmi igazságossági intézményeket, és az állami hatalom felhasználását és mûködését szabályozó »politikai szintû igazságossági koncepció« egy olyan, mindenre kiterjedô, »átfogó filozófiai vagy vallási doktrína« alapján kerülne meghatározásra, amely
többek között az élet értelmével, az ember helyes életcéljával, az emberi lét érdemes és
érdemtelen dolgaival, a magánszféra legkülönbözôbb területein tanúsítandó helyes értékekkel, erényekkel és viselkedéssel kapcsolatosan fogalmazna meg morális elôírásokat.
A »politika felségterületén kívül« rendkívül fontos az ilyen »átfogó doktrínák« szerepe. Az átfogó doktrínák megkerülhetetlenül létezô »pluralizmusának a ténye« (12.4.§)
miatt azonban, mindig, minden esetben rendkívül súlyos következményekkel jár az,
ha a »politika felségterületén belül« (»the domain of the political«) (20.3.§), a »társadalom alapvetô struktúrájának« a meghatározására és szabályozására akarja bárki alkalmazni, bármelyik átfogó doktrína normarendszerét. Mint említettük, volt már ilyenre
példa, például a középkorban. Az inkvizíció egyáltalán nem egy véletlen történelmi
baleset következményeként jött létre, hanem az egyeduralkodó monopolhelyzetû »átfogó
vallási doktrína« hegemóniájának, és a társadalmi egység kikényszerítésének, valamint
az ellenkezô (veszélyesnek és eretneknek nyilvánított) nézeteket vallók elnémításának
és eliminálásának a logikailag szükségszerû eszközeként lett életre hívva (3.4.§; 6.5.§;
11.5.§; 12.§; 19.4.§; 20.§; 21.§).
E történelmi példa a római katolikus egyház egy bizonyos korszakát érinti. Fontos
azonban megérteni, hogy egyáltalán nem csak a vallási doktrínákkal kapcsolatos a
probléma, és elsôdlegesen nem az adott »átfogó vallási vagy filozófiai doktrína« tartalmával függ össze az »elnyomás ténye« (»the fact of oppression«) (12.4.§), amely bármely »átfogó doktrína« egyeduralkodóvá tételének szükségképpen megjelenô, elkerülhetetlen velejárója. Bármelyik átfogó, s az élet minden részletére kiterjedô doktrína
súlyos és elhúzódó »társadalmi konfliktusokat« okozna, ha annak a »politika felségterületén« (20.3.§) túlterjeszkedô elôírásait bárki rá akarná erôltetni a társadalom minden
egyes tagjára. Ez az »átfogó doktrínák pluralizmusa tényének« az egyik egyenes és kikerülhetetlen következménye. Ha például egy politikai érdekcsoport a liberalizmus
számos átfogó doktrínája közül valamelyiket, (vagy valamilyen keverékét) doktriner
módon a »társadalom alapvetô struktúrájának«, és a társadalom életének a meghatározójává akarja tenni, azzal csak azt tudja elérni, hogy elôbb vagy utóbb a társadalom
széles többsége számára a liberalizmus, mint olyan (függetlenül annak számtalan irányzatától, valós értékeitôl) szitokszóvá válik, mégpedig differenciálatlanul. Tételezzünk
fel egy világboldogító, csodás eszméket és értékeket felvonultató liberális (konzervatív
vagy bármilyen) doktrínát. Ha a társadalom összes tagjára akarja valaki ráerôltetni,
akkor – tényleges erényeitôl függetlenül – vagy szitokszóvá válik a doktrína megnevezése, súlyos társadalmi megosztottság alakul ki; s valójában súlyos elnyomást, gondolatrendôrséget, vagy az Inkvizíció 2.0.-t kell bevezetni, hogy mindenki úgy tegyen, mintha
elfogadná az élete minden részletére kiterjedô elôírásokat. (RAWLS, 2005.) Ha a liberalizmus magyarországi szitokszóvá válásának a mélyen fekvô okait keresné valaki,
akkor a számos lehetséges ok és magyarázat között feltétlenül javasoljuk Rawls politikai
koncepcióval, és az átfogó doktrínákkal kapcsolatos gondolatait is megfontolni.
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Bármely társadalom, bármely súlyos és elhúzódó belsô megosztottsága, konfliktusa
mögött, ha keresünk, akkor elôbb vagy utóbb találunk valamilyen olyan értéket, normát,
ami valamely – az igazságosság politikai dimenzióján messze túlesô – átfogó doktrínához tartozik, s amelyet valamilyen érdekcsoport mindenféleképp a társadalom összes
tagjának az életét szabályozó elôírássá akar tenni »államhatalmi kényszerítô eszközökkel«. Ezekben az esetekben soha nem az a fô kérdés, hogy mi az adott norma tényleges
tartalma. A vallásháborúk sem azért alakultak ki elsôdlegesen, mert akár a római katolikus egyház, akár a reformáció során alakult protestáns egyházak tanításai tartalmilag
elfogadhatatlanok lettek volna. A liberalizmus sem azért vált szitokszóvá Magyarországon, mert a liberalizmus, mint olyan, vagy a számtalan (és egymástól is sok lényegi
pontban különbözô) liberális irányzat értékei, elvei akár egyenként, akár együttesen
tartalmilag annyira elfogadhatatlanok lennének.
A fô probléma mindig az, ha bizonyos érdekcsoportok »doktriner« módon, hatalmi
eszközökkel és erôszakkal rá akarják erôltetni mindenkire – a »politika felségterületén«
messze túlterjeszkedô – átfogó normarendszerüket, miközben mások átfogó doktrínájával és értékrendjével ez lehet, hogy éppen ellentétes. A mély megosztottságot ilyenkor
általában az erôszakos doktrinerség okozza. Miért? Egyrészt azért, mert az adott átfogó
doktrínát erôltetô csoport nem vesz tudomást arról, hogy az »átfogó doktrínák pluralizmusa« megkerülhetetlen tény egy társadalom életében. Másrészt, nem vesz tudomást
ennek kötelezô következményeirôl. Harmadrészt megtagadja a viszonosság, és a kölcsönös tisztelet elveit; s erôszakkal rá akarja erôltetni másokra a saját értékrendjét –
miközben fordított esetben ô maga is mélyen fel lenne háborodva, ha mások akarnának
ráerôltetni egy olyan átfogó normarendszert, amely belsô meggyôzôdésével ellentétes.
Miért vált ez ki ellenállást és okoz súlyos megosztottságot? Azért, mert ez egy erôszaktevés, és mások »lelkiismereti szabadságának« a semmibevétele. Miért erôszaktevés?
A politikai szint mindig törvénykezést is érint. A törvénykezés mindig involválja az
államhatalmat. Az állam pedig mindig involválja a kényszert és az erôszakot, például
a törvények betartatása (»law enforcement«) miatt. Képzeljük el, mi lenne, ha például
törvényileg tennénk kötelezôvé a paleo étrendet vagy a vegetarianizmus egy specifikus elôírásrendszerét. Mit csináljanak ilyenkor azok, akik más étrendben „hisznek”, vagy más
az ízlésük? A „boltok kötelezô vasárnapi zárva tartása” és annak indoklása hasonló okok
miatt okozott konfliktust. Számos pró és kontra érv felhozható egy ilyen intézkedés kapcsán. Az a »társadalmi konfliktus«, ami végül is az intézkedés eltörléséhez vezetett, azt
mutatja, hogy ez az intézkedés, s különösen annak – bizonyos családi és vallási értékekre,
s az ebbôl eredô „helyes viselkedésre és jó magatartásra” vonatkozó – doktriner indoklása
messze túlterjeszkedett a politika felségterületén.

R
(i)

AWLS ALAPVETÔ FONTOSSÁGÚ GONDOLATA

az, hogy az igazságosság poli-

tikai koncepcióját

LE KELL SZÛKÍTENI A »TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJÁRA«, azaz
az összes ember életét alapvetôen meghatározó fôbb politikai, gazdasági és »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményekre«;
(ii) ÖNÁLLÓ KONCEPCIÓKÉNT kell megfogalmazni – azaz nem valamely »átfogó
doktrínának« a »politika felségterületére« adaptálásaként, kiterjesztéseként –, tisz-
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teletben tartva a doktrínák pluralizmusának a tényét, a kölcsönös tisztelet és viszonosság elveit, valamint a lelkiismeret szabadságát;
(iii) AZ ÁTFOGÓ DOKTRÍNÁKTÓL FÜGGETLENÜL kell megfogalmazni és levezetni;
(iv) AZ ÁTFOGÓ DOKTRÍNÁKKAL KOMPATIBILIS MÓDON kell megfogalmazni, azaz
úgy, hogy a mérsékelt vallási és filozófiai doktrínák, saját tételeik alapján el tudják
fogadni, illetve afféle „kompatibilis politikai modulként” be tudják illeszteni a saját
eszmerendszerükbe.
Ha ezt sikerül elérni, akkor tud létrejönni az az »átfedô konszenzus«, ami a »jó okok
miatti társadalmi stabilitás« alapja (21.§). A »jó okok miatti stabilitás« arra utal, hogy
a társadalmi egység és stabilitás nem elnyomás, erôszak vagy megtévesztés, és manipuláció hatására, s nem is »kényszerû kompromisszumként« (»modus vivendiként«),
hanem a polgárok szabad akaratából jön létre. A »modus vivendi« kényszer hatására,
valamilyen éppen aktuális erôegyensúly hatására jön létre, és mint ilyen, nem stabil.
Abban a pillanatban felborul, amint valamelyik fél úgy érzi, hogy többé nem kényszerül
arra, hogy fenntartsa a kényszerû egyezséget.
Az »átfedô konszenzus« létrejöttének, megvalósíthatóságának klasszikus példája a
vallásháborúk korának a lezárulása, s a béke kialakulása a »lelkiismereti és vallásszabadság«, valamint a »vallási türelem« elveinek a „feltalálásával”. Ezen elveken keresztül
sikerült megtalálni a módját annak, hogy az uralkodóknak ne kelljen mindenáron valamely vallás mellett kiállnia, és a többit üldözni és kiirtani. A hosszú éveken át tartó
öldöklésben kimerült országok és népek, a kezdet kezdetén nyilvánvalóan »kényszerû
kompromisszumként« fogadták el a véres háborúk és az öldöklés lezárását lehetôvé tevô
elveket. Ugyanakkor a vallási békét lehetôvé tévô elvek is sokat fejlôdtek, csiszolódtak
az idôk folyamán. A politikai helyzet egyre stabilizálódott. Idôvel az olyan elvek, mint
a »lelkiismeret szabadsága« és a »vallási türelem« elve már nem kényszerû kompromisszumként, hanem széles körû társadalmi konszenzusként, s a politikai kultúra szerves részeként vannak jelen a társadalmak életében. Miért? Azért, mert a – korábban
háborúban álló – fontosabb »átfogó vallási doktrínák«, valamint az azóta meghatározóvá vált »átfogó filozófiai doktrínák« az idôk folyamán vagy beépítették a saját nézetrendszerükbe ezeket az elveket, vagy megtalálták a módját, hogy saját belsô meggyôzôdésük alapján, külsô kényszer nélkül, hogyan tudják üdvözölni és elfogadni ezeket
az elveket.
Az igazságosság mint önálló politikai koncepció kapcsán a mérsékelt és elfogadható
doktrínák »átfedô konszenzusának« (12.§; 21.§) a létrejöttét, és az igazságosság politikai koncepciójának az elfogadását ennek az analógiájára képzelhetjük el. Kevésbé
távoli példa lehet például az »általános és titkos választójog« kiterjesztése, ami ma már
természetes, de nem olyan régen a XX. század elsô felében ez Magyarországon még
alapvetô parasztmozgalmi és munkásmozgalmi követelés volt. Az sem volt túl régen,
hogy a szüfrazsett-mozgalmak hosszú harcok után végül is kivívták a nôk jog elôtti
egyenlôségét és általános választójogát. Ma már például Európában vagy az északamerikai földrészen fel sem merülhetne a nôi választójog, vagy a nôk jog elôtti egyenlôségének a megkérdôjelezése. Ez utóbbi példák is jól illusztrálják a fennálló erôegyensúlyt megkérdôjelezô politikai harctól a »modus vivendin« át az »átfedô konszenzusig«,
és az azon alapuló társadalmi közmegegyezésig, valamint a kivívott szabadságok, jogok
és lehetôségek politikai kultúrába történô beépülésig tartó politikai folyamatokat.
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Rawls munkássága arra irányult, hogy egy olyan, az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusára« alkalmas politikai igazságossági koncepciót alkosson meg, amely alkalmas »a jó
okok miatti stabilitás«, és a társadalmi béke kialakítására és fenntartására. Ezért ezek a
fenti gondolatok még sokszor és sokféle kontextusban elô fognak jönni a továbbiakban is.
Itt az »átfedô konszenzus« és a stabilitás kérdéseit elsôsorban a »politikai koncepció« önállóságának, mibenlétének, jelentôségének és mûködésének az érzékeltetése érdekében
érintettük. Az »átfedô konszenzusról«, és a stabilitási kritériumokról külön fejezetekben
lesz szó (20–23.§§). Az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusával« kialakítandó politikai
igazságossági koncepcióval kapcsolatos fejtegetések a mai magyarországi helyzetben különösen fontos gyakorlati jelentôséggel is bírnak.
Végezetül: az »átfedô konszenzus« kialakulása szempontjából különösen kedvezô
az a két tény, hogy (i) számos »átfogó doktrína« csak részlegesen átfogó, vagy (ii) az
adott doktrína ugyan teljeskörûen átfogó, de a doktrína „hívei” többségének ezzel kapcsolatos nézetei távolról sem teljeskörûen átfogóak. Ez megkönnyíti a politikai szintû
igazságossági koncepció átfedô konszenzussal történô elfogadását, illetve beépülését a
közpolitikai kultúrába.

4.3.§ Az igazságosság politikai koncepciója
a demokráciák kultúrájában jelenlévô ismerôs
eszmékbôl építkezik

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK« A HARMADIK JELLEMZÔ
VONÁSA ,

hogy miután a létezô átfogó doktrínák egyikének az adaptációját sem
jelentheti – például azért, mert tiszteletben kell tartani az »átfogó doktrínák pluralizmusának a tényét« (12.4.§) –, ezért számos olyan ismerôs eszmébôl építkezik, amely
implicit módon jelen van minden demokratikus társadalom politikai és közpolitikai
kultúrájában.
A »szabad emberhez méltó demokráciák« politikai intézményei, az alkotmányos kérdések interpretációi, különbözô fontos politikai szövegek és írások (pl. alkotmányok,
Emberi jogok egyetemes nyilatkozata, híres politikusi beszédek stb.), történelmi hagyományok, politikai filozófiai írások, számos olyan gondolatot, eszmét, értéket koncepciót fogalmaznak meg, amelyek jelen vannak a demokratikus társadalom kultúrájában. Az »igazságosság politikai koncepciójával« kapcsolatosan eleve elvárás, hogy
nyilvános és közérthetô (7.§; 20.2.§) legyen. Ebbôl a szempontból is kifejezetten elônyös, ha fogalomrendszere közvetlen kapcsolatban van a társadalom politikai kultúrájával, és alapvetôen olyan fogalmakkal operál, amelyek viszonylag kis erôfeszítéssel
érthetôk, legalábbis mindazok számára, akik veszik a fáradtságot ahhoz, hogy megismerjék és megértsék.
A »társadalom alapvetô struktúrája« (»basic structure«) jelenti a társadalom közös
politikai dimenzióját. Ez az, ami a társadalom minden egyes tagjának az életlehetôségeit, és az életét mélyrehatóan és sokrétûen érinti a társadalmi együttmûködés terheinek
és hasznainak a megosztása révén. Ez az, amit az »igazságosság politikai koncepciója«
kell, hogy szabályozzon (9.5.§). Itt az igazságossági elvek különbözô érvényesítési sza-
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kaszait, szintjeit, illetve nézôpontjait különböztetjük meg: (a) alapelvek, alapértékek szintje,
(b) alkotmányozás szintje, (c) törvényhozás és (d) interpretációs és jogalkalmazásszint
(alkotmánybíróság, kormányzat) (9.4.§; 14.11.§). Minden más a »politikai felségterületén
kívül esô« kérdés – azaz minden, ami nem az alkotmányos alapelveket, értékeket és alapjogokat, nem a »lényegi alkotmányos kérdéseket« (14.6.§; 14.9.§), és nem az »elsôdleges
jelentôségû társadalmi igazságossági háttérintézményeket« (9.§; 16.§) érinti – a civil (azaz
nem politikai) szférába, a »társadalom háttér kultúrájába« tartozik. Érdekes és sokszor bonyolult kérdések vetôdnek fel a »politika felségterülete« és a »háttérkultúra« érintkezési felületein keletkezô problémák kapcsán. Ezekre a késôbbiekben térünk vissza.
Összegezve: a »társadalmi háttérkultúra« (»background culture«), és a »társadalom
alapvetô struktúrája« (»basic structure«) ebben a gondolati rendszerben úgy viszonyul
egymáshoz, hogy a »háttérkultúra« társadalmi és nem politikai. Míg a »társadalom
alapvetô struktúrája« (9.§), és az általa megvalósított »háttérigazságosság« (»background
justice«) (9.6.§; 18.§) politikai és nem társadalmi. Ehhez a politikai szinthez egyedül
az »igazságosság politikai koncepciója« tartozik. A »politika felségterületén kívül esô«
társadalmi »háttérkultúrához« pedig minden más, így az átfogó doktrínák is. A »háttérkultúra« a társadalom mindennapi életének, és a társadalom összes társulásának, egyesületének, szervezôdésének a kultúrája. Az egyházak, a vallási szervezetek, az egyetemek, a tudományos társulatok, az akadémia, a kulturális társulások, a sportegyesületek,
a legkülönbözôbb célú egyéb civilszervezôdések, egyletek mind-mind ide tartoznak.
Ide tartozik az összes »átfogó vallási, filozófiai és erkölcsi doktrína«, illetve az ezek
mentén szervezôdô társulások, egyesületek és egyéb szervezetek.
Miért fontos ez a megkülönböztetés? Azért, mert mint már említettük a »társadalmi
háttérkultúra« bármelyik szervezetéhez, társulásához a társulás önkéntes, ezért a távozás
is (több más mellett a lelkiismereti szabadság, a társulási szabadság alapján). Ezzel
szemben a társadalomban a tagság és a »társadalom alapvetô struktúrájához« való
„csatlakozás” nem önkéntes, beleszületünk. Távozni csak emigráció árán lehet. Az ország elhagyása súlyos személyes terhekkel jár. Ezért az emigráció joga nem mentesíti a
tisztességtelen és igazságtalan hatalmat, a tisztességesség és igazságosság helyreállításának kötelezettsége alól (3.3.§; 5.3.§; 19.4.§; 20.3.§). Ezzel szemben, ha egy a
»háttérkultúrához« tartozó nem politikai szervezet belsô elôírásai nem tetszenek, akkor
a lelkiismereti szabadság és a társulási szabadság alapján szabadon távozhatunk. Ezek
miatt a megfontolások miatt a »társadalmi háttérkultúra« önkéntes csatlakozáson, tagságon és távozáson alapuló »nem politikai« szervezôdései, társulásai esetében viszonylag széles keretek között határozhatók meg a belsô szabályok, eljárások, értékek, erények, normák, feltéve, hogy a szabad távozás lehetôsége biztosított. Ezzel szemben a
»társadalom alapvetô struktúrájára« a kifejezetten erre a területre kifejlesztett politikai
igazságossági koncepció vonatkozhat csak.
Megjegyzendô, hogy a »társadalmi háttérkultúra« számos szervezôdése esetében is
a »politikai szintû igazságossági koncepció« által meghatározott »alapvetô szabadságjogok és jogok« (14.3.§) kell, hogy érvényesüljenek a szervezôdés és a tag viszonylatában (pl. a szabad távozás, kilépés joga a lelkiismereti szabadság alapján). Ugyanakkor a szervezôdés belsô életében, a tagok egymás közti viszonyában kifejezetten
kívánatos és célszerû, hogy a szervezet céljától, értékrendjétôl függôen saját belsô nor-
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marendszer mûködjön. Az igazságosság politikai koncepcióját a »háttérkultúra« szervezeteinek belsô életére alkalmazni se nem kívánatos, se nem lehetséges. Gondoljunk
például egy egyetem, egy tudományos társaság vagy egy egyházi szervezet, egyházi
rend belsô életére, értékrendjére, normarendszerére. Ezekre a politikai szintû igazságossági koncepció nem alkalmazható. De e szervezetek belsô normái sem alkalmazhatóak a »politika felségterületére« azaz »társadalom alapvetô struktúrájára«. Továbbá
az, ami „bûn” a háttérkultúra adott szervezetének normarendszere szerint, de nem
„bûn” az »igazságosság politikai koncepciója« szerint, az a polgár szervezeti tagságát
érintheti, de az állampolgári jogait nem. (Extrém példa ennek illusztrálására: egy
szekta normái szerint eretnekséget elkövetô szektatag a szektából kizárható, de például
máglyán nem égethetô el.)

F

ontos tisztázni, hogy ez a fejezet a legáltalánosabb koncepciót ismertette: az »igazságosság politikai koncepciójának« három alapvetô jellegzetessége mentén mutattuk
be, annak fô sajátosságait és azt, hogy általában egy ilyen politikai koncepció hogyan
illeszkedik be egy demokratikus társadalom rendszerébe, mi az »átfogó doktrínákhoz«
való viszonya. Tehát ez a rész nem specifikusan Rawls »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójáról« szólt. Itt azt fejtettük ki, hogy általában egy »politikai szintû igazságossági koncepció« mitôl és miért politikai koncepció;
milyen jellegzetességei kell legyenek ahhoz, hogy a »társadalom alapvetô struktúrájának« a szabályozására, meghatározására alkalmasak legyenek. Magyarán: elméletileg
sokféle »politikai szintû igazságossági koncepció« létezhet, amely valamilyen rendszerszerû, koherens és tisztességes választ próbál adni az igazságosság, tehát tisztességeség, azaz (i) jogok és kötelezettségek, (ii) a tisztességes esélyek és lehetôségek, és
(iii) a »disztributív igazságosság« (14.§; 18.§) és az elfogadható és nem elfogadható
egyenlôtlenségek kérdéseire (1.8.§; 10.§; 13.1.§; 13.5.§; 14.2.§; 16.4.§; 18.8.§).
A következô fejezetekben viszont alapvetôen már Rawls »igazságosság mint tisztességesség« koncepciójára fókuszálunk, annak fô eszméi mentén vázoljuk fel Rawls politikai
igazságossági koncepcióját.

5.§ A társadalom mint az együttmûködés
tisztességes rendszere
Jókor szokjál e gondolathoz: a társaságban született ember nem önmagáé. Számtalanok a
jótétemények, mik a társas életben naponként reánk háramlanak; lehet-e kívánnunk, hogy
e jótéteményekkel ingyen élhessünk, mint zsarnok a más izzadása bérével? Használni akarod a társaságot? Úgy mindent kell tenned annak fenntartására, mi saját erôdtôl kitelik…
Az ember egyedül gondolva nem több a magányos vadállatnál, mely élte fenntartásáért
zsákmányt keresve bolyong. Emberi ész és erô csak társaságban fejlik ki; s amint valamely
embertársaság szerencsésb, szebb, dicsôbb hazává alkotta magát: polgárjai minden szépben
és jóban aszerént haladhatának. Ezért kell minden mívelt embernek a hazát legfôbb gondjává tennie; s ez mindenekfelett oly hazákról értetik, hol az egyes polgárnak a közdolgok
folyásába tekinteni joga s kötelessége van. Mert jog és kötelesség egymástól soha el nem
választhatók.
Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (1837)

A

»TÁRSADALOM,

MINT A TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÔDES TISZTESSÉGES

RENDSZERÉNEK« A TÁRGYALÁSA ELÔTT ÁTTEKINTJÜK,

hogy melyek azok
a demokratikus társadalmak politikai kultúrájában implicit módon jelenlévô ismerôs fogalmak, amibôl az »igazságosság mint tisztességesség« politikai igazságossági koncepciója
építkezik.
Mit is jelent az, hogy bizonyos alapvetô eszmék implicit módon jelen vannak a demokratikus társadalmak politikai kultúrájában? Léteznek olyan alapvetô fontosságú
és intuitív politikai eszmék, amelyek gyakran nincsenek pontosan és világosan definiálva, ezek nincsenek tételesen kifejtve, mégis alapvetô fontosságú szerepet játszanak minden társadalom politikai gondolkodásában, politikai véleményformálásában, a különbözô alapintézményekrôl való gondolkodásban, és az ezekkel kapcsolatos elvárások
megfogalmazásában. Sôt, a történelmi hagyományokat szemlélve, vagy régebbi politikai
tárgyú beszédeket, írásokat olvasva, de akár egy-egy alkotmánybírósági indoklást is tanulmányozva azt láthatjuk, hogy ezek a nem minden részletében kifejtett, nem feltétlenül
pontosan definiált intuitív politikai eszmék, az idôk folyamán meglepôen tartósan jelen
voltak és jelen vannak a politikai gondolkodásban. Ennek az a gyakorlati jelentôsége,
hogy az »igazságosság politikai koncepciójának«, mint önálló és független, azaz nem
közvetlenül valamely »átfogó doktrínából« levezetett politikai koncepciónak a kidolgozásakor tudunk találni, olyan – a politikai kultúrában és gondolkodásban jelen lévô,
és a politikai igazságossági koncepció szempontjából releváns – eszméket, értékekeket
és fogalmakat, amelyekbôl ki tudunk indulni és alapvetô gondolati építôelemként tudunk használni.
Lehet, hogy egy adott országban a demokrácia minôsége éppen nem a legjobb.
Lehet, hogy nemcsak demokratikus, de sötét, diktatórikus, autoriter és feudális hagyományok, és képviselôik is jelen vannak. De ez nem jelenti azt, hogy ne léteznének az
adott országban a demokratikus hagyományokban, és a politikai kultúrában implicit
módon jelen lévô, sokak számára ismerôs eszmék, amelyekbôl ki lehet indulni, és fel
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lehet építeni régóta ismerôs és elfogadott eszmékbôl egy viszonylag közérthetô politikai
koncepciót, amely kapcsán esélyünk lehet az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusának«
(12.§; 21.§) létrejöttére, és ezáltal a társadalmi igazságosság, a jó okból kialakuló társadalmi béke és a stabilitás kialakulására, a mindent leromboló súlyos megosztottság
jelentôs mérséklésére. Ebbôl a szempontból nem az ország éppen aktuális állapota és
az éppen regnáló rezsim minôsége a releváns, hanem az, hogy például a nemzeti hôsök
vagy a híres költôk, mûvészek jellemzôen a szabadságért és a szabad emberhez méltó
országért küzdöttek, s nem pedig a szolgaság és az elnyomás érdekében vállalt szerepük
miatt váltak nemzeti hôssé, illetve híressé.

A

« POnéhány ilyen a társadalmak demokratikus politikai
kultúrájában viszonylag régóta jelen lévô ismerôs politikai eszmébôl építkezik. Az
alábbi rövid, címszavakban történô összefoglalás egyben az írás további részének tartalmi, szerkezeti áttekintését is szolgálja.
Elôször is idetartozik maga az a koncepció, hogy a társadalmi igazságosság koncepcióját (az állam és az egyház szétválasztásának analógiájára) a »politika felségterületére« (20.3.§) korlátozott módon, a politikai szintre leszûkítve, önálló, független koncepcióként kell megfogalmazni (4.§);
Másodszor: a három egymással szorosan összefüggô alapvetô fontosságú eszme:
(i) a társadalom, mint »a társadalmi együttmûködés tisztességes és igazságos rendszere,
egyik generációról a másikra« (5.§); (ii) a személyekre, mint a társadalom »szabad és
egyenlô polgáraira« vonatkozó politikai koncepció (6.§); (iii) a »jól elrendezett társadalom« (»well-ordered society«) eszméje, azaz a széles társadalmi támogatottságú igazságossági koncepció szerint szabályozott és mûködô társadalom eszméje (7.§; 23.§);
Harmadszor: a »társadalom alapvetô struktúrája« (»basic structure«) (9.§), és a
»háttérigazságosság« (»background justice«) (9.6.§; 18.§), valamint a »társadalmi szerzôdés« eszméje, amely ebben a konkrét specifikus politikai koncepcióban alapvetôen
gondolatkísérletként jelenik meg az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«) és
a »tudatlanság fátyla« (»the veil of ignorance«)1 (11.§) kapcsán. Igen röviden: ezek a
pártatlan helyzetek modellezésének az eszközei, és az igazságossági koncepció mélyebb
összefüggéseinek a megértéséhez szükséges gondolatkísérlet elvégzését, a lehetséges
más igazságossági alternatívák összehasonlító elemzését segítik.
Negyedszer: az »átfedô konszenzus« (»overlapping consensus«) (12.7.§; 21.§) és
(ii) a »mérsékelt átfogó doktrínák« (»reasonable comprehensive doctrines«), és a »szélsôséges átfogó doktrínák« (»unreasonable comprehensive doctrines«) (12.4.§; 21.4.§)
fontos kiegészítôkoncepciók a »jól elrendezett társadalom« (»well-ordered society«) (7.§)
megvalósíthatóságának bemutatásakor. A politikai társadalom egységének természetét
a »mérsékelt átfogó doktrínák« »jó okok miatt stabil« »átfedô konszenzusán« keresztül

1

Z »IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG (JUSTICE AS FAIRNESS)

LITIKAI KONCEPCIÓJA IS

E két fogalmat itt csak a teljesség kedvéért és központi fontosságuk miatt soroltuk itt fel. A késôbbiekben a maga kontextusában, a megértésükhöz szükséges többi fogalom felvezetését követôen
kerül sor részletes ismertetésükre (11.§).

106

5.§ A TÁRSADALOM MINT AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS TISZTESSÉGES RENDSZERE

értelmezhetjük (4.§; 21.§; 23.§). A »politika felségterületére« (»the domain of the political«) (20.3.§), »nyilvános indokolásra« (»public justification«) (12.§), és a »közügyekkel kapcsolatos nyilvános érvelésre« (»public reason«) (19.§), és a stabilitásra
(20–23.§§) vonatkozó koncepciók révén válik teljessé a rendszer.
Végül, a teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a fenti, a társadalompolitikai kultúrájában implicit módon jelen lévô gondolatok alapvetôen az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójának« a rendszerét, illetve ennek a társadalom rendszerébe való illesztését írják le. Ennek ismertetése után tudunk rátérni
az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« tényleges tartalmára
(14–18.§§); azaz (i) »az igazságosság két elvére« (14.§); (ii) az »alapvetô szabadságjogokra és jogokra«, és azok »tisztességesen egyenlô és valós értékének« a kérdéseire
(14–15.§§); (iii) a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« kérdésére (14.2.§);
(iv) a »disztributív igazságosság« elvére, az ún. »eltérési elvre«2 (»difference principle«)
(14.§; 18.§); (v) a jogok, lehetôségek és disztributív igazságossági szabályok kölcsönhatásaira, és egységes rendszerének belsô összefüggéseire (14.8–14.11.§§); (vi) a »lexikális prioritási szabályokra« (14.1.§); (vii) az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«,
és az ezeket biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«
kérdésére (9.§; 16.§); (viii) a »tíz központi jelentôségû emberi capabilityre«, és a társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalom« koncepciójára. Végül, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a tárgyalása után térünk rá, az
írás harmadik részében a politikai szintû igazságosság koncepció stabilitásának kérdésére, azaz arra, hogy miért nem utópia az igazságos, tehát tisztességes társadalom létrehozása, és generációkon át történô fennmaradása (20–23.§§).

5.1.§ A társadalmi együttmûködés eszméje
mint a politikai kultúra része

A

Z AZ INTUITÍV GONDOLAT, HOGY A TÁRSADALOM, A TÁRSADALMI
EGYÜTTMÛKÖDÉS RENDSZERE, ÉS AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSNEK TISZTESSÉ-

GES FELTÉTELEI KELL LEGYENEK, MÉLYEN GYÖKEREZIK A DEMOKRÁCIÁK PO-

Ehhez kapcsolódik a társadalmi szerzôdés eszméje3 is,
amellyel, mint intuitív gondolattal kapcsolatosan szinte mindenkinek van valamilyen
LITIKAI KULTÚRÁJÁBAN.

2

3

»Difference Principle« (14.1.§; 18.§). Az »eltérési elv«, társadalmi együttmûködés közösen létrehozott hasznainak az egyenlô megosztásától való eltérés »disztributív igazságossági« szabályaként
azt mondja ki, hogy egy bizonyos mértékû egyenlôtlenség elfogadható, de csakis akkor, ha az egyenlôtlenség növekedése révén elôálló társadalmi többlethasznok, a legnagyobb mértékben, a legrosszabb
helyzetû társadalmi csoportok helyzetén javítanak. E koncepciót a maga helyén, a 18.§ fejezetben
magyarázzuk el.
A társadalmi szerzôdés itt egyrészt a mondanivaló érzékeltetésére szolgáló metafora és példa. Rawls
igazságossági elmélete a szerzôdéselméletek, mégpedig a „nem historikus szerzôdéselméletek” közé kategorizálható (11.3.§). Ugyanakkor Martha C. Nussbaum vagy Amartya Sen e gondolatkört jól kiegészítô, teljessé tevô koncepciói nem tartoznak a szerzôdéselméletek közé.
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elképzelése, függetlenül attól, hogy a tételesen kifejtett „szerzôdéselméletek” Thomas
Hobbes (1588–1679), John Locke (1632–1704), Jean Jacques Rousseau (1712–1778)
hagyományait követve meglehetôsen sokfélék, különbözôek. A tételesen kifejtett szerzôdéselméleteket, ezek különbségeit, kritikáit és alternatíváit valószínûleg kevesen ismerik
minden fontos részletében. Mégis, a társadalmi szerzôdés, és a társadalmi együttmûködés intuitív eszméi és alapkérdései meglehetôsen kitartóan jelen vannak a társadalmak kultúrájában és politikai gondolkodásában. A »társadalmi szerzôdés« eszméje
szinte automatikusan a felszínre hozza a politika és a hatalom erkölcsi, és politikai legitimációjának a kérdéseit, és önmagban intuitív módon jelzi, hogy egyetlen hatalom
morális legitimációja sem feltétel nélküli.
– Mégis milyen feltételek mellett tekinthetô a politika és a hatalom morálisan legitimnek?
– Milyen jogokat gyakorolhat és nem gyakorolhat a politika és a hatalom a polgárai
fölött?
– Mik a politika és a hatalom erkölcsi kötelességei, az ôt fenntartó és eltartó polgárokkal
szemben?
– Milyen jogosítványai és kötelességei vannak a polgároknak egymással szemben, és
milyenek a társadalom egészével szemben?
Az az intuitív gondolat is része a politikai kultúrának, hogy egy államhatalom, csak
az állampolgárok megbízása révén tekinthetô legitimnek, és csak addig, amíg igazolni
tudja, hogy a közügyek érdekében, megbízásának megfelelôen cselekszik. E megbízás
kölcsönös feltételeit, azaz a »társadalmi együttmûködés tisztességes feltételeit« rögzíti a
»társadalmi szerzôdés«.

A

TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉS ESZMÉJÉNEK A TÁRSADALOM POLITIKAI
KULTÚRÁJÁBAN VALÓ JELENLÉTÉRE ÉS BEÁGYAZOTTSÁGÁRA SAJÁTOS

„EMPIRIKUS BIZONYÍTÉKOKAT” IS TALÁLUNK. Érdemes megfigyelni a társadalom
polgárainak az érvelését és viselkedését, olyan esetekben, amikor egy-egy az alkotmányosságot, az egyéni vagy politikai jogokat, vagy akár valamilyen fontosabb társadalmi
alrendszert érintô kérdésben politikai, társadalmi vita bontakozik ki. Jól látszik, hogy
a polgárok egyáltalán nem úgy gondolnak a saját társadalmi berendezkedésükre, mintha a társadalmi rend valamiféle arisztokratikus értékeket és elôjogokat kifejezô merev
hierarchia lenne. Nem is úgy tekintenek a társadalmi rendre, mint egy vallási doktrína
által legitimált és elrendezett merev intézményrendszerre, és nem is úgy tekintenek rá,
mintha az aktuális berendezkedés a természet rendjébôl következne, és mint ilyen fix
lenne. A polgárok ebbôl eredôen azt sem gondolják, hogy bármelyik politikai párt
vagy kormány, akár a deklarált politikai programjában, akár a tényleges cselekedeteiben
a társadalom egészétôl, vagy annak egy-egy csoportjától megtagadhatna bizonyos alapvetô jogokat és szolgáltatásokat.
Az ilyen ügyek kapcsán kirobbanó politikai vitákban rendre elôkerül a társadalmi
együttmûködés és a társadalmi szerzôdés eszméje, és a népfelség elve, és ezen keresztül
a tisztességtelenül mûködô kormány, illetve hatalom morális legitimitásának a megkérdôjelezése – s tegyük hozzá: ez teljes mértékben helyes és jogos.

108

5.§ A TÁRSADALOM MINT AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS TISZTESSÉGES RENDSZERE

5.2.§ A társadalmi együttmûködés eszméjének
lényegi jellegzetességei

A

»TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉS« AZ »IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG POLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK« CENTRÁLIS SZERVEZÔ ESZMÉJE,

amelynek legalább három lényegi jellegzetességét ki kell emelni:
(i) NEM MINDEN TÁRSADALMI KOORDINÁCIÓBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG NEVEZHETÔ TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉSNEK.
(ii) A TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉS FELTÉTELEI TISZTESSÉGESEK KELL LEGYENEK. Ez magában kell foglalja a kölcsönösség (»mutuality«), és a reciprocitás
(viszonosság) elveit (5.3.§), amely egyben a viszonyok szimmetriáját is elôírja,
és az egyoldalú, aszimmetrikus viszonyok tilalmát is jelenti.
(iii) AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS MAGÁBAN KELL FOGLALJA AZ ÉSZSZERÛ ELÔNY
(»RATIONAL ADVANTAGE«) ELVÉT, azaz az együttmûködésben mindenki meg
kell találja a saját számítását.
Az olyan társadalmi koordinációban megvalósuló tevékenység, amely nem rendelkezik
ezekkel a lényegi jellegzetességekkel nem nevezhetô társadalmi együttmûködésnek.
Például: a kényszermunkatáborban lévô rabok valamilyen társadalmi koordinációban
végzik a kényszermunkát, de ez egyáltalán nem nevezhetô »társadalmi együttmûködésnek«, pláne nem nevezhetô »tisztességes feltételekkel« megvalósuló »társadalmi együttmûködésnek«, hisz sem az észszerû elôny (»rational advantage«), sem a kölcsönösség,
sem a reciprocitás, sem a szimmetria nem lelhetô fel a rabok és az ôrök viszonylatában.
A továbbiakban a »társadalmi együttmûködésnek« ehhez a három fô lényegi jellemzôjéhez fûzünk néhány kiegészítô gondolatot.
NEM MINDEN TÁRSADALMI KOORDINÁCIÓBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉS. Társadalmi együttmûködés az, ami a társadalmi együttmûködésben részt vevôk által az egymás közötti viszonyok szabályozására alkalmasnak
és hasznosnak elismert, és elfogadott szabályok alapján történik.
Létezik számos »társadalmilag koordinált tevékenység«, amely egyáltalán nem nevezhetô társadalmi együttmûködésnek, noha a társadalom tagjai egymással együttmûködve végzik. Általában azok a tevékenységek, amelyeket valamilyen kényszer (központi hatalom parancsa, egzisztenciális vagy egyéb kényszer) hatására végeznek – ugyan
igénylik a résztvevôk együttmûködését, és így »társadalmilag koordinált tevékenységet«
jelentenek, de – nem jelentenek társadalmi együttmûködést. A résztvevôk ugyanis
egyáltalán nem ismerik el, és nem fogadják el az egymás közötti viszonyokra, és a feltételekre vonatkozó utasítások és parancsok morális legitimitását, alkalmasságát, tisztességességét, illetve ilyen morális legitimáció nyilvánvalóan nem áll fenn (lásd pl. rabszolgamunka, kényszermunka).
Egy igazságtalan társadalomban a kiszolgáltatott helyzetben lévôk tisztességtelen
kihasználásával végeztetett munka, nem társadalmi együttmûködés, hanem valami egészen más. A kényszer lehet nyers, fizikai kényszer (kényszermunka). Lehet egzisztenciális kényszer, és kiszolgáltatott helyzetbôl eredô kényszer (tisztességtelen feltételek
mellet végeztetett közmunka vagy egyéb munka). Lehet belsô kényszer, például hivatástudatból vagy kötelességtudatból. A közös jellemzô, az egyoldalú, aszimmetrikus vi-
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szony, és a tisztességtelen feltételrendszer. Például az egészségügyben, a szociális szférában, az oktatásban, vagy a rendvédelemben dolgozók hivatástudatával vagy kötelességtudatával való visszaélést jelent az, ha a bérek hosszú idôn át olyan alacsonyak,
hogy az a hivatástudatból a feladatukat ellátó dolgozókat »fôállású munkavégzés melletti
munkavállalói szegénységbe« kényszeríti.
AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS TISZTESSÉGES FELTÉTELEINEK A LÉNYEGI ELEME A RECIPROCITÁS (VISZONOSSÁG) ÉS A KÖLCSÖNÖS ELÔNYÖK ELVE. Reciprocitás (viszonosság) nélkül nem beszélhetünk tisztességes feltételekrôl és tisztességes együttmûködésrôl. Az együttmûködés, mint koncepció magában foglalja az együttmûködés
tisztességes feltételeinek az eszméjét. Mik ezek? Ezek olyan feltételek, amelyeket észszerûen elvárható módon minden együttmûködô fél elfogad, feltéve, hogy mindenki
más is ugyanúgy elfogadja és betartja ezeket a feltételeket.
Az ilyen »kölcsönös elônyökön« (»mutual advantage«) és reciprocitáson (viszonosságon) alapuló feltételek lényegi, és a »reciprocitási (viszonossági) elvbôl« eredô jellemzôje az is, hogy senki nem ajánl olyan együttmûködési feletételt a másiknak, és
senki nem is várja el olyan feltételek elfogadását a másiktól, amelyet ô maga fordított
helyzetben sohasem fogadna el önkéntesen, vagy amelyen feltételen felháborodna, ha
mások ajánlanák neki.
Az együttmûködés tisztességes feltételeinek az eszméje elôhívja és specifikálja a »reciprocitás« (viszonosság) elvét« és a »kölcsönösség« (»mutuality«) elvét is: mindenkinek,
aki az elfogadott feltételeknek megfelelôen részt vesz az együttmûködésben, részesednie
kell az együttmûködés hasznából a közösen elfogadott, és mindenki számára ismert
szabályok szerint.
AZ »ÉSZSZERÛ ELÔNY« (»RATIONAL ADVANTAGE«) ELVE. Az együttmûködés
gondolata magában foglalja minden egyes résztvevô esetén az »észszerû elôny« és az
»egyéni javak«, azaz az egyén számára fontos dolgok (javak),4 és azokhoz fûzôdô egyénileg, ki-ki által önmaga számára meghatározott egyéni érdekek koncepcióit. Az
»észszerû elôny« azt specifikálja, hogy mi is az, amit mindazok a személyek, akik az
együttmûködésben részt vesznek a saját egyéni javuk szempontjából el akarnak érni.
Kissé konkrétabban: kinek mi az egyéni érdeke, haszna az együttmûködésben, mely
olyan legyen, hogy ki-ki meg tudja találni benne a saját számítását.
NEM LEHET EGYÜTTMÛKÖDÉSRÔL BESZÉLNI OLYANKOR, amikor (i) nincs
tényleges önkéntesség, mert az „együttmûködés” kényszer vagy megtévesztés, erôszak,
egzisztenciális kényszer, kiszolgáltatott helyzet, belsô kényszer (pl. hivatástudat miatti

4

Itt valójában a „good/goods” kifejezésrôl van szó. A „good/goods” ebben a kontextusban „azokat
a dolgokat jelentik, amelyek az ember a maga számára hasznosnak, jónak ítél”. A probléma, hogy
az a szó, amellyel általában erre szoktak utalni „javak” vagy a „jó” nem minden esetben alkalmazható, esetenként stiláris problémákat okozhat, vagy értelemzavaró lehet. Ezért, ahol értelemzavarás
vagy stiláris problémák nélkül tudjuk használni használjuk, egyebekben »egyéni javak« vagy „az
azok a dolgok, amelyeket az ember a maga számára hasznosnak ítél meg” definícióval, (vagy ehhez
hasonlóval) körbeírjuk. A „dolgok” itt széles értelemben értendôk, nemcsak valamiféle tárgyra,
hanem bármire vonatkozhatnak, „amit az ember a maga szempontjából hasznosnak, jónak, elérendônek gondol”.
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egyoldalú áldozathozatal) miatt jön létre; (ii) és/vagy nincs kölcsönösség, vagy nincs
reciprocitás a terhek és az elônyök megosztásában; (iii) és/vagy nincs észszerû elôny, a
résztvevôk mindegyikénél, azaz nem világos, hogy miért jó az adott személynek, az
hogy részt vesz az „együttmûködésben”.

A

TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ EMBERI LÉT KIKERÜLHETETLEN VELEJÁRÓJA; s nem pedig egy tetszésünk szerint szabadon választható opció. Mégis,

sokan tagadják, mintha valóban csak atomizált individuumok egymástól teljes mértékben független halmaza lenne egy-egy társadalom. Ez utóbbi esetben ugyanis senki,
senkinek az irányába, semmilyen morális felelôsséggel nem tartozna, semmilyen téren.
Ha ez így lenne, semmilyen »elsôdleges társadalmi igazságossági intézményre« sem
lenne szükség, és tulajdonképpen adókat sem kellene fizetni bizonyos közös ügyek,
közös megoldására, hisz az atomizált individuumok halmazát alkotó, egymástól független személyeknek, ugyan milyen közös ügyei lennének. Nem véletlen, hogy a társadalmi együttmûködés tényének a tagadásához érdek is fûzôdik. Ezért alapvetô jelentôségû egyszer s mindenkorra rögzíteni, hogy a társadalom márpedig nem atomizált
individuumok laza halmaza, és hogy társadalmi együttmûködés márpedig létezik, s azért,
mert létezik, valamilyen feltételrendszere kell legyen annak is, hogy e közös együttmûködési és egymásra utaltsági rendszerben mégis, hogyan és milyen alapon osztják meg
a felek az együttmûködés közös terheit és közös hasznait egymás között. E feltételrendszer, pedig lehet igazságos, tehát tisztességes, vagy lehet igazságtalan, tehát tisztességtelen. Kérdés, hogy létezik-e olyan személy, aki a másokkal való együttmûködésre lépés
során legalább a saját maga számára ne az igazságos, tehát tisztességes feltételeket
várná el. Ilyen valószínûleg soha nem létezett. A következô kérdés pedig az, hogy ha
saját magunkat jól megértjük abban, hogy a magunk számára igazságos, tehát tisztességes feltételeket akarunk kikötni, akkor vajon tisztességesek vagyunk-e, ha eközben
mások számára olyan feltételeket próbálunk meg javasolni, amelyeket mi magunk soha
nem fogadnánk el. A »reciprocitás (viszonosság) elve« alapján egyértelmûen kijelenthetô, hogy aki más számára olyan feltételeket javasol, amelyeket ô maga soha nem fogadna el önkéntesen, mint igazságos, tehát tisztességes feltételt, az se nem igazságos,
se nem tisztességes. A társadalmi együttmûködés igazságos, tehát tisztességes feltételrendszerét (metaforikusan) a társadalmi szerzôdés rögzíti. Amint azt Rousseau (1712–
1778) a Társadalmi szerzôdés (1762) címû mûvében kifejti:
Amit az ember a társadalmi szerzôdéssel elveszít az az ô természeti szabadsága és korlátozás nélküli joga arra, hogy mindent amire csak vágyik megpróbáljon megszerezni magának és ha sikerrel jár akkor meg is szerezze; amit viszont nyer az ember [a társadalmi
szerzôdéssel] az a polgári szabadság és az, hogy jogot szerez tulajdona fölött és biztonságosan tulajdonolhatja azt, ami az övé… Az egyén valójában csak a jog uralma alatt lehet
szabad, mégpedig az olyan jog és törvények uralma alatt, amit ô maga önkéntesen is sajátjaként fogadna el.
Jean-Jacques Rousseau: The Social Contract, or Principles of Political Right (1762)
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azaz ki-ki boldogul egyedül, ahogyan tud. Az
atomizált individuumok halmazának egy-egy egyede, legfeljebb alkalmilag bonyolódik
egy-egy tranzakcióba a szomszédos, egyedül boldogulni próbáló individuumokkal.
Azonban az emberek hordái, majd közösségei és társadalmai, azért alakultak ki már
sok tízezer évvel ezelôtt, mert vélhetôen már az ôsemberek is rájöttek arra, hogy – miután nem a korlátlan bôség paradicsomi körülményei között élnek, hanem a »mérsékelt
szûkösség körülményei« (»moderate scarcity«) (20.1.§) között kénytelenek boldogulni
– valamilyen csoportba szervezôdve, és egymással együttmûködve mindenki, még a
közösség legrosszabb helyzetben lévô tagjai is lényegesen jobban járnak, mintha racionális egoista individuumként külön-külön próbálkoznának, esetleg csereberélnének a
„piacon”. A »mérsékelt szûkösség«, az igazságosság egyik fontos háttérkörülménye,
amely elkerülhetetlenné teszi az együttmûködést (20.1.§). Ráadásul csak akkor tudtak
volna racionális egoista módon pusztán „piaci tranzakciók” révén csereberélni, ha biztosak lehettek volna afelôl, hogy kapnak is valamit cserébe azért, amit el szeretnének
cserélni, és meg tudják ôrizni maguknak, ami az övék. Az erôsebbnek ugyanis egyszerûbb az, hogy a gyengébbtôl erôszakkal elvegye azt, amit meg akar szerezni magának, minthogy bármit is adjon érte cserébe. Nem csak a tulajdon biztonságát, és a személyes biztonságot lehetetlen individuális alapon megoldani.
Ha jól belegondolunk, a különbözô embercsoportok között az ôsidôktôl fogva zajló
konfliktusok, harcok során az adott embercsoport tagjainak kooperálni kellett egymással
ahhoz, hogy magukat, szeretteiket és társaikat, valamint zsákmányukat, területüket,
jószágaikat meg tudják védeni az idegen embercsoportok támadásaitól. Vélhetôen jelentôs „versenyelônyt” jelentett az együttmûködés képessége a csoport biztonsága, túlélése szempontjából. Az együttmûködés és az együttmûködéshez kapcsolódó morális
alapelvek és érzelmek (pl. együttérzés, a beleérzés képessége, a másik segítése, a reciprocitás és a kölcsönösség, és hasonlók) az egyes embercsoportok túlélésének fontos
feltételei voltak, így ezek az evolúció során együtt fejlôdtek az emberiséggel. (BOWLES
és mtsai, 2013.) A mamutot sem lehetett egyedül elejteni. Ráadásul valakinek a tüzet
is kellett ôriznie addig amíg a többiek vadásztak. Világos volt, hogy az együttmûködés
megkerülhetetlen szükségszerûség a »mérsékelt szûkösség« körülményei között.
A kooperáció azonnal felveti azt a kérdést, hogy kinek mit kell tennie és mit kap
érte cserébe. Mi a feladatok, kötelességek célszerû és tisztességes megosztása? Melyek
az együttmûködés hasznain való osztozkodás a tisztességes szabályai? Például milyen
alapon és mekkora adagot kap az elejtett mamutból az, aki maga nem vett részt a vadászatban, mert például a tüzet ôrizte, vagy a legutóbbi vadászaton súlyosan megsérült
és még nem tud vadászni, vagy mert már túl öreg, vagy még túl fiatal a vadászathoz.
Ebben az értelemben a társadalmi igazságosság kérdése egyidejû a »társadalmi együttmûködéssel«, a »társadalmi együttmûködés« viszont vélhetôen egyidôs az emberiséggel.
(BOWLES és mtsai, 2013.)
A különféle mesterségek termékeinek a munkamegosztás következményeként jelentkezô
megsokszorozódása valamely jól kormányzott társadalomban a legalsó néprétegekig terjedô
jóléttel jár. … Tekintsük át egy egészen közönséges mesterember vagy napszámos holmiját

112

5.§ A TÁRSADALOM MINT AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS TISZTESSÉGES RENDSZERE

… látni fogjuk, hogy azoknak az embereknek a száma, kik nagyobb vagy kisebb részben
hozzájárultak szorgalmukkal ezeknek a holmiknak a megszerezhetéséhez minden számításunknál nagyobb. A napszámos hordta gyapjúkabát, bármilyen durvának és nyersnek
látszik is, igen nagyszámú dolgozó ember egymásba kapcsolódó munkájának a terméke.
… Ha ugyanilyen módon megvizsgálnánk a juhász ruhájának és házi berendezésének
minden darabját, a durva vászoninget… a lábait fedô cipôt, ágyát … annak alkatrészeivel
együtt, a konyhatûzhelyet, … a szenet … a konyhának egész felszerelését, az asztali holmikat, a kést és a villát, cserép és cintányérokat … kenyerének és sörének elôállításával
foglalkozó sok kéznek a munkáját, a meleget, fényt beengedô, a szelet meg az esôt távol
tartó ablaküveget és mindazt a tudást és ügyességet amelyet ennek … az elkészítése igényelt
… végül az összes szerszámokat. … Ha mindezeket a dolgokat és azt vizsgáljuk, mennyi
mindenféle munkát fordítanak mindegyiknek az elkészítésére, tudatában leszünk annak,
hogy sok ezer kéz részvétele és összmûködése nélkül egy polgáriasult ország egészen
alacsonyrendû lakosát sem lehetne az igen tévesen könnyûnek és egyszerûnek képzelt
módon ellátni úgy, ahogy ô azt megszokta. A nagyoknak szertelen fényûzésével összehasonlítva az ô ellátása végtelenül egyszerûen tûnhet, a valóság mégis az, hogy egy európai
herceg kényelmi szükségletei talán nem mindig haladák meg annyira egy szorgalmas és
takarékos paraszt szükségleteit, mint amennyire ez utóbbié meghaladja sok afrikai király
ilyen szükségletét. … A munkamegosztás, oly sok elôny forrása, nem valami elôrelátó és
általános jólétet szervezô emberi bölcsességnek a következménye, hanem szükségszerû, bár
lassan és fokozatosan kifejlôdött eredménye bizonyos emberi hajlamnak: a cserélgetés és
adásvétel hajlamának, amely azonban ilyen óriási hasznot nem szándékozott elérni.
Adam Smith: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetérôl és okairól (1776)

I

DE TARTOZIK AZ AZ EREDETILEG WILHELM VON HUMBOLDTÓL (1767–1835)
SZÁRMAZÓ A GONDOLAT,

amelyet a Limits of State Action (1792) címû mûvében fejtett ki, hogy minden ember számtalan képességgel és tehetséggel születik, de
ebbôl csak keveset tud tökélyre vinni. Ezért kooperálnia kell, hogy saját hiányosságait
kiegészíthesse mások képességeivel (és fordítva). E kooperáció révén nemcsak mennyiségileg, de minôségileg is olyan többlet keletkezik, amely az egymással való kölcsönös
együttmûködés nélkül nem jött volna létre soha. Az ember a létezô veleszületett tehetségei bármelyikét tökélyre tudja fejleszteni, de soha nem tudja tökélyre fejleszteni, és
gyakorolni az összes születéskori képességét és tehetségét. Sôt, mindenki csak kevés
számút tud tökélyre fejleszteni. A nagynak tûnô egyéni különbségek abban rejlenek,
hogy a kevés számú kifejlesztett és kihasznált egyéni képességek száma, az eleve kevésen
belül mennyire kevés. Az emberek azért mûködtek együtt, azért hoztak létre közösségi,
társadalmi jellegû szervezôdéseket (nagycsalád, törzs, törzsszövetség) a kezdetek kezdetétôl fogva, mert hamar fel kellett ismerjék, hogy azok a képességek, amelyeket egyegy individuum a számtalan veleszületett potenciális képességébôl tökélyre tud vinni
és aktívan alkalmazni tud, sokkal kevesebb annál, mint amennyire a sikeres túléléshez
szükség van. Az együttmûködéssel viszont, egymás képességeinek az elônyeibôl is tudnak részesedni. (HUMBOLDT, 1969.) E tekintetben a közösségi, társadalmi (jellegû)
együttmûködés (például a mamut közös elejtése vagy a tûz ôrzése terén) vélhetôen az
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egyik legôsibb jelenség az emberiség történetében. Sôt, vannak olyan nézetek is, amelyek szerint az ember állatvilágból való kiemelkedésének és az emberi fejlôdésnek a
legfôbb magyarázata, az ember kiemelkedô kooperációs képessége, „szuper kooperátor”
mivolta. (NOWAK és mtsai, 2011.)5
Egy nagyzenekar példáján keresztül is illusztrálható az együttmûködés révén realizálható többlethasznok természete. Egy kifejezetten nagyzenekarra írt darabot, talán
le lehet játszani egy-két hangszeren is. Az igazi hatást azonban csak akkor érzékeljük,
ha egy teljes nagyzenekar játssza el a darabot. A zenekar minden tagja a saját hangszerén, magas szinten kell tudjon játszani, különben az egész zenekar produkcióját elronthatja. Lehet, hogy vannak, akik egynél több hangszeren is tudnak játszani, de az
összes hangszeren senki sem tud játszani. A konkrét darabban pedig egyszerre, mindenki csak egy hangszeren tud játszani. A darab a maga tökéletességében csak akkor
elevenedik meg, ha mindenki magas szinten, a legjobb tudása szerint teszi a dolgát, és
a karmester által koordinált módon kooperál a többiekkel. E nélkül soha nem derül
ki, soha nem hallja meg senki, hogy hogyan is szól a darab. A résztvevôk nem csak
kooperálnak. Miután épp magas szintre fejlesztett képességeiket gyakorolják, és ezáltal
kel életre a darab, ôk maguk is élvezik a többiek játékát, az együttmûködést magát, és
a saját képességeik kifejezésre juttatását. A közönség pedig szintén élvezi a mások játékát és az együttmûködését. Enélkül a koordinált együttmûködés nélkül, soha nem is
tudta volna meg senki, hogyan hangzik az, ami a kottában le van írva (23.1–23.3.§§).
Ez a példa arra is rávilágít, hogy a társadalmi együttmûködés révén nemcsak mennyiségileg, de minôségileg is olyan többlet keletkezik, ami kooperáció nélkül nem jött volna
létre soha. Hasonló példákat lehetne hozni a csapatjátékok kapcsán is. Mindkét csapat
azért élvezi a mérkôzést, mert nemcsak a csapaton belül kooperálnak, de valójában a
képességeik kifejtéséhez a másik csapat koordinált együttmûködése is szükséges. Minden csapat és a közönség azért élvezi a mérkôzést, mert minden csapat, minden tagja
magas szinten teszi a dolgát, a többiekkel együttmûködésben.
A cserélgetés, az adásvétel hajlama nélkül azonban mindenkinek magának kellene elôállítania mindazt, ami életének fenntartásához és kényelméhez szükséges. Mindenkinek
ugyanazokat a feladatokat kellene teljesítenie, ugyanazt a munkát kellene végeznie, és
nem lenne meg a foglalkozásokban az az elkülönülés, ami nélkül a tehetségek különbözôségeinek a kibontakoztatására sem kerülhetett volna sor. … A szabadon élô állatoknak
még önmaguknak kell magukat fenntartaniok és megvédeniök, egymástól elkülönülve, függetlenül, és nem származik rájuk nézve semmilyen elôny a tehetségeknek abból a sokféleségébôl, melyekkel a természet társaikat ellátta. Ezzel ellentétben az embereknél az egymással eltérô tehetségek egymás hasznára vannak, sajátos képességeiknek különféle
termékei … közös készletet alkotnak…
Adam Smith: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetérôl és okairól (1776)
5

Martin A. Novak: Supercooperators: Altruism, Evolution, and Why We Need Each Other to Succeed,
2011; Supercooperators: Beyond the Survival of the Fittest: Why Cooperation, Not Competition, is
the Key to Life, 2012.
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TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉS JELLEGZETESSÉGEI KAPCSÁN MEGJELENT NÉHÁNY OLYAN FOGALOM, AMELY az igazságosság lehetséges politikai

koncepciói, így az »igazságosság mint tisztességesség« gondolati rendszerében számos
összefüggésben elôfordul. Lényegi szerepük miatt, fontosnak tartjuk röviden tisztázni
a következô alfejezetben a »reciprocitás elvét« (5.3.§), és »a jó mint racionális« (»good
& rational«) és »a jó mint helyes és tisztességes« (»right & reasonable«) fogalmait
(5.4.§).

5.3.§ A reciprocitás (viszonosság) elve
… messze nem vagyok tökéletes…, de van egy vízió, ami motivál. Ez a vízió az összes
nagy vallásban megtalálható, a kereszténységben, a zsidó vallásban, az iszlámban, a
buddhizmusban és sok más vallásban. És ez a vízió gyönyörûen és világosan megtalálható
Máté evangéliuma 7:12-ben. Ez így szól: ’Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek
cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.’ Ez az aranyszabály. Azt cselekedjétek másokkal, amit szeretnétek, hogy ôk is cselekedjenek veletek. Ez az aranyszabály, és ez nem túl komplikált…
Sen. Bernie Sanders (I–VT): The Golden Rule in Speech at the Liberty University
(2015)

A

»RECIPROCITÁS (VISZONOSSÁG) ELVE« A TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉS
LÉNYEGI JELLEMZÔJE. Ha nincs »reciprocitás«, azaz viszonosság és szimmetria

az együttmûködési viszonyokban, akkor nem beszélhetünk együttmûködésrôl. Helyette
valami másról lehet csak beszélni. Mi ez a más? Például az érintett résztvevôk kihasználása, elnyomása. Jogos és méltánylandó érdekeik, egyenlô morális státuszuk, a személyük iránti tisztelethez, az önbecsüléshez és emberi méltóságukhoz fûzôdô jogaik
megtagadása, semmibevétele.
A »reciprocitás (viszonosság) elve«, nem köthetô egyetlen nagy valláshoz vagy filozófiai irányzathoz. Szinte minden filozófiai, erkölcsi és vallási doktrína tanításában
megjelenik valamilyen megfogalmazásban, mégpedig olyan elsô számú parancsolatként, »aranyszabályként«, mely sok más normát is meghatároz. Az »aranyszabály«,
illetve a »reciprocitás elvének« lényege, hogy „mindannyian úgy kell kezeljük a többi
embert, ahogy szeretnénk, hogy a többiek kezeljenek minket”; és hogy nem teszünk felebarátainkkal olyan dolgokat, amelyeket mi sem szeretnénk, ha mások velünk tennének. Az együttmûködési viszonyainkban pedig, nem ajánlunk senki más számára olyan
együttmûködési feltételeket, amelyeket mi magunk sem fogadnánk el, vagy mi magunk
is felháborodnánk azon, ha mások ilyen feltételeket ajánlanának nekünk. A »reciprocitás
(viszonosság) elve« a viszonyok szimmetriáját írja elô morális normaként.
Vannak, akik sajátos konkretizáló tendenciákat mutatva, félreértik vagy félremagyarázzák az »aranyszabályt«, pontosabban annak az általuk konkretizáló módon félreértelmezett verzióját. E konkretizáló tendenciákon alapuló kritika lényege, hogy egyáltalán nem mindenkinek azonos az ízlése, a szükségletei, a preferenciái és az igényei,
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ezért aztán egyáltalán nem biztos, hogy mindenki tényleg szeretné azt, hogy úgy bánjunk vele is, ahogyan magunkkal bánnánk. Az biztos, hogy senki sem szeretné, hogy
a konkretizált részletek szintjén uniformizált, és „one-size-fit-for-all” módon mindenki,
mindenkivel egyféleképpen cselekedjen, hiszen világos, hogy ahány ember, annyi féle
módon változhat az, hogy pontosan kinek mi a „jó” és a kinek mi a „nem jó”. Csakhogy
az »aranyszabály« ezzel a nyilvánvaló igazsággal egyáltalán nem ellentétes. Az »aranyszabály« egy általános erkölcsi norma és irányelv, nem pedig egy a mindennapi élet
minden cselekvésének minden részletét elôíró, merev szabály. Ráadásul, abba az általános erkölcsi irányelvbe, hogy „úgy cselekedjünk másokkal, ahogyan szeretnénk, hogy
mások is cselekedjenek velünk”, bôven belefér az, hogy eközben vegyük figyelembe
mások eltérô igényeit is. Mi sem azt szeretnénk, hogy mások pontosan, „stück-stück”
alapon, centire pontosan azt cselekedjék velünk, amit magukkal cselekszenek; ehelyett
azt szeretnénk, mint mindenki, hogy olyat ne cselekedjenek velünk, ami a mi igényeinknek, szükségleteinknek nem felel meg, netán rossz nekünk, noha az a dolog, lehet, hogy
másnak valamilyen jó dolgot jelent. Az aranyszabály, mint általános erkölcsi norma
és irányelv, eleve magában foglalja azt, hogy a különbözô embereknek, különbözô dolgok jelentik a jó dolgokat, és különbözô dolgok, azok, amiket leginkább szeretnének,
hogy mások cselekedjenek velük.

S

ZINTE AZ ÖSSZES JELENTÔSEBB, s a történelmi emlékezetben fennmaradt kultúra, társadalom életében valamilyen formában jelen volt a »reciprocitás elve«, mint
a közösség mûködését szabályozó, egyik legfontosabb morális norma és alapelv. Ezen
aranyszabály, érdekessége, hogy végigvonul az emberiség egész történelmén, megjelenik
szinte minden vallás tanításában és számos filozófiai doktrínában. (MACLACHLAN,
2007.) Annak érdekében, hogy át is érezzük ennek az egyszerû kijelentô mondatnak
a jelentôségét, továbbá, hogy lássuk, milyen megfogalmazásokban jelenik meg a »reciprocitás elve« az ôsi tanításokban, a nagy vallásokban és a különbözô filozófiai tanokban, az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat ezek közül. Fontos,
hogy szembesüljünk e ténnyel. Az, hogy valamilyen formában minden nagy vallásban,
minden ôsi tanításban megjelenik a »reciprocitás elve«, azt mutatja, hogy ez az egyik
legôsibb etikai aranyszabály, ami a legôsibb kultúráktól kezdve végigvonul az emberiség
történelmén. Meglepô az is, hogy mennyire hasonló formában fogalmazódik meg ez
az elv, a legkülönbözôbb történelmi korszakok, egymástól földrajzilag is távol lévô kultúráiban. Úgy tûnik, ez egy olyan alapvetô elv, amely nélkülözhetetlen sarokpontja kell
legyen minden társadalmi együttmûködési rendszernek.

(A) A reciprocitás elve a különbözô vallásokban
Confucius (i. e. 500.): Ne tégy olyat mással, amit nem szeretnél, hogy mások cselekedjenek
veled! (Analect, 15:24)
Mo Tzu, (i. e. 470–391.): Ha az emberek mások családját is úgy kezelnék, mint a saját
családjukat, (béke lenne); ugyan ki indítana háborút a saját családtagja ellen? Az ember
azt kell tegye másokért, amit magáért tenne.
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Lao Ce (i. e. 500.): Úgy tekintsd felebarátod gyarapodására, mint a magodéra tekintenél,
és úgy tekintsd veszteségét, mintha az a Te veszteséged is lenne. (Tao Te Ching)
Buddha (i. e. 6–5. sz.): Ne bánts másokat! Ne cselekedj úgy másokkal, ami rossz lenne
neked, ha veled cselekednék azt! (Udana-Varga, 5:18.)
Mahábhárata (i. e. 9–8. sz.): Íme minden kötelességed summája: Ne tégy olyan gonosz
dolgot másokkal, ami neked is fájdalmat okozna, ha veled tenné meg más!” (Mahábhárata,6 5:1517.)
… így önuralommal és helyes magatartással úgy kezelj másokat, ahogyan magadat is kezelnéd. (Mahábhárata, Shanti-parva, 167:9.)
Tirukkural (i. e. 3–i. sz. 4. sz.): Miért okoz az ember másoknak olyan szenvedést, amely
tapasztalatai alapján neki magának is szenvedést okozna? … Ne engedd, hogy az emberek
olyan dolgokat csináljanak másokkal, amelyrôl tudják, hogy fájdalmat, vagy bánatot fog
okozni!” (Tirukkural:7 Tamil Sangam.)
Zoroaszter: Önmagában jó az aki természeténél fogva tartózkodik attól, hogy bárkivel olyat
cselekedjék, ami neki magának sem lenne jó. (Zoroaszter, Dadisten-I-Dinik 94:5
[cc i. e. 300–i. u.1000.8])
Ne tégy semmi olyat másokkal, amibe Te magad se egyeznél bele! (Zoroaster, Shayast-naShayast 13:29; [cc i. e. 300–i. u.1000.])
Hillel Rabbi (i. e. 50.): Ne tégy embertársaddal olyat, ami a te számodra is gyûlöletes
lenne! Ez maga a törvény. A többi rész csak kommentár. (Babilóniai Talmud.)
Ószövetség (i. e. 1400.): Úgy szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! (Biblia, Leviták
könyve 19:18, i. e. 1400.)
Jézus (i. u. 30. körül): Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is
ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.9 (Máté 7:12.)
És amit szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. (Lukács
6:31.)
A második [nagy parancsolat] pedig ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen
más ezeknél nagyobb parancsolat. (Márk 12:31) … és ha szeretjük felebarátunkat, mint
magunkat sokkal több az minden égô és véres áldozatnál. (Márk 12:34.)
Mester mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ô pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a Törvényben? Hogyan olvasod? Ô pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbôl, teljes lelkedbôl, teljes erôdbôl és teljes elmédbôl, és felebarátodat,
mint magadat. (Lukács 10:25–28.)

6

7

8

9

Mahábhárata: ôsi szanszkrit eposz, eredete az i. e. 8–9. századra tehetô, vélhetôen az i. e. 3–4. században jegyezték le. (SMITH, 2009.)
Tirukkural: Pálmalevélre írt ôsi tamil, etikai témájú költemény (Tamil Sangam), az i. e. 3–1. század
körüli idôkbôl. (GANDHI, 2015.)
Az ôsi perzsa Zoroasztrianizmus Pahlavi, pahlavi nyelven lejegyzett szövege. (Firminger: Forgotten
Books, i. e. 3. sz–i. sz. 1000.)
Érdemes felfigyelni arra, hogy Jézus többes számban beszél azokról prófétákról, akik az aranyszabályt tanítják.
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Mohammed (i. sz.: 570–632.): Egy alkalommal egy beduin járul a Próféta elé … Taníts
nekem valamit, amivel a paradicsomba juthatok. A Próféta így szólt: ’ahogy szeretnéd,
hogy mások veled cselekedjenek, úgy cselekedj te is másokkal; és amit nem szeretnél, hogy
veled cselekedjenek, azt te se cselekedd másokkal. Ezzel elmehetsz. Ez az elv elég lesz
neked; menj és cselekedj eszerint’… (Mohammed, Kitab al-Kafi,10 i. u. 7. sz.)

(B) A reciprocitás elve az ókori gondolkodóknál:
Pittacos (i. e. 640–568.): Ne tégy olyat felebarátoddal, amit te rossz néven vennél tôle, ha
ô tenne veled!
Thalész (i. e. 624–546.): Kerüld el, hogy olyat tegyél, amit, ha mások tennének, akkor
hibáztatnád ôket! (Laertius, i. u. 3. sz.)
Sextus a Pitagoreus (i. e. 5. sz.): Azt cselekedd te is a felebarátoddal, amit szeretnél,
hogy ô cselekedjen veled (Origenes, i. sz. 3. sz.)
Arisztotelész (i. e. 384–322.): Mi is úgy kell bánjunk másokkal, ahogyan szeretnénk,
hogy ôk cselekedjenek velünk. (Aristotle, i. e. 350.)
Cyrenei Aristippus (i. e. 435–356.): Tartsd nagy becsben és ápold magadban a viszonosságon alapuló jóindulatot, amelynek lényege, hogy mások jóléte miatt éppoly nagy aggodalmat érezel, mint a magad jóléte iránt. (Laertius, i. u. 3. sz.)
Isocrates (i. e. 436–338.): Úgy cselekedj másokkal, amint elvárod, hogy ôk cselekedjenek
veled!
Seneca (i. e. 4–i. u. 65.): Úgy bánj az alárendeltjeiddel, mint ahogyan szeretnéd, hogy a
Te feletted lévôk veled bánjanak!
Egyiptomi papirusz (i. e. 664–323.): Ne tégy olyat mással, amit gyûlölnél, ha mások
veled tennének!

A

RECIPROCITÁS ELVE AZ IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG POLITI-

KAI KONCEPCIÓJÁBAN IS KÖZPONTI JELENTÔSÉGÛ. (i) A »reciprocitás elve«,
egyrészt a polgárok egymás közötti viszonyaira vonatkozik (a »politika felségterületét«
(20.2.§), és a »polgárok kollektív hatalmának« (12–13.§§; 19.§) a felhasználását
érintô ügyekben) (ii), másrészt a polgárok és a – »polgárok kollektív hatalmát« gyakorló
– politika, kormányzat és állam közötti viszonyokra vonatkozik.
Mit kell érteni az alatt, hogy a »reciprocitási elv« az együttmûködésben részt vevô
polgárok egymás közötti viszonyaira vonatkozik? Az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciójában« a reciprocitás a társadalmi igazságosság elveiben fejezôdik
ki. Az »igazságosság két elve« (14.§) a társadalmi együttmûködés körülményeit, fel-

10

A Hadith Mohammed próféta írott és szóbeli tanításainak gyûjteménye. A Kitab-al-Kafi („Az
elegendô könyv”), a Hadith egyik könyve.
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tételeit határozzák meg. Ez a »háttérigazságosság«11 (9.§) biztosítja a társadalmi
együttmûködés közös terheinek, valamint a közösen létrehozott hasznok és elônyök
igazságos, tehát tisztességes megosztását. A közösen létrehozott hasznok és elônyök egymás közötti megosztása tekintetében, az alapértelmezett igazságossági pozíció az egyenlôség. Ettôl a közös érdeket jelentô társadalmi produkció növelése érdekében – és bizonyos ösztönzô hatások érdekében – el lehet térni, azért, és csakis azért, hogy ezáltal
mindenkinek jobb legyen a helyzete, mint lenne akkor, ha mereven ragaszkodnánk a
teljes egyenlôség fenntartásához. Ebbôl eredôen az egyenlôtlenség, és annak bizonyos
mértékû növekedése akkor, és csakis akkor engedhetô meg, ha az egyenlôtlenség megengedése következtében létrejövô társadalmi többlethasznokból a legkevésbé kedvezô
helyzetben lévôk helyzete javul a legnagyobb mértékben (18.§).
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«« szerinti »eltérési elv«
(»difference principle«), amely maga is a reciprocitás elvének a »disztributív igazságosságra« vonatkozóan megfogalmazott változata (18.§) az elôzô általános és laza megfogalmazásnál következetesebb. Az »eltérési elv«, mint az igazságosság második elvének
a második része (14.§) azt mondja ki, hogy
(a) miután az alapértelmezett egyenlô »disztributív igazságossági« helyzettôl bizonyos
mértékû eltérés megengedhetô,
(b) de csakis bizonyos ösztönzô hatások érvényesülése érdekében, amelyek révén a társadalmi termelés mind mennyiségi, mind minôségi értelemben javulhat, amely elvben mindenkinek az érdeke;
(c) s ezért az alapértelmezett teljes egyenlôség helyzetétôl való bizonyos mértékû eltérés
akkor, és csakis akkor engedhetô meg, ha az ennek következtében létrejövô társadalmi többlethasznok és javak, a társadalom legkedvezôtlenebb helyzetben lévô tagjainak a helyzetét javítják a legnagyobb mértékben (18.§).
Az »eltérési elv« ilyetén megfogalmazása egyben be is határolja, hogy melyik az a társadalmi termelési és disztributív igazságossági pont, ameddig a társadalmi egyenlôtlenségek növekedése megengedhetô, és hol van az a határpont, amelyen túlhaladva a gazdagabbak gazdagodása, már csak a szegények további elszegényítése révén valósítható
meg. (Lásd 18.1.§; 1. számú ábra.) Az »eltérési elv« részleteit és azt, hogy ez az elv
miért is a »reciprocitás (viszonosság) elvének« a »disztributív igazságosságra« megfogalmazott speciális változata, külön fejezetben (18.§) mutatjuk be. Azt, hogy az »eltérési elv« hogyan alkot egyetlen egységes társadalmi és politikai igazságossági rendszert
az igazságosság többi elvével, és milyen együttmûködés, kölcsönhatások és szinergiák
érvényesülnek az igazságosság elvei között, azt az »igazságosság két elvének« a tárgyalásakor, külön fejezetben részletezzük (14.1.§; 14.8–14.11.§§).
A »reciprocitás elve« a társadalmi együttmûködésben részt vevô polgárok és a társadalom, valamint a polgárok, és a polgárok kollektív hatalmát gyakorló állam, kormányzat és politika közötti viszonyra is vonatkozik. A polgárok és a társadalom egészének a viszonyrendszerét a »társadalom alapvetô struktúrájának« (»basic structure«),
(azaz a fô politikai, társadalmi, gazdasági intézményeknek) a mûködését meghatározó
11

»Háttérigazságosság« (»background justice«): késôbb kitérünk e koncepcióra (9.5–9.6.§§). Itt e
rövid definíciójában értelmezendô.
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politikai igazságossági koncepció szabályozza (9.§), a »az igazságosság két elvén«
(14.§) keresztül. A »reciprocitás (viszonosság) elvét« a polgárok és a társadalom viszonyában »az igazságosság két elve« fejezi ki. Sôt, mint majd az »igazságosság elveinek« részletezésekor bemutatjuk (14.§; 18§), valójában az összes »politikai szintû tartalmi igazságossági elv« is (14.§), és a »procedurális igazságosság« normái is (19.§) a
»reciprocitás (viszonosság) elvének« az adott kontextusra specifikusan megfogalmazott
változataként is felfoghatók. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«
valójában a reciprocitási elvnek a politika felségterületére alkalmazott változataként is
értelmezhetô. Minden egyes igazságossági elv mögött felfedezhetô a „ne tégy olyat
mással, amit te sem szeretnél, hogy mások tegyenek veled” normája és ebbôl eredôen
a viszonyok szimmetriájának az elôírása, normája.

M

EGJEGYZÉSEK: A társadalmi igazságosság alapelvei itt specifikusan az igazságosság mint tisztességesség koncepció két alapvetô igazságossági elvére: (1.)
»alapvetô szabadságjogok és jogok«, s ezek »tisztességesen egyenlô valós értéke« (14.3.§);
(2.1.), »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« (14.2.§); (2.2.), »eltérési elv«
(»difference principle«). (14.1.§; 18.§)
Az »igazságosság két elve« (14.§) egyetlen, egymással összehangoltan mûködô egységes rendszerbe foglalja (az ismerôs) alapvetô szabadságokat és jogokat, a lehetôségeket és elosztási szabályokat. Ezek csak egységes rendszerben és a prioritási szabályoknak megfelelô prioritási rendben (14–15.§§) értelmezhetôk, külön-külön nem!
Például az elsô csoportba tartozó alapvetô polgári és politikai szabadságjogok csak egymás érdekében korlátozhatók, de a második csoportba tartozó elvek miatt nem
(15.1.§); tehát az alapvetô szabadságjogok – ellentétben például az ismertté vált államszocialista rendszerekkel – az esélyek, lehetôségek egyenlôsége, vagy a társadalmi
egyenlôtlenségek csökkentése, vagy a disztributív igazságosság érdekében már nem
korlátozhatók. Az »igazságosság elveit« csak késôbb, a maga helyén tárgyaljuk érdemben. Itt csak a »reciprocitás elve« miatt térünk ki erre röviden, mert a »reciprocitás elve«
az »igazságosság két elvének« a megfelelô prioritási szabályok szerint elrendezett egységes rendszerén keresztül is, és az ennek a részét képezô »eltérési elven« keresztül is
érvényesül az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában«. Az »eltérési
elv« a túlzott egyenlôtlenségek mérséklésére fogalmaz meg normatív disztributív igazságossági szabályt. Az »eltérési elv« soha nem konkrét, megnevezhetô személyekre,
hanem a »társadalom alapvetô struktúrájára« vonatkozik.
Miért eltérési elv Rawls »disztributív igazságossági« elvének az elnevezése? Mi tér
el, és mitôl térünk el az »eltérési elv« szerint? Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában« a társadalmi kooperáció közösen létrehozott hasznaiból való részesedés „alapértelmezett” igazságos elosztási helyzete a teljes egyenlôség. Mindenkinek mindenbôl ugyanannyit. Csakhogy – amint azt a megvalósult államszocializmussal
kapcsolatos történelmi tapasztalatokból láthatjuk – elôfordulhat, hogy a teljes egyenlôség, mint »disztributív igazságossági« elv, súlyosan visszaveti a társadalmi termelést.
Ekkor azok is sokkal rosszabbul járnak, akik egy egyenlôtlenebb rendszerben a társadalom legkedvezôtlenebb helyzetû csoportjához tartoznának. Valamekkora társadalmi,
gazdasági egyenlôtlenség a társadalom minden rétegének a jólétét növelheti, de csak
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alkalmas igazságossági elvek érvényesülése esetén. Ekkor, a legrosszabb helyzetû társadalmi csoport helyzete is jobb lehet bizonyos fokú egyenlôtlenség esetében, mint az
a teljes egyenlôség rendszerében lenne. Ezért bizonyos mértékû jövedelmi és vagyoni
differenciálódás a feltételezett ösztönzô hatások érdekében megengedhetô. Az az eltérés
az alapértelmezett egyenlôségi helyzettôl, tehát megengedett ebben a rendszerben. Innen
jön az »eltérési elv« elnevezése, mely az alapértelmezett teljes egyenlôségi helyzettôl
való eltérés feltételeit és a megengedhetô egyenlôtlenséget, valamint a nem megengedhetô
egyenlôtlenségeket szabályozza. (18.§).

A

»RECIPROCITÁS (VISZONOSSÁG) ELVE« NEM TÉVESZTENDÔ ÖSSZE A »KÖL(»mutual advantage«), noha a közbeszédben
gyakran összekeverik e két – egyaránt fontos, lényegileg is különbözô bár egymással
összefüggésben lévô – elvet.
A »reciprocitás elve« a »morális érzékenységünkkel« függ össze. A »kölcsönös elônyök« pedig, a saját egyéni érdekek és célok racionális meghatározásával, követésével
függenek össze. Ha a felek úgy gondolják, hogy érdekükben áll, akkor együttmûködésre
lépnek egymással, a »kölcsönös elônyök elve« alapján. Ha nem áll érdekükben, akkor
nem lépnek együttmûködésre. Itt a racionalitás, az egyéni érdekek, egyéni belátáson alapuló követése és az önkéntesség az, aminek szerepe van. Ilyen például egy piaci tranzakció
vagy egy társas vállalkozás alapítása, vagy számos a nem politikai szférába tartozó társuláshoz, egyesülethez való csatlakozás. A »reciprocitás elve« a »két velünk született erkölcsi
képességünk« (»two moral powers«) (6.3.§) közül alapvetôen az »igazságosság-érzetre
való erkölcsi képességünk« és »morális érzékenységünk« dimenzióiban értelmezhetô, míg
a »kölcsönös elônyök elve«, a racionális önérdek meghatározásra, önrendelkezésre vonatkozó erkölcsi képességünk dimenzióiban értelmezhetô (6.§; 14.5.§; 16.7.§; 23.6.§).
AZ »ÉSZSZERÛ ELÔNY« (»RATIONAL ADVANTAGE«). Az »igazságos, tehát tisztességes társadalmi együttmûködés« esetén az egyik alapvetô kritérium, az »észszerû elôny«
elve: a társadalmi együttmûködésben részt vevô minden egyes személy, meg kell tudja
találni saját számítását. (5.2.§). A társadalmi együttmûködésben azonban nem önkéntesen veszünk részt. A társadalomba beleszületünk. Onnan legfeljebb aránytalanul nagy
személyes veszteségek árán, emigrációval távozhatunk (3.3.§; 4.3.§; 19.4.§; 20.3.§).
Így akkor is részt kell vegyünk a társadalmi koordinációval létrejövô tevékenységekben,
ha azok történetesen egyáltalán nem egyeznek meg a saját jól felfogott racionális érdekeinkkel. A »reciprocitás elve« ezért, a tisztán racionális és önkéntes önérdekkövetéshez
képest az »igazságosság két elvén« keresztül kifejezôdve, egyfajta morális többletet hoz
be a nem önkéntes társadalmi együttmûködésbe. Ahhoz, hogy a nem önkéntes társadalmi
együttmûködésben is biztosíthatók legyenek az »észszerû elônyök« – azaz mindenki megtalálja a saját számítását – nem elegendô az, hogy csak a racionális önérdeket nézzük.
Az igazságosság mint tisztességesség elvei a lehetséges racionális önérdekeink közül mintegy kiválogatják azokat, amelyek érvényesítésekor a többiek racionális önérdekei is érvényesülni tudnak, és kizárják azokat, amelyek a mi szempontunkból racionálisak, de a
többiekkel szemben tisztességtelenek. A reciprocitás ebben az értelemben a racionális és
a tisztességes önérdekek érvényesülésére vonatkozik. Az észszerû de tisztességtelen önérdekérvényesítést kizárja, az észszerût és tisztességest beválogatja.
CSÖNÖS ELÔNYÖK ELVÉVEL«
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Ez egyben a »jó mint helyes és tisztességes« (»right & reasonable«) abszolút prioritása, a »jó mint helyes, mert racionális érdekeinknek megfelelô és hatékony« (»good &
rational«) felett (»the priority of the right over the good«). Ez a norma azt követeli meg,
hogy a lehetséges racionális – önérdekeinknek megfelelô, illetôleg hatékony – alternatívák közül eleve zárjunk ki minden olyat, amelyik racionális, de nem tisztességes. Csak
azok az alternatívák érvényesek és megengedhetôk, amelyek tisztességesek is és racionálisak is. Ez akkor is abszolút követelmény, ha például a tisztességes és egyben racionális
alternatíva lényegesen drágább vagy kevésbé hatékony, mint a racionális, de súlyosan
tisztességtelen alternatíva (23.6.§). (RAWLS, 1999d.)
Hogy az elvont koncepciót lehozzuk a valóság talajára, képzeljük el a rendszerváltáskori zûrzavaros idôszak „hôsét”, a zûrzavaros ügyeskedôt. Az ô szempontjából teljesen
racionális az, hogy egy általa indított „vállalkozásban” minél alacsonyabb fizetségben
állapodjon meg a dolgozókkal. Lehetôleg azt se fizesse meg, vagy csak nagy késedelmek
árán. De lehetôleg azt is több részletben. Az ô önérdeke szempontjából az is racionális,
hogy társadalombiztosítási járulékot végképp ne fizessen a dolgozók után. Adót minél
kevesebbet fizessen, viszont minél több áfát igényeljen vissza. Az ô önérdeke szempontjából az is racionális, ha az ilyen mûködés során megszerzett vagyonán üldögélve
azon elmélkedik, hogy miért is kellene neki egyáltalán adót és járulékot fizetni. Mert,
ha neki kell valami, akkor azt kapcsolatai révén „elintézi”, megszerzi ingyen magának.
Ha ez a számára racionális, elsôként választandó potyázó és potyautas megoldás nem
mûködik? Akkor, azt ô majd megveszi magának a piacon. Racionális gondolat az is,
hogy amikor bármiért ki kell fizesse a törtrészét annak, amit korábban már réges-régen
meg kellett volna fizetnie, azon kezd el elmélkedni, hogy „a balekok tartják el a sok
„potyautast”, (mármint az éhbérért dolgozó, elszegényített és ellátásra szoruló emberek), és „ô nem akar balek lenni”. „Kis” probléma, hogy „korunk hôse” maga a legnagyobb potyautas, és az ô, és a hozzá hasonlók potyázó magatartása húzódik meg
számos súlyos, következményes társadalmi probléma és sokak rossz helyzete mögött.
Az ô alapvetôen potyázó, potyautas és járadékhajhász (8.5.§) mûködésében és gondolataiban minden racionális az egyéni önérdek felôl nézve, viszont semmi sem tisztességes a reciprocitás elve és a moralitás felôl nézve.
A társadalmi együttmûködésben a »reciprocitás (viszonosság) elve« és a »racionális
ámde tisztességtelen alternatívák kizárása« sokrétû és kölcsönös kötelezettséget jelent a
polgárok egymás közötti, valamint a polgárok és a társadalom viszonyaiban. Ami az
egyik oldalról nézve morális kötelezettség, az a másik oldalról nézve morális követelés
(18.6.§). A társadalmi együttmûködés nem önkéntes. A »reciprocitás elve« biztosítja
azt, hogy az valóban kölcsönösen elônyös is lehessen, ha már nem önkéntesen születtünk bele, és távozni is csak rendkívüli súlyos személyes költségek árán tudunk belôle.
Minden olyan, az ember tulajdonában lévô dolog, amit nem maga állított elô a saját kezével
a társadalomtól származik; és ezért ô az igazságosság, a hála és civilizáció összes elve szerint
e felhalmozott tulajdon egy részével tartozik azok felé, akiktôl mindez származik.
Thomas Paine: Agrarian Justice (1795)
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5.4.§ A jó mint helyes és tisztességes versus a jó
mint racionális

A

»REASONABLE« (AZAZ A »JÓ ÉS HELYES, MERT TISZTESSÉGES ÉS ERKÖLCSÖS«), ÉS A »RACIONÁLIS«, (AZAZ »A JÓ, MERT A RACIONÁLIS ÖNÉRDE-

KEINKNEK MEGFELELÔ«) KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGTÉTEL az »igazságosság mint tisztességesség« koncepciónak is lényegi része. Nemcsak dologra, fogalomra, magatartásra,
cselekedetre, de a személyre is vonatkozik a »reasonable« és a »rational«. A személy
esetében a »helyes« és a »méltányos« jelzô helyett, a »tisztességes«, illetve a »mérsékelt«
jelzôt fogjuk alkalmazni. Más esetekben elsôdlegesen a »helyes« jelzôt, a doktrínák
esetében pedig elsôdlegesen a »mérsékelt« jelzôt alkalmazzuk. A »reasonable« ellentéte
az »unreasonable«, ami itt szélsôségeset, tisztességtelent, méltányolhatatlant jelent.
Rawls a »rational« és a »reasonable« közötti különbséget a személyek döntései, cselekedetei vonatkozásában Servatius és Kálvin példáján (is) illusztrálta. Servatius értette,
hogy Kálvin részérôl miért racionális az, hogy ôt máglyahalálra ítéltette, noha szerinte
ez a racionális döntés egyáltalán nem volt »reasonable«.
Ha az, ami racionális, az egyben helyes (tisztességes) is lenne, akkor a pusztán racionális önérdek-követô egyének (vö: homo economicus) racionális érdekei, preferenciái,
döntései, megállapodásai nemcsak az önérdekek érvényesítése szempontjából lennének
racionálisak, hanem morális értelemben is minden esetben helyesek és tisztességesek
lennének. Ha ez így igaz lenne, akkor „a minden tisztességes, igazságos és helyes, ami
racionális” alapon is ki lehetne dolgozni egy politikai igazságossági koncepciót. Például
a közgazdaságtan racionális egoistája, a »homo economicus« elképzelt magatartására és
a »hasznossági (utility) funkcióira« vonatkozó deskriptív, azaz leíró modellek, egyben
mindjárt morális és normatív, azaz elôíró modellek is lehetnének. Ez felmérhetetlenül
súlyos károkat okozna.
Megjegyzendô, hogy a „laissez-fair”, illetve piaci fundamentalista ideológiák valami
hasonlóra tesznek kísérletet. Ezen ideológiák mögött az a mögöttes elôfeltevés húzódik
meg – ha nem is mindig ennyire explicit módon –, „hogy a piaci verseny tökéletes, és
miután azt, hogy mi a helyes, és hogy mi az igazság, úgysem tudhatjuk meg, a tökéletesen mûködô piac, a maga tökéletesen hatékony és a tökéletesen helyes, tökéletesen
tisztességes és tökéletesen igazságos, és tökéletesen igaz megoldást eredményezi”. A laissezfair, azaz az állam által nem korlátozott piaci mûködés, illetve piaci fundamentalista
ideológiák tulajdonképpeni „fundamentalitása” abban rejlik, hogy olyan mintha a piaci
elosztás tökéletességének a hitét helyezték volna az istenben való hit helyébe. Mint azt
Harvey Cox a The Market as God címû könyvében elemezi, ezek a piaci fundamentalista ideológiák olyan spirituális szintre helyezik a piaci elosztás bölcsességét, ahova
a hívôk helyezik az Isteni bölcsességet. (COX, 2016.)
Ha a leíró közgazdasági modellek, hirtelen normatív, elôíró morális modellekké válnának, az nagy baj lenne. Pontosabban sok bajt okozott az, amikor a leíró modellek
következtetéseit megpróbálták, mindjárt normatív erkölcsi elôírássá is tenni. A leíró
modellek egy-egy leegyszerûsítését vélhetôen soha nem fogadta volna el senki sem, ha
jó elôre tisztázták volna, hogy egy ilyen redukált emberképre épülô leíró modell alapján,
egyszer még az is elôfordulhat, hogy valakik politikai filozófiai szintû morális normaként
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próbálnak meg felhasználni egyes tételeket, következtetéseket. Nem mindegy, hogy
leíró modellként, vagy normatív erkölcsi elôírásként kezeljük-e a »homo economicus«
leegyszerûsítô modelljét. Nem mindegy, hogy deskriptív vagy preskriptív, azaz normatív
elôíró értelemben kell-e érteni azt, hogy az embert kizárólag a »racionális egoizmus«,
és a vágyainak és szükségleteinek a kielégítésébôl származó »hasznossági funkciójának«
a maximálása vezéreli életében. Súlyos problémát jelent, ha morális szintû társadalmi
igazságossági kérdések tisztázása helyett, ilyen reduktív emberképre épülô modellek
alapján születnek olyan döntések, amelyek implicit módon alapvetô igazságossági, tehát
tisztességességi kérdéseket is eldöntenek a technikai szintek és az elvi stratégiai szintek
összekeverésével – sokszor lopakodó, rejtôzködô módon.

M

INDENNAPI SZÓFORDULATAINK AZT BIZONYÍTJÁK, HOGY INTUITÍVEN
NAGYON IS ÉRTJÜK A HELYES ÉS A RACIONÁLIS KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG

LÉNYEGÉT.

Ki ne értené, hogy mit is jelent például az, hogy „… figyelembe véve a
helyzetét, a jó politikai kapcsolatait, illetve a tôke erejét, az ô szempontjából teljesen racionális a nekünk tett ajánlata, de ennek ellenére felháborító és tisztességtelen…”
Elvben, egy steril és tökéletesen szimmetrikus hatalmi, gazdasági, információs helyzetben lehetséges, hogy a »racionális« és a »helyes« minden esetben egybevágjon.12
Amint azonban az egymás közötti viszonyok szimmetriája megbomlik, erre nincs remény. Az egymás közötti viszonyok még egy tökéletesen egyenlô helyzetbôl indulva is
igen gyorsan aszimmetrikussá válnak az eltérô képességek, tehetségek, relatív szükségletek, eltérô tudás, eltérô ismeretek, eltérô informáltság és hasonlók miatt. Valós társadalmi helyzetekben pedig már a születéstôl (sôt a fogantatástól) fogva, teljesen aszimmetrikus pozíciókba születünk bele. Ezért a való világban nem lehet feltételezni a
»racionális« és a »helyes« egybevágóságát; noha egy az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója« szerint »jól elrendezett társadalomban« (7.§) »jó, mert helyes és
tisztességes« és a »jó, mert racionális és az önérdeknek megfelelô« egybevágósága újra kialakulhat, amint azt az írás harmadik részében majd bemutatjuk (23.6.§). (FREEMAN,
2003; RAWLS, 2001.)
Az »igazságosság mint tisztességesség« politikai koncepciója »jó mint racionális, mert
érdekeinknek megfelelô« (»good & rational«), és »jó mint helyes, mert tisztességes«
(»right & reasonable«) között különbséget tesz. A társadalmi együttmûködés tisztességes rendszerében a »racionális« és a »helyes« két egymásból nem levezethetô, így egy-

12

Ezt, a tökéletesen szimmetrikus helyzetet modellezi Rawls az »eredeti kiindulási állapottal« (»original position«), és a »tudatlanság fátylával« (»the veil of ignorance«) (11.§), ami egy olyan gondolatkísérlet és prezentációs eszköz, ami azt modellezi, hogy egy hipotetikus és nem historikus társadalmi
szerzôdés kialakításakor (11.3.§), az »eredeti kiindulási állapotban« a tökéletesen szimmetrikus
viszonyban lévô felek milyen igazságossági elvekben állapodnának meg akkor, ha racionálisan döntenének és a részrehajlás, erôfölénnyel való visszaélés, és általában bármilyen aszimmetrikus helyzet
és »unreasonable« viselkedés eleve eliminálva lenne. A felek még azt sem tudják, hogy melyik történelmi korban fognak élni, mi lesz a helyzetük, és ahhoz képest kell az igazságossági elveiben
megállapodniuk, hogy utána elvben bármilyen korszakba, és bármilyen társadalmi helyzetbe kerülhetnek.
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mástól független, de egymást kölcsönösen kiegészítô és egyformán fontos koncepció.
Mind a »racionális« (»rational«), mind a »helyes« (»reasonable«) koncepciója szükséges ahhoz, hogy meghatározhassuk (i) a társadalmi együttmûködés igazságos, tehát
tisztességes rendszerét; (ii) az együttmûködés természetének a lényegét; (iii) az együttmûködésben részt vevô polgárokra, mint személyekre vonatkozó politikai koncepciót
(6.§); (iv) a polgárok egymás közti viszonyaira és együttmûködésére vonatkozó igazságossági, tehát tisztességességi szabályokat (14.§).
A »jó mint helyes és tisztességes« és »jó mint racionális« egymást kölcsönösen kiegészítô viszonyának a lényege, hogy sem a helyes, sem a racionális nem áll meg a
másik nélkül önállóan. Ha pusztán csak »jó mint helyes és tisztességes« vezérelne valakit, akkor nem lennének meg azok az egyéni érdekei és céljai, amelyek13 értelmet
adnak az együttmûködésben való részvételének (5.7.§). Ha pusztán csak a »racionális«
vezérelne valakit, akkor hiányozna belôle az igazságérzet és az erkölcsi érzék. Ennek
hiányában nem venne tudomást az együttmûködésben részt vevô többi polgár jogos és
méltánylandó érdekeirôl és igényeirôl14 (5.7.§; 6.3.§).
A »jó mint helyes és tisztességes« és a »jó mint racionális és az önérdeknek megfelelô«
közötti különbségtétel rendkívül lényeges gyakorlati közpolitikai következményekkel is
jár, mert arra hívja fel a figyelmet, hogy önmagában csak a racionálisra nem építhetjük
fel a politikai szintû igazságosság koncepcióját. Attól, ugyanis, hogy valami racionális,
érdekeinknek megfelelô, vagy éppen technikailag hatékony, költséghatékony, minôségi,
gazdaságos, versenyképes és hasonló, még egyáltalán nem biztos, hogy tisztességes, és
hogy megfelel az igazságosság mint tisztességesség követelményeinek. A 8.§ fejezetben
erre több példát is bemutatunk a GDP-növekedés ötféle társadalmilag káros modellje
(UNDP, 2015) kapcsán (8.§).

A

»TISZTESSÉGES SZEMÉLY« (»REASONABLE PERSON«) esetében nem valamiféle »átfogó filozófiai, vallási vagy erkölcsi doktrína« tanai szerinti tisztességességre
utalunk; értelmezését és jelentésének a »politikai dimenzióra« való behatárolását a »tisztességes személyre« vonatkozó – e fejezetben és az írás más részein található – meghatározások adják meg. A személy tisztességessége itt nem univerzálisan és nem metafizikai
szinten értendô. Az a személy, aki »az igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szerint a »politika felségterületén belül« tisztességes, az a »nem politikai« szférába tartozó életében (család, baráti kör, civil szervezôdések, tudományos egyletek, vallásos közösségek stb.) a legkülönbözôbb »átfogó doktrínák« erkölcsi tanaitól függôen,
sokféle lehet a tisztességesség szempontjából. Ugyanakkor a »tisztességes személy politikai szintû koncepciója« – mint látni fogjuk – reálisan elfogadható, bármely »mérsékelt
átfogó doktrína« tanai alapján, és e tanokkal nem ellentétes. (RAWLS, 2005.)
13

14

Itt természetesen nem csak materiális javakra kell gondolni. Lehetséges, hogy érzelmi haszna van
valakinek egy adott együttmûködésben. A lényeg, hogy valamiért az illetônek „jó” az, ha részt
vesz az együttmûködésben.
Lehetséges, hogy személyes érzelmi okok miatt képes lenne megérteni és figyelembe venni egyegy partnere érdekeit, de ez nem az önálló erkölcsi érzéke és igazságérzete miatt, hanem személyes
érzelmi kötôdés miatt lenne így.
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A »jó mint helyes és tisztességes« és a »jó mint racionális«, megkülönböztetésén, és
egymást kölcsönösen kiegészítô voltán alapul az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« »a személyre vonatkozó politikai koncepciója« (6.§). Eszerint
minden ember születésétôl fogva »két alapvetô morális erôvel« bír: (i) az egyik »az
igazságérzet képessége« (»the capacity for a sense of justice«); (ii) a másik »a saját érdeink saját magunk számára való meghatározásának a képessége« (»the capacity for
our own conception of the good«) (6.3.§).
Ez a két velünk született »erkölcsi képesség« az egyéni eltérések ellenére, lényegileg
azonos normál tartományon belül van. Ez az alapja a »polgárok, mint szabad és egyenlô
személyek« eszméjének. A »személyre vonatkozó politikai koncepció« részleteire külön
fejezetben térünk vissza (6.§). Itt a politikai szintû igazságossági koncepció egyes részei
közötti összefüggések érzékeltetése érdekében bocsátottuk elôre a »jó mint helyes«, és
a »jó mint racionális«, valamint a »két erkölcsi képesség«, és a szabad és egyenlô polgárok
eszméinek az összefüggéseit.
A »tisztességes személyeket« nem az általános közjó mint olyan, és nem is a világ jobbá
tétele hajtja. Észszerû érdekeikkel tisztában vannak, s azokat akarják érvényesíteni, de
tisztességesen. A tisztességes személyek vágya, hogy egy olyan társadalmi közegben élhessenek, amelyben mint szabad és egyenlô polgárok olyan tisztességes feltételekkel tudnak
együttmûködni egymással, amely feltételek minden egyes részt vevô számára elfogadhatók
és tisztességesek. Mindannyian ragaszkodnak ahhoz, hogy az együttmûködés feltételrendszere olyan legyen, hogy az együttmûködés terheibôl is és hasznaiból is – a »reciprocitás
elvének« megfelelôen – mindenki részesedjen. (RAWLS, 2005.)
A »tisztességes személyek« készek arra, hogy az együttmûködés elveire, feltételeire
vonatkozóan, bármikor olyan javaslatot ajánljanak, vagy bármikor mások ilyen javaslatát elfogadják, amelyet minden résztvevô – feltéve, hogy jószándékú és tisztességes –
elfogadható és igazságos feltételrendszernek tart. Mások számára olyan ajánlatokat
tesznek, amelyeket fordított helyzetben ôk maguk is elvárnának, illetve önként elfogadnának másoktól. Olyan ajánlatot pedig nem tesznek másoknak, illetve olyan feltételrendszer elfogadását nem várják el másoktól, amelyet ôk maguk sem fogadnának el
önkéntesen fordított helyzetben, vagy amin ôk maguk is felháborodnának, ha mások
ilyen javaslatot tennének nekik, vagy ilyen feltételrendszer elfogadását várnák el tôlük.
Mások kiszolgáltatott helyzetével vagy saját erôfölényükkel nem élnek vissza, mert ôk
maguk is tisztességtelennek tartanák, ha más velük szemben próbálna meg a többlettudásából, gazdasági erejébôl, politikai helyzetébôl, vagy bármi más aszimmetrikus
helyzetbôl eredô erôfölényével visszaélni velük szemben. Pontosan tudják, hogy az ilyen,
aszimmetrikus helyzetek, másokkal szembeni kihasználása nem „ügyesség”, nem „tehetség”, hanem szimplán és egyszerûen tisztességtelenség és becstelenség. A tisztességes
személyek azt is értik, hogy a »reciprocitás elvén« alapuló igazságos, tehát tisztességes
együttmûködés elveit, és a megállapodott feltételrendszert minden körülmények között
tiszteletben kell tartaniuk, még akkor is, ha a körülmények úgy alakulnak, hogy ezzel
rosszabbul járnak – feltéve, ha mindenki más ugyanígy tiszteletben tartja az együttmûködés elveit és feltételrendszerét. Nem helyes és nem tisztességes annak a viselkedése, aki nem hajlandó ilyen reciprocitáson alapuló együttmûködési elveket javasolni a
többieknek, vagy elfogadni a többiektôl. Nem helyes és nem elfogadható az sem, ha
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valaki nem tartja be azokat a reciprocitáson alapuló együttmûködési elveket és feltételeket, amelyek elfogadását és betartását reálisan elvárhatjuk minden együttmûködô féltôl. Kifejezetten tisztességtelen az, aki pusztán csak úgy tesz, mintha elfogadná, és betartaná az együttmûködés elveit, de bármikor kész azokat felrúgni, ha az érdekei úgy
kívánják.
A tisztességes személyre vonatkozó politikai koncepció megfogalmazása elvben egy
magánjogi szerzôdésre is érvényes lehetne. Itt azonban a társadalmi együttmûködésrôl,
és a politikai igazságossági koncepcióról van szó, ami a társadalom fontosabb politikai,
társadalmi és gazdasági intézményeit, azaz a »társadalom alapvetô struktúráját« (»basic
structure«) (9.§) érinti.
A reciprocitáson alapuló, igazságos, tehát tisztességes társadalmi együttmûködés feltételeinek a tiszteletben tartása kapcsán, olyan kérdéseket kell elképzelni, mint például
egy generációs távlatokban értelmezhetô felosztó-kirovó nyugdíjrendszer, vagy egy társadalmi egészségbiztosítási rendszer, vagy bármely más az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« biztosítása szempontjából »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
háttérintézmény«15 alapvetô feltételeinek a megváltoztatása, vagy bizonyos alapvetô
jogok csorbítása. Ezeknek az alapvetô politikai intézmények (14.§; 16.§), és az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« (16.§) olyan egyoldalú
változtatása, amely a társadalom tagjait az eddigieknél lényegesen rosszabb helyzetbe
hozza, nemcsak szakpolitikai, hanem alapvetô tisztességességi és erkölcsi problémákat
vet fel. Mint ilyen, alapvetô morális legitimitási kérdés is. Pontosabban: morálisan illegitim, mert tisztességtelen és erkölcstelen az a politikai cselekvés, illetôleg az a politika,
kormányzat, állam vagy politikus, aki ilyet csinál (12–13.§§; 16.§).

A

»JÓ MINT HELYES ÉS TISZTESSÉGES« A KÖZJÓ ÉS A TÁRSADALOM KÖZÖS
»JÓ
MINT RACIONÁLIS« NEM. Ez egy további lényegi különbség a »jó mint helyes és tisztességes«, és »jó mint racionális« között. Az »igazságosság mint tisztességesség (justice
as fairness) politikai koncepciója« »jó mint helyes és tisztességes« tekintetében mindenkire általánosan vonatkozó politikai szintû (és nem átfogó jellegû) elveket, szabályokat
határoz meg. Megítélése, értékelése a »közügyekrôl folytatott nyilvános közcélú érvelés«
(19.§) keretei között történik. Ezzel szemben a »jó mint racionális«, azaz a saját érdekek felismerése, és az azoknak megfelelô egyéni célok meghatározása, felülvizsgálata,
módosítása viszont alapvetôen egyénileg történik, s a lényegét tekintve nem nyilvános.
Az »igazságosság politikai koncepciója« által szabályozott térben azok a »társadalom
alapvetô struktúráit« (»basic structure«) érintô legfontosabb »közügyekkel kapcsolatos
15

ÜGYEI MIATT EGY OLYAN NYILVÁNOSSÁGI JELLEGGEL BÍR , AMIVEL

Ezek minimálisan (i) a társadalmi esélyteremtés alapintézményei (pl. korai gyermekfejlesztés, oktatás, felsôoktatás) a velünk született erkölcsi és természetes képességeink minél magasabb szintû
kibontakoztatása és a »teljes körû normál funkcionálóképesség« minél magasabb szintre történô fejlesztése érdekében; (ii) és a társadalmi biztosítás intézményrendszerei (egészségügy, baleset, nyugdíj, rokkantság, munkanélküliség, keresôképtelenség), a »teljes körû normál funkcionálóképességünk« folyamatos fejlesztése, megôrzése, és szükség esetén helyreállítása vagy hanyatlásának
lassítása érdekében.
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nyilvános közcélú érvelési« folyamatok (»public reason«) (19.§) zajlanak, amelyek a
társadalom minden egyes tagját érintik. Ha a politikai folyamatok és a »közügyekben
folytatott nyilvános közcélú érvelések« tisztességesek, mert nyilvánosak, átláthatók, és
– a »procedurális igazságosság« (12–13.§§; 19.§) normáinak megfelelôen – biztosítják
a polgárok bevonását a politikai folyamatokba, akkor kialakul egy, a közös ügyek szabad
és nyilvános megvitatására szolgáló közéleti tér. Ekkor minden érintett, és érdeklôdô
polgár számára követhetôek a javaslatok és a döntések, továbbá ezeknek a nyilvánosan
elfogadott igazsági elvekre visszavezethetô indoklása (»public justification«) (12.§).
Ez erôsíti az együvé tartozás érzését, a társadalmi együttmûködést; s megszilárdítja
»társadalmi bizalmat« és a közbizalmat. A »társadalmi bizalom« nélkül a legfontosabb
és legértékesebb tôke fajta, a »társadalmi tôke« elporlad. Ha megvan a »társadalmi bizalom«, akkor mindenki jó okkal tudhatja, hogy mindenki más is tudja, hogy mindenki
be fogja tartani a társadalmi együttmûködési feltételeket, a törvényeket, és hogy azok
mindenkire egyformán vonatkoznak. Ez elôsegíti a társadalom virágzása szempontjából
oly fontos »kooperatív erények« (20.2.§; 23.§), és »politikai szintû polgári erények«
széles körû elterjedését (13.4.§; 20.2.§; 23.§).

H

A AZONBAN HIÁNYZIK A KÖZÜGYEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSI FOLYAMATOK NYILVÁNOSSÁGA, és megszûnik a politikai folyamatokban való érdemi

részvétel lehetôsége; ha senki nem tudja követni, hogy egy-egy közügyben ki, mikor,
milyen alapon és miért döntött úgy, ahogy döntött; ha a döntések nem vezethetôk vissza
a legalapvetôbb társadalmi igazságossági, tehát tisztességi elvekre és értékekre, akkor
lényegében megszûnik a társadalom »alapvetô struktúráját«, és annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeit« érintô kérdésekben az igazságosság és a tisztességesség; s a »jó mint helyes és tisztességes« lényegében eltûnik a rendszerbôl. Ilyenkor eltûnik a hatalommal szembeni közbizalom, és a súlyosan megrendül
a társadalmi bizalom. A társadalom magára marad a »helyes és a tisztességes« nélküli
»racionálissal«. Mindenki egyéni stratégiákat követve próbálja az egyéni érdekeit úgy
érvényesíteni, ahogy tudja. Ha kell bármikor, bárkin és bármin átgázolva, bármilyen
megállapodást megszegve. Egy ilyen helyzetben a közügyekkel kapcsolatos folyamatok
átláthatatlansága, a hatalom önkényes, nem nyilvános, a »nyilvános indoklás«, és a
»civilitás« kötelességével (13.3.§) ellentétes, s ezért tisztességtelen és morálisan nem
legitim (13.§) döntései súlyos erkölcsi rombolást okoznak a társadalomban.
Ez az erkölcsi rombolás fokozatosan felszámolja a társadalomnak a társadalmi jellegét;
megszünteti a társadalmi együttmûködésnek az együttmûködési jellegét; eltünteti az igazságosságot és a tisztességességet; s lényegében lerombolja a társadalom humán mivoltát,
emberiességét. Ennek következményeként az egyenlôtlenségek, az igazságtalanságok és
a közöny groteszk mértéket öltenek. Az összes jelentôs társadalmi baj elburjánzik.
A szociális biztonság szinte teljesen megszûnik. Az emberek lassan hozzászoknak a hajléktalanok látványához, hozzászoknak a gyermekéhezésrôl, a mélyszegénységrôl és hasonlókról szóló hírekhez. Az együttérzés, a beleérzô-képesség, a szánalom és a könyörület
érzései helyére betelepszik a közöny, az elidegenedés, és a súlyos helyzetbe kerülôkkel
szembeni sajátos dehumanizáció (és esetenként kriminalizáció). Ez a fajta közöny, és a
segítségre szoruló bajba jutottak dehumanizálása sajátos és sajnálatos pszichológiai én-
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védelmi mechanizmus is egyben. De ne legyenek kételyeink: a tisztességtelen hatalom
rá is játszik erre, és tudatosan generálja ezt. A tisztességtelen hatalom saját hatalmának
fenntartása érdekében folyamatosan a társadalom legkülönbözôbb – de általa egyformán semmibe vett és kizsákmányolt – rétegeit próbálja meg egymásnak ugrasztani, a
bajba jutottak és segítségre szorulók démonizálásával, dehumanizálásával, és esetenkénti kriminalizálásával.
A valós törésvonalat a tisztességtelen hatalom, annak kevés haszonélvezôje, és a
társadalom másik 98-99%-a közötti igazságossági, tehát tisztességességi és egyenlôtlenségi problémák jelentik. Ennek elfedésére a tisztességtelen hatalom a lehetô legtöbb
törésvonal mentén igyekszik minél több, és egyenként minél kisebb csoportra feldarabolni az általa semmibe vett, és lényegében kifosztott többséget. Ezért folyamatosan
generálja azokat a problémákat és álproblémákat,16 amelyeket – még ha egyáltalán léteznek is – esze ágában sincs megoldani. Ezek fô célja és funkciója a 98-99% megosztása, azaz társadalom megosztottságának elmélyítése és súlyosbítása. Ezzel a tudatos
hatalomtechnikai trükkel a tisztességtelen hatalom tovább rombolja a társadalom erkölcseit, a társadalmi bizalmat és a társadalmi tôkét. A lakosság egészségi állapota drámaian leromlik. A várható élettartam lecsökken, a korai halálozás nô. Az egészségi
állapot morálisan indokolhatatlan, mert elkerülhetô egyenlôtlenségei drámaian felerôsödnek. A mobilis, jobban képzett, illetve fiatalabb polgárok kivándorlása tömegessé
válik. A termelékenység és a gazdaság általános teljesítménye – a társadalmi tôke elolvadása, az általános társadalmi, politikai és erkölcsi válság, és a közbizalom felszámolódása miatt – lecsökken. A gazdaság válságba zuhan és – mindaddig, amíg a társadalom egészének életét érintô politikai területen a tisztességesség és az igazságosság
nem áll helyre – válságban is marad. A tisztességtelen hatalom persze ilyenkor cinikusan és tisztességtelenül a polgárokra mutat, és az általános gazdasági, társadalmi nehézségek és válság okaként nem saját erkölcsi alkalmatlanságát, hanem a polgárok
„nem megfelelô termelékenységét”, és nem megfelelô szakképzettségét jelöli meg. Ezzel
cinikus és félrevezetô módon összekeveri egy üzem vagy gazdasági ágazat termelékenységének, hatékonyságának a kérdéskörét az egyes személyek hatékonyságának, termelékenységének a problémakörével. Vannak ugyanis közismerten alacsony és közismerten
magas termelékenységû ágazatok. Ebben a kontextusban a releváns problémát az ágazat, (vagy esetleg az üzem termelékenysége) jelenti, nem pedig az individuális dolgozók
16

Konkrét példát nem mondunk. Úgy gondoljuk bárki, aki végigélte az elmúlt több, mint egy
negyed évszázadot, számtalan konkrét példára tud bukkanni saját emlékeiben. Vannak olyan
„kedvenc témák”, amelyeket rövidlátó, és az ország érdekeivel ellentétes politikai haszonszerzés,
és a pillanat uralása érdekében mindig elô lehet venni, mert mindig alkalmasak a megosztottság
generálására, és arra, hogy a figyelmet eltereljék az 1-2%-nyi haszonélvezô, és a társadalom
98-99%-a közti valós feszültségekrôl, és megoldatlan tisztességességi problémákról. Az a legfeljebb 10-20%, aki most még éppen a szerencsésebbek közé sorolhatja magát a 98-99%-ba
tartozik. Nekik ne legyenek kétségeik: a tisztességtelen hatalom elsôdleges célpontjai mindvégig
ôk lesznek. Nekik sincs semmilyen garanciájuk arra, hogy a most még éppen szerencsés helyzetük ilyen is marad. Ôk a legalkalmasabbak arra, hogy a tisztességtelen hatalom saját maga
helyett rájuk terelje a felgyülemlô társadalmi feszültségeket, rájuk próbálja meg ráfogni saját
bûneit, és belôlük kreáljon bûnbakot.
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termelékenysége. Eleve nem is értelmezhetô az az állítás, hogy a magyar emberek en
bloc, általánosságban alacsony termelékenységûek lennének.
Állítólag visszaveti a gazdaságot az, ha a dolgozók a tisztességes, szabad emberhez
méltó életvitelt lehetôvé tevô, tiszteséges bért kapnak. Eszerint a gazdaság virágzása a
tisztességtelenül alacsony, a dolgozókat munkavállalói szegénységbe kényszerítô bérektôl függene. Ez a szakmainak mondott érvelés nem újkeletû. Válasz is van rá:
Ebben az országban egyetlen olyan vállalkozásnak sem lehet jogosultsága arra, hogy tovább folytassa a mûködését, amelynek a létezése azon múlik, hogy a dolgozóinak kevesebbet fizessen, mint amennyibôl azok meg tudnának élni.
F. D. Roosevelt: Statement on National Industrial Recovery Act (1933)

Nem a polgárok a lusták, nem a polgárok a buták, és nem a polgárok termelékenységével van a baj, mint azt a tisztességtelen hatalom állítja. A hatalom a tisztességtelen;
s a vele összefonódott egyes gazdasági érdekcsoportok a tisztességtelenül önzôk, kapzsik
és mohók. Tisztességtelenségükkel, felszámolják a társadalmi bizalmat, tönkreteszik a
társadalmi tôkét, és lényegében felszámolják a gazdaság mûködésének bizalmi alapjait
és feltételrendszerét. Ezért csak azon kell csodálkozni, ha valaki csodálkozik azon,
hogy miért alakul ki súlyos és elhúzódó gazdasági válság is egy tisztességtelen hatalom
erkölcstelen regnálása alatt, annak valójában nyílegyenes logikai következményeként.
Állítólag abszolút munkaerôhiány van. E tekintetben különös, hogy azok, akik
rendre kioktatják a társadalmat a gazdaság és a piac mûködésének a törvényszerûségeirôl, általában nem szeretik tudomásul venni, hogy ha érvényesek az általuk fennen
hangoztatott kereslet-kínálati piaci törvényszerûségek, akkor azok munkaerôpiacra is
érvényesek. Még akkor is, ha ez nekik nem tetszik, vagy sérti a kapzsiságukat, mohóságukat és egyoldalú önzésüket. Javasolni tudjuk nekik, hogy a saját legalapvetôbb tételeiket alkalmazzák a munkaerôpiacra is. Hátha sikerülni fog megfelelô munkaerôt
találniuk akkor, ha tanulmányozzák Adam Smith klasszikus munkáját, a nemzetek jólétérôl (SMITH, 1776), vagy elgondolkodnak a keresleti- és kínálatigörbe Marshallkeresztjének rájuk vonatkozó következményein, és ennek tanulságaként nem a dolgozók
tömegeit, fôállású munkavégzés melletti munkavállalói szegénységbe kényszerítô éhbért,
hanem tisztességes bért próbálnak meg kínálni a munkavállalóknak. Ha ugyanis 100
forintért nem tudunk bélszínt venni a hentesnél, az nem azt jelenti, hogy egyáltalán
nincs bélszín. Az azt jelenti, hogy 100 forintért nincs bélszín. Ha egy 10 éves használt
Suzuki áráért nem tudunk full-extrás BMW-t vásárolni, az nem azt jelenti, hogy nincs
BMW. Az azt jelenti, hogy olyan új BMW nincs a piacon, amit ilyen kevés pénzért
bárki nekünk adna. De ettôl BMW még van a piacon.
Adam Smith, akit a piac láthatatlan keze kapcsán sokan idéznek, de kevesen olvasnak, és aki a „láthatatlan kéz” elméletnél többet írt arról, hogy miféle módon van
szükség egy igazságosan, tehát tisztességesen mûködô kormányzat „látható kezére”,
ahhoz, hogy a piac láthatatlan keze jól mûködjön; továbbá részletesen foglalkozott
azzal a problémával, hogy a gazdasági erôfölényt kihasználva a munkaadók hogyan
konspirálnak a munkavállalók ellen, azok béreinek az alacsonyan tartása érdekében;
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és akit sokan tévesen a korlátozás nélküli szabadversenyes kapitalizmus szószólójaként emlegetnek (a „laissez-fair” ideológia hívei közül), ezt írta ezzel kapcsolatosan (SMITH, 1776):
Nincs társadalom, mely virágzó és boldog lehetne, ha tagjainak nagyobb része szegény és
nyomorult, s egyébként is méltányos, hogy azok, akik élelemmel, ruhával, lakással látják
el az egész népet, olyan részt kapjanak munkájuk termékeibôl, mely ôket magukat
tûrhetôen látja el élelemmel, ruházattal és lakással. … A munkabér alakulása mindenütt
attól a szerzôdéstôl szokott függeni, mely rendszerint a két fél között fennáll, s ezeknek érdeke egyáltalán nem azonos. A munkás a lehetô legtöbbet akarja kapni, a munkaadó a
lehetô legkevesebbet akarja adni. Amazok hajlandók szövetkezni egymással azért, hogy
emeljék a munkabért, emezek azért, hogy leszállítsák. Nem nehéz azonban elôre látni,
hogy rendes körülmények között a két fél között melyik lesz elônyben ennél a vetélkedésnél,
és melyik kényszeríti a másikat feltételei elfogadására. A munkaadók kisebb számban
lévén sokkal könnyebben szövetkezhetnek egymással. … Ebben a viszályban a munkaadó
sokkal inkább ki tud tartani, mint a munkás. … Sok munkás még egy hétig sem tudna
megélni, kevés tudna egy hónapig. … Mégis … ritkán hallunk a munkaadók szövetkezésérôl és gyakran a munkásokéról. De aki azt gondolja, hogy a munkaadók valóban ritkán szövetkeznek, az éppen olyan kevéssé ismeri ezt a világot, mint ezt a kérdést. A munkaadók mindenütt és mindig valami hallgatólagos, de állandó szövetkezésben vannak
egymással, hogy a munkabérek ne emelkedjenek mindenkori természetes mértékük fölé.
Ennek a szövetkezésnek a megsértése a legnépszerûtlenebb cselekedet. … Néha munkaadók egyenesen arra szövetkeznek, hogy a munkabért a természetes mértéke alá szorítsák
le. Mindig a legnagyobb csöndben és titokban végzik ezt a végrehajtás pillanatáig. …
A munkáskéz hiánya a munkaadók között versenyt okoz, ezek ajánlataikkal felhajtják a
béreket, s ezáltal maguk törik át a munkaadóknak azt a természetes megegyezését, mely
a munkabérek emelése ellen irányul.
Adam Smith: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetérôl és okairól (1776)

5.5.§ A »van-kell tévedés«

S

ÚLYOS TÁRSADALMI KÁROKAT OKOZ A »VAN-KELL TÉVEDÉS«, azaz a „van”
és a „kell” összekeverése. A dolgok és jelenségek egyszerû leírását, azt, hogy „hogyan történnek a dolgok” (a „van értéket”), soha nem szabad összekeverni a „hogyan
kellene, hogy történjenek a dolgok” típusú kérdésekkel („kell értékek”). David Hume
(1711–1776) ezt »van-kell tévedésnek« (»Is-Ought Fallacy«; »’No-Ought-From-Is’
Problem«) nevezte az Értekezés az emberi természetrôl (1739–40) címû mûvében.
(HUME, 1739–40.) Számos író és gondolkodó tévesen abból következtet arra, hogy
hogyan kellene, hogy történjenek a dolgok, hogy most hogyan vannak a dolgok. Másképp fogalmazva egyesek leírják, hogyan van valami, majd közlik, hogy azért, mert ez
most így van, a jövôben is így kell lennie. Észrevétlenül preskriptív normát, morális elôírást csinálnak a jelenségek deskriptív leírásából. Képesnek kell maradjunk arra, hogy
egyrészt ôszintén leírjuk azt, hogy hogyan vannak a dolgok a jelenlegi összezavarodott
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állapotukban, és ettôl meg tudjuk különböztetni azt, hogy hogyan kellene, hogy legyenek
a dolgok. (WALLIS, 2011.)
Ez a »van-kell tévedés«, és logikai, gondolkodási hiba például az esélyegyenlôség,
az azonos esélyû hozzáférés elve, és általában a társadalmi igazságosság kérdései kapcsán is számtalanszor elôkerül és megnyilvánul. Sokan vannak, akik félrevezetô módon
egy-egy különösen hátrányos helyzetû csoport vagy személy – társadalmi igazságossági
szempontból elfogadhatatlan – tényleges helyzetére rámutatva érvelnek a »tisztességesen
egyenlô esélyek és lehetôségek« (14.2.§), vagy a különbözô közszolgáltatásokhoz, »elsôdleges prioritású társadalmi javakhoz« (16.§), illetve az ezeket biztosító »elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményekhez« való »azonos esélyû hozzáférés, elérés és igénybevétel«, mint elv, és mint morális norma ellen. A logikai hiba anatómiája az ilyen megtévesztô érvelésben az – ha ez az érvelés helyes lenne, akkor – a
különösen hátrányos helyzetû csoportok, vagy a különösen nagy bajban lévô emberek
esetében, azért nem is kellene semmit tenni életesélyeik, lehetôségeik javítása érdekében,
az esélyek és hozzáférés elve alapján, mert jól látható, hogy ténylegesen milyen reménytelenül rossz helyzetben vannak. Az olyan mondások, mint például: „ugyan már, hogy
is tudnának élni ezekkel a lehetôségekkel”; vagy „lássuk be, hogy ’ezeken’ úgy sem lehet
segíteni”, és a hasonló „bölcsességek” mögött mindig a »van-kell tévedés« húzódik meg,
amely leblokkolja a gondolkodást, és a helyzet érdemi javítására irányuló törekvéseket,
konzerválja az igazságtalanságokat és tisztességtelenségeket, az indokolatlan társadalmi
hátrányokat, és valójában sok-sok emberi tragédiához is vezet. Érvelésük szerint a hátrányos helyzet javítása szempontjából fontos normatív elv tagadásának („kell érték”),
az „elvi” alapja maga a hátrányos helyzet ténye („van érték”).
E félrevezetô, logikai hibás és nagy társadalmi veszélyességû érvelés szószólói az életesélyek és életlehetôségek egyenlôségének normatív elvét nem egyszerûen csak tagadják.
Egyenesen azt próbálják normává tenni, hogy semmit se tegyünk a különösen hátrányos
helyzetben lévôk segítése érdekében, mert helyzetük olyan rossz, hogy úgyis hiábavaló
lenne minden törekvés, ennek az érdemi megváltoztatására. Azért, mert olyan hátrányos
helyzetben vannak, hogy nem is kellene, és úgysem lehet ezen érdemben változtatni.
Még egyszerûbben és élesebben fogalmazva a »van-kell tévedésben« gyökerezô téves és
félrevezetô „norma” lényegét: mi, a társadalom a bajban lévô társainkat elvi és normatív
alapon azért kell, hogy az útszélén hagyjuk a továbbiakban is, mert most az útszélén
vannak.
Számos példa sorolható: az egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségei, az egészségügyi ellátáshoz való egyenlôtlen hozzáférés, az oktatási rendszer társadalmi egyenlôtlenségeket kiegyenlítô szerepének az erôsítése, a felsôoktatáshoz való azonos esélyû
hozzáférés, a társadalmi mobilitás, a cigányság helyzete, a mélyszegénységben élôk és
a halmozottan hátrányos helyzetûek, és a hasonló problémák kapcsán.
Annak érdekében, hogy ez a némileg absztrakt érvelés még érthetôbb legyen néhány
közpolitikai szinten rendezendô társadalmi igazságossági problémára is lefordítjuk e
hibás érvelésnek a lecsupaszított verzióját. Így jobban érthetô a »van-kell tévedésen«
alapuló logikai hibás érvelés anatómiája, abszurditása és a társadalmat romboló, pusztító hatása, és rendkívüli társadalmi veszélyessége, embertelensége és kegyetlensége.
Lehet, hogy az alábbi megfogalmazások elsôre durvának és abszurdnak tûnnek, azon-

132

5.§ A TÁRSADALOM MINT AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS TISZTESSÉGES RENDSZERE

ban ami igazán durva az az, hogy az elmúlt negyedszázad számos közpolitikai, politikai, kormányzati cselekvése, de még inkább nem cselekvése mögött ezek a logikai
hibás mögöttes megfontolások, bizony sokszor tetten érhetôk. Bárki, aki az elmúlt egy
negyed évszázadban olyan helyzetben volt, hogy valós tétekkel volt módja érdemben,
jó irányba befolyásolni bizonyos közpolitikai és szakpolitikai programokat, és akarta
is volna jobb irányba terelni ezeket, megtapasztalhatta azt a dermesztô stupiditást és
közönyt, ami az alábbi elsôre abszurd mondatokból kisüt. Azonban tartsuk szem elôtt,
hogy a helyzet maga az abszurd, nem az alábbi mondatok. A »van-kell tévedés« (»IsOught Fallacy«; »’No-Ought-From-Is’ Problem«) alapján érvelôk szerint ugyanis normatív értelemben az lenne a helyes, például:
– ha a hajléktalanokat az utcán hagyjuk, mert az utcán vannak;
– ha az éhezô gyerekek problémáján nem segítünk, mert éheznek;
– ha nem teszünk semmit azért, hogy az iskolarendszer ne felerôsítse, hanem mérsékelje
a társadalmi egyenlôtlenségeket és hatásukat, mert az iskolarendszer jelenleg nem
mérsékeli, hanem felerôsíti a társadalmi egyenlôtlenségeket és hatásukat;
– ha nem teszünk semmit azért, hogy az iskolarendszer elôsegítse a társadalmi mobilitást,
mert az iskolarendszer jelenleg nem javítja, hanem rontja a társadalmi mobilitást;
– ha nem teszünk semmit az ellen, hogy egy tehetséges, de szegény családból származó
gyerek, amiatt nem jut be az egyetemre, mert továbbtanulása túlzottan a családja
anyagi teherviselô képességétôl függ, mert „mindenki tudja, hogy” a továbbtanulás
nagymértékben a család anyagi teherviselô képességétôl függ, és a szegény családból
származó tehetséges gyerekek, emiatt nagy arányban nem is jutnak be a felsôoktatásba;
– ha nem teszünk semmit érdemben a mélyszegénységben élôk helyzetének a javítása
érdekében, mert mélyszegénységben élnek;
– ha nem teszünk semmit a cigányság hátrányos helyzetének a javítása érdekében, mert
sokan közülük halmozottan hátrányos helyzetben élnek;
– ha nem teszünk semmit az ellen, hogy sokan fizetôképesség, hálapénz-fizetôképesség
és kapcsolatok hiányában nem jutnak hozzá idôben a számukra szükséges egészségi
ellátáshoz, mert most fizetôképesség, vagy kapcsolatok hiányában sokan nem jutnak
hozzá kellô idôben a számukra szükséges ellátáshoz;
– ha nem teszünk semmit az egészségi állapot, és az elkerülhetô idô elôtti halálozás
egyenlôtlenségeinek a csökkentése érdekében, mert az egészségi állapot elkerülhetô
egyenlôtlenségei igen jelentôsek;
– ha nem teszünk semmit az ellen, hogy az egészségügyben, a szociális és hasonló fontosságú közszolgáltatási ágazatokban dolgozók ne legyenek munkavállalói szegénységbe kényszerítve, a megalázóan alacsony bérekkel, mert ezekben a szektorokban
megalázóan alacsonyak a bérek, és az ott dolgozók jelentôs része tartós munkavállalói
szegénységbe van kényszerítve, s különben is nehéz ezen változtatni.
Sok más hasonló példa lenne sorolható a »van-kell tévedésen« alapuló logikai hibás,
és félrevezetô érvelés társadalmat pusztító hatásaira.
Magyarországon az elmúlt negyedszázadban a »van-kell tévedésben« gyökerezô logikai hibák, és félrevezetô álságos érvelések felmérhetetlen társadalmi károkat okoztak.
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Számos, a hátrányos helyzetû csoportok életesélyeit, életlehetôségeit és életét javító
program, vagy el sem indult, vagy kisiklott az ilyen típusú álságos, és logikai hibás érvelések miatt. Ahol, nemcsak egyszerûen logikai hibás, és zavaros gondolkodásról van
szó, hanem netán rossz szándékról is, ott még valamilyen homályos, zavaros, semmilyen
valós értékrendben nem gyökerezô ideologizáló, illetve hatékonysági okoskodással is ki
szokott egészülni a »van-kell tévedés« logikai hibája.
Soha nem az a kérdés, egy egyenlôtlen társadalomban, hogy mondjuk hétfôrôl
keddre virradóra, vagy egyik hónapról a másikra vajon elô fog-e állni az életpálya lehetôségek egyenlôsége, mint tényleges állapot és „van érték”. A kérdés mindig az: mi
a vezérlô elvünk? Mi a zsinórmértékünk? Mi ennek az alternatívája? Ha nem a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« (»fair equality of opportunity«) (14.2.§) elve
a »társadalom alapvetô struktúrájának« (»basic structure«) (9.§), és az alapvetô politikai intézmények, és az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« mûködésének az egyik vezérlôelve, akkor mi legyen az? Az, hogy ne legyenek
egyenlôk a »társadalmi esélyek és lehetôségek«, mert most nem azok? A kasztrendszer?
A jobbágyság? A cselédek és urak világa?
Aki a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« (14.2.§), mint »normatív elv«
ellen a »van-kell tévedés« alapján a tényleges helyzet leírásával érvel, az ténylegesen
valamilyen „modern kori kasztrendszer”, vagy „modern kori jobbágy- és cselédvilág”
mellett érvel; még akkor is, ha ez nem is áll szándékában, vagy nem tudatosul benne,
mert például végig sem gondolta, hogy a »társadalmi esélyek és lehetôségek tisztességes
egyenlôségének«, mint normatív vezérlô elvnek az alternatívája az, hogy az életesélyek
és életlehetôségek nem egyenlôk, hanem egyenlôtlenek kell, hogy legyenek. Ezt azért
nem mondja ki senki, mert nem is gondolja végig. Az is lehet, hogy más azért nem
mondja ki, mert nagyon is végiggondolta, és nem meri kimondani, merthogy egy »szabad emberhez méltó demokráciában« ez egy meglehetôsen vállalhatatlan és szélsôséges
program lenne. Az esélyek és lehetôségek egyenlôtlensége lehet a szomorú valóság hiteles
és tényszerû leírása. De a valóság leírása, soha nem válhat normatív erkölcsi elôírássá,
a társadalom alapvetô intézményeinek mûködését meghatározó morális vezérlôelvvé
és értékké, és soha nem fogadható el, hogy még intézményesítsük is azt a szomorú valóságot, amely ellen minden »szabad emberhez méltó demokráciának« küzdenie kell,
mégpedig a szabadság és a demokrácia megôrzése, védelme és erôsítése érdekében.
Az is fontos kérdés, hogy ha valaki a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek elve«
ellen, mondjuk az esélyek és lehetôségek egyenlôtlenségének a normatív alapon történô
intézményesítése mellett érvelne, akkor azt mégis milyen erkölcsi felhatalmazás alapján
tenné? Felsôbbrendûség? Isteni kiválasztottság? Természeti törvények? Látni kell azt
is, hogy egy ilyen érvelés nemcsak társadalmilag veszélyes és káros, de valójában szélsôséges is, mert a »reciprocitás elvébôl« következô szimmetrikus viszonyok kötelezettsége
helyett, az aszimmetrikus viszonyok bebetonozása melletti érvelést jelent, amely a polgárok egy csoportjának a társadalom adta lehetôségekbôl, és esélyekbôl történô intézményesített és törvényesített kizárásához vezet.
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5.6.§ Hogyan rehabilitálódott önérdekké a bírvágy
és a kapzsiság mint a hét halálos bûn egyike

M

I IS A HELYZET A KÖZGAZDASÁGTANI MODELLEK által feltételezett »racionális egoista« individuumok, azaz a »homo economicus«, bírvágyával és egoizmusával? Érdemes áttekinteni, hogyan lényegült át az önzés, a bírvágy, a kapzsiság,
a mohóság, és a pénzsóvárság a hét halálos bûn egyikébôl a »van-kell tévedéshez« kapcsolódó gondolkodási hibák, és bizonyos téves interpretációk révén erénnyé. Az, hogy
a bírvágy, a mohóság hogyan rehabilitálta át magát önérdekké, s hogyan vált a hét halálos fôbûn egyike a »homo economicus« modelljén keresztül napjaink – gazdasági, üzleti – erényévé sok szempontból a »van-kell tévedés« (»Is-Ought Fallacy«; »’No-OughtFrom-Is’ Problem«) példája.
„Greed is Good!”, azaz „a bírvágy, a kapzsiság, a profitéhség jó!” – mondta Gordon
Gekko, a könyörtelen spekuláns a Tôzsdecápák (1987) címû filmben. A New York
Times az 1987-es, tôzsdei összeomlás utáni idôkben, egyik számának címoldala így
kezdôdött: „Tiltsuk be a bírvágyat és kapzsiságot? Nem, ne tiltsuk be, kamatoztassuk!”

Talán a legfontosabb gondolat ennek kapcsán az, hogy különbséget tegyünk a motiváció,
és a következmények között. A derivatív értékpapírok a kapzsi, mohó embereket úgy vonzzák, mint a nyers hús a piranjákat. És akkor mi van? A privát pénzsóvárság és mohóság
a közjó érdekeinek a szolgálatába állítható. Az értékpapírpiac értelmes regulációjának a
célja, hogy becsatornázza (a közjó szolgálatába) az önzô magatartást, és nem az a cél,
hogy ezt elfojtsuk.
New York Times, Ban Greed? No, Harness it! (1987)

Ez azért nem volt mindig így! A bírvágy, mohóság, kapzsiság és pénzsóvárság (greed),
a hét halálos bûn egyike. A középkorban az egyik legsúlyosabb bûnnek tartották. Pedig
gazdasági, üzleti tevékenység, és a kereskedelem szerteágazó módon mûködött már
akkor is. Meglepô, hogy az önzés és a kapzsiság, mára tiszteletreméltó motivációvá rehabilitálódott. A jelenségnek, mint olyannak leíró ismertetése, pedig mintha normatív
elôírássá lényegült volna át, például a »homo economicus« modelljén keresztül is. A leíró jellegû »van-érték«, és az elôíró jellegû »kell-érték« összekeveredésére a legnyilvánvalóbb, és a mai világban mindent átitató jelenség az, ahogy a kapzsiság a hét halálos
bûn egyikébôl, mára erénnyé lényegült át. Samuel Bowles »közgazdasági alkímiának«
nevezi – The Moral Economy: Why Good Incentives are No Substitute for Good Citizens
címû könyvében – azt a XVI–XVII. századtól elterjedô gondolatot, miszerint „az
aljas motivációk jók, mert kihasználhatók a közjó érdekében” (BOWLES, 2016), és
amely végül a »homo economicus« modelljében, pontosabban a leíró modellek normatív,
elôíró modellekké való átlényegülésében ölt testet. Ebben szerepe lehetett a »van értékek« és a »kell értékek« összekeverésének, de bizonyos gondolatok félreinterpretálásának
is. Az, hogy bizonyos esetekben, célszerû abból kiindulni, hogy az emberek rosszak
és önzôk, eredetileg nem is a közgazdaságtanból, hanem politikai filozófiai gondolkodók tollából jelent meg. David Hume (1711–1776) alábbi gondolata, amelyet az al-
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kotmányos »fékek és ellensúlyok« rendszerének kialakítása kapcsán, a politikai szereplôk kapcsán fogalmazott meg, nem biztos, hogy aggálymentesen kiterjeszthetô minden
emberre, és az emberi élet minden területére. Ezt egyébként Hume maga is leszögezi
írásában. (HUME, 2000.)
Bizonyos politikai gondolkodók vezérelvvé teszik [a bírvágyat] … amit minden kormányzati rendszerben fel kellene használni … az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszerének
kialakítása szempontjából … minden embert olyan aljas gazembernek kell kezelni, akinek
semmilyen más célja és motivációja nincs egyetlen cselekedetét illetôen sem, mint a saját
önérdekeinek az érvényesítése. Ezen önérdeken keresztül tudnánk irányítani, és elérni azt,
hogy kielégíthetetlen bírvágya, mohósága, kapzsisága és pénzsóvársága ellenére mégis
együttmûködjék a közjó érdekében … politikai vezérelvvé válik, hogy minden embert gazembernek feltételezzünk … egy olyan vezérelvet kellene alkalmazzunk, amely a politika
területén érvényes, de tényszerûen nem igaz az élet más területein … okkal feltételezhetjük,
hogy az emberek a magánéletükben sokkal becsületesebbek, mint közéletben. A becsületesség az emberiség mûködésének egyik komoly kontrollját jelenti. Csakhogy, amikor az
emberek nagy testületekben cselekszenek együtt ez a kontroll nagymértékben eltûnik …
minden bíróság és szenátus a többségi szavazat alapján mûködik; s ha a többséget csak
az önérdek vezéreli (ami minden esetben így van), akkor az egész szenátus ennek a külön
érdeknek a vonzásába kerül és úgy cselekszik, mintha egyetlen egy tagja se törôdne egyáltalán a köz érdekével és a szabadsággal…
David Hume: Of the Independency of Parliament (1742)

A gondolat már Niccolò di Bernardo dei Machiavellinél (1469–1527) is megjelenik, a Discourses on the First Decades of Titus Livius17 címû mûvében. (MACHIAVELLI,
2008.)
bárki, aki köztársaságot alapít s törvényeket alkot, abból kell kiinduljon, hogy minden
ember rossz [és] kizárólag csak szükségbôl cselekszik … az éhség és a szegénység teszi
ôket dolgossá, a törvények pedig jóvá…
Niccolò di Bernardo dei Machiavelli: Discourses (cca.1515)

Thomas Hobbes (1588–1679) az angol parlamentaristák és királypártiak közötti évtizedes polgárháború alatt (1642–1651) írt Leviatán címû mûvében (1651), arra a
kérdésre (is) kereste a választ, hogy „mi lehet az a szenvedély, amely az embereket a
békére bírná”, és ezt a „haláltól való félelemben” vélte megtalálni. Társadalmi béke
szerinte, egy mindenki felett álló, abszolút hatalmú és igazságos „Sovereign” révén valósítható meg, aki a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerét abszolút

17

Magyar fordításban Párbeszéd Titus Livius elsô tíz könyvérôl címmel jelent meg. Például Machiavelli mûvei, Bp., Európa, 1989; Bp., Franklin, 1875, 1906, 1917, 1918.
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hatalmánál és saját igazságossága, tehát tisztességességé révén könyörtelenül betartatja.18 (HOBBES, 2008.) Meg kell jegyezni, hogy amikor Rawls a »jó okok miatti
stabilitás« feltételeit keresi, és elemezi az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« kapcsán, akkor pontosan a Hobbes-féle igazságos, de erôszakkal kikényszerített, azaz a
„rossz okok miatti stabilitás” alternatíváját szeretné megtalálni (21.1.§).
Adam Smith az áruk, szolgáltatások és javak piaci erôk általi elosztási automatizmusait, a »láthatatlan kéz« metaforáján keresztül mutatja be. A sörfôzô, a pék, a mészáros önös érdekeit követve, sokszor sokkal hatékonyabban szolgálja a közjó érdekeit,
mint ahogyan az valaha is szándékában állt volna. (SMITH, 1776.)
A mészárosnak, a sörfôzônek vagy péknek nem a jóindulatától várjuk ebédünket, hanem
attól, hogy azok saját érdekeikre vannak tekintettel. Nem emberiességükhöz, hanem önszeretetükhöz fordulunk, és sohasem emlegetjük elôttük saját szükségletünket, hanem az ô
elônyüket.
Adam Smith: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetérôl és okairól (1776)

Ha azonban valaki figyelmesen végigolvassa Adam Smith két alapvetô fontosságú
mûvét, a Theory of Moral Sentiments (Erkölcsi érzelmek elmélete) (SMITH, 1759),
és a Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetérôl és okairól (SMITH, 1776) szóló
mûveit, akkor láthatja, hogy ô maga nagyon is tudatában volt a korabeli szabadversenyes kapitalizmus visszásságainak, a munkások kiszolgáltatott helyzetével való visszaéléseknek, és annak, hogy nagyon is jól „látható kéz” által alkotott keretfeltételekre van
szükség ahhoz, hogy a »láthatatlan kéz« jól, és mindenki érdekében legyen képes
mûködni, és valóban a közjó elômozdításával járó módon végezze el a különbözô javak
és dolgok allokációját, elosztását. Ezt azért fontos rögzíteni, mert a laissez-fair kapitalizmus szószólói, azaz az államnak a piaci mûködéstôl való szinte teljes távolmaradását
hirdetô ideológia korábbi hívei és mai utódaik, a piac és a verseny mindenhatóságát
ideologikus hittel hirdetô piaci fundamentalisták egyik fontos hivatkozási pontja Adam
Smith. Hogy Adam Smith egyoldalú félreinterpretálása a XX. század elejére hova vezetett, arról John Maynard Keynes (1883–1946) a következôket írta a The End of
Laissez-Fair (1926) címû pamfletjében (KEYNES, 2009):
A politikai filozófusok nyugalomba vonulhatnak, s átadhatják helyüket az üzletembereknek,
akik megtalálták a filozófusok által keresett ‘summum bonumot’ (legfôbb jót) – a saját
privát profitjuk képében
John Maynard Keynes: The End of Laissez-Fair (1926)
18

Megjegyzendô, hogy Hobbes a stabil, igazságos, békés, virágzó társadalom feltételeit elemezte –
egy évtizedes polgárháborút követôen, egy az öldöklésben kimerült nemzet tagjaként. Különösen
veszélyes a szabadságra és a demokráciára, ha egyesek félmûveltségbôl Hobbes mindenki felett
álló, abszolút hatalmú, igazságos, és a stabilitást erôszakkal kikényszerítô uralkodó koncepciójának
csak az egyik felét, az abszolút hatalmú és kikényszerítô uralkodót fedezik fel. Az nem a Thomas
Hobbes-féle igazságos társadalmi mûködés, hanem az elmeháborodott, vagy tisztességtelen zsarnok
önkénye lenne. Ilyen modellt Hobbes soha nem proponált volna.
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Sem David Hume, sem Adam Smith soha nem gondolták, hogy minden ember
önzô, mohó, kapzsi, pénzsóvár és rossz lenne, vagy hogy ez lenne az egyetlen motivációjuk. A »homo economicus«, és a korlátozás nélküli racionális önérdek, tulajdonképp
egy kéznél levô leegyszerûsítési lehetôség volt, amelynek a révén matematikai formában
is jól ki lehetett fejezni a különbözô közgazdaságtani tételeket. Nem önmagában ez a
probléma, hanem az, amikor errôl megfeledkezünk, és egyrészt objektív tudományos
igazságként, másrészt morális követelményként jelennek meg olyan dolgok, amelyek
mögött az eredeti kontextusukból kiragadott koncepciók, és nagymértékû leegyszerûsítéseket alkalmazó leíró modellek vannak. Mint Samuel Bowles írja: a »homo economicus«
végre nyugdíjba vonulhatna, mert mostanra elég sok bajt okozott. (BOWLES, 2016.)
Bowles amellett érvel, hogy nem ártana, ha a közgazdászok is felülvizsgálnák a »homo
economicus« modelljét:
(i) Elôször is, a kísérleti közgazdaságtan maga szolgáltatja a bizonyítékokat a „közgazdasági alkimisták” által propagált, „használjuk ki a közjó érdekében a gazembereket” megközelítés ellen. Kiderült, hogy az önérdeken kívül számos más fontos
motiváció létezik: a nagylelkûség, a reciprocitás, az erkölcsi elkötelezettségek, az
együttérzés, a szégyen és hasonlók mind nagyon fontos motivációk a gazdasági
mûködés szempontjából is. (BOWLES és mtsai, 2013.) Ha csak abból indulunk
ki, hogy minden ember önzô és gonosz, és ennek megfelelô ösztönzôket alkalmazunk, akkor könnyen önmagát beteljesítô jóslattá válhat a hibás elôfeltételezésünk;
s kontraproduktívvá válhat a jól megtervezett ösztönzô rendszerünk, mert ezek kiszorítják mindazokat a fontos tulajdonságainkat és motivációinkat, amit Abraham
Lincoln „a természetünkben lakozó jobb angyaloknak” hívott elsô beiktatási beszédében (1861).19
(ii) Másodszor, az Adam Smith-féle „láthatatlan kéz” mindig igényelte a kormányzat,
és a személyes erkölcsök segítô és jól látható kezeit. Az Adam Smith-féle gazdaságtan, soha nem a szociopatáknak az az állam nélküli világa volt, amivel a legtöbb
közgazdászhallgató kénytelen találkozni a bevezetô kurzusain. Adam Smith mindig is ragaszkodott ahhoz, hogy az alapvetô erkölcsi normák meghatározó módon
korlátozzák az önérdekek érvényesítését. Ilyenkor nem a szentek társadalmára,
hanem az alapvetô tisztességességi normák szerinti jól látható kézzel történô alkalmas állami, kormányzati beavatkozásokra és szabályozásra gondolt. (BOWLES,
2016.)
A mai világ súlyos problémáinak (extrém egyenlôtlenségek, klímaváltozás, szegénység
és hasonlók) a felszámolásához is hasznos lehet az a XVIII. században még újnak
számító alapgondolat, hogy próbáljuk meg a gazdasági önérdekeket mobilizálni és kihasználni társadalmi célokra, és a világ súlyos problémáinak a megoldása érdekében.
(BOWLES, 2016.) Akkor és úgy, amikor és ahogy ez adekvát és releváns – alkalmas
szabályozási, és egyéb feltételek között. (BARR, 2001.)

19

Érdekességképp megjegyezzük, hogy a „Better Angels Of Our Nature” fordulatot Abraham Lincoln, minden valószínûség szerint Charles Dickens húsz évvel korábban 1841-ben írott Barnaby
Rudge címû regényébôl vette.
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A piac, mint olyan megmarad az emberi együttmûködés egyik fontos terepének. De a
diszkreditálódott közgazdasági alkimistáknak az, a mostanra már többször tévesnek és károsnak bizonyult ideája, miszerint a kapzsi, mohó, pénzsóvár és önzô szociopaták, csak
arra várnának, hogy végre kihasználjuk ôket a közjó érdekében, a világ mai problémáinak,
és az elmúlt évszázadok tapasztalatainak a tükrében nem láthatók másnak, csak kártékonynak.
Samuel Bowles: The Moral Economy: Why Good Incentives are
No Substitute for Good Citizens (2016)

Az állam teljes távolmaradása versus az állam mindenbe való belekotnyeleskedése, beletolakodása között igencsak széles sáv húzódik meg. Egyáltalán nem igaz, hogy a minimális állam versus a pöffeszkedô etatizmus lenne az egyetlen választási alternatíva.
Nem csak a fekete és nem csak a fehér között lehet választani. A minden fényt elnyelô
feketén és a minden fényt visszaverô fehéren kívül, a szivárvány összes többi színe közül
is lehet igazi színt, vagy színkombinációkat választani. Nem a piaci fundamentalizmus
minimális, éjjeliôr állama, és nem az etatista fundamentalizmus túlterjeszkedô állama
a két lehetséges alternatíva. E két eleve szélsôséges, eleve nemkívánatos, és nem
mûködôképes alternatíván kívül az összes többi lehetôség az, ami értelmes és választható alternatívákat jelent. A két szélsô érték közötti vita valójában a két szélsôségesen
elfogadhatatlan, nem megvalósítható, és nem kívánatos alternatíváról szóló diskurzus,
ami csak a megoldandó problémákról tereli el a figyelmet.
Egy igazságos, tehát tisztességes társadalomban az állam csak ott van jelen, ahol
jelen kell lennie, és csak olyan módon, olyan eszközökkel, és olyan mértékben avatkozik
bele a piaci folyamatokba, ami az adott szektor vagy szegmens sajátosságai szempontjából a legalkalmasabb. Nincs univerzális, a gazdaság és a piac összes szegmensére
általánosan érvényes elôirat. (BARR, 2001.) Vannak, akik képtelenek differenciáltan
gondolkodni ezekrôl a dolgokról, és a „One Size Fits All”, azaz „egyméret mindenkire”
típusú „unisex” sablonmegoldást keresik, vagy tukmálják erôszakosan a társadalom
összes problémájára. Például a mosóporok piacának a törvényszerûségeit, egyáltalán
nem lehet az egészségügyre, az oktatásra, vagy akár az értékpapírok piacára alkalmazni. Attól, hogy valaki jeleskedett mondjuk a mosóporok, vagy a szaniteráruk piacán, még egyáltalán nem biztos, hogy meg tudná állni a helyét, mondjuk egy egyetem,
vagy kórház élén. Nagyon fontos lenne, hogy leszámoljunk az univerzális, egy kaptafára
kialakított, „One Size Fits All”-típusú megoldások keresésével. Ilyeneket ugyanis hiába
keresünk, soha nem fogunk találni. Attól például, hogy a közszektor egy-egy szegmensében alkalmasan szabályozott körülmények között bizonyos versenymechanizmusok,
akár javíthatják is a minôséget és a hatékonyságot, szó sincs arról, hogy például a privatizáció, vagy akár kvázi piaci mechanizmusok bevezetése bármilyen problémára univerzális és általánosan alkalmazható megoldást jelenthetne (egyes érdekcsoportok pénzéhségének a kielégítésén kívül). A társadalom és gazdaság valóságának létezik olyan
szegmense, ágazata, ahol minimális szabályozás is elegendô, és van ahol sokkal masszívabb beavatkozásokra lehet szükség. (BARR, 2012.) Ennek részletei azonban meg-
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haladják ennek az írásnak a kereteit.20 Itt csak annyit rögzítünk, hogy rendkívül káros
az, ha a „sehol semmit ne csináljon az állam”, vagy a „mindenhol, mindenbe avatkozzon be az állam” típusú hamis és rosszul feltett kérdés körül folynak a viták. (BARR,
2001.) Az pedig különösen problematikus, ha az állam a laissez-fair-ideológia (minimális állam, bürokráciacsökkentés, egyéni felelôsség túlhangsúlyozása, piaci mûködés
erényei és hasonlók) mentén megtagadja a megfelelô súlyú jelenlétet, felelôsségvállalást
és az adekvát, azaz alkalmas és arányos beavatkozást ott, ahol jelen kellene lennie és
be kellene, hogy avatkozzon, viszont egyidejûleg egy etatista ideológia alapján mindenbe
beleavatkozik, ott, ahol abszolút teljesen távol kellene tartania magát a gazdasági
mûködéstôl.
Groteszk, és társadalmilag is káros, ha egy kormányzat nem érti, hogy mi is lenne
a dolga és morális kötelessége az egészségügy, oktatás, szociális ellátás, és a hasonló
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«, illetôleg az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« kapcsán, viszont bankot vásárol és mûködtet, vagy ô
maga akar szereplôként belépni egyes termelési és szolgáltatási ágazatokba, és hasonló
inadekvát szereptévesztésekbe esik folyamatosan. Ez utóbbi területeken adekvát szabályozási és ellenôrzési funkciókat leszámítva semmi helye, szerepe, az elôbbi területeken
viszont sok dolga lenne.
A jóléti állam (»welfare state«) ideje egyáltalán nem járt le, legfeljebb a mai kor
problémáihoz kell igazítani a mûködését. (BARR, 2001.) A társadalmi együttmûködés
örökös körforgásszerû folyamatként valósul meg évezredek óta. Ahol együttmûködés van,
ott az együttmûködésnek közös terhei, hasznai, és ezeknek megosztása, azaz feltételrendszere kell legyen. Az együttmûködés feltételrendszere kétféle lehet: igazságos, tehát
tisztességes, vagy épp ellenkezôleg igazságtalan, tehát tisztességtelen. Igazságtalan, tehát tisztességtelen rezsimek gyakran kialakulnak, ideig-óráig regnálnak, de eddig még soha
nem maradtak fenn tartósan a történelem során.
Az igazságos, tehát tisztességes társadalmi együttmûködés természetes folyománya,
hogy meg kell oldani azokat a közös ügyeket, amelyeket egyénileg nem lehet kezelni,
társadalmilag viszont lehet. Ez bizonyos, »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« kiépítését, és alkalmas mûködtetését és finanszírozását igényli
(9.§; 16.§). Ezt a jóléti állam (»welfare state«) intézményein keresztül próbálják biztosítani a tisztességességre, igazságosságra törekvô fejlettebb államok, társadalmak. A jóléti állam megnevezés utal az adott konkrét, specifikus megoldásokra, de utal a morális
kötelezettséget jelentô elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû feladatokra.
Magán a jóléti állam alapját jelentô specifikus igazságossági koncepción (mely tipikusan a haszonelvû filozófiák, valamilyen – társadalmi létezéshez szükséges minimumot
is garantáló – változata), és ennek bizonyos igazságossági elvein lehet vitatkozni; a tár20

Az ágazatonként differenciált és adekvát állami beavatkozások közgazdasági alapjai kapcsán ajánljuk Nicholas Barr (London School of Economics), Economics of the Welfare State címû (BARR,
2012), sok kiadást megélt tankönyvét, illetve a The Welfare State as Piggy Bank: Information,
Risk, Uncertainty and the Role of the State címû könyvét. (BARR, 2001.) Az Economics of the
Welfare State, a Jóléti állam közgazdaságtana címmel magyar nyelven is megjelent az Akadémiai
Kiadó gondozásában. (BARR, 2009.)
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sadalmi együttmûködésbôl eredô össztársadalmi szintû morális kötelezettségek létezése,
azonban vitán felül áll. Lehet azon elmélkedni, hogy jóléti vagy nem jóléti államnak
hívjuk-e a társadalmi együttmûködés igazságos, tehát tisztességes rendszerét. De az
nem vitatható, hogy például azt, aki súlyosan megbetegszik, súlyosan megsérül, hagyjuk-e megfelelô ellátás nélkül indokolatlanul meghalni, megrokkanni, vagy netán mégis
inkább segítséget kell-e nyújtunk neki. Ezért értelmezhetetlen azon elmélkedni, hogy
a jóléti állam és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« (16.§) biztosító »elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« ideje lejárt-e vagy sem. Ennek
vitatása morális társadalmi kötelezettségek teljesítésének megtagadását jelenti, amelyet
bármely közepesen fejlett vagy fejlett ország képes biztosítani polgárai számára – az
»elsôdleges prioritású társadalmi javak« tisztességes küszöbszint feletti biztosításának
a részeként (16.§). A történelem arra tanít mindenkit, hogy az örökös körforgásban
lévô, folytonosan fennálló társadalmi együttmûködés, és az abból eredô örökös morális
kötelezettségek teljesítésének az ideje soha nem jár le. Azoknak a hatalmasoknak az
ideje azonban meglepôen hamar lejárt még eddig minden egyes esetben, akik azt gondolták, hogy ezen kötelezettségek teljesítését megtagadhatják a társadalom tagjaitól, és
tartósan saját népük ellenében, és saját népük ellenségeként kormányozhatnak és regnálhatnak.
Nem gyôzzük hangsúlyozni, hogy nem akármilyen állami, kormányzati szerepvállalásra, beavatkozásra van szükség, hanem adekvátra, azaz alkalmasra. Amire szükség
van az az adekvát beavatkozás, és az ágazatonként differenciált szektorspecifikus állami
beavatkozás. Minden egyes jóléti ágazatnak (pl. »társadalmi egészségbiztosítás«, egészségügyi ellátórendszer, közoktatás, felsôoktatás és hasonlók) ugyanazon közgazdasági
alapelvek, és elemzési keretrendszer alapján egymástól teljesen eltérô ágazati sajátosságai
és szektorspecifikus problémái vannak. A szabályozásból, finanszírozásból, és esetleg
mûködtetésbôl álló eszköztár, az alkalmazott eszközök specifikus részletei, nem ideológiákhoz, nem ötletekhez, nem a „politikai akarathoz”, hanem ezekhez az ágazat specifikus
sajátosságokhoz kell igazodjanak. Ellenkezô esetben súlyos mûködési zavarok lépnek fel.

5.7.§ A tisztességes, az altruista, az egoista,
az igazságtalan, a rossz és a gonosz

A

»TISZTESSÉGES« MEGKÜLÖNBÖZTETENDÔ AZ »ALTRUISTÁTÓL« IS, ÉS
»EGOISTÁTÓL« IS. A »tisztességes« tisztában van saját érdekeivel, de –
összhangban a »reciprocitás« elvével – tisztában van azzal is, hogy ahogyan neki, úgy
másoknak is vannak jogos, méltánylandó és tiszteletben tartandó érdekei. Ezért olyan
együttmûködésre törekszik, amelyben a többieknek olyan feltételeket ajánl, amelyeket
maga is elfogadna, ha mások neki ajánlanák azokat. Az »altruista« annyiban más,
hogy saját érdekeivel nem törôdik, csak a többiek érdekében cselekszik. Az »énközpontú
egoista« pedig kizárólag a saját érdekeivel, céljaival és érzéseivel van elfoglalva.
Az »egoista« a »két erkölcsi képesség«, (6.3.§) azaz az »igazságérzet képessége« (és »erkölcsi érzék«), és a »saját érdek felismerésének és érvényesítésének a képessége« közül
csak az egyikkel rendelkezik. A saját érdekeivel tisztában van. Az önérdek érvényesíAZ
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tésével sincsenek problémái. Sôt. Csak a saját érdekeinek az érvényesítésével foglalkozik, csak az érdekli (18.6.§). Az egoistának az »igazságérzetre való képessége«, és a
»morális érzékenysége« nem egyszerûen csak gyenge: neki ilyen képességei nincsenek.
Az »igazságosság elveit«, a reciprocitás és kölcsönösség koncepcióit értelmi képességeik
révén ismerik, de nem fogadják el. Az elvek jelentését értik, mert nem értelmi képességek, hanem erkölcsi képességek híján vannak. Azt azonban valószínûleg magukban
már nem képesek felfogni, hogy „miért vannak olyan balekok, akik komolyan is veszik
ezeket az igazságossági elveket”. A megállapodásaik és a kötelezettségek megszegésével
kapcsolatos szégyenérzetrôl, bûntudatról másoktól hallottak, olvastak, de magát az érzést
nem ismerik. A megbántódás, a felháborodás, a szégyen, a bûntudat morális töltettel
bíró érzések, mert »a jó mint helyes és tisztességes« (5.4.§), és az »igazságosság« morális
elvein alapulnak. Az egoista ezeket, mint érzéseket nem ismeri. Ez nem jelenti azt,
hogy a morális tartalommal bíró megbántódás érzése helyett, ne tudna bosszankodni,
vagy a felháborodás helyett, ne tudna dühöt érezni. Az igazságérzet és erkölcsi érzék
nélküli egoista személy bosszankodik és dühös, ha valaki az érdekeit megsérti. Ilyenkor
hivatkozik is arra, hogy „ez vagy az nem volt fair”. Két erkölcsi érzék nélküli egoista,
valódi megbántódásra, felháborodásra képtelen, de ôszintén meg tud haragudni egyik
a másikra, amikor úgy érzi, hogy a másik becsapta. Az egoista törekedhet arra, hogy
mások valamiféle baráti érzésekkel viseltessenek iránta. Ezek az énközpontú, narcisztikus vágyai, és a látszólagos barátság azonban nem tévesztendôk össze azzal, amikor
valaki elfogadja a valódi barátság kötelmeit, és a reciprocitás, és a kölcsönösség alapján
kész akár áldozatot is hozni a barátjáért. Az egoista ezt a „balekságot” képtelen felfogni. A látszólagos barátság versus a valódi barátság közti különbség elsôre nem mindig vehetô észre. Hosszabb távon azonban – a cselekedetek alapján – általában láthatóvá válik a különbség.
Az a személy, akibôl hiányzik az »igazságérzetre való képesség« (6.3.§; 18.6.§),
és kizárólag csak akkor cselekszik az igazságosság, tehát tisztességesség elveinek megfelelôen, amikor az aktuális érdekei úgy diktálják, az nem csak a baráti kötelékeket,
érzéseket és a kölcsönös bizalmat nem ismeri. Képtelen a morális érzésekre, így például
a felháborodásra, a megbántódásra, a szégyenre, a megbánásra, a bizalomra. Összességében az egészen alapfokú erkölcsi érzései és attitûdjei is hiányoznak. Akinek az
»igazságérzetre való képessége« (és erkölcsi érzéke) tényleg hiányzik, az súlyosan fogyatékos, mert olyan alapvetô fontosságú attitûdjei és képességei hiányoznak, amelyek
az emberi természet elválaszthatatlan részét képezik (18.6.§).
Az erkölcsi érzések (például a megbántódás, szégyenkezés, felháborodás, sajnálat,
megbánás, együttérzés, empátia és a hasonlók) sokszor nem kellemesek. De nem tudunk
szabadulni tôlük, legalábbis normálisan nem. Az erkölcsi érzések kellemetlensége az
az ár, amit meg kell fizessünk a szeretetért, a barátságért és a kölcsönös bizalomért.
Másrészt a »morális jelentôségû érzések« alapvetô jelentôségûek a közjó, a társadalmi
igazságosság, és az alapvetô fontosságú politikai, társadalmi és gazdasági intézmények,
hagyományok és értékek fenntartása, megvédése szempontjából. Ezek az emberiség,
az emberi fejlôdés általános érdekei, és a közjó szempontjából legfontosabb intézmények, hagyományok és értékek, amelyeknek mi magunk is haszonélvezôi vagyunk.
(NUSSBAUM, 2013; RAWLS, 2001.)
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T

eljesebbé válik a kép, ha a »tisztességes«, az »altruista« és az »egoista« mellett,
röviden megemlékezünk még az »igazságtalan«, a »rossz« és a »gonosz« fôbb
jellemzôirôl. Gondoljuk végig azt a tényt, hogy néhány ember mennyire sóvárog a politikai, illetve gazdasági hatalomért. A problémát a mások feletti túlzott hatalom megszerzésére és megtartására irányuló kóros hatalomvágy jelenti. Túlzott hatalom alatt
azt értjük, ha valakinek a mások feletti hatalma messze nagyobb, mint azt az igazságossági elvek korlátai megengednék, és ezért ezt a hatalmat önkényesen, kellô korlátozás nélkül tudja gyakorolni.
I

A bitorlás olyan hatalomnak a gyakorlása, amelyhez valaki másnak van joga, viszont a
zsarnokság a hatalom gyakorlása a jog határain túl, amihez senkinek sincs joga. Ez abban
áll, hogy valaki a kezében lévô hatalmat nem az uralma alá tartozók javára használja
fel, hanem saját külön, egyéni hasznára, mint amikor az uralkodó, bármilyen címet viseljen
is, nem a törvényt, hanem saját akaratát teszi meg szabálynak, rendelkezései és cselekedetei
pedig nem alattvalói tulajdonának védelmére irányulnak, hanem saját nagyratörésének,
bosszúvágyának, kapzsiságának vagy más rendetlen indulatának kielégítésére.
John Locke (1632–1704): Értekezés a polgári kormányzat igaz eredetérôl,
hatáskörérôl és céljairól; XVIII. fejezet: A zsarnokságról (1690, 199.§, 181. o.)
I

Az »igazságtalan«, a »rossz« és a »gonosz«, a mások feletti hatalom megszerzésére irányuló kóros és tisztességtelen hataloméhség fô motivációjában különbözik. Azonban
mindháromban eleve megvan az a hajlandóság, hogy egyéni céljaik és önérdekeik elérése
érdekében rosszat, igazságtalant és tisztességtelent tegyen. Ennek vannak fokozatai.
1.
Az »IGAZSÁGTALAN, TEHÁT TISZTESSÉGTELEN« hatalom iránti vágya a lehetô
legnagyobb vagyon, és az ezzel járó személyes biztonság hamis érzésének megszerzésére irányul; s nagyrészt az adott személy személyes bizonytalanságából, egzisztenciális
szorongásaiból ered. Az »igazságtalan, tehát tisztességtelen« bárkin és bármin átgázol,
a minél nagyobb vagyon és hatalom megszerzése érdekében, hogy túlzott és kóros személyes bizonytalanságait, egzisztenciális és egyéb szorongásait csökkentse, „gyógyítsa”.
2.
A »ROSSZ« azért vágyik az önkényes hatalomra, mert élvezi a hatalom gyakorlása
által adott fölény és uralkodás érzését, és a hatalmi pozícióval járó, és valójában csak a
pozíciójának szóló társadalmi elismerést, tetszésnyilvánítást. A »rossz« emellett abnormálisan sóvárog néhány olyan dolog után, ami, ha az igazságosság, tehát tisztességeség
keretei és korlátai között maradna, akkor akár kifejezetten fontosnak és jónak számíthatna. Ilyen például az önbecsülés és az önuralom érzése. A »rosszat« az a mód teszi
veszélyessé a közösségre nézve, ahogyan ezeket az ambícióit és vágyait ki akarja elégíteni. Megfelelô képességekkel, tudással és rátermettséggel mindazt, ami után a »rossz«
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sóvárog, persze az igazságosság, tehát tisztességesség keretei között is el lehetne érni.
Ha azonban a rendkívüli ambíciók, rendkívül csekély képességekkel, felkészültséggel
és rátermettséggel párosulnak, akkor csak tisztességtelen úton érhetô el mindaz, amire
a »rossz« annyira vágyik.
3.
A »GONOSZ« ezzel szemben kifejezetten arra vágyik, hogy igazságtalanul, tehát tisztességtelenül uralkodhasson másokon. A »gonosz« hajlamánál, természeténél fogva okoz
kárt és árt másoknak. A hatalmat szándékosan tisztességtelenül gyakorolja. Erôszaktevô.
Mások önérzetébe szándékosan gázol bele, és szándékosan megtámadja mások önbecsülését. Ezzel a hatalomgyakorlással fölényét, felsôbbrendûségét, dominanciáját és
hatalmát akarja mindenki számára érzékeltetni. Az abnormális és perverz hatalmi
vágya, s dominanciavágya kielégítése szempontjából kifejezetten fontos számára, hogy
erôszakot tehessen másokon. Ezért fontos a számára az, hogy tudatosan, akarattal
szegje meg a legalapvetôbb igazságossági, tehát tisztességességi szabályokat Precízen,
pontosan azért, mert mindenki jól tudja, hogy ilyen körülményeket és szabályokat normális körülmények között a független, szabad és egyenlô polgárok soha nem fogadnának el. A nyilvánvaló erôszaktevés által tud kielégülni az abnormális uralkodási vágya,
dominanciavágya és gyôzelmi vágya.

E

GY IGAZSÁGOS ÉS TISZTESSÉGES TÁRSADALOM, SE NEM A SZENTEK TÁRSADALMA, SE NEM AZ EGOCENTRIKUS ÖNZÔK TÁRSADALMA. Egy ilyen társada-

lomban mindenki tisztában van a saját érdekeivel, és meg is próbálja azokat érvényesíteni.
De nem másokon átgázolva. Saját céljai elérése érdekében olyan együttmûködési feltételekre törekszik, amelyrôl jó okkal feltételezheti, hogy a másik fél is elfogadja, mert az
együttmûködés minden fél jogos és méltánylandó érdekeit, szempontjait figyelembe veszi,
elômozdítja. Mint már korábban is kifejtettük, a »reciprocitás (viszonosság) elvének«
(5.3.§) megfelelôen az, aki tisztességes, nem ajánl másoknak olyan feltételeket, vagy nem
várja el másoktól olyan feltételek elfogadását, amely nyilvánvalóan ellentétes a másik alapvetô érdekeivel, és amelyet ô maga sem fogadna el önkéntesen, vagy amin ô maga is felháborodna, ha mások ilyen felteleket ajánlanának neki.
Ezenfelül az ilyen, a reciprocitás, a szimmetrikus viszonyok, és a tisztességesség feltételeinek megfelelô együttmûködésben minden fél jobban jár, mintha egyáltalán nem
jött volna létre semmilyen együttmûködés, és ki-ki magában próbálkozna. Egy ilyen
igazságos és tisztességes társadalom nem az erények társadalma, sokkal közelebb áll a
való világhoz, mint hinnénk. Az »igazságtalan és a tisztességtelen«, a »rossz« és a »gonosz« mindvégig jelen volt és jelen lesz a társadalmak életében. Az azonban nem feltétlenül lehetetlen, hogy a hatalmi pozíciókban kisebb arányban, mondjuk csak a társadalmon belüli elôfordulási arányuknak megfelelôen forduljanak elô. Edmund Burke
(1729–1797) egyszer azt írta: „a gonosz diadalmaskodásához csak annyi kell, hogy
a jók tétlenek maradjanak”.21 A közös ügyek, és a társadalmi igazságosság rendbetétele
érdekében fontos lenne, hogy a jók ne maradjanak tétlenek, és ne adják át a terepet a
gonosznak, a rossznak és az igazságtalannak. Mert mint Edmund Burke írta: „amikor
21

„All that’s necessary for the forces of evil to win in the world is for enough good men to do nothing”
(Edmund Burke).
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a rossz emberek összeállnak, a jóknak társulniuk kell, különben egyenként elbuknak,
cseppet sem sajnált áldozatként egy hitvány küzdelemben”.

M

inden ember veleszületett tulajdonsága, és lehetôsége a »két erkölcsi képesség«
(6.3.§): (i) a képesség az igazságérzetre, és (ii) az ember képessége a saját érdekének a racionális felismerésére, azaz az önérdeke meghatározására és életcélok kialakítására, és az önrendelkezésre. Mindkettô „csak” képesség. Lehetôség arra, hogy megfelelô
körülmények között akár ki is fejleszthetô.22 A két velünk született erkölcsi képesség lehetôséget teremt mindenki számára, hogy az együttmûködés tisztességes feltételeire olyan javaslatot tegyen, amelyet másoktól, fordított helyzetben ô maga is elfogadna önkéntesen,
vagy ilyen javaslatot elfogadjon, és utána az együttmûködés során mindvégig betartsa a
tisztességesség, mint önmagában való érték fenntartásáért; még akkor is, ha menet közben
kiderülne, hogy jobban járna, ha tisztességtelenül megszegné a megállapodást. Ez egy
alapvetô fontosságú »kooperatív társadalmi erény« (23.§), s a bizalom, közbizalom alapja.
A »társadalmi tôke« fontos része, mert bizalom nélkül akár a legelemibb együttmûködés
végig vitele, vagy legegyszerûbb gazdasági ügylet lebonyolítása is ellehetetlenülhet.
… ahol a tradicionális közgazdaságtan az egyéni önzést erkölcsi piedesztálra emeli, ott a
komplexitás közgazdászai azt mutatják be, hogy a mértéktelen önzés, mint normatív elôírás
megöli azt az egyetlen dolgot, amitôl az függ, hogy egy társadalom képes-e gazdagságot és
lehetôségeket generálni (ezek tisztességes elosztásáról nem is beszélve): ez a dolog a bizalom. A bizalom teremti meg az együttmûködést. Az együttmûködés pedig létrehozza a
nyer-nyer típusú eredményeket. A magas bizalmi szintû hálózatok virágoznak; az alacsony
bizalmi szintû hálózatok elbuknak. Amikor a nyereségvágy, a mohóság és az önzés megdicsôül, a magas bizalmi szintû hálózatok alacsony bizalmi szintûekké válnak.
Eric Liu & Nick Hanauer: The Gardens of Democracy (2011)

Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szerint »jól elrendezett társadalomhoz« (7.§) valószínûleg a skandináv országok állnak a legközelebb. Ilyenkor
sokan legyinteni szoktak azzal, hogy „persze, ôk megengedhetik maguknak a társadalmi
igazságossági rendszereiket, mert gazdagok”. A skandináv országok szerint23 ennek a
fordítottja igaz. Nem azért tudnak fejlett társadalmi igazságossági rendszereket mûködtetni,
mert gazdagok, hanem azóta gazdagok, amióta fejlett társadalmi igazságossági rendszereket mûködtetnek, és nagy hangsúlyt fektetnek a szélsôséges egyenlôtlenségek kialakulásának a megakadályozására. (LUNDBERG és mtsai, 2008.) Ne felejtsük el, hogy Hans
22

23

Érdekességképpen megjegyezzük, hogy az a gondolat, hogy a velünk született képességek csak lehetôségek, már az Újszövetségben, például a magvetô példázatában is megjelenik: az útfélre esett
mag, a köves helyre esett mag, a tövisek közé esett mag, és a jó földbe esett mag példázatai kapcsán.
(Mt. 13:20–22.) Persze, ott e példázatnak lényegesen összetettebb és többrétû jelentése van.
Centre for Health Equity Studies (CHESS): NEWS: The Nordic Experience Welfare States and
Public Health; Karolinska Institute, Stockholm, Sweden, 2008. A NEWS report a WHO Commission on Social Determinants of Health munkája mellék projektjeként jött létre a skandináv országok kormányainak a finanszírozásában.
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Christian Andersen (1805–1875) a meséit Dániában, egy skandináv országban írta,
s az olyan mesék, mint például A kis gyufaárus lány mese alaphelyzeteit, azon idôszak
társadalmának igazságossági problémái, az akkori szegénység és nyomor adta.
Az, hogy egy fennálló rezsim alatt a »társadalom alapvetô struktúráinak« (»basic
structure«) mûködése mennyire tisztességes és igazságos, alapvetôen határozza meg az
emberek szociális érzékenységét, egymáshoz való viszonyait, az együttérzést, a »társadalmi szolidaritást«, a társadalom legfontosabb alapintézményeihez való viszonyukat.
(STOUT, 2010; PRINZ, 2013.) Ez meghatározza azt is, hogy mennyire készek a polgárok megvédeni ezeket – a saját biztonságukat garantáló – intézményeket. A fennálló
társadalmi mûködés igazságossága, tehát tisztességessége, vagy épp ellenkezôleg az
igazságtalansága és tisztességtelensége a realitás érzékelését, és az elvárások szintjét is
befolyásolja. Az »adaptív preferencia« mechanizmusa alapján normálisnak tûnhet az,
ami elfogadhatatlan és irreális utópiának tûnhet az, ami természetes és normális kellene, hogy legyen. (SEN, 2009.) Ezért egy tisztességtelen »szabad emberhez nem méltó
rezsim« uralma alatt elôfordulhat, hogy az igazságtalanul, tehát tisztességtelenül
mûködô társadalom tagjai nem érzik reálisnak és megvalósíthatónak az egyébként normális és teljesen realisztikus társadalmi igazságossági követeléseket – jogos morális felháborodásuk ellenére sem. Történelmi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a tisztességtelen rezsimek soha nem tudnak tartósan berendezkedni. Elôbb vagy utóbb, így
vagy úgy – megbuknak. A bukásuk után számos addig teljesen irreálisnak és elérhetetlen cél magától értetôdô természetességgel valósul meg.

5.8.§ Az igazságosság elvei,
és a társadalmi együttmûködés

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG ELVEI« AZ IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZÉT KÉPEZIK.

Az »igazságosság elveinek«
(14.§) szerepe a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerének a pontos
specifikálása. Ezek az igazságossági elvek (i) meghatározzák az alapvetô szabadságjogokat, jogokat, lehetôségeket, kötelezettségeket, és az alapvetô politikai és társadalmi
intézmények ezekkel kapcsolatos feladatait; (ii) szabályozzák a társadalmi együttmûködésbôl származó, közösen létrehozott hasznok megosztását; (iii) szétosztják társadalmi együttmûködés fenntartásával kapcsolatos közös terheket (14.§; 18.§).
A »szabad emberhez méltó demokratikus társadalom« polgárai az »igazságosság közös
és nyilvános politikai koncepciója« szempontjából szabadok és egyenlôk. Az igazságosság demokratikus, és szabad emberhez méltó politikai koncepciója tehát, a szabad és
egyenlô polgárok közötti társadalmi együttmûködés tisztességes feltételeit határozza
meg; s e feltételrendszer specifikálásán keresztül meg is válaszolja a politikai filozófiának
a »szabad emberhez méltó demokráciákra« vonatkozó egyik fundamentális kérdését is.
Ez a kérdés az, hogy melyik az a legelfogadhatóbb igazságossági koncepció, amely
a legalkalmasabban határozza meg a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételeit
normáit és szabályait – egy alkotmányos demokrácia, szabad és egyenlô, valamint a társadalmi kooperációban egész életútjukon át teljesen együttmûködô polgárai számára –
egyik generációról a másikra. (RAWLS, 2001.)

6.§ A polgárok mint szabad és egyenlô személyek
A problémák ott kezdôdnek, ha valaki elhiszi, hogy fontosabb a másiknál.
Nick Vujicic: A fiatalkori erôszakról (Budapest, 2016. szeptember 21.)

H

ÁROM, A TÁRSADALOMPOLITIKAI KULTÚRÁJÁBAN MÉLYEN GYÖKEREZÔ

»IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG (JUSTICE AS
A »polgárok, mint szabad és egyenlô személyek« eszméje e három alapvetô eszme és kiindulási pont egyike.1 Ennek részletezése
elôtt ki kell térjünk arra, hogy mi a helyzet akkor, ha valaki szerint ez nem megfelelô
kiindulási pont, mert például nézetei szerint a társadalmi kooperációban részt vevô
személyek nem tekinthetôk egyenlôknek és szabadoknak, azaz indokolt lenne a társadalom tagjainak egy részétôl valamilyen alapon megtagadni az egyenlôség, és az egyenlô
szabadság alapján járó tisztességesen egyenlô jogokat, lehetôségeket és az igazságosságot.
A történelem során mindig megjelentek, s most is megjelennek olyan eszmék, amelyek
azt próbálják igazolni valamilyen alapon, hogy vannak, akik szabadabbak és egyenlôbbek másoknál. Például isteni jog alapján, a természet rendje alapján, születési elôjog
alapján, valamilyen kiválasztottság alapján, valamilyen perfekcionista érték vagy érdem
alapján, az egyes fajok felsôbbrendûsége alapján, vagy annak alapján, hogy a korábbi
élete erényei vagy bûnei alapján, megérdemelt módon jelen életében melyik kasztba
került. Ezek a koncepciók szélsôségesek, mert a »reciprocitás elvével« ellentétesen
»aszimmetrikus viszonyokat« propagálnak (21.4.§).
Egyrészt, minden ezzel kapcsolatosan létezô tudományos bizonyíték azt igazolja,
hogy nincsenek felsôbb- és alsóbbrendû fajok, és típusok, nincsenek kiválasztottak.
Nincs érdemi különbség az emberek potenciális képességeiben, melyek csak egy szûk
tartományon belül mutatnak eltéréseket. Ennek ellenkezôjét – a mások szabadságának
és egyenlôségének megtagadását – hirdetôk semmivel sem tudják igazolni.
Másrészt ismert, hogy szinte bármilyen embercsoportban megvan az a tendencia,
hogy bármilyen önkényes és akár abszurd alapon (pl. szeme színe) megképezze a maga
„kiválasztott” felsôbbrendû és a maga alsóbbrendû csoportját. Martha C. Nussbaum
(is) beszámol Jane Elliott (1933–) elhíresült „kék szem/barna szem kísérletérôl”.
(NUSSBAUM, 2004.) Jane Elliott (1933–) amerikai tanítónô volt, aki elkötelezetten
harcolt a kirekesztés, az elôítéletesség és a rasszizmus ellen. Az elôítéletesség, a kirekesztés, a kiválasztottság-érzés, az alsóbbrendûség-érzés, a szabadság és az egyenlôség
másoktól való megtagadásának abszurditásait akarta megértetni a diákjaival. 1968-ban
– Martin Luther King meggyilkolását követôen – egy „kísérletet” végzett akkori osztályának diákjaival. Egyik órán elôadta nekik, hogy a legújabb tudományos hír az,
ESZMÉRE ÉPÜL

FAIRNESS) POLITIKAI KONCEPCIÓJA«.

1

Emlékeztetôül: a három alapvetô fontosságú idea, (i) a társadalom, mint a társadalmi együttmûködés tisztességes rendszere (5.§); (ii) a polgárok, mint szabad és együttmûködô személyek (6.§);
(iii) a jól elrendezett társadalom (7.§).
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hogy a tudósok felfedezték, hogy aki kék szemû, mint például George Washington, az
magasabb rendû, és az IQ-ja is magasabb. A barna szemûek viszont agresszívebbek,
butábbak. A gyerekek viselkedése rögtön megváltozott. A kék szemûek elutasítók lettek
a barna szemûekkel szemben, maguk alá gyûrték a barna szemûeket. Amint két részre
szakadt az osztály, és kialakult a kék szemûek felsôbbrendûségén alapuló hierarchia,
a tanítónô újra összehívta a gyerekeket. „Bevallotta” nekik, hogy sajnos összekevert
néhány fontos információt: nem a kék szemûek, hanem a barna szemûek IQ-ja és képességei a magasabbak. A barna szemûek a felsôbbrendûek, és a kék szemûek azok,
akik butábbak, agresszívebbek, és általában alacsonyabb rendûek a tudományos felfedezés szerint. Ugyanaz a helyzet alakult ki, csak megfordítva: immár a barna szemûek
kezdték el maguk alá gyûrni és alsóbb rendûként kezelni a kék szemûeket. Még a legintelligensebb, az osztálytársaikkal leginkább együttmûködô diákok is elutasítóvá, esetenként kegyetlenné váltak az alacsonyabb rendûnek titulált csoportba tartozó társaikkal, és addigi barátaikkal. (Lásd még Jane Elliott’s: Blue Eyes Brown Eyes Exercise,
www.janelliott.com.)
Ismert az is, hogy ha az „alsóbbrendû” csoportba tartozó személy tudja, hogy mások
tudják róla, hogy ô alsóbbrendû, akkor akként is viselkedik, és teljesítménye is leromlik.
Míg, ha ez az állítólagos „alsóbbrendûség” nem válik nyilvánosan ismertté, a teljesítmény
teljesen normális marad. (HOFF és mtsai, 2004.) A Világbank kutatói egy érdekes
vizsgálatot végeztek Indiában a kasztrendszer, és a gyermekek tanulmányi teljesítménye
kapcsán. Különbözô falvak, különbözô kasztokba tartozó gyerekeivel végeztettek koruknak megfelelô képességfelmérô-tesztet. Egyik gyerek sem tudta, hogy a másik melyik
kasztba tartozik. Az intellektuális képességfelmérô-teszteken kasztoktól független eredmények születtek (sôt az alacsonyabb kasztba tartozó gyermekek eredményei még kicsit
jobbak is lettek). Egy idô után megismételték a vizsgálatot. A gyerekeknek azt mondták, hogy a vizsgálat második fázisában fontos, hogy mindenki bemutatkozzon, beszéljen
kicsit magáról, mondja el honnan jött, kik a szülei, és eredetileg milyen kasztba tartozik.
Ezt követôen elvégezték az újabb képességfelmérô-tesztet, ami pontosan ugyanolyan
nehéz volt, mint az elôzô. Az alsó kasztba tartozó gyerekek intellektuális teljesítménye
átlag 25 százalékkal esett vissza. Mitôl? Attól, hogy tudták, hogy a többiek tudják
róluk, hogy ôk az alsó kasztba tartoznak. (HOFF és mtsai, Belief System and Durable
Inequalities: An Experimental Investigation of Indian Caste, World Bank, 2004.)
Végezetül, számos történelmi és jelenkori példa int arra, hogy milyen súlyos problémákat okoz, ha egy adott társadalom eltér a »polgárok, mint szabad és egyenlô személyek« eszméjétôl és teret enged bármilyen autoriter »szabad emberhez nem méltó«
politikai irányzatnak. Minden olyan irányzat, amely bármire, akár hatékonyságra hivatkozva abban mesterkedik, hogy eltérjen a szabadság és az egyenlôség eszméjén alapuló alkotmányos, és »szabad emberhez méltó« demokratikus mûködéstôl – függetlenül
attól, hogy minek címkézi magát –, alapvetôen mások egyenlô szabadságát, egyenlô
méltóságát és lehetôségeit tagadja meg, és akarja elvenni. Abraham Lincoln szavaival
élve: „aki a szabadságot másoktól megtagadja, maga sem érdemeli azt meg, és Isten
igazságossága miatt nem is fogja sokáig megtartani”.2
2

Abraham Lincoln levele H. L. Pierce-nek. (1859. április 6.)
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Az emberek természetes tehetségei között a különbség a valóságban kisebb, mint amilyennek gondoljuk, és az igen nagy különbség, mely különféle foglalkozást ûzô felnôtt embereknél látszik, sok esetben nem annyira az oka, hanem inkább az eredménye a munkamegosztásnak. A legeltérôbb jellegzetességû emberek, a filozófus meg az utcai teherhordó közötti
különbségnek eredete is, úgy látszik, nem annyira a természet, mint inkább az életmód,
a szokás, a nevelés. Világra jöttükkor, és életük elsô hat vagy nyolc évében talán igen hasonlítottak is egymáshoz, és sem szüleik, sem játszótársaik nem vettek észre köztük figyelemre méltó különbséget.
Adam Smith: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetérôl és okairól (1776)

Ebben az írásban nem kívánjuk egyenként megvitatni az olyan szélsôséges nézetek, vélemények és doktrínák elfogadhatatlanságát, amelyek a »reciprocitás elvének« a tagadásával, »aszimmetrikus viszonyok« propagálásával az emberek morális értelemben
vett tisztességesen egyenlô szabadságának, jogainak, esélyeinek, lehetôségeinek a megtagadására, aláásására irányulnak. Ez az írás nem azoknak szól, akik szerint az a helyes, ha embertársainktól, vagy azok bármilyen szempont szerint megcímkézhetô csoportjától, bármilyen primitív, zavaros, vagy éppen körmönfont és szofisztikált indoklás
alapján megtagadjuk a »tisztességesen egyenlô szabadságot, jogokat, esélyeket és lehetôségeket« (14–15.§§); s így a szabad emberhez méltó életet, és az emberi méltósághoz,
önbecsüléshez és szégyenmentes élethez való – emberi, illetôleg polgári mivoltából eredôen – elidegeníthetetlen jogait.3
Elôfordul, hogy gazdasági, hatékonysági, versenyképességi, munkaerôpiaci szempontokra hivatkoznak, azok, akik másoktól a tisztességesen egyenlô szabadságot, jogokat,
esélyeket és lehetôségeket akarják megtagadni, vagy akik szerint a társadalom egyes tagjainak, csoportjainak a gazdasági és egyéb érdekei fontosabbak lehetnének, mint mások
élete, szabadsága, jogai vagy lehetôségei. Látni kell, hogy az ilyen, gazdasági érvekre
való hivatkozás a lényegénél fogva azért elfogadhatatlan, és természetébôl eredôen
azért szélsôséges, mert azon a mögöttes elôfeltételezésen és implicit állításon alapul,
miszerint a polgárok, vagy egy-egy csoportjuk elemi szükségletei, alapvetô érdekei, és
az elsôdleges emberi fejlôdési célok (16–17.§§) alárendelhetôk lennének a gazdaság,
a gazdasági hatékonysági, üzleti és a hasonló érdekeknek; azaz általánosabban, mintha
egyeseknek joga lenne másokat eszközként felhasználni a saját céljai, vagy egyesek gazdasági céljai érdekében, vagy mintha a társadalom egy része feláldozható lenne a társadalom egy másik része érdekében. A gazdasági, hatékonysági, versenyképességi és
a hasonló technikai szempontoknak azonban, csak és kizárólag a közjó, a társadalmi
jólét, az elsôdleges emberi fejlôdési célok, és a társadalom minden egyes tagjának az
alapvetô szükségleteihez és jólétéhez fûzôdô jogos érdekeinek a szolgálata alapján van
morális legitimitása. Nem az emberek vannak a gazdaságért, hanem a gazdaság van
az emberekért. Az emberek szabadsága és egyenlôsége nem rendelhetô alá senki, sem3

A »személytôl elidegeníthetetlen jogok« egyik csoportja a személy emberi mivoltából ered (»alapvetô
emberi jogok«), a másik csoportja a személy polgári mivoltából ered (például »alapvetô politikai és
civil szabadságjogok«) (14–15.§§).
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milyen gazdasági szempontjainak. Senkinek sincs joga és morális felhatalmazása arra,
hogy saját érdekei elérése érdekében másokat, embertársait eszközként kezelje, vagy
feláldozhatónak tartsa. (KANT, 1797; RAWLS, 1999a; SEN, 2009; NUSSBAUM, 2011.)
Ezért, a legbelsô lényegébôl, mögöttes elôfeltevéseibôl eredôen szélsôséges és morálisan
elfogadhatatlan az a – manapság sajnos túlságosan is megszokottá vált gazdaságpolitikai
vagy fiskálispolitikai érvelés, és gyakorlat –, amely az emberek »tisztességesen egyenlô
szabadságát, jogait, esélyeit, lehetôségeit«, és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakhoz« (16.§) fûzôdô jogos érdekeit, és e javak minden egyes polgár számára való biztosítását gazdasági, hatékonysági, és hasonló szempontokra hivatkozva akarja korlátozni
vagy megtagadni.
E kérdésekben a gazdasági szempontokra való hivatkozás a dolgok természetes fontossági sorrendjét a feje tetejére állító irreleváns, abszurd és szélsôséges gondolkodás
biztos tünete. Ha ugyanis elfogadható lenne az, emberek »tisztességesen egyenlô szabadságának, jogainak, esélyeinek, lehetôségeinek«, és az »elsôdleges emberi fejlôdési céloknak« (17.§) a gazdasági szempontok alapján történô korlátozása vagy megtagadása,
akkor gazdasági, hatékonysági, vállalati-versenyképességi szempontok alapján akár a
kényszemunkatáborok, a GULAG, és a rabszolgamunka is elfogadható lehetne – feltéve, hogy egyesek igazolni tudnák a kényszermunka gazdasági hatékonyságát, vagy
versenyképességet növelô hatását. Az ember, mint olyan alárendelése a gazdaság szempontjainak nem azért elfogadhatatlan, mert a gazdaság technikai szempontjai szerint
esetleg nem hatékony, hanem azért elfogadhatatlan, mert az ember magasabb rendû
morális szempontjai szerint, erkölcstelen. Így minden olyan politika, amely emberek
egy csoportját, a társadalom egy részét a társadalom egy másik része vagy egy-egy érdekcsoport, vagy a gazdaság érdekében feláldozhatónak, eszközként kezelhetônek vagy
alárendelhetônek tart, morálisan elfogadhatatlan, mert igazságtalan, tehát tisztességtelen, s így erkölcstelen és szélsôséges.
A kasztrendszer, a fajelméletek, a születési elôjogok, a kiválasztottság, az autoriter
rezsimek állítólagos hatékonysága, az illiberális demokráciának nevezett »szabad emberhez nem méltó rezsimek« (9.4.§), az urakból és cselédekbôl álló világ, mind azon
alapul, hogy valakik elhiszik maguknak, és megpróbálják elhitetni másokkal, hogy ôk
valamiért különbek másoknál, és ennélfogva mindenkinek az a jó, ha nekik sok joguk,
lehetôségük és kevés kötelezettségük van, míg másoknak sok kötelezettsége, és minél
kevesebb joga és lehetôsége van. Ez erkölcsileg abszolút elfogadhatatlan. Ilyen, a legmélyebb lényegét tekintve súlyosan szélsôséges eszmékkel és képviselôikkel egy ponton
túl észérvekkel nem lehet vitatkozni. Akik urak és cselédek országáról álmodnak, azok
a többség jogfosztásával akarnak cselédet csinálni a többségbôl. Remélhetôen a többség
ezt soha nem fogja hagyni. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« a
mérsékelt, értelmes és elfogadható »átfogó doktrínák átfedô konszenzusára« (12.7.§; 21.§)
törekszik. Az olyan szélsôséges doktrínákkal, amelyek az emberek egy részének a jogfosztásán alapulnak, és a »reciprocitás elvének« a tagadásával olyan aszimmetrikus viszonyokra törnek, amelyek maguknak többlet szabadságot, jogokat és lehetôségeket
jelentenek, míg másoktól megtagadják a tisztességesen egyenlô szabadságot, jogokat,
esélyeket és lehetôségeket – és ezáltal súlyosan szélsôségesek – nem tudunk, és nem is
akarunk mit kezdeni.
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NYOMOR ÉS A VAN-KELL TÉVEDÉSBÔL EREDÔ SZKEPTICIZMUS. Lehetnek olyanok, akik elvben nem vitatják a »polgárok, mint szabad egyenlô személyek« eszméjét,
csak a valós világ egyik vagy másik visszás jelensége miatt kételkednek az eszme realitásában.
Valóban létezik a társadalmi igazságtalanságnak az a szintje, amikor sokakat tartósan fennálló, sokszorosan hátrányos helyzetbe és mélyszegénységbe kényszerítenek az alapvetôen
tisztességtelen és igazságtalan társadalmi körülmények – pontosabban az azok megváltoztatásáért semmit nem tevô, vagy épp a kialakult helyzet konzerválásán ügyködô politikai
elit. Ilyenkor az ember méltósága és önbecsülése oly mértékben sérülhet, hogy az ember
már nem képes élni a számára formálisan biztosított jogokkal, lehetôségekkel, és nem képes
a teljes értékû társadalmi részvételre. (ROOSEVELT, 1944; SUNSTEIN, 2004.) A szegények püspöke, Hélder Pessoa Câmara (1909–1999), a brazíliai Olinda és Recife érseke
híres mondása szerint: „az emberi nyomor isten megsértése: az embert, akit Isten a saját képére alkotott állattá alacsonyítja.”
Az a szkepszis és az a kilátástalanság érzés, amely sokakban fellép a társadalom egyes
csoportjai mély nyomorának, szegénységének és kilátástalan helyzetének láttán egyrészt
érthetô, másrészt azonban tudni kell, hogy alapvetôen a David Hume (1711–1776)
skót filozófus által »van-kell tévedésnek« (»Is-Ought Fallacy«; »’No-Ought-From-Is’
Problem«) nevezett gondolkodási hibán alapul (5.5.§). Ez esetben a »van-kell tévedés«
abban nyilvánul meg, hogy az a nyomor, mélyszegénység, halmozottan hátrányos helyzet és kilátástalanság, amit adott esetben látunk, mint »van érték«, szinte észrevétlenül
»kell értékké«, elôíró normává lényegül át a gondolkodásunkban. Ez azért veszélyes,
mert óriási a különbség aközött, hogy egy morálisan elfogadhatatlan, de ténylegesen
létezô helyzetet leíró módban regisztrálunk, de változtatni akarunk rajta, versus aközött,
hogy e helyzetet nemcsak leírjuk, regisztráljuk, de mindjárt intézményesítjük is azzal,
hogy „mint a dolgok rendjét” és „mint megváltoztathatatlant” elfogadjuk és ezzel mintegy normává tesszük. Egy rendszer nem tisztességes, ha lemond azokról, akik ilyen
szerencsétlen helyzetbe jutottak. Egy tisztességes rendszer pedig megpróbálja megteremteni és biztosítani számukra az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes
élet társadalmi alapfeltételeit«, az ehhez szükséges »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« és alkalmas módon megszervezi az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézményeket« (16–17.§§).
Egy biztos: az a tény, hogy minél tisztességtelenebb egy fennálló rezsim mûködése, annál
többen válnak képtelenné arra, hogy »teljes körû normál funkcionálóképességgel« részt vegyenek a társadalmi együttmûködésben még egyáltalán nem a szabad és egyenlô polgárok
eszményének a realitása elleni érv. Sokkal inkább azt támasztja alá, hogy addig kell helyreállítani a társadalmi igazságosságot, ameddig nem késô. John Fitzgerald Kennedy elnök
szavaival élve: „aki a békés változtatást lehetetlenné teszi, az az erôszakos forradalmat idézi
elô”. Másrészt az emberek tényleges állapota az aktuális igazságtalan, tehát tisztességtelen
körülmények között semmiképp sem keverendô össze, a kívánatos, realisztikusan elérhetô
helyzettel. A ténylegesen realizálható igazságossági állapot zsinórmértékét nem az aktuálisan
fennálló helyzet, és aktuálpolitikai erôegyensúly adja.

Az a politikai rendszer … ami nem hajlandó a társadalom megszervezôdô erôivel tárgyalni, az csak önmagának tehet szemrehányást késôbb, mikor rálônek. Csak magát és
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nem a lövöldözôt kell, hogy terhelje a felelôsség, hanem azokat, akik nem voltak hajlandóak a békés szándékúakkal tárgyalni. Elismerni azokat, és mûködni hagyni. Errôl van
itt szó. A felelôsség ôket terheli. Elzárkóznak a párbeszédtôl. Lehetetlenné teszik azt, hogy
azokat az indulatokat, amik felgyülemlenek ebben a társadalomban, normális, civil polgár
módjára levezessük. Ezt teszik lehetetlenné. Amikor majd itt kergetik ôket az utcákon,
akkor meg majd azt fogják mondani, hogy akik kergetik ôket azokat terheli a felelôsség.
Egy nagy fenét! Ôket terheli. Akik belekényszerítik az embereket, hogy csak elkergetni lehessen ôket. Csináljátok csak, még fiatalok vagytok. De jó, ha tudjátok, hogy ezeket csak
szuronyheggyel lehet kipiszkálni.
Orbán Viktor (1988)

V

ÉGEZETÜL: A »POLGÁROK, MINT A TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN
RÉSZT VEVÔ SZABAD ÉS EGYENLÔ SZEMÉLYEK« IDEÁJA

egy olyan modell,
amely az emberi természet számtalan vonásából azt emeli ki, amely az »igazságosság
politikai koncepciója« szempontjából releváns. Ez a fajta eljárás minden jelenség „modell vizsgálatának” a jellemzôje. A vizsgált problémát akkor tudjuk jobban megérteni,
ha kizárjuk a vizsgálat szempontjából irreleváns részleteket és kiemeljük a releváns részeket. Gondoljunk egy térképre. Minden térkép egy modell. Az adott célnak megfelelôen mutat be egy adott földrajzi egységet. Ami a felhasználási cél szempontjából irreleváns nem ábrázolja. Sôt már a térkép léptékét is a felhasználási cél határozza meg,
ami bizonyos dolgok feltüntetését eleve kizárhatja. Az autóstérkép az autóutakat ábrázolja, számos fontos de az autózás szempontjából irreleváns dolgot – például turistautakat, sípályákat – eleve fel sem tüntet. Ugyanezen terület turistatérképe a felhasználási célnak megfelelôen más léptékben, esetleg más tájolásban, és más képi
megjelenésben ábrázolja ugyanezt a területet. A közgazdaságtan számos modellje például a piaci mûködés megértése érdekében az embert, mint az egyéni hasznossági funkcióit maximáló racionális egoista individuumot kezeli. Azaz az emberi természet számtalan vonásából ezt emeli ki a homo economicus mint modell. Más a homo politicus
modelljével dolgozik, mert a vizsgálat tárgya szerint az a releváns. Ezzel szemben az
igazságosság politikai koncepciója, a társadalmi együttmûködés igazságos és tisztességes feltételeinek meghatározására irányul. Ezért nem a homo economicus, nem a homo
politicus, hanem a »társadalom polgára, mint a társadalmi együttmûködésben részt vevô
szabad és egyenlô személy« az a modell, amelyet a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételeinek a vizsgálatára használunk.

6.1.§ A polgár: a társadalmi együttmûködésben egész
életén át teljes körû normál funkcióképességgel
résztvevô személy

S

ZEMÉLY AZ, AKI RÉSZT TUD VENNI A TÁRSADALOM ÉLETÉBEN, A KÖZÜGYEKBEN, VAGY SZEREPET TUD JÁTSZANI ABBAN.

Az ókori görögök óta
mind a jogi, mind a filozófiai gondolkodásban végigvonul ez a gondolat. A személy
ennélfogva a legkülönbözôbb kötelezettségeknek kell eleget tegyen, és a legkülönbözôbb
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jogokkal rendelkezik. A társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség minôsége, megléte
vagy hiánya, az olyan kérdésektôl függ, mint például: mik ezek a kötelezettségek? Mik
ezek a jogok? Egymással kiegyensúlyozott rendszert alkotnak-e? Hogyan oszlanak
meg a társadalom tagjai között? Mindenkire egyaránt és egyformán vonatkoznak-e?
Vagy vannak, akiknek mindent szabad, míg másoknak csak kötelezettségeik vannak?
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« abból indul ki, hogy a
társadalom, mint olyan, »a társadalmi együttmûködés generációról generációra fennálló
tisztességes rendszere«. A társadalom polgára az a személy, aki ennek a társadalmi
együttmûködésnek »a normál együttmûködô tagja tud lenni egész életén át«.
A polgárok teljes életútján át tartó »teljes körû normál funkcionálóképesség« fontos
eleme a »személy politikai koncepciójának«. A társadalom – amelybe mindenki beleszületik, és amelyet nem önkéntesen választ – az együttmûködésnek egy nagyjából önellátó, önfenntartó és örökérvényû rendszereként értelmezendô a modellünkben. E társadalmi együttmûködési rendszeren belül kell – az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû társadalmi igazságossági intézményeken« keresztül – biztosítani, minden
egyes polgár számára azokat az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« (16.§), amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy minden egyes polgár egész életén át, születésétôl
a haláláig, a társadalmi együttmûködésben »teljes körû normál funkcionálóképességgel«
részt tudjon venni. Ez önmagában is az önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes élet egyik alapvetô fontosságú társadalmi feltétele. Az, hogy a társadalom polgára, egész életében a társadalom »teljes körû normál funkcionálóképességgel részt vevô
tagja« legyen, nem csak a polgárral szembeni elvárás. A társadalom egészével szembeni
normatív társadalmi igazságosági, tehát tisztességességi elvárás az, hogy mindvégig olyan
háttérigazságossági rendszer mûködjön, amely révén ez a »teljes körû normál funkcionálóképesség«, részvételi képesség, és a polgárok »veleszületett két erkölcsi képességének«, azaz az igazságérzet és a racionális önrendelkezés erkölcsi képességeinek (6.3.§)
egész életen át tartó, teljes körû gyakorlására való képessége nem rendül meg. A polgárnak a társadalmi együttmûködéssel kapcsolatos saját kötelezettségei teljesítése alapján morális felhatalmazása (18.6.§) van az ilyen igazságossági feltételek megkövetelésére, azaz az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«
alkalmas mûködésén keresztül biztosított »elsôdleges prioritású társadalmi javakból«
való, tisztességesen elegendô küszöbszint feletti részesedésre. A társadalom egészének
a szintjén pedig, a társadalmi szerzôdésbôl eredô elsôdleges morális kötelezettséget jelent
mindezek biztosítása.
A polgárok azért hoznak létre államokat és kormányokat, azért tartják fenn ezeket,
hogy ezeknek a társadalmi szinten teljesítendô morális kötelezettségeknek a teljesítését,
és a közös célok, közös ügyek és közös érdekek elômozdítását ily módon biztosítsák.
A politika, a választott politikusok, a kormányok és az állam »morális legitimitása«
teljes mértékben attól függ, hogy a polgárok által kizárólag e közcélok, közügyek és közérdekek elômozdítása érdekében – és nem más miatt – rájuk ruházott, és a társadalom
»kollektív hatalmából« eredô politikai, állami hatalmat, e közügyek elômozdítására fordítják-e vagy sem. Abban a pillanatban, amikor nem eszerint cselekszenek, és a rájuk
ruházott hatalmat nem a közügyek és közcélok, hanem saját maguk, rokonságuk és haveri körük, magánügyeinek és magáncéljainak az elômozdítására fordítják (saját maguk
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és pártjuk speciális politikai, hatalmi érdekeiket is ideértve), »morális legitimációjuk«
megszûnik és erkölcsileg méltatlannak, alkalmatlannak és megbukottnak tekintendôk.
A polgárok egész életén át megôrzendô »teljes körû normál funkcionálóképessége«
számos ok miatt rendülhet meg (baleset, sérülés, megbetegedés, szisztémás és tömeges
munkanélküliség, egyéb egzisztenciális katasztrófahelyzetek). Számos olyan ok is van,
amely nem általában, hanem életkorhoz, életszakaszhoz kötôdôen jelenik meg. Így a
különbözô életszakaszokban az általános szükségletek (például egészségünk fejlesztése,
megôrzése, illetve az egészségügyi ellátás), más és más releváns alapvetô szükséglettel
is kiegészülnek (például felnövekvô generációk oktatása, vagy a terhesség és gyermekgondozás alatti biztonság, vagy a baleseti, rokkantsági, keresôképtelenségi, munkanélküli és idôskori társadalmi biztosítások és ellátások). Az alapvetô cél, hogy minden
élethelyzetben az adott helyzet és probléma jellegzetességeinek megfelelô »elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« biztosítsák a polgárok »teljes
körû normál funkcionálóképességének« kibontakoztatását, fejlesztését, megôrzését vagy
helyreállítását, mégpedig az ehhez szükséges, és pontosan emiatt »elsôdleges prioritású
társadalmi javak« tisztességesen elegendô küszöbszint feletti szolgáltatásával. Itt kapcsolódik össze az egészségügy, a társadalmi egészség-, baleset-, rokkantság-, munkanélküli- és nyugdíjbiztosítás kérdésköre az »igazságosság politikai koncepciójával«. Például a gyermekek esetében a cél nemcsak az adekvát táplálás, a megfelelô nevelés, a
gondoskodás, a játék és a szeretet, nemcsak a kornak megfelelô normál funkcionálóképesség fenntartása, hanem a felnôttkorra jellemzô »teljes körû normál funkcionálóképesség« kialakítása is. A cél az, hogy felnôtt korukra a lehetô legteljesebb körûen, és
a lehetô legmagasabb szinten bontakoztassák ki képességeiket. Ez adja meg az oktatási
rendszer (számos gyermekfejlesztési, gyermekjóléti rendszer), és a társadalmi igazságossági koncepció kapcsolódását.

A

»polgárok teljes körû normál funkcionálóképessége« és a társadalmi együttmûködésben való részvétele életkortól, élethelyzettôl függôen más és más okok miatt
kerülhet veszélybe. A specifikus problémákat, specifikus szakpolitikák és intézmények
kezelik. Ezeknek azonban egymáshoz képest egyenszilárdságú módon egységes és koherens társadalmi igazságossági rendszert alkotva kell mûködni. A polgárok »teljes
körû normál funkcionálóképessége«, »két erkölcsi képességének« (6.3.§) gyakorlása, és
a társadalmi együttmûködésben való részvétele nem függhet attól, hogy melyik szakpolitikai területhez tartozik az a probléma, ami miatt a polgár »teljes körû normál funkcionálóképessége« veszélybe került. Ez mind az egyes szakpolitikai területek szakmai
munkájának a minôségére, mind az egyes társadalmi igazságossági ágazatok célrendszerének és mûködésének összehangoltságára vonatkozik. Világos, hogy az oktatáspolitikának vagy az egészségpolitikának, a nyugdíjrendszernek, a munkanélküli-biztosításnak,
vagy a legkülönbözôbb szociálpolitikáknak, a megoldandó feladatok szempontjából saját
specifikus, szakpolitikai célrendszerei is vannak. Ezek azonban nem kezelhetôk egymástól
izoláltan. Nem fordulhat elô az, hogy ahány szakpolitikai ágazat létezik, az annyiféle
mögöttes igazságossági koncepció és elôfeltevés alapján mûködjön. A mögöttes politikai
igazságossági koncepció – amely az alapvetô értékeket, elveket és célokat meghatározza
– egységes, nyilvános és közös kell legyen.
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Az egyes intézményrendszerek, ágazatok elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségét a társadalmi együttmûködésben való »teljes körû normál funkcionálóképességgel« történô részvétel képességének a fejlesztése, megôrzése, helyreállítása, illetve
az ehhez szükséges »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) tisztességes küszöbszint feletti biztosítása adja. Az, hogy közvetlen a kapcsolódás a »teljes körû normál
funkcionálóképességen« keresztül a társadalmi igazságossághoz morális dimenziót és
normativitást jelent. Ez azt jelenti, hogy a társadalom, és a társadalom által megbízott
és eltartott hatalom, csak akkor nevezhetô igazságosnak, tehát tisztességesnek, ha eleget
tesz az ezzel kapcsolatos elsôdleges morális kötelezettségének. E morális kötelesség teljesítése alól a »nem politikai szinten« (4.§; 19.§; 20.3.§) történô egyéb cselekvések
(családi, rokoni, baráti összefogás, civil kezdeményezések, adakozás, jótékonykodás stb.)
semmilyen felmentést nem adnak, sem a társadalomnak, sem a megbízásából mûködô
hatalomnak és politikusoknak. Természetesen minél több ilyen, a társadalom »nem politikai« dimenziójában lévô kezdeményezés van jelen a társadalom életében annál jobb.
Ez is a szolidaritás és az együvé tartozás kifejezôdése. Ugyanakkor az »igazságosság
politikai koncepciója« által szabályozandó »politikai szint«, és a »politika felségterületén
kívüli« »nem politikai szintek« semmilyen módon nem keverhetôk össze. A »politikai
szint« a saját maga, szuverén, és elidegeníthetetlen kötelességeit és felelôsségét nem
háríthatja át a »politika felségterületén kívül esô« és ezért a politika szintû igazságossági
koncepció hatályán is kívül esô »nem politikai szintekre«. Ezzel ugyanis a politika, és
a politikát saját cselekvéseikkel és nem cselekvéseikkel ténylegesen csináló politikusok,
a saját morális legitimitásukat ássák alá.
Így például a »társadalmi nyugdíjbiztosítással« kapcsolatosan a társadalom, még
pontosabban a politikusok, és a politika elsôdleges erkölcsi kötelességét semmilyen módon nem érinti az, hogy az – egész életükön át társadalombiztosítási járulékot és adót
fizetô – idôs szülôket a saját gyermekeik a »politika felségterületén«, és a »politikai
szintû igazságossági koncepció« hatóterületén messze kívül esô magánszféráikban hogyan
támogatják anyagilag, vagy ki hogyan „öngondoskodott” magáról korábban. E kérdésekhez semmi köze a politikának és a politikusoknak, és a saját politikai szintû cselekvéseik, és nem cselekvéseik kapcsán ezekre a dolgokra nem hivatkozhatnak, ezekkel
nem számolhatnak, és ezek nem helyettesíthetik az ô szuverén morális kötelességeiket
és politikai szintû cselekvéseiket. Arról nem is beszélve, hogy az úgynevezett »öngondoskodás« egyáltalán nem attól függ, hogy ki mennyire volt elôrelátó. Az öngondoskodás, elôtakarékoskodás elsôsorban nem az egyén szándékán, akaratán és döntésén
múlik elsôsorban. Az „öngondoskodás” elsôsorban attól függ, hogy az egyén volt-e
egyáltalán olyan helyzetben, volt-e rá lehetôsége, anyagi képessége, hogy a mindennapi
kiadásai mellett, valamekkora összeget félretegyen. (BARR és mtsai, 2008.)

N

AGY KÉRDÉS, HOGY PONTOSAN MINEK MINÔSÍTSÜK AZT, AKI EGY OLYAN
TÁRSADALOMBAN, AHOL AZ EMBEREK MINTEGY

40%-A

LÉTMINIMUM

ALATT ÉL, ÚGY BESZÉL AZ IDÔS SZÜLÔK GYERMEKEK ÁLTALI ELTARTÁSÁRÓL,

és úgy beszél öngondoskodásról, vagy fizetôs egészségügyi ellátásról, mintha – korlátlan
anyagi képeségek birtokában – ez csak egyéni elhatározás, akarat és döntés kérdése
lenne; s mintha bármiféle realitása lenne az ilyen irányú szándékok megvalósításának.
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Nagy kérdés, hogy pontosan mirôl beszél az, aki ilyenrôl beszél? Megszámolta-e már
valaki, hogy ha egy-egy ilyen „okos” mondás tényleges szakpolitikaként megvalósulna,
akkor mekkora lenne egy-egy ilyen intézkedés következményeként a várható halálos áldozatok száma? Mondjuk, mekkora lenne az elkerülhetô, indokolatlan, és ezért morálisan
elfogadhatatlan idô elôtti többlethalálozás éves szinten, és mekkora ugyanez tíz évre vetítve? Ha ezt valaki megszámolta, miért nem hozták nyilvánosságra? Akkor legalább
megtudhatnák a társadalom polgárai, hogy az általuk eltartott hatalom szerint, hány forintot él egy ember élete. Ha nem számolta meg senki, akkor miért beszélnek olyan dolgokról, aminek a hullahegyekben kifejezhetô következményeivel nincsenek tisztában? Kérdés, hogy minek kell minôsíteni azt, aki úgy beszél ilyenekrôl, hogy közben tisztában van
a következményekkel? Mindenkire rábízzuk, hogy ezekre a kérdésekre találja meg a saját
válaszát. Ezek a válaszok nagyon fontosak a társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség
politikai szintû kérdéseinek a tisztázásához. Egyben illusztrálják az igazságosság politikai
koncepciójának a nagyon is gyakorlati jelentôségét.

6.2.§ A társadalmi együttmûködés
generációkon átívelô tisztességes rendszere,
s a generációk közötti szolidaritás
Ha a terved egy évre szól, akkor termessz rizst. Ha a terved néhány évtizedre szól, akkor
ültess fákat. Ha a terved száz évre szól, akkor iskoláztasd és taníttasd a gyermekeket.
Régi kínai közmondás (i. e. 6. század körül)

R

EZSIMEK MEGBUKHATNAK. NAGY BIRODALMAK ÖSSZEOMOLHATNAK.
A TÁRSADALMAT MINT OLYAT, AZONBAN NEM LEHET BEZÁRNI MINT EGY
BOLTOT, nem lehet felszámolni mint egy céget, és nem lehet a mûködését és a létezését
szüneteltetni átmenetileg. Az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója« a társadalom létezését, mûködését folytonosnak, örökkévalónak értelmezi. A társadalom folyamatosan újra és újra elôállítja saját magát; megôrzi, fejleszti
a fontos intézményeit; fejleszti, és átörökíti a kultúráját és értékeit generációkon keresztül. (RAWLS, 2001.) Ráadásul minden év minden egyes napján gyermekek születnek, gyermekek válnak felnôtté, míg a társadalom idôs és kevésbé idôs tagjai távoznak
az élôk sorából. Az egymást követô generációk folyamatosan lapolódnak egymásra.
A generációváltást nem úgy kell elképzelni, hogy valaki, mondjuk 30 évente egyszer
lecseréli a lakosság, mondjuk egyharmad részét, „egy kupacban” újabbakra. Mindebbôl
az következik, hogy a »társadalmi együttmûködés« is folyamatos, az élet körforgásának
a részét képezi, eltérôen az egyes politikai, hatalmi rezsimekkel, amelyek csak idôlegesen állnak fenn. Minden nap, minden órájában és percében, új személyek lépnek be
a társadalmi együttmûködés rendszerébe, ami nem önkéntes, hanem beleszületünk.
Aznap, amikor beleszületünk az együttmûködés rendszerébe egész hátralévô életútunkra vonatkozóan kölcsönös – kötelességeken és jogokon alapuló – kötelezettség-
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vállalás keletkezik köztünk és a társadalom között az aktuálisan érvényes »politikai
szintû igazságossági koncepciónak« megfelelôen.
Például egy 18-25 éves pályakezdô, amikor élete elsô fizetésébôl befizeti az adóit
és a járulékait, akkor ezzel is teljesíti a – tárgyidôszakra értelmezhetô – kötelezettségeit.
Ugyanakkor a – társadalom megbízásából eljáró és a társadalom által eltartott – államnak a társadalombiztosítási járulékok, és adók levonásával e fiatal egész életére vonatkozóan több, a társadalom egésze által teljesítendô, és évtizedekre szóló kötelezettsége is keletkezett. Például: kötelezettségvállalás történt arra, hogy ha az illetô bármikor
az életében megbetegszik vagy baleset éri, az elkövetkezô mintegy 50-70 évben, akkor
tisztességes egészségügyi ellátásban fog részesülni, mégpedig úgy, hogy az ellátáskor
már fizetnie nem kell. Kötelezettséget vállalt arra, hogy az idôskori nyugdíjkorhatárt
elérését követôen (kb. 45-50 év múlva) haláláig egy tisztes megélhetést biztosító jövedelmet folyósítanak a számára. Kötelezettségvállalás történt majdani gyermekei – mintegy 18-25 éven keresztül történô – oktatásban és egészségügyi ellátásban való részesítésérôl. Kötelezettségvállalás történt balesete, rokkantsága, munkanélkülisége esetére,
szintén legalább 40-50 évre elôre folyamatosan. Mi következik mindebbôl?
1.
Egyrészt: fontos tény az, hogy a társadalmi igazságosság alapintézményei, és a társadalom érintett tagjai között nem alkalmanként, hanem minden egyes napon, minden
órában és percben, folyamatosan és automatikusan keletkeznek a teljes emberi életútra,
a generációváltás (25-35 év), és a generációs (65-75 év) távlatokra vonatkozó össztársadalmi szintû és a pártpolitikai szint feletti kötelezettségvallások. E kötelezettségek jelentôs része természeténél fogva olyan, hogy a társadalom tagja most azért fizet, mert
majd valamikor (az elkövetkezô 50-70 év során) a szükségleteinek megfelelô ellátásban
részesül. Ezért, egy ma újonnan létrejött kötelezettség teljesítése 50-70 évre való elôretervezést is igényel, mert lehet, hogy a teljesítésre akkor kell sort keríteni. E rendszerek
esetében ezért a középtáv a »generációváltásnak« megfelelô mintegy 25-35 év, a hosszú
táv a »generációs élettartamnak« megfelelô 65-75 év; szemben egy-egy kormányzati ciklus 4 éves idôtartamával. Ezért, ezeket a rendszereket nem lehet 4 éves kormányzati
ciklusok szerinti, rövid távú aktuálpolitikai és pártpolitikai érdekek, illetôleg ötletelések
mentén össze-visszarángatni.
Ezért fontos az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« stabilitásának, és mûködésbiztonságának alkotmányos szintû védelme, amely azért elsôdleges »stabilitási kritérium«
(20.2.§), mert egyrészt a pártpolitikai szint fölé emeli ezeket az alapintézményeket, és
ki is vonja ôket a napi pártpolitikai csatározások színtereirôl. Másrészt, ezen alapintézmények alkotmányos védelme egyszersmind megszünteti azt a méltatlan állapotot,
hogy ezen alapintézmények mûködésbiztonsága és mûködésfinanszírozása – azaz a
minden egyes polgár életét, életminôségét és »teljes körû normál funkcionálóképességét«
alapvetôen meghatározó, »elsôdleges prioritású társadalmi javak« adekvát biztosítása
– évrôl-évre az éppen aktuális tárgyévi GDP-kalkulációk, bizonyos GDP-alapú mutatók alakulásától, illetve az ország állítólagos gazdasági vagy fiskális teherviselô képességétôl függjön évrôl-évre (8.§).

6.2.§ A TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉS GENERÁCIÓKON ÁTÍVELÔ RENDSZERE

157

Az emberek életét, életminôségét és személyes biztonságát alapvetôen meghatározó
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« napi pártpolitikától,
és a »szociális kalkulustól« való függésének a felszámolása (ezen alapintézmények adekvát alkotmányos védelmével) egyszersmind rögzíti azt az alapvetô stabilitási feltételt is
(20.2.§), hogy azok az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§), és azok, az e
javakat biztosító (és épp emiatt) »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«, amelyek minden egyes polgár teljes életén át tartó »teljes körû normál funkcionálóképessége« szempontjából nélkülözhetetlenek, semmilyen módon sem lehetnek
kitéve, sem a napi pártpolitikai folyamatok bizonytalan erkölcsi és szakmai minôségû
kimeneteinek, sem pedig a »szociális kalkulus«, és az egyébként átláthatatlan, és a nyilvánossági kritériumoknak nem megfelelô GDP-kalkulációk és jóslások bizonytalan, ellenôrizhetetlen, és sok szempontból kétes (mert manipulálható) eredményeinek.
Ezen »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« alkotmányos
védelme egyszersmind az ember védelme és az »emberközpontú politika« fundamentuma, s annak rögzítése és kifejezése, hogy nem az ember van a pénzért és a GDP-ért,
hanem épp ellenkezôleg, bármely gazdasági, gazdaságpolitikai, hatékonysági, versenyképességi és fiskális szempont létjogosultságát abszolút módon az kell, hogy meghatározza, hogy a gazdaság, a GDP és a hasonlók egyáltalán képesek-e, és mennyiben képesek az »elsôdleges emberi fejlôdési célokat«, és társadalmi jóléti célokat szolgálni.
Minden olyan gazdasági, hatékonysági, versenyképességi, üzleti, költségvetési, és bármely néven nevezett »pénzközpontú« szempont, amely ellentétes az általános emberi
fejlôdési célokkal (17.§), és az ehhez kapcsolódó társadalmi jólét céljaival, nemcsak
súlyosan destabilizáló hatású (20.2.§), de egyben alkotmányellenes, (mert emberellenes), s ezért, mint szempont és cél alkotmányosan érvénytelen (és törvénytelen), egy
igazságos, tehát tisztességes társadalomban. Ezzel tisztában van minden olyan politikus,
aki átérzi a tényleges felelôsségét, és mind erkölcsi, mind szakmai értelemben alkalmas
arra a feladatra, amelyre vállalkozott, és amely feladat ellátásáért cserében a társadalom
eltartja, alkalmazza ôt. A nagy kérdés persze mindig az, hogy az ilyen politikusok kerülnek-e a felelôs pozíciókba.
2.
Másrészt: ezek az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« (16.§) biztosító – és pontosan
emiatt – »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« garantálják a
társadalom minden egyes tagjának a teljes életére kiterjedô, alapvetô személyes biztonságát
– az igazságos, tehát tisztességes társadalmi együttmûködés részeként, az együttmûködés
tisztességes feltételrendszerébôl eredô össztársadalmi szintû morális kötelezettségnek eleget
téve. Ezen »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« megrendítése, aláásása a társadalom összes tagja felé tett 25–75 éves kötelezettségek teljesítését, és
a társadalom összes tagjának a mindennapi biztonságát veszélyezteti. Ezért, e rendszereket
fejleszteni, építeni szabad, de évente, kétévente, az éppen aktuális politikai ötletek szerint
rángatni tilos.
3.
Harmadrészt: ezen »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«
mûködésbiztonságának, mûködôképességének az aláásása, megrendítése vagy ellehetetlenítése a fenti összefüggések miatt azt jelenti, hogy az állam – pontosabban a tár-
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sadalom megbízásából és a társadalom által eltartott hatalom – az évtizedek óta fennálló
össztársadalmi kötelezettségek teljesítését lényegében megtagadja megbízóitól és eltartóitól, azaz társadalom tagjaitól.4 Mindebbôl következôen, e rendszereknek a megfelelô
alkotmányos védelmét és stabilitását biztosítani kell. Jól mûködô, »szabad emberhez
méltó demokráciákban«, a »fékek és ellensúlyok« rendszerein keresztül, az öntudatos
polgárok politikai részvétele, és a demokratikus politikai kultúra érvényesülése miatt
ezeknek az életbevágóan fontos társadalmi alrendszereknek az éppen aktuálisan regnáló
hatalom szeszélyeinek való kitettsége, eleve nem jelentôs.

H

A A TÁRSADALOM ÁLTAL, A MONDJUK NÉGYÉVENTE TARTOTT VÁLASZTÁSOKON IDÔLEGESEN MEGBÍZOTT ÉS ELTARTOTT HATALOM SÚLYOSAN

MEGRENDÍTI A FONTOS TÁRSADALMI ALRENDSZEREK STABILITÁSÁT, AKKOR az

elôbb-utóbb a tisztességtelen hatalom bukásához vezet. A tisztességtelen hatalom elsôként erkölcsileg bukik meg. A »morális legitimációját« elvesztett tisztességtelen hatalom elôbb-utóbb politikai és hatalmi értelemben is elbukik.5 Mindazonáltal az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû oktatási és társadalombiztosítási intézmények
aláásására irányuló folyamatos kísérletek tanulsága az, hogy ezen intézmények hosszú
távú stabilitásának, biztonságos és kiszámítható mûködésének az egyértelmû garanciáit
a pártpolitikai szint fölé emelve az alkotmányban kell rögzíteni (20.2.§). A társadalmi
és gazdasági igazságosság (»social and economic justice«) alapvetô kérdéseinek alkotmányos rögzítésével kapcsolatosan hosszú évtizedek óta – aktuálpolitikai, költségvetési

4

5

A fennálló kötelezettségek idôtartamát a legrégebb óta fennálló kötelezettség határozza meg. Például,
ki az, aki a legrégebb óta kezdett el nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási járulékot vagy adót fizetni.
Ha jól belegondolunk a regnáló hatalmak Magyarországon korábban is, akkor buktak meg, amikor
az egészségügy, illetve az oktatás és a felsôoktatás rendszereinek hozzáférhetôségét, igazságosságát
próbálták meg a reformok címén aláásni. A magyarországi politikusok egy része olyan, mint a
Bourbonok a Bourbon-restaurációt követôen, vagy a Stuartok a Stuart-restaurációt követôen: soha
semmibôl nem tanulnak, amibôl érdemes lenne tanulni, és soha semmit nem felejtenek, amit érdemes
és bölcs lenne elfelejteni. Például, fel kellett volna tûnjön, hogy a politikus hiába hiszi azt, hogy
mandátuma és hatalma az örökkévalóságig szól, politikai rezsim hatalma, még soha egyszer sem
vált örökkévalóvá az emberiség ismert történelme során. Meg kellett volna tanulni, hogy a miniszter,
szolga és nem úr, a miniszterek elnöke pedig, a szolgák elöljárója, nem király és nem fáraó; s a politikus, a társadalom eltartott és megbízott képviselôje, nem pedig a választók hûbérura és kormány
vazallusa. A társadalom azért tartja el az általa megbízott politikust, hogy mint fizetésben részesített
megbízottja a köz ügyeit intézze. A társadalom joggal várja el minden politikustól, hogy az mindvégig éles különbséget tegyen a köz ügyei és a saját magánügyei, a közjó, a köz érdekei és hasznai,
és a saját maga és haverjai magánérdekei és hasznai között. Szembesülni kellett volna az ebbôl
eredô legalapvetôbb erkölcsi, emberi és szakmai követelményekkel. Meg kellett volna tanulni, hogy
azért az egészségügybe és az oktatásügybe bukik bele minden hatalom, mert az e szektorokkal való
játszadozás az emberek életével, és életpálya lehetôségeivel való játszadozás is egyben. Az elhibázott,
sokszor megbukott – magánérdekeket szolgáló, és a közösség érdekeivel ellentétes – „reformötleteket”
pedig réges-régen el kellett volna felejteni, ezek újabb és újabb álruhákba bujtatott lopakodó erôltetése helyett.
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és hasonló okokból – általában sajátosan óvatosan és szégyenlôsen fogalmaznak.6
Ennek következtében az alapvetô igazságossági, tehát tisztességességi kérdések megfelelô alkotmányos védelmét nagyon kevés társadalom oldotta meg megnyugtató
módon. E kérdések „elvarratlansága” miatt az elmúlt évtizedekben – jellemzôen gazdasági érdekcsoportok magánérdekei által inspirált vagy megbízott politikusok, lobbisták és „praktikus gondolkodású háttéremberek” részérôl – számos fejlett országban brutális támadások érik a legalapvetôbb társadalmi igazságossági és jóléti rendszereket.7
(MENDOZA, 2015.) Ennek az a legújabb kori tanulsága, hogy szakítani kell az eddigi
óvatoskodással és a szégyenlôsködéssel. Ki kell mondani, hogy a közügyeket, márpedig
tilos bármilyen magán- és üzleti érdeknek alárendelni, és ennek megfelelôen az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« (16.§) biztosító, »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeket« a stabilitás érdekében (20.2.§), valamint minden
egyes polgár személyes biztonsága, és »teljes körû normál funkcionálóképességének«
biztosítása érdekében, megfelelô alkotmányos védelemben kell részesíteni. Az oktatás,
az egészség, a bajba jutottak ellátása, az egzisztenciális biztonság minimumának a garantálása, a munkanélküli és rokkantbiztosítás, a nyugdíjak ügyei és hasonló alapvetô
jelentôségû biztonsági rendszerek ügyei (16–17.§§) nem relativizálhatók, egymással
nem helyettesíthetôk, nem vonhatók össze, és soha nem rendelhetôk alá gazdasági érdekeknek.
Megjegyzendô, hogy még a »minimális (éjjeliôr) állam« hívei is elvárják az államtól
a magántulajdon védelmét, és a szerzôdések kikényszerítését. E ponton képzeljük el,
mi minden szükséges még a legminimálisabb államban is ahhoz, hogy a magántulajdon,
az ahhoz fûzôdô jogok, az ennek az átruházásával kapcsolatos jogok és a szerzôdések
általában biztosítva legyenek. Szükség van például bíróságokra, ügyészségre, ügyvédekre, jogalkotásra, jogrendre, a törvények és a jog betartatására, kikényszerítésére, a
belbiztonság érdekében rendôrségre, és elhárításra, a külsô védelem érdekben honvédelemre és hírszerzésre, utakra, közlekedési és egyéb infrastruktúrára, felszerelésekre,
térfigyelô kamerákra, és sok más hasonló dologra. Belegondoltunk-e már abba, hogy
milyen hatalmas a »minimális (éjjeliôr) állam« mérete? Mekkorák a költségei? Miért
éppen csak ezekre – az egyébként szintén fontos – a tételekre kellene egy társadalomnak
költeni? Tán csak nem azért, mert e tételek azok, amelyek elsôsorban a gazdagabb rétegeknek fontosak? (SUNSTEIN, 2004.)
Tudjuk-e, hogy egy-egy fejlett országban mik az arányai a minimális állammal kapcsolatos kiadásoknak, és a társadalmi igazságossági intézmények kiadásainak? Mik az
arányai a költségvetés összes kiadásának, és a társadalmi igazságossági intézmények
kiadásainak? Érdemes elgondolkodni ezeken a kérdéseken. Tûnjön fel, hogy azok,
akik az alapvetô társadalmi igazságossági rendszerek megnyirbálását propagálják,
6

7

Ez Rawls írásaiban is néha megfigyelhetô, de például F. D. Roosevelt sem tételes alkotmánymódosítást kezdeményezett „a négy alapvetô szabadságjog”, és a „Second Bill of Rights” (ROOSEVELT,
1941, 1944) kapcsán. (SUNSTEIN, 2004.)
Lásd a költségvetési egyensúly, a GDP-arányos deficit, a GDP-arányos államadósság, és néhány
egyéb makrogazdasági és fiskális mutató minden más fontos dolgot felülíró abszolutizálását, és a
végigvitt és folyamatban lévô megszorítási, megtakarítási (austerity) programokat.
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rendre úgy tematizálják a közbeszédet, hogy fel se merüljön mindazoknak, az egyébként
hatalmas állami kiadásoknak a felülvizsgálata, amelyek elsôsorban nekik fontosak. Ha
eddig magától értetôdônek vettük azt, hogy az alapján, hogy éppen ki mit mond a gazdaság éppen aktuális teherbíró képességérôl, mindig kizárólag csak az egészséggel, az
oktatással, a szociális biztonsággal, és a nyugdíjjal kapcsolatos társadalmi igazságossági
rendszerek költségvetéseit lehetne megnyirbálni – azaz a társadalom 98%-ának az
életét és biztonságát fundamentálisan érintô rendszerekkel lehet csak játszani –, akkor
a fenti kérdésekre adott válaszok alapján érdemes elgondolkodni ennek a belénk sulykolt „igazságnak” érvényességén és igazságtartalmán.
Ma már ismert, hogy a fejlett országokban a jólét növekedése, és a gazdaság megfelelô mûködése már egyáltalán nem a GDP további növekedésétôl, hanem a GDP
társadalmon belüli igazságos, tehát tisztességes megoszlásától, azaz a társadalmi igazságosság helyreállításától, és az ezt garantáló intézményrendszerek stabil és kiszámítható mûködésétôl várható. (WILKINSON és mtsai, 2009.) A fejlett országokban a társadalom felsô 20%-ának és alsó 20%-ának a jövedelme és vagyona között, országonként
eltérôen, mintegy 4-12 szeres a különbség. Ez a tény azt bizonyítja, hogy a kapitalizmus
körülményei között is lehetséges a rendszert igazságosabban, tehát tisztességesebben,
és kevésbé igazságosan, tehát kevésbé tisztességesen is mûködtetni. A fejlett országok
között a társadalmon belüli vagyoni és jövedelmi egyenlôtlenségek mértékében megfigyelhetô, sokszoros különbség azt is igazolja, hogy a túlzott egyenlôtlenségek kialakulása
nem a kapitalista rendszerek – természeti törvényszerû – elkerülhetetlen velejárója. Sôt,
az is ismert, hogy azok az országok, amelyekben az egyenlôtlenségek kisebbek, rendre
jobban teljesítenek, mind gazdasági, mind társadalmi értelemben. Az egyenlôtlenség
mértéke emberi döntésektôl függ. (WILKINSON és mtsai, 2009.) Az is ismert, hogy a
skandináv országok jóléte ebbôl a felismerésbôl, és az e felismerésen alapuló igazságos
és tisztességes társadalmi mûködésbôl ered. Nem azért mûködnek jól a skandináv országokban a társadalmi igazságosság rendszerei, mert ôk „gazdagok”. Ezek az országok azért „gazdagok”, mert tisztességesen és igazságosan mûködô társadalmat hoztak
létre és tartanak fenn. (LUNDBERG és mtsai, 2008; MARMOT, 2015a.) Ráadásul a
skandináv országok gazdagságának az általános vélelme, leginkább a viszonylag széles
középosztály és az alsó középosztály átlagos életszínvonalának a láttán alakul ki a külsô
szemlélôkben. Léteznek országok (pl. USA), ahol az egy fôre jutó GDP nagyobb,
mint a skandináv országokban, mégis rosszabbul teljesítenek minden fontos társadalmi
és gazdasági paraméter tekintetében, mert az egyenlôtlenségek lényegesen nagyobbak.

A

GENERÁCIÓK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁS SZÜKSÉGSZERÛSÉGE: HOSSZMETSZETI FOLYAMATOK, KERESZTMETSZETI PILLANATKÉPEK.

A társadalom
örökös folytonosságának, és az egymásra lapolódó generációknak még egy fontos morális jelentôségû következménye van: a »generációk közötti szolidaritás« kikerülhetetlensége és szükségszerûsége. A ma megszületett gyermek szükségletei ellátásának
(óvoda, iskola, egyetem, egészségügy stb.) költségeit, a ma aktív keresôi finanszírozzák.
A ma aktív keresôinek gyerekkori szükségleteinek ellátását, a mai nyugdíjasok finanszírozták, aktív keresô korukban. Nyugdíjaskori ellátásukat, a ma aktív keresôi finanszírozzák. Mire a ma megszületett gyerekek aktív keresôk lesznek (mondjuk 18-25 év
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múlva), a mai aktívak lesznek nyugdíjasok. Az ô akkori ellátásukat, csak az akkori aktív
keresôk, azaz a mostani gyermekek tudják finanszírozni. Ha az ellátás valamilyen magánkonstrukcióban valósulna meg, akkor is az aktív korosztály által elôállított nemzeti össztermék az alapja és a végsô forrása, bármely ilyen kiadásnak. (BARR és mtsai, 2008.)
A hosszmetszeti folyamatok fontos összefüggéseirôl, a folyamat egy-egy keresztmetszeti képe csak megtévesztô, félrevezetô, vagy egyenesen összefüggéstelen pillanatképet
mutat. Az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû« intézmény rendszerekben,
a generációk közötti szolidaritás longitudinális, hosszmetszeti képben értelmezhetô, és
hosszmetszeti folyamatokban nyilvánul meg (16.2.§; 16.8.§). Ha azonban ezt a longitudinális folyamatot bármikor, bármelyik pontján áthasítjuk, és egy keresztmetszeti
pillanatképet vetítünk fel, akkor a keresztmetszeti kép alapján számos megtévesztô és
félrevezetô kérdés tehetô fel. Keresztmetszeti képben a lényegi kérdések nem vizsgálhatók az ilyen rendszerekben. Minden jelenbeli dolognak múltbeli elôzménye, és jövôbeli
folyománya van. Ha egy hosszmetszeti folyamatot, egy adott idôpont a keresztmetszeti
pillanatképe alapján vizsgálunk, akkor elôfordulhat, hogy sem a fontos elôzményekrôl,
sem a fontos késôbbi következményekrôl, sem az egyes részek közötti rendszerszerû öszszefüggésekrôl, kölcsönhatásokról nem veszünk tudomást. Az elôzmények, következmények és a rendszerszerû összefüggések nincsenek benne abban a keresztmetszeti pillanatképben, amit az adott idôpontra vonatkozóan nézünk, mert vagy ez elôtt voltak,
vagy ez után következnek be. Ezért a keresztmetszeti pillanatképben olyan dolgokat látunk, amelyeknek az összefüggéseit csak az idôben elôtte vagy idôben utána lévô dolgok
alapján tudjuk megérteni. Ha egy idôpontban egymás mellett nézzük a kukacot, a
bábot és a pillangót, és nem tudunk arról, hogy a kukacból lesz a báb, a bábból pedig
a pillangó, akkor azt fogjuk hinni, hogy három, egymástól teljesen független dolgot látunk. Csak hosszmetszetben érthetjük meg, hogy ugyanazon dolog, három különbözô
idôbeli állapotát látjuk. A hosszmetszeti és keresztmetszeti képek összekeverésébôl származó „optikai csalódással”, illetve értelmezési és gondolkodási hibával élnek vissza
azok, akik – elsôsorban magán üzleti érdekeik miatt – a társadalom 98%-át olyanról
akarják meggyôzni, ami azoknak a legalapvetôbb érdekeivel, és a személyes biztonságával ellentétes. Ha megfeledkezünk a dolog lényegét adó longitudinalitásról, és a generációk közötti szolidaritás és együttmûködés kikerülhetetlenségérôl, akkor számos
megtévesztô kérdés tehetô fel. Például: (a) Miért én fizessem az idôsek nyugdíját és
ellátását? (b) Miért mi fizessük a fiatalok képzésének a költségeit? (c) Miért az én
adómból fizetik mások gyermekgondozási ellátását? (d) Miért az én adómból fizetik
más egészségügyi ellátását?
Ezek a jól hangzó kérdések – ráadásul a médiából ránk ömlô, „mert én megérdemlem” kultúrájával megspékelve –, a társadalmi igazságosság és alapintézményeinek az
aláásására alkalmasak csak. Válaszok persze léteznek. Különösen akkor, ha a hosszmetszetet nézzük, és figyelembe vesszük az elôzményeket is és a késôbbi következményeket is. Például: (a) Az én adómból most a fiatalok képzését fizetik. Az én képzésemet régebben pedig, azoknak a mostani nyugdíjasoknak a korábbi adóiból fizették,
akikkel kapcsolatosan most nem értem, hogy mi közöm az ô mostani nyugdíjukhoz, és
egészségi ellátásukhoz. (b) Azért az én adómból fizetnek most a gyermekvállalás és
gyermeknevelés terheit felvállalók számára bizonyos juttatásokat, mert például a jövô-
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ben majd az ô általuk most felnevelt gyermekek fogják elôteremteni mindazt, ami majd
az én nyugdíjamhoz és ellátásomhoz szükséges lesz.
Ha csak egy adott idôpontra vonatkozó keresztmetszeti pillanatképet nézünk, akkor
látunk egy gyes/gyed-rendszert, egy bölcsôdei, óvodai, általános iskolai, középiskolai
és felsôoktatási rendszert, egy egészségügyi ellátórendszert, egy szociális ellátórendszert,
munkanélküli biztosítási rendszert, rokkantsági nyugdíjrendszert, baleseti biztosítási
rendszert, fogyatékosellátó és esélykiegyenlítô rendszert, egy nyugdíjrendszert. Miután
szerencsénkre, egyikre sem vagyunk most éppen rászorulva, ezért nem is pontosan értjük, hogy melyiknek mi is a fundamentális jelentôsége annak az élete szempontjából,
akinek most éppen szüksége van valamelyik ilyen rendszerre. A képzelôerônk pedig
nem biztos, hogy elég jó ahhoz, hogy amit nem a bôrünkön, és nem a saját sorsunkon
tapasztalunk meg, azt megfelelô módon el tudjuk képzelni. Nem biztos, hogy bele tudjuk magunkat képzelni mások helyzetébe. (E tekintetben, egyébként annál rosszabb a
helyzet, minél rosszabb az iskolarendszer, minél inkább a tényszerû tudások bebiflázását és regurgitációját erôlteti; minél kevésbé az önálló gondolkodásra, a képzelôerô,
és az empátiás készségek, és hasonlók fejlesztésére fókuszál.) Egyesével se pontosan
értjük, minek mi a jelentôsége, ezeket egymás mellett nézve meg végképp nem értjük,
hogy a 2 éves bölcsôdés, a 10 éves kisiskolás, a 80 éves nyugdíjas, a kórházban fekvô
30, 45, 60 és 78 éves beteg, a 21 éves pályakezdô munkanélküli, meg az 58 éves
munkanélküli, hogyan kerülnek egyáltalán egy csokorban említésre. Azt végképp nem
értjük, hogy ugyan már hogyan lenne ezeknek az embereknek, a problémáiknak, és az
ôket ellátó rendszereknek egymáshoz bármi köze, és hogyan jelentenek ezek egyetlen
nagy, az összes egyénileg nem kezelhetô élethelyzetre vonatkozó »emberközpontú« társadalmi biztonsági, biztosítási, esélyteremtési és igazságossági rendszert.
Nem értjük, mi közünk az óvodához, hisz a gyermekünk most éppen nem óvodába,
hanem már gimnáziumba jár, óvodáskorú unokánk pedig most épp nincs. Nem értjük,
mi közünk az egészségügyhöz, hisz mi most éppen nem vagyunk betegek. Szenvtelenül
hallgatjuk a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos vitákat, de nem érdekel, mert most még
éppen nem vagyunk nyugdíjasok. A kórházak, a munkanélküli biztosítási rendszer, a
rokkant nyugdíjasok helyzete, a létminimum alatt élôk helyzete, a közmunkások helyzete
mind nem érdekel, mert egyrészt nekünk most ilyen problémánk nincs, de ilyen probléma különben is csak a szomszéddal, de leginkább a szomszéd településen fordulhat
elô. Másrészt elhisszük magunknak, hogy mi sérthetetlenek, legyôzhetetlenek és pontosan olyan tökéletesek vagyunk, mint azok, akiket a minket megcélzó reklámklisékben
látunk. Harmadrészt, elképzelni nem tudjuk, tudni, meg nem tudjuk, mi itt a probléma.
Ha szerencsénk van? Soha nem fogjuk megtudni. Ha nincs szerencsénk? Akkor viszont nagyon nagy bajba kerülhetünk. Ha a mostani értetlenkedésünknek, csak a mára
fókuszáló látásunknak, hamis sérthetetlenség érzésünknek, képzelôerô és empátia hiányunknak, és közönyünknek az eredményeképpen sikerült szétverni e rendszerek
rendszerszerû, biztonságos, igazságos, azonos hozzáférésû és elérésû, stabil, kiszámítható és megfelelô színvonalú mûködését, akkor igen komoly bajba kerülhetünk, amikor
mi magunk szorulunk rá ezekre az intézményekre, és ezért végre leesik a tantusz, hogy
mit is kellett volna még akkor megérteni, amikor még nem volt késô.

6.2.§ A TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉS GENERÁCIÓKON ÁTÍVELÔ RENDSZERE

163

Ha most félretesszük ezeknek az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
háttérintézményeknek« a rendkívüli technikai és szakmapolitikai bonyolultságát, és csak
a lényegre fókuszálunk, akkor könnyen érthetô, hogy mirôl van szó. Az emberi élet
összes olyan helyzetére – amikor az ember olyan helyzetbe kerülhet, hogy egymaga már
nem elegendô ahhoz (akár családi, baráti segítséggel sem), hogy képes legyen úrrá
lenni azon a katasztrófa helyzeten –, amely egészségét, életét, testi épségét, egzisztenciális biztonságát, önbecsülését, emberi méltóságát, a szégyenmentes élethez való jogát,
és általában a társadalmi együttmûködésben való részvételhez szükséges »teljes körû
normál funkcionálóképességét« fenyegeti – a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerének a részeként, és az ehhez kapcsolódó morális kötelesség okán – a társadalom olyan intézményrendszereket tart fenn, amelyek a társadalom minden egyes
tagja számára garantálják, hogy az ilyen katasztrófahelyzetben hozzájutnak az adott
élethelyzet és probléma kezeléséhez, és az egzisztenciális és személyes katasztrófahelyzet kivédéséhez szükséges adekvát támogatáshoz. Ezért aztán nem meglepô, ha egy
ilyen, kizárólag longitudinális (hosszmetszeti) folyamatban értelmezhetô rendszer elemeit kaotikusnak és eklektikusnak látjuk egy adott idôpontban felvett keresztmetszeti
pillanatképben, és nem értjük ezeknek sem a lényegét, sem az összefüggéseit (16.8.§).
E problémakörnek a szakmai és koncepcionális hátterét a »közcélú társadalmi kockázatkezelés« jelenti8 (10.4–10.6.§§; 14.10.§; 16.9.§).
Ez az általános és több pillérbôl álló, és az emberi életút összes egyéni, családi szinten nem kezelhetô eshetôségének káros következményeinek a kivédésére, mérséklésére
irányuló »közcélú társadalmi kockázatkezelést végzô«, társadalmi biztonságot garantáló
»társadalmi biztosítási« rendszer ki kell egészüljön a »társadalmi esélyteremtés«, és a
»társadalmi mobilitás« és »társadalmi felemelkedés« elômozdítására irányuló intézményekkel, s köztük is elsô helyen az oktatási-felsôoktatási rendszerrel. Az oktatással nem
a »teljes körû normál funkcionálóképesség« megôrzése vagy helyreállítása, hanem a felnövekvô generációk veleszületett képességeinek és tehetségének a lehetô legszélesebb
körû, és legmagasabb szintû kibontakoztatása, a »társadalmi felemelkedés« lehetôségé8

A »közcélú társadalmi kockázatkezelés« koncepcióját, módszereit a Magyar Tudományos Akadémia, Kockázat és társadalom címmel 1984. január 31-én megtartott ankétján ismertették; többek
között prof. dr. Kindler József, prof. dr. Klinger András, dr. Láng István akadémikus, prof. dr. Vári
Anna, prof. dr. Predmerszky Tibor. A konferencia után döntések születtek a társadalombiztosítás
megújítására vonatkozóan. Az ezzel kapcsolatos munkát végzô kutató-fejlesztô munkacsoport a
rendszerváltó kerekasztal munkájában is részt vett. 1988-ban megalakult intézmény, amely az
akkori Szociális és Egészségügyi Minisztériumban, (a késôbbi Népjóléti Minisztériumban) kapott
helyett könyvtárával, és a társadalombiztosítási és egészségügyi adatbázisokat kezelô számítóközpontjával együtt. 1991-ben a népjóléti miniszter úgy döntött, hogy ezt a szakmai mûhelyt beolvasztja
egy angol–amerikai bankholding fejlesztô intézetébe. Ez a külföldi cég a Népjóléti Minisztérium
épületében a PX Informatikai és Humán Kockázatokat Kezelô, kutató-fejlesztô intézmény helyét
foglalhatta el, s a miniszter döntése alapján könyvtárukat, a társadalombiztosítási és egészségügyi
adatbázist át kellett adják az angol–amerikai bankcsoport, üzleti érdekeltségébe tartozó külföldi cégnek. A kutatócsoport és szakmai mûhely más formákban 2006-ig mûködött, amikor is kormány
határozattal megszüntette. Azóta is falak nélküli szakmai mûhelyként mûködik.
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nek a biztosítása, és a »társadalmi esélyteremtés« az alapvetô célja minden igazságos,
tehát tisztességes »szabad emberhez méltó demokráciának«.
Az egészség például egy olyan dolog, ami általában nem tûnik fel akkor, amikor
megvan, de azonnal feltûnik, amikor megrendül. Mindenki, aki már szenvedett valaha
komolyabb betegségben, pontosan tudja, hogy amikor csak kicsit is komolyabban megrendül valakinek az egészsége, akkor azonnal feltûnik az egészség hiánya. Pontosan
ez a helyzet a társadalmi igazságosság, társadalmi biztonság, kiszámíthatóság és társadalmi biztosítás, valamint a társadalmi esélyteremtés intézményrendszereivel. Amikor
ezek stabilan, megfelelô színvonalon, jó elérhetôséggel mûködnek, akkor sokszor nem
is tûnik fel, hogy léteznek. Ha éppen most szerencsénkre egyikre sem szorulunk rá,
akkor végképp nem tûnik fel a létezésük. De, ha nem mûködik alkalmasan az adott
intézmény akkor, amikor szükségünk lenne rá, az azonnal, félreismerhetetlenül fel fog
tûnni. A polgárok nem kell, hogy feltétlenül értsék minden egyes ágazat összes szakpolitikai és technikai részletét. Az viszont abszolút nélkülözhetetlen, hogy értsék, hogy
ezek a rendszerek az ô életüket és biztonságukat hivatottak garantálni. A saját életbevágó érdekük, hogy azt is értsék, hogy bárki, aki ezeknek a rendszereknek a mûködésbiztonságával játszadozik, az konkrétan az emberek, a polgárok életével, biztonságával
és egzisztenciális biztonságával játszadozik.
Azt sem árt észben tartani, hogy – bármely üzleti biztosításhoz hasonlatosan – nem
valamilyen tényleges, és fizikailag is materializálódó szolgáltatásért, hanem a biztonságunkért, és a valós biztonság érzéséért fizetünk –, az üzleti biztosítónak is, és a társadalmi biztosításoknak is. E tekintetben nincs különbség az üzleti biztosítások és a társadalmi biztosítások között. Mind az üzleti biztosítónak fizetendô díj, mind a társadalmi
biztosítónak levont járulék azt a jövedelmünket csökkenti, amelyet akár másra is költhetnénk. A biztonságot az jelenti, hogy az adott szolgáltatást igénybe vehetjük akkor,
ha szükségünk lesz rá. A társadalmi biztosítások esetén az életútra, és az összes negatív
életeseményre szóló biztonságért fizetünk. Senki nem azért fizet, hogy ebbôl az ô szíve
átültetésére, az ô csípôprotézisére, és az ô munkanélküli, rokkantsági, keresôképtelenségi biztosítására és hasonlókra – ha kell, ha nem kell – ténylegesen pénzeket is fordítson a társadalom. Ezért nem azon kell bosszankodni, mondjuk 35-50 évesen, hogy
„még egy mûtétet sem hajtottak végre rajtunk, még a szívünket sem ültették át, csípôprotézist sem ültettek belénk, pedig már mennyit fizettünk”. Annak kell örülni, ha egész
életünkben sokat fizetünk be, mert az annak a biztos jele, hogy magas volt a jövedelmünk. Annak is örülni kell, ha jó sokáig „semmit sem kapunk érte cserébe” – a személyes és egzisztenciális biztonság garantálásán kívül. Ez ugyanis annak a biztos jele,
hogy egészségünk kiváló, van munkánk és jövedelmünk, és egyetlen olyan helyzetbe
sem kerültünk, ami egzisztenciális biztonságunkat vagy jól létünket veszélyeztette volna.
De, ne tévedjünk! Attól, hogy sebezhetetlennek és természetfelettinek érezzük magunkat, s attól, hogy hatnak ránk az ilyen irányú, és hamis biztonságérzetet és hamis sebezhetetlenség érzést sulykoló marketingkampányok, egyáltalán nem vagyunk sem sebezhetetlenek, sem természetfelettiek. A Marlboro Man sem az. Közülük már legalább
négyen haltak meg dohányzással összefüggô betegségben. (PEARCE, 2014.) Az önmagunk sebezhetetlenségének a hamis biztonságérzete csak egy illúzió. Az ember sebezhetôsége, esendôsége objektív tény, noha sokan nem vesznek errôl tudomást, és a
hamis biztonságérzet illúziójába ringatják magukat. (NUSSBAUM, 2004, 2013.)
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Az „élet nagy lottójátékában” (18.4.§) (RAWLS, 1999a) kizárólag mindig csak
utólag tudhatjuk meg, hogy ki volt az a szerencsés, akinek nagyon sok adót és járulékot
kellett fizetni, mert egész életében magas jövedelmei voltak. Azt is csak utólag tudhatjuk
meg, hogy ki volt az, aki szerencséjére semmit sem kapott a befizetett járulékaiért cserébe, mert szerencsés volt, és soha nem került kétségbeejtô helyzetbe. Kockázatok populációs, vagy csoportos szinten kalkulálhatók. Csakhogy, egy káresemény adott csoportra kalkulált valahány százalékos bekövetkezési valószínûsége semmit nem mond
arra vonatkozóan, hogy a kockázati csoport egy konkrét tagjában az a bizonyos esemény bekövetkezik-e vagy sem. (BARR, 2001.) Az onkológiai osztályok, a kardiológiai
osztályok, általában a kórházak és a temetôk csupa olyan emberrel vannak tele, akik
úgy tudták, hogy a baj csak a szomszéddal és másokkal fordulhat elô. Miután tapasztalataink szerint az autós, és az autós biztosítási hasonlatokat sokan szeretik használni
társadalmi biztosítási problémák kapcsán is, a fentiek illusztrálására mi is egy autós
biztosítási példát említünk. Mindenki örül, ha a biztosítója jó sok pénzt fizet. Mondjuk,
ha a CASCO-biztosítása alapján a biztosítója kifizeti a ronccsá tört autója árát. Ennél
csak egy jobb dolog fordulhat elô: az, ha soha nem a mi autónk törik rommá, és soha
nem nekünk fizet a CASCO. Ezt kellene egyszer jól megérteni az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû« társadalombiztosítási rendszerekkel kapcsolatosan is.

M

I IS LENNE A RACIONÁLIS DÖNTÉSÜNK AKKOR, HA PÉLDÁUL EGYÁLTALÁN NEM LÉTEZNÉNEK BIZTOSÍTÁSOK? Ha nem lenne társadalmi nyugdíj-

biztosítás, vagy nem lennének üzleti magán-nyugdíjbiztosítások, akkor milyen lenne a
racionális öngondoskodási döntés? Hány évre kellene felhalmozni a nyugdíjkorhatár
utáni évekre a forrásokat? A nyugdíjkorhatár és a várható élettartam közti, mondjuk
átlagosan 10-15 év idôtartamra? Vagy figyelembe véve, hogy sokan élnek 85, 90, esetleg
százéves korig a várható maximális idôtartamra? (BARR és mtsai, 2008.) Ha egyénileg
csak az átlagosan várható élettartamra halmozunk fel, akkor lényegesen kisebb összeget
kell elvonni az aktuális életünk finanszírozására való forrásokból, de ilyenkor nincs válasz
arra, hogy mi történik akkor, ha az a „balszerencse” ér minket, hogy tovább élünk, mint
az átlag. Racionálisan arra a szcenárióra kell felkészüljünk, hogy „pechünkre” nagyon
sokáig élünk. Erre a potenciálisan, akár 2-3-szor is hosszabb idôre, 2-3-szor több forrást
kell kivonjunk a mindennapi életünk finanszírozásából, az átlagos túlélési idôtartamhoz
képest. (BARR, 2001.) Ezt reálisan nagyon kevesen tudják megtenni, és a legvalószínûbb az, hogy ténylegesen senki nem fogja megtenni.
Az ilyen – a múltban bekövetkezett, és a jövôben is várhatóan ismétlôdô eseményekre
vonatkozó tényekbôl – statisztikai alapon kalkulálható kockázatok szétporlasztásának a
problémáját még a magán-nyugdíjbiztosítások is meg tudják már oldani. A hosszú élettartamot, mint kockázatot még a magán-nyugdíjbiztosítások is szét tudják porlasztani a
biztosítottak között. Az egzisztenciális biztonság, egész életre szóló garantálása szempontjából azonban van néhány olyan elemi fontosságú dolog, amit az üzleti biztosító
nem tud garantálni, nem tud teljesíteni, mert a dolgok természetébôl eredôen alkalmatlan
rá. Az üzleti biztosítókba sok mindenki hajlamos olyan dolgokat, képességeket belelátni,
amik nem még egyelôre nincsenek bennük, hanem soha nem is lesznek, mert nem is tudnak meglenni bennük. Bizonyos illúziókkal le kell számolni. Már csak azért is, mert
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groteszk, de veszélyes is az, amikor a társadalmi egészségbiztosításon vagy társadalmi
nyugdíjbiztosításon olyat kérünk számon, amit a félrevezetô propaganda hatására beleképzelünk az üzleti biztosításokba, noha azokban, arra a bizonyos problémára végképp
semmilyen megoldást nem lehet találni.

M

I TÖRTÉNIK A MAGÁN-NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSOKKAL EGY OLYAN VILÁGVÁL-

2008-AS VÁLSÁG, amikor is számos nyugdíjalap elolvadt, eltûnt, és a válság egyik fô mögöttes problémáját, épp a viszontbiztosítások mögötti
biztosítékok „toxikussága” jelentette? (BLYTH, 2015.) Ilyenkor a bajba jutott tôkefedezeti
magán-nyugdíjbiztosító nem tud nyugdíjat fizetni, mert az alapok eltûntek vagy elértéktelenedtek, a viszontbiztosítások és a mögöttes fedezeti rendszer pedig összeomlott. Ez
történt 2008-ban. Nem csak a nyugdíjalapok elolvadása, eltûnése vagy eltôzsdézése a
probléma. Ha a gazdaság outputja egy-egy szisztémás válság következtében (vagy akár
a társadalom elöregedése miatt) jelentôsen lecsökken, akkor a tôkefedezeti rendszerek teljesítôképessége is megrendül. A korábban felhalmozott tôkét ugyan fel lehet élni, de a
korábban felhalmozott tôke jelenlegi hozama csak akkor megfelelô, ha a gazdaság megfelelôen mûködik. (BARR, 2001.) Magas infláció esetén, a korábban felhalmozott tôke
felélése hamar bekövetkezik. A tôkefedezeti rendszerek egyáltalán nem nyújtanak többletbiztonságot a felosztó-kirovó rendszerekhez képest. (BARR és mtsai, 2008.)

M

SÁG ESETÉN, MINT A

I TÖRTÉNIK GAZDASÁGI VÁLSÁG IDEJÉN A FELOSZTÓ-KIROVÓ RENDSZERÛ TÁRSADALMI NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSOKKAL? Itt a nyugdíjasok nyug-

díját a mindenkori aktív munkavállalók járulékaiból fizetik. Nincs tôkefedezeti alap,
amely elolvadjon, vagy kézen-közön eltûnjön. (BARR, 2012.) Válság és tömeges munkanélküliség esetén nem az történik, mint a tôkefedezeti nyugdíjalapok és a viszontbiztosítások bedôlésekor. Azaz, nem az történik, hogy eddig volt nyugdíj, mostantól pedig
egyáltalán nincs nyugdíj. A legrosszabb, ami egy járulékokból finanszírozott (felosztókirovó) társadalmi nyugdíjbiztosítási rendszerben súlyos válság, és tömeges munkanélküliség esetén történik, az nem az, hogy nem lesz nyugdíj, hanem az, hogy nyugdíj
lesz, csak átmenetileg lehet, hogy kevesebb lesz annak havi összege. (BARR, 2001.)
Miért? Azért, mert a tömeges munkanélküliség esetén, mondjuk 25-30-40%-os munkanélküliség esetén, nem csak a munkanélküliség a tömeges. A foglalkoztatottság is tömeges (60-70-75%). Azaz, még mindig tömegek fizetik a járulékokat. Csak ez a
tömeg kisebb, mint normális esetben. (BARR és mtsai, 2008.) A felosztó-kirovó rendszer nemcsak tömeges munkanélküliség, de a magas infláció esetére is szinte automatikus védelmet nyújt. (BARR, 2001.) Magas infláció esetén elôbb-utóbb ugyanis a
bérek is elkezdenek inflálódni. Csökkenô reálérték mellett, egyre nagyobb a bérek névértéke. Ezért egyre nagyobb a járulékok névértéke is. A nyugdíjak reálértéke ugyan
csökken, de az a helyzet nem áll elô, hogy egyáltalán nincs nyugdíj, mert eltûnt vagy
elértéktelenedett volna a tôkefedezeti alap. (BARR és mtsai, 2008.)

V

ÉGÜL RÖVIDEN KI KELL TÉRJÜNK A „TÁRSADALOM ELÖREGEDÉSÉNEK”
A PROBLÉMÁJÁRA,

mert több – üzleti érdekek által generált – félreértés lengi
körül ezt a kérdést. Elôször is önmagában félrevezetô (és bizonyos értelemben sértô)
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elöregedési problémának nevezni azt, hogy egyre többen élnek, egyre hosszabb ideig a
fejlett társadalmakban. Ennek egyik következménye, hogy – ha a nyugdíjkorhatárt változatlannak vesszük –, akkor egyre kevesebb aktív munkavállaló bérébôl, egyre több
idôs ember nyugdíját és ellátását kellene fedezni. Ez akkor okozna problémát, ha semmilyen technológiai fejlôdés nem történne, az élômunka és a fizikai tôke (eszközök,
gépek, robotok stb.) aránya és kibocsátása, fix és stabil lenne (vagy a társadalom szótlanul tûrné, hogy a technológiai fejlôdés és a robotizáció révén elôálló többlethasznokat
szinte teljes mértékben kisajátítsa magának egy szûk réteg). Ha azonban van technológiai fejlôdés, akkor elôfordulhat, hogy kevesebb ember, jobb technológiával, legalább
akkora outputot tud produkálni, mint régen több ember fejletlenebb technológiával.
Márpedig a jelenkor egyik alapvetô jellegzetessége a felgyorsult technológiai fejlôdés.
(BARR, 2001.) A robottechnológia drámai fejlôdésével kapcsolatos fô aggodalom
éppen az, hogy feleslegessé válhat az élômunka, s épp emiatt javasolta Bill Gates a
robotok adóztatását. (FRENCH, 2017.) Ha tehát, a technológiai fejlôdés eredményeképp egyre kevesebb ember is, egyre többet tud termelni, akkor az az önmagában örvendetes tény, hogy egyre többen élnek, egyre hosszabb ideig, nem okozhat problémát
a járulékfedezeti nyugdíjrendszer stabilitása szempontjából. Miért? Azért, mert nem
ez a probléma. (BARR, 2001.) Ha stabilitási probléma lépne fel, az nem az úgynevezett elöregedés, hanem más ok miatt lépne fel. Ilyen ok lehet az, amikor a megnövekedett kibocsátás növekményét egy szûk réteg magának fölözi le. Az életkor meghoszszabbodása, és az idôsebb emberek részarányának a növekedése a társadalmi belül
önmagában egyáltalán nem érv a tôkefedezeti magánnyugdíj mellett, és nem érv a járulékfedezeti társadalmi nyugdíjbiztosítás ellen. (BARR és mtsai, 2008.) Ennek a további részleteibe azonban itt, ebben a részben nem tudunk belemenni.9 Ebben a részben a társadalom örökös folytonosságának az összefüggéseit, következményeit, és a
»generációk közötti szolidaritás« jelentôségét akartuk érzékeltetni néhány példa mentén.
Számos a generációk közti szolidaritás témakörébe tartozó részletet itt nem tudunk
megtárgyalni. A »generációk közötti szolidaritás« problémakörére és bizonyos itt nem
tárgyalt részletekre a késôbbi részekben még visszatérünk.

6.3.§ A két erkölcsi képesség

M

INDEN EMBER SZÜLETÉSÉTÔL FOGVA KÉT ALAPVETÔ ERKÖLCSI ERÔ-

(i) az egyik »az igazságosságérzet képessége« (»the capacity for a
sense of justice«); (ii) a másik »a saját javunk, érdekeink, céljaink saját magunk általi
9

VEL BÍR:

Akit e kérdés részletei érdekelnek, azoknak Nicholas Barr (London School of Economics), és a
közgazdasági Nobel-díjas Peter Diamond (Massachusetts Institute of Technology) nyugdíjrendszerekrôl közösen írt könyvét ajánljuk elolvasásra. Barr & Diamond: Reforming Pensions: Principles
and Policy Choices, Oxford University Press, 2009; Nicholas Barr: Economics of The Welfare
State, 5th ed., OUP, 2012, és a The Welfare State as Piggy Bank, OUP, 2001, könyvei is alapvetô
fontosságú fejezeteket tartalmaznak a nyugdíjrendszerekrôl és az azokat körüllengô – üzleti érdek
által vezérelt jól hangzó ámde – hamis és félrevezetô mítoszokról.
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meghatározásának a képessége« (»the capacity for our own conception of the good«).
Ez a két erkölcsi képesség minden ember veleszületett képessége, s az emberek közti
egyéni eltérések ellenére, lényegileg azonos normál tartományon belül van. A »két erkölcsi képesség«, valamint az »ész és az értelem« az alapja a »polgárok, mint szabad és
egyenlô személyek« eszményének. A polgárt szabadnak és egyenlônek tekintjük, ha a
társadalmi együttmûködésben való részvételhez minimálisan szükséges mértékben jelen
van ez a »két erkölcsi képesség«, és az ész (ítélôképesség, gondolkodás és következtetés).
Az ítélôképesség, a gondolkodás és a következtetés képessége, a két erkölcsi képesség
fontos, és lényegi kiegészítôi. A fontos »polgári és együttmûködési erények« (12.6.§;
19.3.§; 20.2.§) kifejlôdéséhez és gyakorlásához, mind a két erkölcsi képességre, mind
az értelemre, ítélôképességre, gondolkodásra és következtetésre szükség van.
Fontos felfigyelni arra, hogy a »két velünk született erkölcsi képesség« nem a ténylegesen realizált erkölcsi képességre, hanem az ezek realizálásához szükséges képességre
vonatkozik. Így például gyermekek esetében, függetlenül attól, hogy igazságosságérzete
(erkölcsi érzéke), és a saját érdekei felismerésének a képessége mennyire van kifejlôdve,
az ezek majdani realizálásához szükséges képesség miatt, az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója« rájuk is teljes mértékben kiterjed.
Az »igazságosságérzet képessége« azt jelenti, hogy képesek vagyunk megérteni, alkalmazni a társadalmi együttmûködés igazságosságára, mint tisztességességére vonatkozó politikai szintû igazságossági elveket, továbbá nem egyszerûen betartjuk az ebbôl eredô szabályokat, hanem belsô meggyôzôdésbôl eredôen is általában eszerint cselekszünk (23.6.§).
A »saját érdek saját magunk számára való meghatározásának a képessége« a másik
fontos erkölcsi képességünk. Itt polgároknak a saját javuk és érdekeik, saját maguk
általi felismerésére, saját céljaik és saját élettervük, saját maguk általi kialakítására, és
saját sorsuk, saját maguk általi irányítására, s ha úgy tetszik az önrendelkezésre vonatkozó erkölcsi képességérôl van szó. Ez arra való képességünk, hogy legyenek saját magunk által, a saját magunk számára meghatározott értékeink, érdekeink, képesek legyünk ezeket felismerni, szükség esetén felülvizsgálni és korrigálni, továbbá észszerûen
törekedni ebbôl eredô céljaink elérésére. Itt nemcsak alkalmi vagy rövid távú közönséges
érdekekre kell gondolni, hanem realisztikus életcélokra, értékrendre és ezekkel kapcsolatos élettervekre. Az érdekek és célok felülvizsgálatának a képessége, ebben az értelemben az életcélok és élettervek felülvizsgálatának, és szükség szerinti korrigálásának
a képességét, azaz egyfajta racionális alkalmazkodási képességet is jelent. Érdekeink,
céljaink, értékrendünk és életcéljaink meghatározásáért mi vagyunk a felelôsek. Ez egyben azt is jelenti, hogy nincs szükségünk külsô szereplôre, felsôbb hatalomra, tekintélyre, és hasonlókra ahhoz, hogy majd az határozza meg helyettünk a mi számunkra
azt, hogy nekünk mi a jó, mi az érték, mi az érdekünk, hogy mi legyen az élettervünk,
hogy viselkedjünk és mit csináljunk; mégpedig azért, mert ezt mind mi magunk meg
tudjuk határozni saját magunk számára, s bármire is jussunk e kérdésekben a következményei minket érintenek, és nekünk kell együtt élni a saját magunkra vonatkozóan
meghozott döntéseink következményeivel.
A saját érdekeinkre vonatkozó elképzeléseink az életcéljaink és egyéb céljainknak
egy olyan rendszerét adják meg, amelyek együttesen azt fejezik ki, mit tartunk fontosnak
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és értékesnek az életben, mit tartunk teljes értékû emberi életnek, mik a legfontosabb
értékeink. Ezeknek a belsô tartalmával, az értékrendünk helyességével, érdemességével
a politikai szintû igazságossági koncepció nem foglalkozik, feltéve, hogy ezek az érdekek,
életcélok és kapcsolódó élettervek az igazságosság, tehát a tisztességesség keretei között
maradnak. Ha ezek az egyéni érdekek és életcélok mások jogos és méltánylandó érdekeinek, önérzetének, önbecsülésének, méltóságának a megsértésével, megtagadásával
vagy semmibevételével járnak, akkor viszont a politikai szintû igazságossági koncepció
kereteibe ütköznek. Ha például valakinek az a célja, hogy minél több rabszolgája legyen, vagy például az a célja, hogy minél korlátlanabb hatalma legyen, hogy a közösbôl
minél nagyobb vagyonra tudjon szert tenni, vagy minél többeken uralkodhasson, az
már a »politikai szintû igazságossági koncepció« kereteibe ütközik, mert olyan a »reciprocitás elvével« ellentétes, aszimmetrikus viszonyokra tör, amelyek se nem igazságosak,
se nem tisztességesek, és az aszimmetria miatt szélsôségesek. Tehát a gátlástalan »egoista«, a »tisztességtelen«, a »rossz« és a »gonosz« (5.7.§) céljai teljes mértékben ellentétesek a »politikai szintû igazságossági koncepcióval«. Ezt a – lényegében minden »mérsékelt átfogó filozófiai, vallási és erkölcsi doktrína« szempontjából – neutrális politikai
igazságossági korlátozó feltételt leszámítva, minden egyes személy saját maga határozza
meg, a saját maga számára, a saját érdekeivel, életcéljaival, az élet értelmével, és ebbôl
eredô értékrendjével és életterveivel kapcsolatos saját nézeteinek a belsô tartalmát, mégpedig azon »átfogó doktrína« alapján, amelyiket legérvényesebbnek hisz.
A »két velünk született erkölcsi képességünk« nem csak azt jelenti, hogy megvan a
minimálisan szükséges képességünk arra, hogy egész életünkön át képesek legyünk részt
venni a – mindenki számára kölcsönösen elônyös, és a »reciprocitáson (viszonosságon)«
és »szimmetrikus viszonyokon« alapuló – társadalmi együttmûködésben. Emellett azt
is jelenti, hogy az együttmûködés tisztességes feltételeit nemcsak tudomásul vesszük és
betartjuk, hanem e tisztességes feltételeket önmagukban való értéknek is tartjuk, saját
belsô meggyôzôdésünk alapján (7.§; 23.6.§).
Figyeljük meg, hogy ennek az az egyik érdekes következménye, hogy például az »egoista« nem felel meg ennek a követelménynek (5.7.§). Az önérdek felismerése és érvényesítése terén jól áll, de az »erkölcsi érzéke«, az »igazságérzetre való képessége« hiányzik.
Morális tartalmú érzései nincsenek. Csak akkor tartja be a tisztességesség szabályait,
ha érdekei úgy diktálják. Az emberi természet elválaszthatatlan részét képezô alapfokú
erkölcsi érzései és attitûdjei hiányoznak. Ebben az értelemben az »egoista«, a »tisztességtelen«, a »rossz« és a »gonosz« esetében hiányzik a személy egyenlôségének a feltételét
jelentô »két erkölcsi képesség« egyike, azaz ôk valójában nem tekinthetôk »egyenlônek«
és »egyenlô polgárnak«, a tisztességes társadalmi együttmûködésben való részvételhez
szükséges képességek alapjan. Külön elgondolkodtató, hogy a közgazdaságtan alapvetô
modelljei alapvetôen a »homo economicus«, azaz a »hasznossági (utility) funkcióit« – a
vágyainak és szükségleteinek kielégítése révén – maximalizáló »racionális egoista« modelljén alapulnak. De e kérdéskört itt most nyitva hagyjuk.
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6.4.§ A személy koncepciója: normatív és politikai
versus metafizikai vagy pszichológiai

A

POLITIKAI SZINT VERSUS AZ ÁTFOGÓ DOKTRÍNÁK. Korábban már részleteztük a »politikai szintû igazságossági koncepció« és az »átfogó filozófiai, vallási
és erkölcsi doktrínák« közötti különbségeket, és azt is, hogy ennek fényében mi a jelentôsége, szerepe és funkciója a »politikai« szint elkülönítésének. Emlékeztetôül: a »politikai szintû igazságossági koncepció« a »politika felségterületére« (20.3.§), korlátozódik;
a társadalom összes tagját érintô fô politikai, társadalmi és gazdasági intézményekre,
a »társadalom alapvetô struktúrájára« (»basic structure«) (9.§) leszûkítve, fogalmaz meg
normatív politikai szintû igazságossági elveket és szabályokat. Ezzel szemben az »átfogó
doktrínák« (»comprehensive doctrines«) az élet egyéb kérdéseire is kiterjednek, ami társadalmi konfliktusok és megosztottság forrása lehet.
A cél az, hogy e »politikai szintû igazságossági elvek« kapcsán létre tudjon jönni, a
lehetô legtöbb »mérsékelt átfogó doktrína« »átfedô konszenzusa« (12.3.§; 21.§) azáltal,
hogy a »mérsékelt átfogó doktrínák« szempontjából a politikai elvek egyrészt neutrálisak,
másrészt viszont a saját átfogó elveikbôl kiindulva elfogadhatók, s azokkal kompatibilisek. Ezt a személyre vonatkozó politikai szintû igazságossági koncepcióban is le kell
képezni. A személyre vonatkozó koncepció a »politikai szintû igazságossági koncepció«
része, és szigorúan arra leszûkítve került megfogalmazásra. Ezért kerüli meg, hogy valamilyen átfogó vallási, filozófiai, metafizikai, erkölcsi vagy pszichológiai tanokból építkezzen. Így például e tanok személyre, énre, tudatra, szabad akaratra és a hasonlókra
vonatkozó részletes elképzeléseivel ugyan nem ellentétes, nem inkompatibilis, de nem
egyik vagy másik részletes és átfogó koncepcióra épül. Itt nem arról van szó, hogy az
»igazságosság politikai koncepciója«, bármelyik átfogó nézetrendszer igazságát megkérdôjelezné vagy tagadná. A politikai szintû koncepció önállósága, függetlensége
azért fontos, mert így kerülhetô el az, hogy az átfogó doktrínák közötti – akár évszázadok óta fennálló – ellentétek „begyûrûzzenek” a politikai szintre. Így kerülhetô el, hogy
a társadalom összes tagját érintô politikai igazságossági kérdések helyét az átfogó doktrínák közötti, esetenként akár évszázados lezáratlan viták vegyék át. (RAWLS, 1999c.)
Az »átfogó doktrínák« közötti »átfedô konszenzus« (12.§; 21.§) létrejöttének esélyei
csak akkor teremthetôk meg ha (i) a politikai koncepció konzekvensen és szigorúan elkerüli, hogy állást foglaljon egyik vagy másik »átfogó doktrína« igazsága, vagy helytelensége ügyében; (ii) ezért egyik doktrína tanait sem „veszi kölcsön”, nem azokra épít;
(iii) ugyanakkor bármely »mérsékelt átfogó doktrína« által eleve elfogadhatatlan tétel
megfogalmazását igyekszik elkerülni, és (iv) ezáltal igyekszik kompatibilissé tenni magát
mindegyik mérsékelt átfogó doktrínával. (RAWLS, 1987.)
Ez nem értékmentességet jelent. Olyan igazságossági, tehát tisztességességi elvek kerülnek megfogalmazásra a politikai koncepcióban, amelyek jó eséllyel minden jelentôs
átfogó és mérsékelt doktrína által, a saját értékeik alapján elfogadhatók. (RAWLS,
2001.) Így kell érteni azt a korábban már említett megfontolást is, hogy a saját érdekeink, céljaink, életterveink együttesen kifejezik, hogy mi a fontos számunkra az életben,
és mit gondolunk az emberi élet értelmérôl és az értékekrôl. Ezt a saját értékrendünk,
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és a saját magunk által igaznak és érvényesnek gondolt vallási vagy filozófiai, vagy erkölcsi nézetrendszer alapján alakítjuk ki; mindenki a saját magáét a saját értékrendje,
nézetrendszere alapján. A »politikai szintû igazságossági koncepció« nem tud és nem
is akar errôl a belsô, átfogó jellegû értéktartalomról értékítéletet mondani, és nem is
akarja, és nem is akarhatja ezt a személy helyett meghatározni. A »politikai szintû
igazságossági koncepció« azokat a tág, ámde áthághatatlan kereteket adja meg, amelyen
belül az egyéni célok, értékek, érdekek mérsékeltnek számítanak és elfogadhatók. Az
ezen kívül esô egyéni célok, értékek, érdekek pedig szélsôségesek, tisztességtelenek és
elfogadhatatlanok, mert a reciprocitás elvének (5.3.§) a tagadása miatt súlyosan sértik
mások alapvetô jogait (pl. fajelmélet, rabszolgaság, hatalomra törekvés pénzért, vagyonért, az uralkodás érzéséért, vagy az önkényeskedés öröméért). (RAWLS, 2001.)
A »személy és a polgár politikai koncepciója« (19.§) nem csak az »átfogó filozófiai,
vallási és erkölcsi doktrínák« eszméitôl független. Az »emberi lény« biológiai vagy pszichológiai tudományok szerinti – normatív többlettartalom nélküli – tudományos meghatározásaival sem keverendô össze a »személy politikai koncepciója«. A biológia, a pszichológia
a saját tudományos szabályainak megfelelôen nem használ fel olyan eszméket, mint például
a »két velünk született erkölcsi képesség«, vagy a »politikai szintû« »polgári és együttmûködési
erények« (19.§; 20.2.§), vagy ha ilyeneket érint, akkor azt leíró és nem elôíró, normatív
módon teszi. A leíró mód (a „mi van?” kérdése), és az elôíró, normatív mód (a „mi kellene,
hogy legyen” kérdése) soha nem keverhetô össze (5.5.§).

M

INDEZEK UTÁN FELMERÜLHET A KÉRDÉS: ha nem a »mérsékelt átfogó vallási, filozófiai és erkölcsi doktrínákból« építkezik az »igazságosság politikai
koncepciója«, akkor mégis honnan veszi a személyre vonatkozó értékeit, nézeteit?
A válasz erre az, hogy a demokratikus társadalmak több évszázados történelmi fejlôdése során számos érték, nézet és gyakorlat kialakult, letisztult és beépült a demokratikus társadalmak kultúrájába. Ezek történelmi, politikai és politikatörténeti írásokban,
politikusi beszédekben és visszaemlékezésekben, ezzel kapcsolatos szakirodalmakban,
sikeresnek tartott demokráciák alkotmányaiban, alapjogi nyilatkozataiban, nemzetközi
szervezetek releváns alapjogi, emberi jogi dokumentumaiban, és sok más hasonló írásban elérhetôek. Ezek kiváló alapot adnak arra, hogy az »mérsékelt átfogó doktrínáktól«
független, ámde a demokratikus társadalmak kultúrájában implicit módon jelenlévô,
és az átfogó doktrínák által is történelmileg régóta ismert (és általában nem ellenzett)
szempontokat, értékeket, elveket leljünk fel a »személyre vonatkozó politikai koncepció«
(és általában az egész politikai koncepció) – átfogó doktrínáktól független – kialakításához. És itt nagy értékekrôl beszélünk! (19.§) Érdemes megfigyelni, hogy egy-egy
sikeresebb demokratikus ország polgárai milyen büszkék a demokráciájukra, a demokratikus értékeikre, és általában a demokratikusan mûködô társadalmukra. Történelmi
példák azt mutatják, hogy a jól mûködô demokráciák polgárai nemcsak büszkék a demokráciájukra, de szükség esetén fegyverrel is készek azt megvédeni. A következô két
fejezetben végigvesszük, hogy (i) milyen értelemben tekinthetôek a polgárok egyenlônek, (4.5§) és (ii) milyen értelemben tekinthetôek szabadnak (4.6§).

172

6.§ A POLGÁROK MINT SZABAD ÉS EGYENLÔ SZEMÉLYEK

6.5.§ A polgár mint egyenlô személy

A

POLGÁROKAT ABBAN AZ ÉRTELEMBEN TEKINTJÜK EGYENLÔNEK, HOGY –
a társadalmi együttmûködésben való részvételhez minimálisan szükséges mértékben – rendelkeznek azzal a »két erkölcsi képességgel«, amely lehetôvé teszi, hogy egész
életükön át »teljes körû normál funkcionálóképességgel« képesek legyenek részt venni a
társadalmi együttmûködésben; s így a társadalom egyenlô és egyenjogú tagjai lehessenek. Mint korábban említettük az »egoista« nem felel meg ennek a feltételnek, mert a
két erkölcsi képessége közül az »igazságérzetre való képessége« hiányzik (5.7.§, 6.3§).
A hataloméhes »igazságtalan«, a »rossz« és a »gonosz« (5.7.§) pedig antiszociális,
motivációi, és az igazságossági elvek gátlás nélküli áthágása miatt nem felelnek meg
ennek a feltételnek, mert eleve nem társadalmi együttmûködésben gondolkodnak.
Számos fontos következménnyel jár az, hogy a polgárok egyenlôségének az alapja
a »két velünk született erkölcsi képesség«, azaz az »igazságérzet képessége«, és az »önérdek felismerésének és érvényesítésének a képessége«.

1.
A POLITIKAI SZINT ÉS A NEM POLITIKAI SZINTEK, ÉS SZERVEZÔDÉSEK SZÉTVÁLASZTÁSA . Az egyik fontos következmény, hogy a társadalom »politikai« szintjét,
azaz a »politika felségterületét« (20.3.§) ezzel is elválasztjuk a »nem politikai szintek«
számos társadalmon belüli szervezôdésétôl, egyesületétôl, szervezetétôl. Ezek egy része
nemcsak „szervezôdés”, hanem közösség is. Így például az egyházak, az egyházi gyülekezetek, a tudományos társaságok, az egyetemek, a kulturális intézmények, a sportegyesületek és csapatok, a cserkészek, a kulturális és érdekképviseleti szervezetek, és a
hasonlók, a legkülönbözôbb értékrend és célrendszer szerint szervezôdhetnek. A belsô
életüket úgy szervezik, irányítják, ahogyan akarják. A polgárok ahhoz csatlakozhatnak
önkéntes döntésük alapján, amelyik a szívüknek a legkedvesebb, feltéve, hogy megfelelnek a tagsági követelményeknek. E társadalmon belüli, nem politikai szervezôdések,
közösségek – meglehetôsen tág keretek között –, lényegében olyan exkluzivitási, tagfelvételi, tagkizárási szabályokat, és olyan belsô hierarchiát mûködtethetnek, amilyent
akarnak. Ezeknek a »politika felségterületén kívüli« nem politikai szintû társadalmi
szervezôdéseknek, és a köréjük szervezôdô közösségeknek alapvetô fontosságú szerepe
van a társadalom életében. Ezek szövevényes rendszere alkotja a társadalomnak azt a
szövetét, amelynek létezése a társadalom egésze, és a társadalmi kohézió szempontjából
oly fontos. Az ilyen nem politikai szervezôdések akkor tudnak virágozni, és azért tudnak
virágozni, mert a »politikai felségterületén kívül« vannak. A »politikai szint« általános
politikai igazságossági koncepciója kereteket ad a legfontosabb kérdésekben, de semmilyen módon nem interferálhat a »nem politikai« szervezôdések életével.
A »nem politikai szervezôdések« oldaláról a legfontosabb követelmény, hogy ne próbálják meg saját speciális értékrendjüket, szabályrendszerüket a »politika felségterületének« a részévé tenni. Miért? Azért, mert az azt jelentené, hogy az államhatalmat
(amiben minden polgárnak azonos a részesedése) egyesek arra próbálnák meg eltéríteni, hogy más – velük egyenlô morális és alkotmányos státuszú – polgártársaikra az
állami hatalom kényszerítô eszközeivel ráerôszakolják speciális belsô értékrendjüket,
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világnézetüket. Ugyanakkor az állam sem avatkozhat be e szervezetek belsô életébe.
Ez »szabad emberhez méltó demokráciákban« tilos. Az a rendszer, ahol a politikai beavatkozik a nem politikai szervezôdések életébe, nem »szabad emberhez méltó demokrácia«, hanem egy elnyomórendszer, zsarnokság.
Vegyük észre: a »nem politikai szint« szervezôdéseinél a polgár részérôl a tagság önkéntes, a szervezôdés részérôl exkluzív tagsági követelményeken alapul. Ezzel szemben a
»politikai társadalomban« a személy részérôl a tagság nem önkéntes (beleszületünk), és ez
épp ezért nem lehet exkluzív, hanem inkluzív, azaz befogadó kell, hogy legyen. Senki nem
tud önkéntesen társadalmat választani. Az »igazságos, tehát tisztességes társadalom«, és
annak egyetlen csoportja sem állíthat fel exkluzív tagsági követelményeket.
2.
SZÁMOS DOLOG LÉTEZIK, AMI NEM FELTÉTELE A »POLITIKAI TÁRSADALOMHOZ«
VALÓ TARTOZÁSNAK, ÉS A POLGÁROK EGYENLÔSÉGÉNEK. Annak, hogy a polgárok
egyenlôségének a feltétele csak a »két velünk született erkölcsi képesség« a másik fontos
következménye az, hogy számos olyan dolog van, ami egyáltalán nem feltétele a polgárok
egyenlôségének egy »szabad emberhez méltó demokratikus társadalomban«.
Ilyen az egyenlôség szempontjából irreleváns szempont például: (a) az arisztokratikus társadalmakra jellemzô születési elôjog, vagy (b) bármilyen perfekcionista vagy
elitista nézetrendszer szerinti érdem és érdemesség, vagy (c) valamely egyedül üdvözítônek tartott hit megvallása, vagy (d) vagyoni, jövedelmi helyzet, vagy (e) kiemelkedô
politikai, társadalmi, tudományos, mûvészeti, gazdasági és egyéb teljesítmény, vagy (f)
faj, nem, szexuális orientáció, nemzetiség, bármely többségi vagy kisebbségi csoporthoz
vagy párthoz tartozás, bármely valláshoz tartozás, bármely nézetrendszer képviselôihez
tartozás, kaszt, vagy (g) az, hogy mennyire felel meg valaki annak, hogy az adott társadalom egy-egy (önjelölt) csoportjának (önérdekû, önigazoló és önmaga kiválasztottságának érdekében megfogalmazott) szempontrendszere szerint ki a legigazibb hazafi,
ki a leghívôbb hívô vagy az igazi liberális (g), továbbá bármely egyéb – a társadalom
egyik vagy másik csoportja által – kreált exkluzivitási és kirekesztési szempont, ami
alapján emberek egy-egy csoportját meg lehet különböztetni. Az, hogy ezek a szempontok irrelevánsok a polgárok egyenlôsége szempontjából a »politika felségterületén
belül«, azzal a következménnyel is jár, hogy ilyen és hasonló szempontok alapján nem
lehet az egyenlô polgárok egy-egy csoportját „még egyenlôbbé tenni” – a jogaikat, lehetôségeiket, s a jog elôtti egyenlôségüket tekintve. A »szabad emberhez méltó demokráciákban« a társadalom egyetlen csoportja sem jogosult arra, hogy önmagát különbnek, felsôbbrendûnek kiáltsa ki, másokat pedig alacsonyabb rendûnek kezeljen.
Például a liliputiak társadalmának minden liliputi a tagja. Egyetlen liliputi csoport
sem határozhatja meg, hogy ki a „jó” liliputi és ki a „rossz” liliputi; ki a hasznos, az
érdemes, és ki a haszontalan, érdemtelen liliputi; valamint ki a legigazibb, legliliputibb
liliputi. A jobboldali, meg a baloldali, a hívô és a nem hívô, a liberális és a konzervatív,
a házasságban élô és az élettársi kapcsolatban élô, a nemzeti liliputi, meg a nemzeti,
vagy vallási identitását nem egyfolytában hangoztató liliputi egyaránt Liliput teljes jogú
polgára. Azért mert beleszületett Liliput társadalmába. Nemétôl, korától, etnikai hovatartozásától, bôrszínétôl, vallásától, politikai nézeteitôl, szexuális orientációjától, és
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minden más hasonló irreleváns szemponttól függetlenül jogosult Liliput társadalmának
az összes közös ügyében, teljes értékû módon részt venni. Még akkor is, ha másképp
gondolkodik egyes kérdésekrôl, mint az a politikai erô, amelyik éppen hatalmon van
Liliputban. Nincsenek egyenlô és még egyenlôbb liliputiak. Az éppen hatalmon lévô
liliputiak pedig kötelesek ezt tiszteletben tartani. Ez hatalomgyakorlásuk alapvetô erkölcsi követelménye, határa, korlátja és »morális legitimációjának« feltétele.
3.
A »POLITIKAI SZINTÛ« IGAZSÁGOSSÁGI NORMARENDSZER NEM IS ALKALMAS
ARRA, HOGY A »NEM POLITIKAI SZINTEN« MÛKÖDÔ SZERVEZETEK BELSÔ ÉLETÉT SZABÁLYOZZA. Ez, a harmadik fontos következmény, amely bizonyos értelemben
az elôzô kettôbôl ered. Az »igazságosság politikai koncepciója« kizárólag »politika felségterületére« leszûkítve, és specifikusan a társadalmi igazságossági kérdésekre vonatkozóan
kerül kidolgozásra; a nem politikai szféra (egyházak, egyetemek, tudományos testületek,
sportegyesületek, civil egyesületek stb.) szervezeteinek a belsô életének, értékrendjének,
céljainak, mûködésének stb. a szabályozására nem vonatkozik. Ez nem csak a »politikai
szint« és a »nem politikai szintek« szétválasztásának az általános elve miatt fontos. A »politikai szint« társadalmi igazságossági normarendszere ténylegesen nem alkalmas arra,
hogy a »nem politikai szinten« mûködô szervezetek belsô életét szabályozza. Hogy csak
néhányat említsünk a legnyilvánvalóbb példák közül: a polgárok egyenlôsége fontos politikai igazságossági szempont, a »két erkölcsi erô« (6.3.§) alapján. Egy egyházi hierarchiában, vagy egy egyetemi, illetve tudományos hierarchiában, de akár egy sportegyesület életében többre és másra van szükség a „tagsághoz”, mint a »két erkölcsi erô« minimális
szintje. E szervezetek hierarchiája valamilyen érdem (tudományos, oktatási, sportteljesítmény), vagy hittel kapcsolatos szempont szerint (is) szervezôdik stb. E »nem politikai szervezôdések« teljes léte és mûködése lehetetlenülne el, ha a »politikai szintre« kidolgozott elveket akarná bárki rájuk erôltetni. Innen az állam és az egyház szétválasztása, az egyetemi
autonómia, a tudományos egyesületek, civil szervezôdések és hasonlók autonómiájának
szükségessége.
4.
A POLITIKAI SZINT, ÉS A NEM POLITIKAI SZINTEK ÉRINTKEZÉSE ÉS KAPCSOLATA.
A »politikai« és a »nem politikai szint« mégis érintkeznek egymással. Bizonyos szerepe
mégis van a »politikai szintû igazságossági elveknek« a »nem politikai« szféra szervezetei
tekintetében, például e nem politikai szintû entitások mûködési kereteinek a meghatározásában. Bármely polgár bármilyen hierarchikus, meritokratikus, akár autokratikus, diktatórikus belsô mûködésû »nem politikai szintû«, a társadalmon belül mûködô szervezôdéshez, közösséghez csatlakozhat. Önkéntesen; s azzal az abszolút kötelezô elôfeltétellel,
hogy szabadságában áll bármikor önkéntesen távozni az adott szervezôdésbôl. Ettôl azonban az ô szabad és egyenlô polgári státusza nem változik meg a »politikai szintû igazságossági koncepció« szempontjából. Például lehetséges, hogy egy szekta szerint „halállal
kell lakoljon” az, aki elköveti azt a – nézeteik szerint – halálos bûnt, hogy elhagyja a soraikat;
azonban a kilépô tag, mint a »politikai szintû igazságossági koncepció« szerinti szabad és
egyenlô polgár, biztosan számíthat az állam beavatkozására és védelmére. Ilyenkor nem a
politikai szintû igazságossági koncepció „hatol be illetéktelenül” a nem politikai szintek hát-
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térszervezeteinek az életébe, hanem a példánk szerinti szekta az, amelyik átlépi és megsérti
a »politika felségterületének« a határait: az önkéntes tagság megszüntetésének joga ugyanis,
olyan alapvetô politikai szintû igazságossági elvekbôl ered, mint például a »vallás- és lelkiismeret szabadsága«, vagy a társuláshoz (és a nem társuláshoz) való jog. Pontosan ezzel
a kötelezô elôfeltétellel, azaz az önkéntes csatlakozás, és az önkéntes távozás szabadságának
és jogának a garantálásával engedhetô meg az, hogy az adott szekta, de bármilyen más a
»politika felségterületén kívül« mûködô »nem politikai szintû szervezôdés« belsô normarendszere és mûködése, adott esetben teljesen eltérjen a »politika felségterületére« vonatkozó
»politikai szintû igazságossági koncepció« elveitôl, normáitól.
A példával azt akarjuk illusztrálni, hogy az ilyen esetekben a »politikai szintû igazságossági elvek« nem azért lépnek mûködésbe, mert a politikai szint beavatkozik a szekta belügyeibe, hanem azért, mert a szekta a lelkiismereti szabadság, a társuláshoz és az önkéntes
kilépéshez való jog megtagadásával, és a személy biztonságának, életének a fenyegetésével
illetéktelenül behatolt a »politika felségterületére«. Ennek mentén lehet elképzelni a »politikai
szint« és a »nem politikai szintek« érintkezési felületeit, kapcsolatát, illetve azt, hogy mit
jelent az, hogy a politikai szintû igazságossági elvek és normatív szabályok, azokat a kereteket
jelölik ki, amelyen belül minden, a »politika felségterületén kívüli« szervezet úgy alakítja az
életét, ahogy neki tetszik.
5.
A POLITIKAI KÖZÖSSÉG NEM OLYAN MÓDON EGYSÉGES KÖZÖSSÉG, AHOGYAN
EGY NEM POLITIKAI KÖZÖSSÉG. A »társadalom politikai közössége« csak az »átfogó
doktrínák átfedô konszenzusával« elfogadott (12.7.§; 23.§), és szigorúan csak a »politika felségterületére korlátozott« (20.3.§), bizonyos fontos értelemben redukált, egyáltalán
nem átfogó politikai szintû igazságossági koncepció elveinek és normáinak a mentén
tud megvalósulni; ennek megvalósulása viszont, a legfontosabb közjó (9.§; 23.§).
A »politika felségterületén belül« – az »átfogó doktrínák pluralizmusának a ténye«
(12.4.§), valamint a vallás- és lelkiismeret szabadsága alapján – súlyos hiba lenne abban
az értelemben közösségrôl beszélni, ahogyan azt egy vallási, tudományos, egyetemi,
sport, vagy bármilyen nem politikai szintû közösség esetében értelmezzük. Természetesen, a demokratikus társadalom helyet ad a legkülönbözôbb nézeteket valló polgárok
közösségeinek. Sôt, kifejezetten fontosnak tartja, hogy ezek a közösségek virágozzanak.
De a társadalom politikai közössége maga, nem egy ilyen értelemben vett egységes közösség. Sôt! Az »átfogó doktrínák pluralizmusának ténye« (»the fact of reasonable
pluralism«) (12.4.§), és ennek következményei miatt kifejezetten veszélyes, és nemkívánatos, hogy bárki ilyen közösséggé próbálja meg tenni.
Miért? Azért, mert csak súlyos elnyomással lehetne kierôszakolni azt, hogy a társadalmi egység úgy jöjjön létre, hogy a társadalom minden tagja egyetlen egységes közösséget
alkot, egyetlen átfogó doktrína tanai alapján. Ez az »elnyomás ténye« (»the fact of oppression«) (12.4.§). (RAWLS, 2005.) Európa történetének egyes nevezetes történelmi
epizódjai, a legszebb eszmék mentén történô társadalomegységesítési kísérleteknek a
véres és kegyetlen elnyomórendszerekbe torkollása miatt váltak hírhedté. A társadalom
egyesítése a krisztusi szeretet tanai alapján szükségszerûen az inkvizíciót hozta létre.
A szabadság-egyenlôség-testvériség eszméje alapján történô társadalmi „közösségépítés”
szükségszerûen a jakobinus diktatúrába torkollott. A mindenkit szükségletei alapján el-
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látó, boldog és igazságos osztálynélküli társadalom eszméje pedig, szükségszerûen a
kommunista diktatúrákba torkollott. Nem csak azt látjuk a történelmi tapasztalatokból,
hogy a legszebb eszmék, a legkegyetlenebb elnyomórendszerekbe torkollottak amint a társadalom egészét próbálták meg ezek alapján egyetlen közösségben egységesíteni. Azt is
vegyük észre, hogy egyetlen példát sem lehet találni arra, hogy egyetlen átfogó doktrína
alapján bármikor, bárkinek sikerült volna ilyen társadalmi egységet idôlegesen kialakítani,
véres és kegyetlen elnyomás nélkül. Azt is észre kell vegyük, hogy a legkülönbözôbb tartalmú eszmék torkollottak elnyomásba; – azaz nem az eszmék érvényessége vagy igazságtartalma az elsôdleges probléma, hanem az a téves hit, hogy lehetséges egy társadalmat, egyetlen eszmerendszer tanai alapján, egyetlen közösségbe kovácsolni10 (3.4.§;
4.2.§; 11.5.§; 12.§; 19.4.§; 20.§; 21.§). (RAWLS, 2001, 2005.)
Ezért csak az »igazságosság politikai koncepciója« szintjén, a »politika felségterületére«
(20.3.§) vonatkozóan lehetséges egy lényegesen szûkebb területre, a »társadalom alapvetô struktúráira« (»basic structure«) vonatkozóan reménykedni abban, hogy az »átfogó
doktrínák átfedô konszenzusa« megteremthetô. A »politikai szintre« leszûkített igazságossági koncepciónál, lényegesen átfogóbb és „értékgazdagabb” eszmék a »nem politikai
szinten«, a legkülönbözôbb szervezôdések keretei között virágozhatnak. Az összes »átfogó doktrína«, bármely más eszmerendszer, továbbá a társadalom minden egyes tagja
szabadságának és fejlôdési lehetôségeinek a feltétele az, hogy létrejöjjön a politikai szinten az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa«, és az ilyen módon kialakított »politikai
szint«, és a »nem politikai szint« szétválasztása. Ez csak úgy érhetô el, ha a »társadalom
alapvetô struktúráira« leszûkített »politikai szinten« a »polgárokat, mint szabad és egyenlô
személyeket« definiáljuk a »két erkölcsi képességük« alapján. Ez a »politikai szinten« teljesen megfelelô. A »nem politikai szint« egyes szervezôdéseinek saját belsô értékei, alapvetô céljai, mûködése azonban ettôl eltérô lehet, de szigorúan csak – az adott, önkéntes
tagságon és távozáson alapuló – »nem politikai szintû« szervezôdés keretei között.
Ugyanakkor a politikai szinten is megvalósítható egyfajta politikai közösség és egység.
A polgárok társadalmi viszonyait a politikai igazságosság értékei és elvei egységesen
szabályozzák. Az »átfedô konszenzus« az igazságossági elvek és értékek tekintetében
egy hangsúlyozottan szûk, közös politikai igazságossági értékrendet jelent. Ezért – ellentétben a közgazdaságtan »racionális egoista« individuumokat, a »homo economicus«
emberképét feltételezô modelljeitôl –, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« esetén messze nem arról van szó, hogy atomizált individuumokról szólna a
»politikai szintû igazságosági koncepció«. E szinten a nem politikai szervezôdések, és
a szabad és egyenlô polgárok egyfajta uniója jön létre az »átfedô konszenzus« alapján,
ami ha létrejön, a legfontosabb közjót jelenti (23.§) egy jól elrendezett társadalom (»well
ordered society«) (7.§) életében.11
10

11

Ennek közvetlen oka az »átfogó doktrínák pluralizmusának a ténye« (12.4.§), ami nem a végsô
ok, hanem a »megítélés, és véleményalkotás terheltségének és korlátjainak« (burdens of judgement)
a következménye (12.5.§), (ami nem keverendô össze az emberi megismerés korlátaira vonatkozó
különbözô átfogó nézetekkel). A dolgokról való véleményformálásunkat, ítélôképességünket több
tényezô is nehezíti. Ennek több következménye is van a politikai koncepcióra nézve. Ezt a 12.§
fejezetben részletezzük.
Ez lenne a »social union of social unions«. Erre késôbb térünk ki (23.§).
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6.6.§ A polgár mint szabad személy

A

»POLGÁR, MINT SZABAD SZEMÉLY« MEGHATÁROZÁSA IS AZ IGAZSÁGOSEz pontosan ugyanúgy
a demokratikus hagyományok és demokratikus politikai kultúra, és az ehhez tartozó
releváns írások alapján alakítható ki, mint a »polgár, mint egyenlô személy« koncepciója.
Ez azt is jelenti, hogy »a polgár, mint szabad személy« koncepciója sem valamely átfogó
doktrínán alapul, vagy például nem a szabad akarattal kapcsolatos filozófiai elméletekbôl indul ki, s nem azokból építkezik. A polgárok két szempontból tekinthetôek
szabad személynek a politikai szintû igazságossági koncepció szempontjából:
(i) Egyrészt, mind magukról, mind mindenki másról úgy gondolkodnak, mint akinek
megvan a képessége a saját érdekeinek a saját maga által történô meghatározására.
(ii) Másrészt, a polgárok »érvényes követelések önmagát hitelesítô forrásának« tartják
magukat. A reciprocitás elvének jegyében másokra is így tekintenek, mert másoktól
is azt várják el, hogy ôket ilyennek ismerjék el.
Ebben az alfejezetben az »polgárok, mint szabad személyek« elsô aspektusával foglalkozunk. A magukat »érvényes követelések önmagát hitelesítô forrásaként« felfogó, szabad polgárokkal kapcsolatos részleteket a következô alfejezetben ismertetjük.

A

SÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJA SZINTJÉN TÖRTÉNIK.

POLGÁROKNAK A SAJÁT ÉRDEKEIK FELISMERÉSÉRE, SAJÁT CÉLJAIK ÉS
ÉLETTERVÜK KIALAKÍTÁSÁRA , ÉS SAJÁT SORSUK IRÁNYÍTÁSÁRA VALÓ

ERKÖLCSI KÉPESSÉGE (6.3.§) nem jelenti azt, hogy egyfolytában valamilyen konkrét

önérdeküket akarják érvényesíteni. Ehelyett arról van szó, hogy a polgároknak megvan
az az »erkölcsi képességük«, hogy szabad emberként saját maguk határozzák meg saját
érdekeiket, céljaikat, életcéljaikat a saját maguk számára, és azt, hogy mi fontos az
életben a számukra. Képesek továbbá ezeket az érdekeket, célokat és prioritásokat bármikor felülvizsgálni és módosítani. Maguk jogosultak dönteni a saját sorsukról, céljaikról, prioritásaikról, racionális élettervükrôl.
A szabad polgárok jogot formálnak arra, és elvárják, hogy érdekeikrôl, életcéljaikról,
prioritásaikról, összességében élettervükrôl, és ezek megváltoztatásáról szóló döntésüket
mindenki tartsa tiszteletben, és senki ne akarja meghatározni helyettük és elôírni a számukra, hogy mik a jó, a helyes, az érdemes, a fontos, az igaz célok, értékek, élettervek,
cselekvések és magatartások.
A »reciprocitás elvének« megfelelôen ôk is tiszteletben tartják, mert kötelesek tiszteletben tartani mások ilyen irányú döntéseit. Sôt, a polgárok mindenki mástól is elvárják, hogy mindenki más tartsa tiszteletben mindenki másnak a saját maga céljaira,
értékrendjére, élettervére, életvitelére, cselekvéseire és magatartására vonatkozó saját,
szuverén döntéseit (feltéve, hogy azok az »igazságosság politikai koncepciója« keretei
között maradnak). Ennek elválaszthatatlan része, hogy polgárok szabad polgári identitását, morális és jogi helyzetét, valamint lehetôségeiket – a »két születéskori morális
képességüknek« legalább a társadalmi együttmûködésüket lehetôvé tevô minimum szintjének meglétén kívül – semmilyen más körülmény nem befolyásolhatja. Így a polgárok
szabad (és egyenlô) státusza nem függhet attól, hogy például ki mennyire tartja értékesnek, érdemesnek a céljaikat, vagy milyen vallási felekezethez, politikai csoportosu-

178

6.§ A POLGÁROK MINT SZABAD ÉS EGYENLÔ SZEMÉLYEK

láshoz tartoznak, vagy ki szerint milyen érdemeik vannak, vagy milyen társadalmi-gazdasági csoporthoz tartoznak, vagy milyen kisebbséghez vagy etnikumhoz tartoznak, mi
a nemük, mi a nemi identitásuk.
Az, hogy a szabad polgárok céljaikat, prioritásaikat, élettervüket maguk határozzák
meg azt is jelenti, hogy senki más nem rendelheti alá a szabad polgár saját egyéni céljait, életterveit, prioritásait más érdekeknek, céloknak. Senki nem kezelheti a polgárt
eszközként más érdekek és célok élérése érdekében.

M

ÁSOK ESZKÖZKÉNT VALÓ KEZELÉSÉNEK TIPIKUS PÉLDÁJA A FIATALOK
TOVÁBBTANULÁSI, PÁLYAVÁLASZTÁSI DÖNTÉSEIVEL KAPCSOLATOS,

KÖZPONTI MUNKAERÔPIACI TERVEZÉSI TÉVES ESZMÉKEN ALAPULÓ OKTATÁSPOLITIKAI GYAKORLAT.

Ez, a teljesen téves, és már réges-régen bizonyítottan alkalmatlan, káros, és az államszocialista rezsimek központi tervutasításos és tervgazdálkodási
gyakorlatából afféle zombi-módszerként12 a nyakunkon maradt »központi munkaerôpiaci
tervezési« (»central manpower planning«), és állampárti tervutasításos gyakorlat különösen hosszú távú, és mélyreható társadalmi károkat okoz, mert a felnövekvô generációk
oktatási, tanulási, pályaválasztási folyamataiba avatkozik bele kártékony módon; s teljes
mértékben ellentétes az »igazságosság mint tisztességesség« legelemibb tisztességességi
követelményeivel. E többször meghalt, és mégis újraéledô zombi-módszer példaként jól
illusztrálja azt is, hogy miért alapvetô fontosságú az a »politikai szintû igazságossági
elv«, hogy minden egyes személy saját maga kell, hogy meghatározza a saját maga számára, a saját céljait, és a saját életére, életpályájára vonatkozó életterveit; s az ezért
való szuverén felelôsséget senki nem veheti át tôle, mégpedig azért, mert senki nem is
tudja átvenni tôle, merthogy a személynek magának kell együtt élnie a saját céljaira,
életterveire vonatkozó döntéseinek a következményeivel. E szuverén döntéseihez a személy számos segítséget kaphat, de senki sem dönthet más életérôl más helyett, mert
senkinek sincs ehhez morális felhatalmazása, és senki sincs, és soha nem is lesz abban
a helyzetben, hogy helyt tudjon állni egy rossz döntés egész életútra kiható súlyos következményeiért!
Ki döntsön arról, hogy egy adott gyermek vagy fiatal milyen irányban tanuljon tovább
az alapvetô számolási, olvasási, írási készségek elsajátítása után: maga az érintett személy
azoknak a tanácsai alapján, akik a számára fontosak, és legjobb tudásuk szerint az ô érdekeit nézve próbálnak döntésében segíteni, vagy a hatalom, aki elvont gazdasági, munkaerôpiaci és az érintett személytôl független és távoli érdekekre, szempontokra hivatkozva
dönt, a döntésre egyedül jogosult személy helyett, a személy jövôjérôl, életérôl és sorsáról? Egyáltalán hihetô-e, hogy a hatalom és képviselôi képesek jól, tisztességesen és felelôsen dönteni ezügyben; s képesek-e bármilyen felelôsséget is vállalni az esetleges rossz
döntésük következményeiért? A továbbtanulási, pályaválasztási döntések egész életre
szólnak, az ember egész életútját meghatározzák a hátralévô 50-70 évére. Végsô soron
mindenkinek magának kell együtt élnie annak a következményeivel, hogy képességei,
12

A zombi-hasonlat ötlete John Quiggin: Zombie Economics címû könyvébôl származik. (QUIGGIN,
2010.) A könyv az »austerity-programok« (8.§) mögöttes közgazdaságtani elméleteire vonatkozik.
Maga a zombi-hasonlat azonban e problémakörben is adekvát.
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tehetsége, érdeklôdése és ambíciói alapján milyen irányban tanul tovább, milyen pályát
választ. Ez a döntés nem írható felül a munkaerôpiac vagy a gazdaság állítólagos igényeire való hivatkozással.
1.
Elôször is – Rawls általános motivációs elmélete, az »arisztotelészi elv« (23.4.§) alapján – ember általában mindig arra törekszik, hogy a különbözô szintû és bonyolultságú
képességei, tehetségei közül a minél magasabb szintûeket gyakorolja, bontakoztassa
ki, és lehetôleg azokat alkalmazza. Ebben senki, semmilyen alapon nem akadályozhatja
meg, ugyanis senkinek sincs joga és morális felhatalmazása arra, hogy más valaki helyett ô döntse el, hogy más valakinek az életpályája hogyan alakuljon. Ráadásul össztársadalmi szinten is a legmagasabb szintû képességek, tehetségek kibontakoztatása a
leghasznosabb, leghatékonyabb. Caruso, Pavarotti, Bocelli és a többiek biztos kiválóan
megállták volna a helyüket falusi kántorként is. Valószínûleg lett volna munkaerôpiaci
igény arra, hogy Michelangelo széklábakat faragjon, Leonardo da Vinci pedig szobafestô legyen. Még az is lehet, hogy épp munkaerôhiány is volt akkoriban szobafestôkbôl
és széklábfaragókból. Képzeljük el, mi történt volna, ha ilyen munkaerôpiaci igényekre
való hivatkozással bárki erre kényszerítette volna ôket. Ma rengeteg kincset érô alkotással lenne az emberiség szegényebb, viszont néhány szépen kifaragott széklábbal, és
szépen kimázolt szobával gyarapodott volna az ô korabeli társadalmuk.
2.
Másrészt, a releváns 40-50 évnyi idôtávra, ilyen munkaerôpiaci igényeket lehetetlen
megfogalmazni. Az államszocialista idôszak, központi tervutasításos rendszerébôl zombiként ránk maradt »központi munkaerôpiaci tervezés« alkalmatlan eszköz. Létjogosultsága – ha valaha lett volna ilyen egyáltalán – mára rég megszûnt. Mégis, mint egy
zombi, a sírjából kikelve itt jár-kel köztünk, és sok kárt okoz.
3.
Össztársadalmi hatékonysági szempontból a kérdés úgy vetôdik fel, hogy mely döntési
mechanizmus együttes kimenete a hatékonyabb: az, ha egy teljesen tévesen omnipotensnek és mindentudónak feltételezett központi munkaerôpiaci tervezô egymagában dönt
minden egyes fiatal továbbtanulási és pályaválasztási ügyeiben (például a felvételi keretszámok meghatározásán keresztül), vagy pedig, ha minden egyes fiatal – a hiteles
referenciaszemélyek bevonásával – dönt a saját maga képessége, tehetsége és ambíciói
alapján, a saját maga jövôbeli továbbtanulásáról és pályaválasztásáról. Bizonyított, de
elméleti szinten is belátható, hogy ez utóbbi mechanizmus össztársadalmi hatékonysága,
minôsége, alkalmassága összehasonlíthatatlanul magasabb rendû, mint a zombi-oktatáspolitika szerinti mindentudónak feltételezett »központi munkaerôpiaci tervezô« döntései;
még akkor is, ha nem biztos, hogy a felnövekvô generációk tagjainak a saját magukra
vonatkozó minden egyes döntésének, minden egyes részlete, száz százalékosan tökéletes.
(BARR 2001; és mtsai, 2011.) A »központi munkaerôpiaci tervezô« ugyanis, se nem
mindenható, se nem mindentudó, sôt a valóságban igencsak kicsinyes, korlátolt, szûklátókörû, ostoba, felelôtlen, bürokratikus, gazdasági és politikai érdekek által szisztematikusan eltorzított, és rövidlátó döntések meghozatalára volt csak képes.

180

6.§ A POLGÁROK MINT SZABAD ÉS EGYENLÔ SZEMÉLYEK

4.
A technológiák felgyorsult fejlôdése következtében a releváns tudások elévülési ideje oly
mértékben lecsökkent – esetenként 3-5 évre –, hogy a ma legkorszerûbb tudás jelentôs
része már akkorra elévül, mire a ma elsôéves hallgatója elvégzi az egyetemet. Komplett
iparágak tûnnek el, új iparágak keletkeznek. Honnan tudhatná bárki, akárcsak megközelítô pontossággal megjósolni azt, hogy az elkövetkezô mondjuk 50-60 éven át, milyen
tudásokra lesz szükség, milyen összetételben és ennek alapján kinek, mibôl, mennyit és
hol kellene tanulnia. (BARR, 2001.) Az omnipotens és mindentudó »központi munkaerôpiaci tervezônek« ugyanis, minimálisan ezeket a tudásokat tulajdonítják azok, akik e
zombi-módszer túlélésében érdekeltek. Ma már nem egyszerûen valamit kell megtanulni,
hanem azt kell megtanulni, hogy hogyan tudunk bármit megtanulni, hogyan tudjuk ismereteinket megújítani, hogyan tudjuk az információk tengerébôl a releváns információkat összeszedni, feldolgozni, a magunk számára értelmezni. Ahhoz, hogy az elkövetkezô
évtizedekben minél többen, minél jobban tudjanak alkalmazkodni a gazdaság és a munkaerôpiac rendkívül gyorsan változó körülményeihez, önálló és kreatív gondolkodásra, az
ismeretek önálló megszerzésére és adekvát alkalmazására képes, széles látókörû embereket kell képezni. Az államszocialista tervgazdálkodásos, tervutasításos rendszerbôl
zombi-módszerként ránk maradt központosított munkaerôpiaci tervezési módszerek és
zombi-szemlélet – ha egyáltalán valaha volt létjogosultságuk – már régen idejétmúlttá
váltak. Ezek egy olyan omnipotens és omniscience, és 50 évre elôre mindent tudó „Nagy
Központi Munkaerôpiaci Tervezôt” feltételeznek, aki vélhetôen soha nem létezett, most
sem létezik, és soha nem is fog létezni. Soha nem volt igaz, hogy széles látókörû, önálló
gondolkodásra képes emberek helyett, szakbarbárokat kellene képezni. A mai, folyamatosan változó világban pedig, ez a létezô legalkalmatlanabb oktatáspolitikai paradigma. Mégis bizonyos gazdasági érdekcsoportok rövidlátó és magánjellegû üzleti, gazdasági érdekeik miatt ezt erôltetik. Az egész életúra kiható pályaválasztási döntések
esetén tökéletes döntésrôl nem beszélhetünk. Le kell számolni a tökéletes döntés illúziójával. A kérdés nem az, hogy ki hoz tökéletes döntést, hanem az, hogy két nem tökéletes
mechanizmus közül, melyik a jobb minôségû. Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy
az összes egyéni pályaválasztási döntés együttes össztársadalmi végeredményénél jobb
minôségû lenne a központi tervezésen alapuló központi hatalmi döntés. Azt viszont számos evidencia igazolja (BARR, 2001.), hogy e kérdésben a központi hatalmi döntések
kártékonyak, minôségük szánalmas. A hatalom egyetlen hasznos dolgot tehet ebben a
kérdésben: igyekszik minél több, minél jobb minôségû, közérthetô információt rendelkezésre bocsátani az egyéni pályaválasztási döntések minôségének javítására.
5.
Aki úgy tesz, mintha lehetséges lenne megmondani, hogy az elkövetkezô 50 évben milyen szakismeretekre lesz szükség, és ebbôl eredôen mások gyerekei mit kell, hogy tanuljanak, mások egész élete hogyan alakuljon, az nem tekinthetô tiszteségesnek, mert
valójában saját – sokkal rövidebb idôtávú magánhaszonhoz fûzôdô – érdekeit bújtatja
az állítólagos gazdasági és munkaerôpiaci szükségletek álca-gúnyájába. Így ez úgy néz
ki, mintha az illetô nem a saját magán érdekeirôl, hanem közügyekrôl beszélne.
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6.
Végül, ha a fiatalokat valakik egész életükre kihatóan eltérítik a képességüknek, tehetségüknek, érdeklôdésüknek és ambíciójuknak megfelelô életpályától, akkor annak
következményeivel az érintett fiataloknak kell együtt élnie 50-70 évig. Azok, akik a
„kibicnek semmi sem drága alapon” eltérítették ôket pályájukról olyankor már rég nem
lesznek sehol, amikor a természetes pályájáról eltérített személynek még mindig együtt
kell élnie, és meg kell küzdenie az esetleges hátrányos következményekkel.

A

POLGÁR NEM POLITIKAI IDENTITÁSA SEMMILYEN MÓDON NEM ÉRINTHETI
A POLITIKAI STÁTUSZÁT. A »politikai szint« és a »nem politikai szintek« össze-

függéseire is fontos következményekkel jár az, hogy a »polgárok, mint szabad személyek«
maguk határozzák meg saját értékrendjüket, érdekeiket, céljaikat, életcéljaikat és azt,
hogy mi fontos az életben a saját maguk számára; továbbá ezt bármikor, amikor szükségesnek érzik, felülvizsgálják és módosítják, s maguk jogosultak dönteni a saját sorsukról.
Ennek megvilágítására vegyük azt a példát, amikor a polgár áttér az egyik hitrôl
egy másikra. Ezzel a polgár a »nem politikai szinten« megváltoztatta »identitását«. Ez
az adott vallás vagy szekta – »nem politikai szinthez« tartozó – hittételeitôl függôen
valahogyan és valaminek minôsül. Lehet, hogy bûn, lehet hogy nem. Ettôl teljesen
függetlenül a »politikai szinten« a polgár identitása, jogi és morális státusza nem változik, és nem változhat meg. Pontosan ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, mint azelôtt.
Lehet, hogy elsôre ez magától értetôdônek tûnik. Mégis, azért kell erre kitérni, mert
a történelem során számtalan példa volt arra, hogy a polgár identitása, alapvetô jogai
és lehetôségei attól függôen különböztek, hogy milyen vallású volt, vagy milyen társadalmi osztályba, vagy milyen vagyoni, jövedelmi csoportba tartozott. Ilyenkor a társadalom egyes csoportjai valamilyen alapon megmondják, hogy „ki a jó” és teljes jogú
személy, és ki az, aki nem. Az ilyen társadalomnak egészen más a »személyre vonatkozó
politikai koncepciója«. Az is lehet, hogy egyáltalán nincs is a polgárra, mint olyanra
vonatkozó politikai koncepciója. Miután a polgár az, aki a »reciprocitás« és a »kölcsönösség« jegyében, »szabad és egyenlô személyként« teljeskörûen, és egész életútján át,
részt vesz a »társadalmi együttmûködés tisztességes rendszerében« – akkor ebben az értelemben az ilyen társadalomnak nincs „polgárkoncepciója”.

A

POLGÁR ÖSSZETETT MORÁLIS IDENTITÁSA: A POLITIKAI ÉS A NEM POLITIKAI IDENTITÁSBÓL ÁLL.

A szabad polgárnak számos, a »politika felségterületén kívül esô«, azaz a »nem politikai szinthez« tartozó célja, érdeke, elkötelezettsége
van a politikai szinthez tartozó célok, elkötelezettségek mellett. Ebben az értelemben
»morális identitásának« két aspektusa is van: a »politikai identitása« és »nem politikai
identitása«. Ezeket folyamatosan összhangba kell hoznia egymással. A morális és érzelmi elkötelezettségek, a normák, az értékek idôrôl idôre eltérhetnek egymástól, a »politikai identitás«. és a »nem politikai identitás« szintjén. Ez általában is így van, de például autoriter elnyomó rezsimek alatt különösen jelentôssé válhat az identitások eltérése.
A »politikai identitás« és a »nem politikai identitás« együttesen adják meg az polgár
»morális identitását«. Ez meghatározza a személy életútját, életmódját és önmagáról alkotott képét, valamint azt, hogy énképe alapján mit szeretne tenni és elérni az életében.
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Nagy zavart okozhat az életünkben, ha identitásainkat hirtelen elveszítjük, összeomolhatunk, s úgy érezhetjük, nem tudjuk tovább folytatni, vagy hogy nincs értelme folytatni.
Nagy és viszonylag hirtelen lezajló társadalmi átalakulásokkor, gazdasági válság idején,
munkahelyek elvesztésekor sokan kerülhetnek ilyen helyzetbe. De akkor is, ha például
maga a politika és a hatalom átláthatatlanná, kiszámíthatatlanná válik. A túl gyakori,
túl nagy változásokat okozó önkényes döntések sorozatai kiszámíthatatlanná, instabillá
és bizonytalanná teszik a folyamatokat és a pozíciókat. Egy ilyen helyzetben hirtelen
szinte mindenkinek – a jó pozíciókban lévôknek is – kiszámíthatatlanná és veszélyeztetetté válik a helyzete és egzisztenciája is. Bármikor olyan veszteségek érhetik, amelyekre nem tudnak felkészülni, amelyeket nem tudnak kontrollálni, és identitásukat is
jelentôsen érinthetik. Egy önkényes és tisztességtelen hatalomnak a maga öncélú hatalmi szempontjai alapján ez hasznos lehet, de mérhetetlen, hosszú távra kiható, és nehezen reparálható károkat okoz az emberekben és a társadalom egészében.

A

»POLGÁR MINT SZABAD SZEMÉLY«, ÉLETE SORÁN BÁRMIKOR ÚJRAÉRTÉKELHETI HELYZETÉT, CÉLJAIT, ÉRDEKEIT, ÉRTÉKRENDJÉT, ÉLETTERVEIT

ÉS KORRIGÁLHATJA , MÓDOSÍTHATJA AZOKAT.

Ez az emberek életútja folyamán
sokakkal elôfordulhat, és akár gyakran is elôfordulhat. Ez általában kis módosításokkal
és lassan megy végbe. Idônként azonban hirtelen történik és gyorsan lezajlik. Ilyenkor
mélyreható, szinte mindenre kiható változáson megyünk keresztül, gyökeresen megváltoztatjuk életcéljainkat, elkötelezettségeinket, identitásunkat. A példa kedvéért Szent
Pál vagy Assisi Szent Ferenc megtérésének történetére is gondolhatunk. Ugyanakkor
a politikai igazságossági szinthez tartozó jogi helyzetünk, polgári státuszunk nem változik; függetlenül attól, hogy lassan vagy hirtelen, nagyot vagy kicsit változnak céljaink,
elkötelezettségeink és identitásunk.
Megjegyzendô, hogy egy az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness)
politikai koncepciója«, és »igazságossági elvei« (14.§) alapján »jól elrendezett társadalomban« (7.§) a polgárok identitásának két aspektusa jelentôs átfedésbe kerülhet
(23.6.§). Minél igazságosabb, tehát tisztességesebb egy társadalom mûködése, annál
nagyobb az átfedés a politikai és a nem politikai identitások között; a »jó mint helyes
és tisztséges« (»right & reasonable«), és a »jó mint érdekeinknek megfelelô« (»good &
rational«) között (5.4.§; 23.6.§); s annál kisebb a politikai, az igazságossági, tehát
tisztességességi elvek, és a racionális egyéni érdekek közötti folyamatos összeegyeztetési
feladat a morális identitás szintjén.
Ezzel szemben egy önkényeskedô, igazságtalanul és tisztességtelenül mûködô rezsim
uralma alatt szétválik a »morális identitás« két összetevôje: a »politikai identitás« és a
»nem politikai identitás«. A hatalom kiszámíthatatlan, önkényeskedô és tisztességtelen
mûködése a morális identitás egyes összetevôit súlyosan érintheti.

S

ENKINEK SINCS JOGA A NEM POLITIKAI SZINTÛ, ÉS A SZEMÉLYI IDENTITÁS
KÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEKET KISAJÁTÍTANI,

afféle saját tulajdonaként kezelni.
Ez a polgárok identitásával kapcsolatos szabadság kérdéskörének egy másik fontos aspektusa. Így például vannak olyan értékek, fogalmak, amelyeket egyetlen társadalmi
csoport vagy politikai párt sem sajátíthat ki magának, nem tekintheti magát az adott
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értékrend kizárólagos letéteményesének, és nem tagadhatja azt meg másoktól. Így például a nemzet, a haza, a hazafiság, a kereszténység és a keresztény értékek, a polgár
eszménye, a „jó” családi értékek, az igazság, igazságosság, a közügyekért való elkötelezettség, a „politizálás” és a köz ügyeiben való részvétel, az egyes vélemények fontossága, értékessége és hasonló, bárki által fontosnak gondolható értékek senkinek nem a
tulajdonai. Senki nem tarthatja magát e dolgok kizárólagos letéteményesének és nem
sajátíthatja ki ezeket. Ebbôl eredôen nem tagadhatja meg másoktól azt, hogy más ezeket a maga számára szintén fontosnak tartsa, és ezek érdekében, vagy ezek kapcsán
eltérô szempontokat, véleményeket fogalmazzon meg.
A nemzet, a hazafiság, a család, a keresztény értékek és hasonlók nem a politikai
pártok értékei, és nem a politikai szinthez tartozó értékek. A társadalom egészének az
értékei. A pártok – mint nevük is mutatja – csak egy-egy részét jelentik a társadalom
egészének. A pártok a »politika felségterületén belül«, a társadalom politikai szintjén
mûködnek, e szint egy-egy szegmensét foglalják el, noha mûködésük minôsége a társadalom egészére kihat.

6.7.§ A szabad és egyenlô polgár
mint »érvényes követelések önmagát hitelesítô
forrása«

M

IT IS JELENT AZ, HOGY A POLGÁROK KÖVETELÉSEI ÖNMAGUKAT ÉRVÉNYESÍTIK ÉS HITELESÍTIK?

A szabad és egyenlô polgárnak nem csak kötelezettségei vannak a társadalom egésze és az állam felé. A társadalmi együttmûködés
igazságossági, tehát tisztességességi elvei, azaz a »reciprocitás« a szimmetria, és a »kölcsönösség« elvei alapján, teljes joggal elvárásokat, és követeléseket támaszt (18.6.§) a
»társadalom alapvetô struktúrájának« (»basic structure«) alapintézményeivel (»basic
institutions«), és a »háttérigazságosság« (»background justice«) (9.6.§; 18.§) rendszerével szemben. A polgárnak nem csak elvben, a formális deklarációk szintjén van meg
erre minden alapja. A társadalmi együttmûködésben részt vevô minden egyes személy,
mint szabad, egyenlô és öntudatos polgár át is érzi ezt a feljogosultságot. A polgár
ettôl szabad, egyenlô és öntudatos és ettôl nem alattvaló. Az alkotmányos demokrácia
ettôl (is) »szabad emberhez méltó« demokrácia. Ez különbözteti meg más, aszimmetrikus viszonyokon alapuló, és nem a »reciprocitás (viszonosság)«, és a »kölcsönösség«
elvén alapuló rezsimektôl. Az ilyen »szabad emberhez nem méltó rezsimekben«, a társadalom – születési elôjogok, vagy valamely koncepció szerint érdemnek mondott dolgok
alapján – a kevés számú kiváltságosra és a többiekre, az alattvalókra oszlik. Az alattvaló
alázatosan kér, mert a vele szemben megfogalmazott kötelezettségeket ismeri, de arról
nem tud, hogy a viszonosság jegyében ô is jogosult elvárások megfogalmazására. Jogaival és lehetôségeivel – ha ilyenek egyáltalán vannak – nincs tisztában. Azt sem tudja,
hogy mit lenne jogosult elvárni és követelni.
A szabad és öntudatos polgár jogos elvárásokat és követeléseket fogalmaz meg. Minden polgár tisztában van azzal, hogy végsô soron társadalmi alapstruktúra intézményeit
(ideértve az államot, a kormányt, a politikusokat, de még a pártokat is) ô tartja fenn,
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ô tartja el, ô a tulajdonos, és ô a végsô munkáltató. A társadalom egészének a »kollektív
hatalma« az egyes polgároknak a társadalmi együttmûködés érdekében, bizonyos fontos, közös ügyek és közös célok elômozdítása érdekében részben „feladott” szabadságából ered. Ezért ebbôl a hatalomból minden egyes polgár13 részesedése egyenlô. Minden polgár pontosan ugyanannyi rész birtokosa, mint társadalom bármely más tagja
(13.2.§). A szabad és öntudatos polgár helyesen úgy gondolja, hogy ami mindenkinek
jár, az neki is jár. Az alattvaló másképp gondolja: ami mindenkinek jár, az neki legfeljebb csak adható, valamely „felsôbb hatalmasság” egyéni mérlegelése, önkényes kegygyakorlása alapján.
A szabad és egyenlô polgár tisztában van azzal, hogy a társadalmi intézményeket
és az államot, valamint azok minden tisztségviselôjét, és az összes politikust végsô soron
ô tartja el az adóján keresztül. Tudja azt is, hogy nem ô van ezekért az intézményekért
és az államért, hanem ezek az intézmények, az állam, és az ô általa eltartott politikusok
és tisztségviselôk vannak ô érte. Az alattvaló nem érzi magáénak ezeket az intézményeket és az államot. Alázatosan, kényszerûen, és idônként bosszankodva vagy felháborodva tudomásul veszi, amikor a »társadalom alapvetô struktúrájához« tartozó, de
elidegenedett intézmények a velük szemben kötelezô tiszteletet megtagadva, a létezésük
alapvetô indokát jelentô kötelezettségeiket megszegve mûködnek. Mintha nem ezek az
intézmények lennének az emberekért, hanem az emberek lennének ô értük. Nem nevezhetô tisztességesnek és igazságosnak és »szabad emberhez méltónak« az olyan rezsim,
amelyben a szabad és egyenlô polgár alattvalóként érzi magát, mert mind az általa eltartott politikusok, mind az intézmények alattvalónak bánnak vele.

M

IKBÔL ÁLLHATNAK A POLGÁROK ÖNMAGUKAT ÉRVÉNYESÍTÔ ÉS HITE-

»JOGOS KÖVETELÉSEI«? (18.6.§) Mint kifejtettük maga a társadalmi együttmûködés azért alakult ki, mert a »mérsékelt szûkösség körülményei« között
(20.1.§), és a kiteljesíthetô képességek korlátozott száma által meghatározott körülmények között (5.§; 20.§; 23.4.§) közösségi, társadalmi szinten együttmûködve minden
egyes személy sokkal több reálisan elérhetô célt tud kitûzni, és többet is tud ezekbôl
megvalósítani, mint atomizált individuumként, egyedül, izoláltan, együttmûködés nélkül tudna. A polgárok saját érdekeik és céljaik megvalósulása érdekében vesznek részt
13

LESÍTÔ

Fontos: ebben az írásban mindvégig a »minden egyes polgár« kifejezést használjuk, lakosság, polgárok, emberek és hasonlók helyett. E mögött egy mélyebb elvi ok húzódik meg. Az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciója« nem általában az absztrakt halmazt jelentô „társadalomra”,
a „populációra”, a „lakosságra” vonatkozik, hanem minden egyes ténylegesen létezô polgárra. Ellentétben például a haszonelvû (utilitarista) filozófiákkal, nem az egyéni jóléteket egy nagy absztrakt
fogalomba beolvasztó „átlagos jólét”, vagy „aggregát jólét” növelése az igazságossági cél. A helyes
cél az »igazságosság mint tisztességesség« politikai értékeinek, elveinek és normáinak érvényesítése
minden egyes ténylegesen létezô, valódi polgár esetében. Ez a lényegi különbség az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciója«, és például a »haszonelvû filozófiák igazságossági koncepciói« között. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« még tévedésbôl sem foglalkozik olyan absztrakt, átlagos vagy aggregát jólétek növelésével, amelyben az átlag vagy aggregát
mutatók értéke úgy is javulhat, hogy egyes polgároknak a sorsuk elfogadhatatlanul rossz, míg másoknak extrém jó a helyzetük.
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az együttmûködésben, de nem önkéntes alapon. Beleszületnek. Így evidens módon elvárásaikat is saját érdekeik, céljaik mentén a társadalmi intézményekkel, és magával a társadalmi együttmûködéssel szembeni fogalmazzák meg (18.6.§). Ez részben a »politikai
szinthez«, részben a »nem politikai szinthez« tartozó érdekeket, célokat és követeléseket,
elvárásokat jelent. A polgár ugyanis mindenkor az összetett »morális identitásából« eredô
feladatainak és kötelezettségeinek akar megfelelni. Ez két részbôl, a »politikai identitásból«, és a »nem politikai identitásból« áll össze. Alapkövetelmény, hogy e célok a »politikai
szintû igazságossági koncepció« keretei közé esô, azaz méltánylandó és jogos követelések
legyenek. Ami e keretek közé esik az a társadalmi együttmûködésben részt vevô polgár
részérôl jogos és méltánylandó elvárás, és követelés (16–17.§§; 18.6.§). (RAWLS,
1999a, 2001.)
A polgárok »jogos követelései« egyrészt a »társadalom alapvetô struktúráját« jelentô
politikai, társadalmi, gazdasági intézményekkel (9.§), és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakkal« (»primary social goods«) (16.§), »központi jelentôségû capabilitykkel« (»central capabilities«) (17.§), és az ezek biztosításában kulcsfontosságú »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményekkel« (9.§; 16.§) szemben
állnak fenn, az olyan alapvetô szükségletek kapcsán, amelyhez társadalmi szintû megoldásra van szükség. Ilyenek például: (a) a jogrend, közbiztonság, a személy integritásának, biztonságának, személyes tulajdonának a védelme; (b) az »önbecsülés, az emberi
méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeinek« biztosítása; (c) a teljes
körû normál funkcionálóképesség (16.§) kibontakoztatása a tehetséggondozás, az oktatás, és a kapcsolódó »társadalmi esélyteremtési intézmények« révén; (d) a »teljes körû
normál funkcionálóképesség« fejlesztése, megôrzése és helyreállítása az egészség, a baleset, a munkanélküliség, a keresôképtelenség, és az idôskor esetére szóló »közcélú társadalmi kockázatkezelés« és a »társadalmi biztosítások« révén.
Másrészt a polgárok azért is vesznek részt a társadalmi együttmûködésben, hogy
saját személyes céljaikat, életcéljaikat el tudják érni, saját személyes ambícióikat, életterveiket meg tudják valósítani. Számos olyan kötelességük van a »politika felségterületén
kívüli« »nem politikai szinteken« (magánélet, család, baráti kör, egyesületek, társadalmi
szervezetek, vallási közösségek és a hasonlók szintjén), amelyeknek való megfelelés az
egyéni céljaik és a »morális identitásuk« részét képezi. A polgároknak számos, a társadalmi együttmûködéssel kapcsolatos elvárása abból ered, hogy kötelezettségeiknek,
feladataiknak meg akarnak felelni. Ezek az elvárásaik »megszolgált jogosultságok«
(»earned entitlements«) alapján »jogos követelések« (»legitimate claims«), és »jogos várományok« (»legitimate expectations«) (18.6.§), pusztán azon az alapon, hogy a polgárok saját céljaikból, életcéljaikból erednek.
Az ilyen »jogos követeléseiket« nem elsôsorban a fô politikai, társadalmi intézményekkel szemben, hanem magával a társadalmi együttmûködéssel szemben fogalmazzák
meg. Nem azt várják el, hogy valamely társadalmi alapintézmény finanszírozzon vagy
mûködtessen valamit, pusztán csak azért, mert nekik az egyéni céljaikból, értékrendjükbôl, hitükbôl és »morális identitásukból« ez következik. A társadalmi együttmûködés
kapcsán várják azt el, hogy a munkaidô-szabadidô, a tisztességes munkával elérhetô
jövedelem, és a hasonló feltételek olyanok legyenek, hogy a »nem politikai szinteken«
keletkezô és »morális identitásukhoz« tartozó kötelezettségeiknek is megtudjanak felelni.
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Ezen egyéni célokból, életcélokból keletkezô kötelezettségeknek, feladatoknak való
megfelelés érdekében megfogalmazott elvárások és a követelések azok, amelyek tekintetében a »polgárokat érvényes követelések hiteles forrásaként« kell tekinteni. Még
egyszerûbben megfogalmazva: „nem azért élünk, hogy dolgozzunk, hanem azért dolgozunk, hogy éljünk”.

A

»RECIPROCITÁS«

ÉS A

»KÖLCSÖNÖSSÉG

ELVEI« NEMCSAK A TÁRSADALMI

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN RÉSZTVEVÔ POLGÁROK EGYMÁS KÖZÖTTI VISZONYAI-

RA, HANEM A POLGÁROK, ÉS A POLITIKA ÉS AZ ÁLLAM KÖZÖTTI VISZONYOKRA
IS VONATKOZNAK. A társadalmi együttmûködésben részt vevô polgár felé a társadalom
egésze a fô politikai, társadalmi és gazdasági intézményeken, azaz »a társadalom alapvetô
struktúráján« keresztül tudja teljesíteni a »reciprocitás« és »kölcsönösség« alapján fennálló
kötelezettségét.
A társadalmi együttmûködésben a polgárok, és a társadalom egészének a megbízásából és nevében eljáró, és a »társadalom kollektív hatalmát« gyakorló hatalom, a
politika, és az állam közötti »kölcsönösség« és »reciprocitás« evidens következménye és
lényege, hogy egyáltalán nem csak a polgárnak vannak kötelességei és feladatai a társadalom egésze, illetve az állam felé. Az e tekintetben a »társadalom kollektív hatalmát«, feladatait és kötelezettségeit megtestesítô állam, és a polgárok által a közügyek
intézésére megválasztott politikusok kötelesek teljesíteni a társadalmi együttmûködés
kapcsán rájuk esô kötelességeket. Ráadásul a politikusok, a kormányzat és az állam
elsôsorban ezekkel a közcélokkal, közérdekekkel, közügyekkel és közfeladatokkal kötelesek foglalkozni. Önmagában kétes, és morálisan megkérdôjelezhetô minden olyan
politikusi, kormányzati és állami cselekvés, amely nem vezethetô vissza az alapvetô
össztársadalmi érdekekre, közcélokra, közügyekre és ebbôl eredô közfeladatokra.
A hatalom és a politikusok morális kötelezettségeirôl, kötelezô prioritásairól, és
ebbôl eredôen az erkölcsi legitimációjukról (13.§; 19.§) van szó. Nem fordulhat az
elô, hogy a hatalom a társadalmi együttmûködésbôl eredô morális kötelességeit, az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) minden egyes polgár számára történô biztosításával kapcsolatos kötelezô alapfeladatait, és az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« megfelelô mûködtetését úgy
hanyagolja el, hogy eközben más, »egyáltalán nem elsôdleges prioritású társadalmi javakra«, és egyáltalán nem a közös, nyilvános és legitim, közérdekekhez, közügyekhez
és alapfeladatokhoz tartozó dolgokra, vagy netán egyes politikusok hobbijaira, magánügyeire és hóbortjaira sok figyelmet fordít, és jelentôs társadalmi erôforrásokat használ
fel. Egy fáraó a maga „istenkirályságában” megtehette, hogy az alapvetô társadalmi
intézmények helyett, saját dicsôségének megörökítésére, piramisok építésére fordítsa a
társadalom erôforrásainak nagy részét. Egy demokratikus társadalom vezetôi ezt nem
tehetik meg. A fáraó piramisával egyenértékû, minden olyan dolog, ami nem tartozik
közös, nyilvános és legitim közcélok, és közügyek körébe, továbbá az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« kötelezô biztosításának, és az e javakat biztosító »elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« alkalmas mûködtetésének a
körébe, viszont – ezen intézmények mûködésének biztosítása helyett – jelentôs társadalmi erôforrásokat fecsérel el rá a hatalom. A fáraó rendszerében, a fáraót magát is
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istennek tartották. Abban a rendszerben legitim volt az istenkirály parancsára piramist
építeni, az istenkirály dicsôségének a megörökítésére. Egy demokrácia megválasztott vezetôit senki nem tartja istennek. Ha pedig a demokrácia választott vezetôi tartják istennek
vagy királynak magukat, vagy úgy viselkednek, mintha azok lennének, és mintha az ország
egésze az ô személyes tulajdonuk lenne lenne, az a teljes körû emberi, erkölcsi és szakmai
alkalmatlanságuk legbiztosabb tünete; amely obligát módon »morális legitimációjuk«
megszûnéséhez kell, hogy vezessen. Az ô dicsôségüket, érdemeiket az utókor és a társadalom hivatott megítélni. Ha van ilyen egyáltalán, akkor azt az utókor majd elismeri, és
megörökíti valahogy. Ôk maguk azonban sem morális, sem alkotmányos felhatalmazással
nem rendelkeznek arra, hogy a társadalom véges erôforrásait – az »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézmények« tisztességes mûködésének a biztosítása helyett
–, hobbijaik kiélésére, szeszélyeik és vágyaik megvalósítására, saját gazdagodásukra, vagy
önmaguk dicsôségének megörökítésére pazarolják el. Sem piramis, sem más piramis-ekvivalens építésére, vagy hobbijaik, és vágymegvalósításuk közpénzekbôl történô finanszírozására soha senkitôl, semmilyen felhatalmazást nem kaptak.

H

a például az írott, vagy íratlan »társadalmi szerzôdés« alapján a polgárok kötelesek adókat és járulékokat fizetni azért, hogy az állam abból iskolarendszert,
egészségügyi rendszert, nyugdíjrendszert, vagy az élet egyéb eshetôségeire a polgárok
személyes, és egzisztenciális biztonságát garantáló egyéb »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeket« tartson fenn,14 akkor az »igazságosság és tisztességesség politikai koncepciója«
alapján az állam ez alól nem bújhat ki költségvetési, vagy egyéb okokra hivatkozva.
Az pedig végképp súlyos morális probléma, ha az alapfeladatokra azért nem jut elég
forrás, mert »perverz prioritások« mentén olyan dolgokra van pénz, ami a döntéshozók
magánérdekeivel, magánügyeivel, hobbijával, szeszélyeivel, és szabadidôs tevékenységével több összefüggést mutatnak, mint bármilyen közcéllal, közérdekkel és közüggyel.
A polgárok által választott és fenntartott, s a polgárok közös »kollektív hatalmát«
gyakorló politikusok, a kormányzat, és a végsô soron ô általuk irányított állam nem
bújhat ki ezen kötelezettségei alól különbözô, a nem politikai szintre tartozó morális
érvelések elôrángatásával. Például nem mondhatják azt az egész életükben járulékot
fizetô idôseknek, és a jelenleg is járulékot és adót fizetô gyermekeiknek, valamiféle
»nem politikai szintû«, és a családi értékekkel összefüggô szempontokra hivatkozva,
hogy „miután nem teljesítem a nyugdíjasokkal szembeni kötelezettségeimet, ezért a nyugdíjasok ellátásának költségeit fizessék meg a gyerekeik”.
Természetesen, ha a legkülönbözôbb, kifejezetten a »nem politikai szinthez« tartozó
vallási, filozófiai és erkölcsi doktrínák, és értékrendek szerinti erkölcsi kötelesség alapján
a gyermekek támogatják idôs szüleiket az nagyon örömteli. Ebben a »politikai felségterületén kívül esô« (20.3.§) magánszférában azonban a »politikai szintnek« nincs
14

A társadalmi egészségbiztosítás, társadalmi nyugdíjbiztosítás mellett, ilyen például a munkanélküliség, baleset, rokkantság, keresôképesség, vagy az egzisztenciális biztonság bármely okból történô
súlyos, az emberi méltóságot, és az önbecsülést már veszélyeztetô megrendülése esetére szóló társadalmi biztosítás –, amely még tévedésbôl sem keverendô össze a segély fogalmával!
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semmi keresnivalója. A »politikai szintet«, és a hatalmat az nem mentesíti a »politikai
szintû igazságossági koncepció« alapján fennálló szuverén morális kötelezettsége alól,
hogy a »politika felségterületén kívül esô«, és a »nem politikai szinthez« tartozó családi
és magánéleti szférában, mi történik például az idôs szülôk és gyermekeik között, és
az milyen értékek alapján történik. Ezzel a »politikai szint« nem kalkulálhat. Pontosabban egy tisztességes hatalom nem spekulálhat, és nem hivatkozhat a »nem politikai
szinthez« tartozó, átfogó jellegû „családi értékekre”. Bizonyos, hogy léteznek „családi
értékek”. Sôt nem is egyféle. Az »átfogó doktrínák pluralizmusának a ténye« (12.4.§)
miatt sokféle „családi” értékrend létezik egymás mellett egy társadalomban. Ezek valamelyike minden család életében nagy jelentôséggel bír. A legtöbb család a maga családi értékeit, hagyományait nagyra tartja. Ennek az örvendetes ténynek a következtében
nem is létezik olyan univerzális, generális és homogén „családi érték”, amelyre a tisztességtelen hatalom spekulálni szeretne. A hatalom csak azért, hogy a tôle elidegeníthetetlen (és létezésének, polgárok általi eltartásának alapvetô indokát jelentô) morális
kötelességeibôl eredô terheit csökkentse, vagy azoktól megszabaduljon, nem hozhatja
morálisan zsarolt helyzetbe a társadalmi együttmûködésben részt vevô – és ôt eltartó,
fenntartó és megbízó – polgárokat. Ha így tesz, akkor nem tisztességes. Morális legitimitását ássa alá és veszíti el.
Ugyanígy egy igazságosan, tehát tisztességesen mûködô hatalom nem alapozhatja a
polgárok egészségügyi ellátásának, vagy a felnövekvô generációknak történô tudás átadásának intézményrendszerét, a benne dolgozók hivatástudatára. Nem spekulálhat arra
például, hogy a rendszerben dolgozók a hivatástudatuktól vezérelve, tartós »munkavállalói szegénységbe« kényszerítô alacsony bérért is a pályán maradnak. Azért sem, mert
például az egészségügyben, az oktatásban, és más hasonlóan fontos szektorban dolgozók
hivatástudata a »politika felségterületének« illetékességén kívül esik; s nem az »igazságosság
politikai koncepciójának« a része. Ennélfogva a politikai szintnek ehhez eleve semmi köze
nem lehet. Az állam a társadalmi együttmûködési kötelezettségének teljesítése alól – tisztességesen – nem bújhat ki, a »politika felségterületének« illetékességén kívül esô, »nem
politikai szintû értékekre« való spekulálással. Ha így tesz, tisztességtelenül jár el; s saját
morális legitimitását saját maga ássa alá, számolja fel, szünteti meg.

6.8.§ Miért nem keverhetô össze a segélyezés
és a jótékonykodás a társadalmi igazságosság
intézményeivel?

A

»társadalmi igazságosság«, és a »polgárok, mint szabad és egyenlô személyek«
szempontjából világosan látni kell, a »jótékonykodás«, a »segélyezés«, és a »társadalom alapvetô struktúrájának« alapintézményei és »társadalmi biztosításai«, és szolgáltatásai közötti lényegi és fundamentális különbségeket. Az elôbbi az »altruizmussal«
és az »önkéntességgel« függ össze. Az utóbbi pedig, a polgárok szabadságával, egyenlôségével és a polgárok, és a társadalom közötti »reciprocitáson« és »kölcsönösségen«
alapuló »morális kötelességekkel« függ össze. A két dolog, és a két szint élesen elkülönítendô, és semmilyen módon nem keverhetô össze.
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Minden országban léteznek magánszemélyek által létrehozott, nagyszerû és nemes jótékonysági szervezetek. Csakhogy a nyomor enyhítése érdekében egyénileg nagyon keveset
tud tenni bárki. Az egyén a lelkiismeretét meg tudja nyugtatni, de a szívét nem. Mindenét
odaadhatja, amije csak van, de a nyomor egészének az enyhítése tekintetében ez mind kevésnek bizonyulhat. A nyomor csak az egész civilizációnk, megfelelô elvek szerinti megszervezésével és mûködésével számolható fel. Nem a jótékonyság, hanem az igazságosság
az, ami egy ilyen rendszer alapvetô szervezô elve kell legyen. A jótékonyságnál lényegesen
általánosabban érvényesülô elvekre van szükség a nagy problémák megoldásához. Az igazságosság kérdései nem függhetnek attól, hogy egyes magánszemélyek egyénileg hogyan döntenek arról, hogy tesznek-e valamit vagy sem az igazságosság érdekében. Az igazságosságon
alapuló rendszer a forradalom elveibôl mintegy spontán módon tovább fejlôdve a társadalom
egészének a cselekvésein kell, hogy alapuljon. Ennek elfogadottságát nem egyéni, hanem
nemzeti szinten kell biztosítani.
Thomas Paine: Agrarian Justice (1795)

A

TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG ÉRDEKÉBEN TELJESÍTENDÔ TÁRSADALMI KÖTELEZETTSÉGEK, NEM KEVERHETÔK ÖSSZE A JÓTÉKONYKODÁSSAL, A SE-

GÉLYEZÉSSEL ÉS AZ ALTRUISTA , EMBERBARÁTI CSELEKVÉSEKKEL. (RAWLS,
1999a.) Rendkívül súlyos társadalmi károkhoz, és egyéni tragédiákhoz vezet az, ha –
a közpolitikai gondolkodásban, a »közügyekrôl folytatott nyilvános érvelésekben« (»public
reason«) (19.§), és a közpolitikai folyamatokban – összekeverjük az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak« (16.§), a »centrális jelentôségû capabilityk« (17.§), és az ezeket biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû«, társadalmi esélyteremtô és társadalmi biztosítási alapintézmények kérdésköreit, az önkéntesség, a jótékonykodás, a segélyezés és az altruizmus kérdéseivel. Az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
háttérintézmények« kérdésköre a társadalmi igazságossággal, és a társadalmi együttmûködésbôl eredô össztársadalmi szintû morális kötelezettégekkel függ össze, míg a jótékonykodás, a segélyezés az önkéntes cselekvések körébe tartozik. A társadalmi igazságosság, és az önkéntes jótékonykodási cselekvések egyáltalán nem keverhetôk össze, mégis
az elmúlt több mint egy negyed évszázad magyarországi közpolitikai folyamataiban folyamatosan tetten érhetô e két fogalmilag, és lényegileg különbözô dolog összezavarása,
összekeverése; s következményei meg is látszanak a társadalom jelenlegi állapotán. Sokak
számára világos a különbség, azonban az elmúlt több mint egy negyed évszázad magyarországi közpolitikai történései mégis azt igazolják, hogy nincsenek elegen azok, akik számára ez a lényegi különbség világos.
A »jótékonykodás« és a »segélyezés« a »nem politikai szinten« mûködô civil, egyházi,
és egyéb szervezetek, valamint magánszemélyek lényegileg önkéntes vállalásokon alapuló
tevékenysége. Saját értékrendjük, érdeklôdésük, prioritásaik és egyéb szempontok alapján azonosítanak valamely problémát. Elgondolnak rá valamilyen, általuk megfelelônek
tartott megoldást, például: gyûjtés, adakozás, segélyezés, ételosztás, ruhaosztás, bármely
egyéb természetbeni szolgáltatás, figyelemfelhívó kampány, és bármi elképzelhetô, ami
csak adekvát lehet. Így próbálnak meg – saját elhatározásból és lehetôségeikhez mérten
– segíteni a maguk által definiált probléma megoldásában vagy enyhítésében. Mindezt
az általuk megfelelônek tartott módszerekkel, eszközökkel, a számukra rendelkezésre
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álló lehetôségek keretei között, a saját probléma-definíciójuk és prioritásaik mentén, a
saját maguk által kiválasztott segélyezetti körben teszik. A motivációjuk, a probléma
azonosítása, a célcsoportok kiválasztasa, az eszközválasztás, és a jótékonykodás saját világnézetükkel, az általuk hitelesnek tartott átfogó vallási, erkölcsi vagy filozófiai doktrína
tanításaival, az abból eredô értékrenddel és prioritásokkal függ össze. A »jótékonykodás«, a »segélyezés« teljes egészében a »politika felségterületén« kívül esik, s a »nem politikai szint« szféráihoz, szervezôdéseihez tartozik. Természetesen ez is fontos része a
társadalom életének. Gazdagítja, színesíti a társadalom mûködését. Erôsíti a társadalmi
összetartozás és a társadalmi szolidaritás érzéseit. Fontos a »jótékonykodásban« részt
vevôk fontosság tudatának, és önként vállalt morális kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatos megelégedettségi, és egyéb énerôsítô érzéseik megerôsítésében is. A »jótékonykodás«, a »segélyezés« az »altruizmussal« is sokféle módon összefügg, noha nem tekinthetô teljes egészében altruista cselekvésnek, mert sok szempontból a jótékonykodók
személyes – pszichológiai jellegû – érdekeit is szolgálja.
Ezzel szemben, a társadalmi együttmûködés részeként, a »reciprocitás« és a »kölcsönösség« elvei alapján mûködtetendô alapvetô politikai, társadalmi és gazdasági, és
az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeknek«, azaz a »társadalom alapvetô struktúrájának« (9.§), és a »háttérigazságosságnak« (9.6.§; 18.§)
sem fogalmilag, sem a gyakorlatban, sem a »jótékonykodáshoz«, sem a »segélyezéshez«,
sem az »altruista cselekvésekhez« nincs semmi köze. Itt az »igazságosság, tehát tisztességesség politikai koncepciója« alapján, a társadalmi együttmûködés keretében az olyan,
egyénileg, egyedül nem kezelhetô problémák esetén történô adekvát beavatkozásokról,
és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« biztosításáról van szó, amelyek a polgárok
»teljes körû normál funkcionálóképességét« érintik, illetve hiányukban a polgárok
egyenlô szabadságának, jogainak, tisztességesen egyenlô esélyeinek, valamint az »önbecsülés, az emberi méltóság, és a szégyenmentes élet társadalmi alapjainak« a megrendüléséhez, megszûnéséhez vezet. (SEN, 1999; SUNSTEIN, 2004.) A »teljes körû normál funkcionálóképességrôl«, »a jogok és lehetôségek valós értékének a megôrzésérôl«,
az »önbecsülés társadalmi alapjainak« biztosításáról, és általában a demokrácia, és a
»társadalmi együttmûködés tisztességes feltételeinek a generációról generációra történô
megôrzésérôl« van szó. Ez mindenkinek jár! A rendezôelv az »azonos helyzetûek azonos
kezelése«, s az »azonos szükségletûek, azonos hozzáférése«. Azon az alapon jár, hogy
a polgár a társadalom tagja. Nem valamilyen koncepció szerinti érdem, érdemesség
alapján adható, nem egyéni mérlegelés alapján adható, hanem a társadalmi együttmûködés tisztességességének fenntartásával kapcsolatos morális kötelezettség teljesítésének a részeként jár. A kulcskoncepció itt az, hogy jár, nem pedig valaki mérlegelése
alapján adható.
A »társadalmi igazságosság alapintézményei« nem »jótékonysági intézmények«, nem
»segélyezési intézmények«, és nem »altruista intézmények«! Mûködésük nem »jótékonykodás«, és nem »segélyezés«, és nem »altruizmus«. Az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézmények« az igazságos, tehát tisztességes társadalmi együttmûködés
lényegi alkotórészei. Nélkülük nincs társadalmi igazságosság, nincs igazságos, tehát tisztességes társadalmi együttmûködés, nincs »társadalmi szolidaritás«, nincs »társadalmi bizalom«, s nincs társadalmi és személyes biztonság. Mindezeket ássa alá az, aki az »el-
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sôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeket« mûködésében ellehetetleníti. Az »igazságosság politikai koncepciója« alapján, a társadalom morális kötelezettségének teljesítéseként kell létrehozni és mûködtetni ezeket az alapintézményeket. Ha
bárkit bármilyen károsodás vagy baj ér a társadalmi együttmûködés során, akkor az ô ellátása nem »jótékonykodás«, nem »segélyezés«, nem »altruista cselekvés«, hanem egy
alapvetô »morális kötelezettség« teljesítése, a társadalmi együttmûködés tisztességességének
és igazságosságának a fenntartása érdekében. Ezért az »igazságosság politikai koncepciója« szintjén minden esetben olyan, az egymással szembeni »morális kötelezettségek« teljesítésérôl van szó, amelyek teljesítését nem egyénileg, hanem össztársadalmi szinten lehet
csak megoldani. Valójában ez az egyik alapvetô oka annak, hogy az emberek nem atomizált individuumok halmazaként élnek egymás mellett, hanem saját, eredetileg korlátlan
szabadságuk egy részérôl lemondva társadalmakba, közösségekbe szervezôdnek, és társadalmi szintû együttmûködést valósítanak meg. A társadalmi igazságosság keretében
biztosítandó »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§), illetve az ezzel átfedésben
lévô – Martha C. Nussbaum által meghatározott –, »tíz központi emberi capability«
(17.§) tisztességesen alkalmas küszöbszint feletti biztosítása a társadalmi igazságosság,
és a »reciprocitás elve« alapján jár minden egyes polgár számára. Minden egyes polgár
a társadalom egészével szemben legitim és érvényes »morális követeléssel« rendelkezik
az ilyen ellátások iránt (16–17.§§; 18.6.§). Ez az alapja annak, hogy mi tartozik ebbe
a körbe, és ebbôl eredôen milyen társadalmi alapintézményeket kell létrehozni, és
mûködtetni a politikai szinten.
A »jótékonykodási«, a »segélyezési«, és az »altruista« tevékenységek társadalmilag
rendkívül fontos, és hasznos kiegészítôi lehetnek az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézmények« mûködésének. De ezek soha, semmilyen körülmények
között, és semmilyen módon nem keverhetôk össze egymással! Az »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézmények« mûködése kötelezô módon az összes polgárra irányul. Ezzel szemben a »jótékonysági«, »segélyezési« és »altruista« cselekvések
pedig az ilyen tevékenységre önkéntes elhatározásból vállalkozó magánszemélyek, és szervezetek által kiválasztott célcsoportokra és kiválasztott problémákra irányulnak. A jótékonykodás, és a segélyezés soha nem menti fel a hatalmat a »társadalmi igazságosság
alapintézményei« fenntartásának, és megfelelô színtû mûködtetésének kötelezettségei alól.
A »jótékonykodás« és a »segélyezés« nem helyettesítheti, és nem válthatja ki a társadalmi
alapintézményeket. Másik oldalról: a társadalmi alapintézmények mûködésének biztosítása, mûködésének és szolgáltatásai nem önkéntes, nem kegygyakorlás, nem jótékonykodás és nem segélyezés. Fontos megérteni azt, hogy a »társadalom alapvetô struktúrájának«
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményei«, és az általuk, minden
egyes polgár számára, tisztességesen elegendô küszöbszint feletti mértékben biztosítandó
»elsôdleges prioritású társadalmi javak« nem a jótéteményekkel, és a segélyezéssel, s különösen nem a polgárok által választott, fenntartott és eltartott politikusok, és a hatalom
önkényes kegygyakorlásával, hanem a társadalmi együttmûködésben részt vevô polgárok
tisztességesen egyenlô szabadságával, jogaival, esélyeivel, lehetôségeivel (14.§; 16.§),
és általában is az igazságossággal, mint tisztességességgel, és a politikusok és a hatalom
tisztességességével, erkölcsi kötelességeivel és erkölcsi legitimációjával (13.§; 19.§) függenek össze.
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a társadalmi együttmûködés úgy alakult át a modern társadalmakban, hogy az emberek nagy tömegei a munkájukért kapott
bérbôl és jövedelembôl kell, hogy megéljenek. Ráadásul egyénenként csekély a közvetlen,
és az ô hatalmukban álló hatásuk az ôket foglalkoztató nagy szervezetek létére vagy
megszûnésére. Ezért az ilyen modern társadalmakban nem csak az »alapvetô polgári
és politikai szabadságjogok, jogok és lehetôségek« (14.§) biztosítása az, amitôl emberi
méltóságuk, önbecsülésük, lehetôségeik és szabadságuk függ. A »félelemtôl való mentesség«, és a »nélkülözéstôl való mentesség«15 nélkül a klasszikus egyéni, és politikai
szabadságjogok formálissá válnak, kiüresednek és elvesztik valós értéküket. (14.7.§)
(ROOSEVELT, 1944.) A »társadalmi esélyeket és lehetôségeket«, és az egyéni képességek
kibontakoztatását segítô „jó” oktatási rendszer, valamint a társadalmi biztosítás alapvetô
intézményei (egészség, nyugdíj, munkanélküliség, rokkantság, keresôképtelenség, és
egyéb az egzisztenciális minimumot veszélyeztetô helyzetek esetére), továbbá az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeinek a biztosítása«, ezért a »társadalom alapvetô struktúrájának« alapintézményei közé tartoznak.
Ahhoz, hogy megôrizzük a »polgárok alapvetô jogai és lehetôségei tisztességesen egyenlô
valós értékét«, és biztosítsuk e jogok gyakorlásához, és e lehetôségek érdemi kihasználásához a szükséges társadalmi feltételeket össztársadalmi szinten kell megszervezni,
fenntartani és alkalmasan mûködtetni a félelemtôl, az egzisztenciális félelemtôl, és a nélkülözéstôl való félelemtôl való szabadságot biztosító rendszereket; s nem elegendô, ha
pusztán csak az önkéntes humanitárius, és emberbaráti segélyezési és jótékonykodási
megoldásokra próbálunk meg hagyatkozni. (ROOSEVELT, 1944; SUNSTEIN, 2004.)
Másrészt szó sincs arról, hogy az »alapvetô szabadságjogok, jogok és lehetôségek
tisztességesen egyenlô értékének« a megôrzéséhez, vagy az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeinek« a biztosításához elengedhetetlenül szükséges »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§), vagy a Nussbaumféle »központi jelentôségû humán capabilityk« (17.§), minden egyes polgár számára
történô biztosítása, és az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézményekhez« való szükségletalapú, azonos esélyû hozzáférés, elérés
és igénybevétel biztosítása, illetve ezen intézmények fenntartása, és tisztességesen alkalmas szintû mûködtetése, és mûködésfinanszírozása bármilyen szempontból is segélyezés vagy jótékonykodás lenne. A szóban forgó javak és intézmények a társadalmi
együttmûködésben való részvétel alapján, minden egyes polgár személyétôl elidegeníthetetlen jog, és megszolgált jogos követelések alapján járnak (18.6.§), minden egyes
polgár számára, nem pedig valamiféle szánalom vagy kegygyakorlás alapján adható
dolgokat jelentenek. (RAWLS, 2001.) Óriási a különbség aközött, ami „jár” és aközött,
ami „adható”. Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« és a »központi jelentôségû
capabilityk« a „jár” kategóriába tartoznak. A segélyek, az adományok, a jótékonykodás, és a hasonlók pedig az önkéntesen és önkényesen „adható” dolgok közé tartoznak.
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LAMSZERVEZÉSI MEGOLDÁSOK MIATT

Lásd Franklin Delano Roosevelt 4 szabadság (ROOSEVELT, 1941), majd a 2nd Bill of Rights
beszédét. (ROOSEVELT, 1944.)
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Ezért nem keverhetôk össze egymással semmilyen módon sem. Például az egészség
társadalmi biztosítása, a társadalmi együttmûködést lehetôvé tevô »teljes körû normál
funkcionálóképesség« fejlesztése, fenntartása és helyreállítása miatt fontos (DANIELS,
2008.), de azért is, hogy a polgárokat és a családokat mentesítse attól a veszélyeztetô
helyzettôl, hogy egy-egy komolyabb megbetegedés esetén teljes anyagi csôdbe, és egzisztenciális katasztrófa helyzetbe kerüljenek; a megfelelô védelmet és biztosítást nyújtó
társadalmi egészségbiztosítás hiányában. (BARR, 2001.)
Egyéni szintû, önkéntességen alapuló, kiegészítô jellegû, és egyáltalán nem a »politika felségterületéhez tartozó« dolog, az úgynevezett „öngondoskodás” is. Nem váltja
ki, és soha nem is válthatja ki a társadalmi szinten biztosítandó »elsôdleges prioritású
társadalmi javakat«, és az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézményeket«, és ezen intézmények társadalmi szintû megszervezését, és alkalmas mûködtetését; (amely a polgárok által választott politikusok, és a polgárok közössége által létrehozott és fenntartott politika, kormányzat és állam elsôdleges
morális kötelezettsége, és erkölcsi legitimációjának az alapvetô elôfeltétele is egyben).
Az öngondoskodáson és önkéntességen alapuló, s általában üzleti célú magánbiztosítási konstrukciók kiegészítô, járulékos hasznossággal rendelkezhetnek. A társadalom
tagjainak – a tisztességes társadalmi együttmûködés keretében – az egymással szembeni, »viszonosságon« és »kölcsönösségen« alapuló társadalmi felelôsségvállalást, a társadalmi kockázatok kezelésével kapcsolatos közcélú társadalmi biztosításokat azonban
nem pótolhatják, nem léphetnek annak a helyébe (10.5.§). Ezt per definitionem, mindjárt maga a konstrukció lényegének az elnevezése – az öngondoskodás – is mutatja.
Az úgynevezett öngondoskodás kiegészítheti, de nem helyettesítheti az össztársadalmi
felelôségvállalást. Ennek a helyébe soha nem léphet, mert – üzleti céljainál fogva –
soha nem alkalmas arra, hogy a társadalom egésze, és minden egyes tagja számára azt
a biztonságot garantálja, valamint azt a »félelemtôl és nélkülözéstôl való mentességet«,
és »teljes körû normál funkcionálóképességet« biztosítsa, amelyet csak a társadalom egészének a kölcsönösségen és viszonosságon alapuló társadalmi biztosításai révén lehetséges garantálni. Az üzleti célú magánbiztosító kiegészítô módon hozzá tud járulni a
társadalmi jólét növeléséhez. Ugyanakkor ne tévedjünk: egy magánbiztosító alapvetô
célja soha nem az, mert nem is lehet az, hogy fontos társadalmi célokat valósítson meg,
vagy társadalmi célú kockázatkezelést végezzen, hanem az, hogy növelje a részvényesek
részvényeinek az értékét, és a részvényesek osztalékát. Ez magánjellegû üzleti célokat
jelent, és üzleti célú kockázatkezelést igényel. Ezek merôben mások, mint a társadalmi
célok és a közcélú társadalmi kockázatkezelés (6.2.§; 10.4–10.6.§§). Szimplán és
egyszerûen: az a magánbiztosító, amelyik a »shareholders value« növelése helyett a társadalmi célokra fókuszál, rövid úton csôdbe megy, és vezetôit felelôsségre vonják.
(STOUT, 2012.)16

16

Lynn Stout: The Shareholder Value Myth: How Putting Shareholders First Harms Investors, Corporations, and The Public (2012).
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6.§ A POLGÁROK MINT SZABAD ÉS EGYENLÔ SZEMÉLYEK
INÉL IGAZSÁGOSABBAN ÉS TISZTESSÉGESEN MÛKÖDIK EGY TÁRSADALOM, ANNÁL JOBBAN MÛKÖDNEK A »TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUK-

TÚRÁJÁHOZ« TARTOZÓ társadalmi esélyteremtô (oktatás), és társadalmi biztosítási
(egészség, baleset, rokkantság, keresôképtelenség, munkanélküliség, idôskor) intézmények; s annál kevésbé van szükség a jótékonykodás, a segélyezés, és a magánbiztosításipiac öngondoskodáson alapuló konstrukciói iránt. Minél igazságtalanabb, tehát tisztességtelenebb a társadalomnak a polgárok által választott, és eltartott politikusok cselekvései,
és nem cselekvései által meghatározott mûködése, annál nagyobb a percepciók szerinti
igény az önkéntességen, és az öngondoskodáson alapuló »üzleti célú kockázatkezelést«
végzô magánbiztosítási konstrukciók iránt. Azért csak a vélt igényekrôl beszélünk, mert
az ilyen kiegészítô megoldások (önkéntes jótékonykodás, segélyezés, öngondoskodás)
soha nem tudják megoldani, a társadalmi szinten megoldandó kölcsönösségen és viszonosságon alapuló és az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«
által kezelendô problémákat.

7.§ A jól elrendezett társadalom

A

»JÓL ELRENDEZETT TÁRSADALOM« IDEÁJA AZON HÁROM ALAPVETÔ, ÉS
A TÁRSADALOM POLITIKAI KULTÚRÁJÁBAN MÉLYEN GYÖKEREZÔ ESZME1

EGYIKE,

amelyre az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« épül. Ha
elôzetesen fogalmat akarunk alkotni magunknak a »jól elrendezett társadalom« körülbelüli jelentésérôl, gondoljunk az olyan, mindenki által ismert kifejezésekre, mint például „nem tetszik a rendszer”, „rossz a rendszer”, vagy valaki „rendszerellenes”. A »jól
elrendezett társadalom« (»well ordered society«) egy olyan társadalom, amelyben
(szinte) mindenkinek „tetszik a rendszer”, senki „nem rendszerellenes”, mert „a rendszer
jó”; s amely a társadalom tagjai által ismert és elfogadott, közmegegyezés tárgyát képezô és nyilvános politikai szintû igazságossági koncepció alapján mûködik. A »jól elrendezett társadalom« gondolata a »társadalom, mint a szabad és egyenlô polgárok
együttmûködésének tisztességes rendszere« központi jelentôségû alapeszméjét bôvíti ki.
A »jól elrendezett társadalom« kétféle jelentéssel fordul elô a szövegben.
(i) A »jól elrendezett társadalom« egyrészt bármilyen, a »politika felségterületére korlátozott« igazságossági koncepció szerint elrendezett társadalomra vonatkozhat,
mely alkalmas az átfogó doktrínák átfedô konszenzusának« a kialakítására, és megfelel a »szabad emberhez méltó demokratikus társadalmak« »politikai szintû igazságossági koncepciójára« vonatkozó követelményeknek.
(ii) Másrészt a »jól elrendezett társadalom«, az »igazságosság mint tisztességesség (justice
as fairness) politikai koncepciója« szerint mûködô társadalmat jelenti, ha az »átfogó
doktrínák átfedô konszenzusa« konkrétan e »politikai igazságossági koncepcióra«
vonatkozóan jön létre.
Számos megfontolás mindvégig általában is vonatkozik, minden az »átfedô konszenzus«
kialakítására alkalmas »politikai szintû igazságossági koncepcióra«. Ilyenre lehet példa
a haszonelvû (utilitárius) doktrínák egyik-másik olyan változata, amely valamilyen kötelezô szociális minimumra vonatkozó küszöbszint biztosítását is elôírja. Például: ilyenek
a »jóléti állam« koncepciói vagy bizonyos szociáldemokrata koncepciók. Rawls szerint
elvileg egyrészt több igazságossági koncepció is alkalmas az »átfedô konszenzus« kialakítására, és a társadalom „jó elrendezésére”, de az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója a legalkalmasabb. Azért kellett ugyanis sort keríteni az igazságosság mint tisztességesség« koncepció kidolgozására, mert szükség volt az egyéb igazságossági koncepciók (például haszonelvû koncepciók) bizonyos súlyos hibáinak2 kor-

1

Emlékeztetôül: A három alapvetô fontosságú idea (i) a »társadalom, mint a társadalmi együttmûködés
tisztességes rendszere« (5.§), (ii) a polgárok, mint szabad, egyenlô és a társadalmi együttmûködésben
egész életükön át »teljes körû normál funkcionálóképességgel« részt vevô személyek (6.§); (iii) a »jól
elrendezett társadalom« (7.§).
2
Ilyen problémák, például a következôk: (i) akár az átlagos, akár az aggregát hasznosságot maximálja
az adott specifikus haszonelvû doktrína az egyes ember konkrét sorsa „felolvad”. Társadalmi hasznosságot úgyis lehet maximálni, ha keveseknek nagyon jól megy a soruk, mindenki másnak pedig
elfogadhatatlanul rossz a helyzetük. Még egy rabszolgatartó állam is tud hasznosságot maximálni.
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rekciójára. A „legalkalmasabb” itt azt jelenti, hogy »az átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« a lehetô legszélesebb és legmélyebb, és így a legstabilabb tudjon lenni. Ez
politikai megvalósíthatósági és fenntarthatósági feltétel is egyben.

E

FEJEZET POLITIKAI FILOZÓFIAI JELLEGÛ MEGFONTOLÁSAI SZERTEÁGA-

és életpálya lehetôségeit. Ezért az itt részletezett elvi megfontolások gyakorlati jelentôségének illusztrálására egy külön fejezetet (8.§) szánunk. A 8.§ fejezet egy kis diszciplináris kitérôt
jelent, mert az eddigieknél kissé részletesebben kell belemenjünk bizonyos, a politikai
gazdaságtan, és határterületeihez tartozó témákba ahhoz, hogy az ebben a fejezetben
kifejtett „ártalmatlannak tûnô” elméleti megfontolásainak mélyreható gyakorlati jelentôségét kellôen érzékelhetôvé tegyük. Természetesen nem arról van szó, hogy e fejezet
elméleti, elvi megfontolásai a »jól elrendezett társadalomról« redukálhatók lennének a
8.§ gyakorlati politikai gazdaságtani, politikai példáira. A 7.§ és 8.§ fejezetek együttesen a politikai filozófia, a politikai filozófiai szintû, és a mindennapi politikai gazdaságtani, és politikai kérdések közötti kétirányú összefüggések feltárását és megértetését
is szolgálják. A 8.§ fejezetben mindannyiunk életét oly szerteágazóan és mélyrehatóan
érintô problémákról van szó, amelyet azért a fô gondolatmenetbe, a 7.§ és a 9.§ fejezetek közé ékelten mutatunk be, hogy egymás mellé kerüljön az a morális szint, és az
a technikai, gyakorlati szint, amely – a diszciplináris elkülönültség ellenére is szervesen
– összetartozik. Például a GDP-ben mért gazdasági növekedés, és egyéb GDP-alapú
mutatók abszolutizálása; vagy a GDP-arányos államadósság, illetve hiány csökkentésének abszolutizálása és mindenek fölé helyezése; vagy a GDP-növekedés összetévesztése
a társadalmi jóléttel; valamint a kapcsolódó költségvetéstervezési folyamatok, fiskális
politikák és hasonlók; mind olyan problémák, amelyek sokkal súlyosabban érintik életünket, mint azt általában hisszük. Az ország költségvetése, elsôsorban és mindenekelôtt
egy morális dokumentum. (BEGALA, 2011; SANDERS, 2015.) Ezért e problémák
egyáltalán nem tekinthetôk az úgynevezett gazdasági szakemberek, azaz az »Econocracy«
belterjes szakmai ügyének, mert e technokraták a mögöttes morális, és igazságossági
kérdésekben semmiféle többlet kompetenciával, vagy többlet legitimációval, vagy többlet
szavazattal nem rendelkeznek, mint bárki más. (EARLE és mtsai, 2017.)
Meggyôzôdésünk, hogy az a tény, hogy az írás vezérfonalát jelentô politikai filozófiai
szintû morális megfontolások, valamint a 8.§ pontban felhozott, mindannyiunk életét
súlyosan érintô gyakorlati politikai gazdaságtan területéhez tartozó problémák diszciplinárisan is elkülönülten jelennek meg a gondolkodásunkban – a probléma fontos részét
jelentik. Miért? Azért, mert így a mindennapi politikai és gazdasági döntések súlyos,
morális összefüggései általában „jótékony homályban” maradnak. Ez a technikai és a
morális szintek összekeveredéséhez vezet, ami társadalmilag rendkívül veszélyes. Fel sem
tûnik, hogy költségvetési vagy hasonló technikai döntések mentén, súlyos következméZÓAN ÉS MÉLYREHATÓAN ÉRINTIK MINDANNYIUNK ÉLETÉT

(pl. az USA déli államait a polgárháború elôtt). (ii) Kérdéses, hogy pontosan ki, mit, milyen alapon, milyen súlyozással számít bele a hasznosságba, és mit hagy ki belôle. (iii) Mérési, kvantifikálási
problémák. (iv) Átláthatatlan kalkulációk. (v) A nyilvánossági kritériumok nem teljesíthetôk, és
ezért a »politika morális legitimációja« kétes és megkérdôjelezhetô.
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nyekkel járó morális szintû igazságossági kérdések dôlnek el implicit és lopakodó módon.
Sokszor fel sem tûnik, hogy nem egy szûk és belterjes szakértôi kör technikai szakfeladatairól van szó, hanem a társadalom minden egyes tagjának életét fundamentálisan meghatározó társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi és erkölcsi kérdésekrôl. A költségvetés, mint elsôdleges fontosságú morális dokumentum, számszerûsítve mutatja be, hogy
egymáshoz képest mit mennyire tart fontosnak a hatalom; s emellett alapvetôen meg is határozza az »egyes elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû« társadalmi esélyteremtési
és társadalmi biztosítási intézmények mozgásterét, pénzügyi kereteit, s ezzel az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« biztosításának a szintjét és a minôségét.
Ha a morális szint és a technikai szintek közötti szoros összefüggések a „jótékony homályban” maradnak, akkor nincs meg a folyamatok megfelelô nyilvánossági kontrollja,
s az „Econocracy”, és a belterjes szakértôi kör tagjai azt tesznek, amit csak nem szégyellenek.
(EARLE és mtsai, 2017.) A társadalom mintegy ráhagyja az ügyeit a „szakértôkre”, és
átadja nekik a terepet. Így azok – jobb híján – saját értékítéleteik, hiedelmeik, elôítéleteik,
személyes érdekeik, „társadalom mérnökösködési” ambícióik, és a hasonlók alapján a nyilvánosság kizárásával, érdemi számon kérhetôség nélkül döntenek a társadalom minden
egyes tagjának az életét, »alapvetô jogaik, társadalmi esélyeik, és lehetôségeik valós értékét«
mélyrehatóan meghatározó társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi kérdésekrôl. E kérdések megítélése teljesen más kompetenciákat igényel, mint azok a technikai szintû feladatok és kérdések, amelyek tekintetében az »Econocracy« belterjes köreibe tartozó technokraták kompetenciákkal rendelkeznek. Sokszor nekik sem tûnik fel, hogy épp alapvetô
igazságossági, tisztességességi és morális kérdésekrôl döntöttek akkor, amikor például egy
költségvetési táblázatban egy számot átírnak, hogy technikailag kijöjjön a kívánt eredmény.
Ismeretes, hogy általában minden »erkölcsi kockázat« (»moral hazard«) probléma,
az érintettek informáltságának aszimmetriájából eredôen az észrevehetôség, felismerhetôség, tettenérhetôség, számon kérhetôség hiányán alapul. Ilyenkor a „jó” és a „rossz” közötti különbség nem ismerhetô fel elsô látásra; vagy felismerhetô lenne, de nem látjuk,
mert nem vehetô észre az, amikor valaki titokban a rosszat csinálja a jó helyett (»shrinking
behavior«). (TIROLE, 2006.) Az elvi és a technikai szintek összekeverése, az alapvetô
erkölcsi és igazságossági kérdések technikai szinteken történô implicit (és sokszor fel
sem ismert) eldöntése, a fontos döntések zárt ajtók mögötti meghozatala, az erkölcsi
kockázatok melegágya és tenyésztô közege. Ennek kivédése, mérséklése szempontjából
az egyik elsô lépés, hogy egyáltalán felismerjük ezt a problémát, és gyakorlati megjelenési formáit. Ezért kell, hogy egymás mellé kerüljenek az igazságossági és morális
szintû fejtegetések, és az ezek gyakorlati jelentôségét illusztráló egyes politikai-gazdasági
témák. Ezért ékeljük be a fô gondolatmenetbe, a 7.§ és a 9.§ fejezetek közé a politikai
gazdaságtan körébe tartozó egyes kérdéseket röviden bemutató 8.§ fejezetet.

7.1.§ A jól elrendezett társadalom jellemzôi

L

EGALÁBB HÁROM DOLGOT JELENT AZ, HOGY EGY TÁRSADALOM A POLITIKAI IGAZSÁGOSSÁG KONCEPCIÓJA ÁLTAL »JÓL ELRENDEZETT«.

E kifejezés egyrészt a »nyilvánossági feltételekre«, az átláthatóságra és a közmegegyezésre,
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másrészt a »társadalom alapvetô struktúrájára«, (»basic structure«), harmadrészt a
»polgárok tényleges normál igazságérzetére« vonatkozik.
1. A POLITIKAI KONCEPCIÓ KÖZMEGEGYEZÉS TÁRGYÁT KÉPEZI ÉS NYILVÁNOS.
Ez, azt jelenti, hogy (a) a »jól elrendezett társadalom« (»well-ordered society«) egy
olyan társadalom, amelynek minden tagja ugyanazt a politikai igazságossági koncepciót és alapelveket fogadja el. (b) A társadalom minden tagja kölcsönösen tudja,
hogy mindenki más is ugyanezeket az elveket és normákat fogadja el, és be is tartja.
A politikai igazságossági koncepció ezáltal nyilvános és közös. Kölcsönösen ismert
és elismert, azaz kellôen informált közmegegyezés áll fenn a politikai igazságosság
koncepciójáról és alapelveirôl. Ennek jelentôsége egy egyszerû példa alapján illusztrálható. Gondoljunk a KRESZ bizalmi elvére. A balesetmentes közlekedést az
teszi lehetôvé, hogy tudjuk, hogy a forgalom többi szereplôje is ismeri a közlekedési
szabályokat, és a különbözô közlekedési jelzéseket, ugyanazt érti rajtuk, és (általában) e szabályok és jelzések alapján közlekedik.
2. A TÁRSADALOM TÉNYLEGESEN A KÖZÖS ÉS NYILVÁNOS POLITIKAI IGAZSÁGOSSÁGI KONCEPCIÓ SZERINT MÛKÖDIK, ami »a társadalom alapvetô struktúrájára« vonatkoztatva azt jelenti, hogy a társadalom nyilvánossága tudja, vagy jó
okokból erôsen úgy hiszi, hogy (a) az alapvetô fontosságú politikai, társadalmi és
gazdasági intézményeik mûködése tisztességes; (b) ezek egyetlen összehangolt társadalmi együttmûködési rendszerbe szervezetten mûködnek; (c) mûködésük megfelel az igazságosság politikai koncepciójából eredô követelményeknek. A polgárok
ismerik az alapvetô intézmények mûködését. Tudják, hogyan kapcsolódnak össze
ezek egyetlen nagy összehangolt rendszerré, és mindez hogyan mûködik – ôértük.
Bizalommal vannak a rendszer iránt. Meg vannak gyôzôdve arról, hogy ezek az
intézmények egyenként is, és egységes társadalmi együttmûködési rendszerként is,
a közmegegyezés tárgyát képezô nyilvános politikai igazságossági koncepció elveinek
és szabályainak megfelelôen ôértük mûködnek, nem pedig rájuk hivatkozva, de más
érdeket szolgálnak. A rendszer maga nemcsak igazságosnak, tehát tisztességesnek
látszik, de ténylegesen úgy is mûködik.
3. A POLGÁROK TÉNYLEGES NORMÁL IGAZSÁGÉRZETÉRE IS VONATKOZIK az,
hogy a társadalom a nyilvános és közmegegyezés tárgyát képezô »politikai szintû
igazságossági koncepció« szerint mûködik. Eszerint a polgárok ténylegesen rendelkeznek egy olyan normál igazságosságérzettel, amely révén képesek megérteni, s alkalmazni a »nyilvános« és közmegegyezéssel elfogadott igazságossági elveket, és ezek
alapján járnak el a saját társadalmi pozíciójukkal összefüggésben fennálló feladataik
és kötelezettségeik teljesítése közben is.

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG NYILVÁNOS ÉS KÖZÖS POLITIKAI KONCEPCIÓJA« EGY
A TÁRSADALOM TAGJAI ÁLTAL ISMERT, ÉS KÖLCSÖNÖSEN ELFOGADOTT

»KÖZÖS NÉZÔPONTOT« AD a »jól elrendezett társadalomban«. A polgárok mind egymással szemben, mind a politikai intézményekkel szemben (pl. kormány, parlament,
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pártok, alkotmánybíróság, és a jogokat és kötelezettségeket rögzítô szabályok) ebbôl a
»közös nézôpontból« és »közös szempontrendszerbôl«, és »közös morális viszonyítási
rendszerbôl« kiindulva tudnak véleményt nyilvánítani, értékelni, követeléseket megfogalmazni és ítéletet alkotni az egyes társadalmi igazságosságot érintô ügyekben. Ez a »közös
nézôpont«, lényegében egy »közös morális viszonyítási rendszert«, viszonyítási pontokat
és közös zsinórmértéket is jelent, amely a »nyilvános indoklás« (»public justification«)
(12.§), és a »közügyekben folytatott közcélú nyilvános érvelés« (»public reason«) (19.§)
alapja kell, hogy legyen az összes olyan ügyben, amely (a) a »lényegbeli alkotmányos
kérdéseket« (»constitutional essentials«) érinti (14.9§; 15.§), illetve (b) a »társadalom
kollektív hatalmának« felhasználásával, illetve (c) az ilyen intézkedések »morális és
politikai legitimációjával«, és nyilvános igazolásával függ össze (13.2.§). Ha jól belegondolunk, beláthatjuk, hogy egy ilyen – a »politikai igazságossági szint« alapkérdéseire
szorítkozó – »közös viszonyítási rendszer«, morális viszonyítási pontok és zsinórmérték
nélkül nem tud mûködni egyetlen társadalom sem. A legalapvetôbb igazságossági,
tehát tisztességességi kérdéseket illetôen még az olyan alapvetô kérdésekben sem tudunk
egy ilyen »közös morális viszonyítási rendszer« nélkül megegyezni, hogy egyáltalán létezik-e probléma; ha igen az miben áll; mennyire súlyos; mennyire súlyos más problémákhoz képest; kell-e valamit tenni; mit kell tenni; mikor kell tenni; kinek kell tenni;
kinek a költségére kell tenni, és a hasonlók.
A »közügyekrôl folytatott nyilvános érvelések és viták« (19.§), illetôleg az egyes
javaslatok, döntések, intézkedések »nyilvános indoklása, igazolása« (12.§), és az ilyen
cselekvések »morális és politikai legitimációjának« (13.§) a megítélése is ebbôl a »közös
nézôpontból« kell, hogy történjen. Akkor tudjuk átérezni igazán a »közös nézôpont«
jelentôségét, ha belegondolunk abba is, milyen kakofónia jönne létre a társadalmi igazságosságot, és a közügyeket érintô kérdésekben történô viták során, ha nem létezne
ilyen »közös nézôpont«. Valójában e nélkül senki, semmilyen közügyeket érintô témában
nem tudna érdemi párbeszédet, egyeztetést folytatni, mert egyetlen érvényesnek elfogadott közös kiindulási pontja sem lenne a vitának. Ha jól belegondolunk, ez a süketek
párbeszéde, és ez a kakofónia az, ami jó ideje számos hazai közpolitikai diskurzus jellemzôje. Pontosan ez a »közös nézôpont«, és közös morális zsinórmérték az, ami hiányzik, és aminek a hiánya számos súlyos társadalmi baj és konfliktus forrása.

A

»NYILVÁNOSSÁG KRITÉRIUMA« SOKKAL KEMÉNYEBB FELTÉTELT JELENT,
A »közös nézôpont«, és a közös morális
viszonyítási pontok rendszere, alapvetô »nyilvánossági kritérium«. Itt nem csak egy-egy
elv vagy koncepció ismeretérôl, vagy hallgatólagos elfogadásáról van szó. A polgárok
tisztában kell, hogy legyenek az adott elv vagy koncepció, rájuk vonatkozó következményeivel is, és teljes mértékben informált módon megértve fogadják el azokat. Itt lényegében egy »informált, tájékozott beleegyezésnek« kell teljesülnie. Ez a kitétel nem
azt jelenti, hogy minden egyes polgár, minden egyes percben, minden egyes részlettel
tisztában van, és például minden egyes jogszabályt fejbôl fúj. Azt jelenti, hogy bármelyik polgár, bármikor, ha akarja ténylegesen és könnyen megismerheti ezeket. A „ténylegesen” és a „könnyen” nem csak azt jelenti, hogy formálisan elérhetô, hozzáférhetô
valami. Azt jelenti, hogy valóban könnyen hozzá tud jutni a releváns információkhoz.
MINT AZT ELSÔRE GONDOLNÁNK.
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Azt is jelenti, hogy nemcsak fizikailag tud hozzájutni, de ezek az információk, elvek,
normák, jogszabályok minden egyszerû földi halandó számára még érthetôk is. Nem
csak a vájtfülûek értik, és legkevésbé sem csak az érti ezeket, aki leírta.
Ez az összes jogszabállyal kapcsolatos alkotmányos követelmény is egyben. Ha sok
és részletes jogszabály létezik, de ezeket senki sem érti, senki sem látja át, az olyan mintha
nem lenne jogszabály. A jogállamiságot az érthetetlen, átláthatatlan, követhetetlen és extrém mennyiségû jogszabállyal, és jogszabályalkotással, és ezek folyamatos ipari méretû
módosításaival is el lehet ellehetetleníteni, akár fel is lehet számolni. A nagytömegû, átláthatatlan, követhetetlen és érthetetlen jogszabálytömeg, és folyamatos módosításaik lényegében tömegeket zárnak ki az érdemi párbeszédbôl, és ellehetetlenítik a jogszabályalkotás érdemi ellenôrzését. Még az is elôfordulhat, hogy néhányan azt írnak bele egy-egy
jogszabályba, amit csak nem szégyellenek. Úgysem látja, úgysem érti senki, így az észrevehetôség, a számon kérhetôség kockázata, és a felelôsség elenyészôen kicsi. Épp ezért,
nem egyszerûen csak a joggal való visszaélés, hanem a jogszabályalkotással való visszaélés
is elburjánzik az ilyen, tisztességtelen rezsimekben.
Nem csak a jogszabályok közérthetôségével és a jogszabályalkotás átláthatóságával
kapcsolatosan hozható fel számos példa annak az illusztrálására, hogy miért alapvetô
fontosságúak a »nyilvánosság kritériumai«, mi azok gyakorlati jelentôsége, és miért veszélyezteti a demokráciát, ha ezek nem teljesülnek. Így például az, ha egy-egy elv, vagy
koncepció jól hangzik (például versenyképesség, gazdasági növekedés, adócsökkentés,
kiadáscsökkentés, bürokráciacsökkentés és hasonlók), és azt úgy fogadják el, hogy nincs
világossá téve, hogy mi ennek a következménye (például extrém egyenlôtlenségek kialakulása, az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû és biztonságot garantáló
intézményrendszer leépülése)(8.§)3 (DAVIES, 2014), akkor jó kommunikációs trükkrôl
ugyan lehet beszélni, de a »nyilvánossági kritériumok« szerinti igazságossági és tisztességességi követelményeknek való megfelelésrôl nem.

7.2.§ A jól elrendezett társadalom
mint realisztikus utópia

A

»JÓL

ELRENDEZETT TÁRSADALOM« JELLEMZÔI EGY IDEALIZÁLT ÁLLA-

POTOT ÍRNAK LE (7.1.§). Bármilyen »politikai igazságossági koncepciót« gon-

dolunk is alkalmasnak egy »szabad emberhez méltó demokrácia« társadalmi körülményeinek, a »társadalom alapvetô struktúrájának« (»basic structure«) (9.§), és a
»háttérigazságosság« rendszerének (»background justice«) (9.6.§; 18.§) a szabályozására, a »jól elrendezett társadalom« (»well-ordered society«) idealizált jellemzôi azok,
amelyek alapján megítélhetjük, hogy az alkalmasnak gondolt politikai koncepció valóban alkalmas-e arra, hogy egy demokratikus társadalomban az »igazságosság politikai
koncepciója« lehessen.
3

William Davies: How ’Competitiveness’ Became One of the Great Unquestioned Virtues of Contemporary Culture: How Did Mounting Inequality Succeed in Proving Culturally and Politically
Attractive for as long as it Did?, Evonomics.com, 2016.
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Egy súlyos igazságtalanságokkal terhelt, tisztességtelenül mûködô társadalomban
általában bármilyen változtatási javaslat esetén mindig lehet elegendô okot, magyarázatot vagy kifogást, és önfelmentést találni arra, hogy valami miért épp úgy van, ahogyan
van, miért nem lehet rajta változtatni. Az igazságtalan és tisztességtelen rendszerben
a »közös morális viszonyítási rendszer« hiányában az abnormális sokszor normálisnak
tûnik, a normális pedig abnormálisnak. A korábban leírt »van-kell tévedés« (»Is-Ought
Fallacy«; »’No-Ought-From-Is’ Problem«) (5.5.§) azaz, az a logikai és gondolkodási
hiba, amelynek lényege, hogy megállapítjuk, hogy most mi a helyzet, majd tévesen levonjuk a következtetést, hogy „azért, mert ez és ez, így és így van, ennek így is kell lennie” egy alapvetôen igazságosan, tehát tisztességesen mûködô rendszerben is sokszor
elôfordul, mert a van-kell tévedés egy emberi sajátosság. A tisztességtelen rezsimekben
azonban a »van-kell tévedés« halmozottan fordul elô, mert sokrétû érdek és pszichológiai
elôny fûzôdik hozzá. A »van-kell tévedésre« való hajlamot az igazságtalan, tehát tisztességtelen rendszerben élni kényszerülôk kilátástalanság érzése, alternatíva nélküliség
érzése, és napi tapasztalatai is felerôsítik. Segít elkerülni, hogy a »van-kell tévedésbe«
essünk (5.5.§), ha a rendszerrôl, a társadalomról való gondolkodásunkhoz tudatosan
a »jól elrendezett társadalom« idealizált koncepcióját, mint afféle »realisztikus utópiát«
(3.4.§) vesszük elô. Így elkerülhetjük, hogy végzetesen összekeverjük a létezô rendszer
tényeinek a leírását jelentô „van-értékeket”, és a „hogyan kellene, hogy legyen” típusú
kérdés megválaszolását jelentô elôíró jellegû, normatív „kell-értékeket”. A »realisztikus
utópia« idealizált modellje segít abban, hogy még egy súlyosan igazságtalan, tehát tisztességtelen rendszerben is képesek legyünk elvonatkoztatva, érdemben, és logikai hibáktól mentesen gondolkodni arról, hogy hogyan és mit kellene változtassunk a rendszeren ahhoz, hogy a »szabad emberhez nem méltó rezsim« elmozduljon egy »szabad
emberhez méltó demokrácia« irányába.
A demokratikus gondolkodásban a nagyon is fontos gyakorlati jelentôséggel bíró
elvi viták szintjén a fô tisztázandó kérdés az, hogy ha az egyes konkrét fennálló rendszerek, konkrét mûködési zavaraitól elvonatkoztatunk, akkor mik lennének egy igazságos, tehát tisztességes társadalom legalkalmasabb »politikai szintû igazságossági koncepciójának« a fô tartalmi elemei. Ennek a tisztázása teszi lehetôvé azt, hogy egyáltalán
meg lehessen fogalmazni, hogy mégis mit kellene elérni, min kellene változtatni, és milyen irányba kellene változtatni. A »jól elrendezett társadalom« idealizált, de realisztikusan megvalósítható modellje adhat támpontot a fennálló rendszerek »nem ideális körülményein« való változtatáshoz is.
Egy »szabad emberhez méltó« demokratikus társadalom »politikai szintû igazságossági koncepciója« alapján az egyik alapvetô kérdés az, hogy maga a koncepció alkalmas-e arra, hogy a szabad és egyenlô polgárok generációkon át tartó tisztességes és
igazságos társadalmi együttmûködésének a nyilvános és kölcsönösen elfogadott igazságossági koncepciója, »közös morális viszonyítási rendszere« lehessen. Bármilyen tetszetôs is egy igazságossági koncepció, ha nem tud eleget tenni a nyilvánossággal, és a
közmegegyezéssel kapcsolatos követelményeknek, azaz annak, hogy mindenki által ismert, elismert és kölcsönösen elfogadott koncepció legyen, akkor nem alkalmas arra,
hogy egy »szabad emberhez méltó demokrácia« igazságos és tisztességes társadalmának
politikai igazságossági koncepciója legyen.
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Elôfordulhat, hogy az »igazságosság politikai koncepciója«, vagy egy azon alapuló
intézkedéscsomag gyorsan megbukik, amint a jelszavak mögötti tartalom jelentése, és
annak következményei széles körben ismertté és nyilvánossá válnak.
Ez fordítva is igaz: számos jelenleg magától értetôdônek tekintett – és a társadalmi
igazságosságot, tehát tisztességességet alapvetôen és mélyrehatóan érintô – közpolitikai
koncepció, vélhetôen csak azért tudott gyökeret verni, és csak azért nem bukott még
meg, mert eddig még kevesen gondoltak bele abba, mi is a valódi jelentése, illetve melyek
a tényleges következményei az adott koncepciónak, vagy a gyakorlatban megfigyelhetô
túldimenzionálásának, félreprioritizálásának. Ezt a némileg elvont gondolatmenetet
vélhetôen mindenki érti. Gyakorlati jelentôsége azonban sokkal mélyrehatóbban, sokkal
szerteágazóbban érinti életünket és mindennapjainkat, mint azt elsôre gondolnánk.
Például az egyoldalúan, vagy aránytévesztô módon a GDP-ben mért gazdasági növekedésre, GDP-arányos államadósság-csökkentésre, adócsökkentésre és kiadáscsökkentésre fókuszáló politikák; a gazdasági növekedés – mint az emberi fejlôdés, és a fontos
társadalmi célok elérése eszközének – az önmagáért való céllá, és önmagát hitelesítô
értékké való átlényegülése mindennapi életünket, életpálya lehetôségeinket, egészségünket, várható élettartamunkat, és életminôségünket olyan szerteágazóan és mélyrehatóan érinti (BASU és mtsai, 2013), hogy e fejezet után egy külön fejezetet (8.§)
szentelünk annak, hogy néhány a politikai gazdaságtan területéhez tartozó példán keresztül illusztráljuk a »jól elrendezett társadalom« igazságossági, tehát tisztességességi
elveinek, és a »nyilvánosság kritériumainak«, és azok nem teljesülésének mindent átitató
gyakorlati jelentôségét. Elvi, elméleti szinten ezek az igazságossági elvek, és a nyilvánossági kritérium „ártalmatlanul elvontnak” tûnik. Valójában nem teljesülésük esetén
rendkívül súlyos – az egész életünket mélyrehatóan érintô – gyakorlati következményekkel kell szembenézzünk. Ezért fontos a 7.§ fejezet elméleti megfontolásait a 8.§
fejezet gyakorlati példáival összekapcsolni, és e példákon keresztül is végiggondolni.
Ennek a fordítottja is fontos: át kell gondoljuk a 8.§ fejezet „ismerôs témáiról” való jelenlegi gondolkodásunkat a 7.§ elvi, elméleti igazságossági és nyilvánossági fejtegetéseinek a fényében is. A politikai filozófiai szintet, és a politikai gazdasági gyakorlati szintet
egyszerre, és egymás összefüggéseiben kell érteni ahhoz, hogy kellô mélységében átérezhessük, megértsük, hogy mi is az, amiben mindannyian évek, évtizedek óta élünk;
mi evvel a súlyos probléma és miért baj ez. Ez az alapja annak is, hogy meg tudjuk határozni egy »szabad emberhez méltó demokráciához« vezetô folyamat irányait és céljait.

7.3.§ Átfogó doktrínák és a nyilvánossági kritérium

A

LAPVETÔ STABILITÁSI KÖVETELMÉNY, HOGY AZ IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJA MÉRTÉKTARTÓ LEGYEN ÉS A »POLITIKA FELSÉGTERÜ-

LETÉRE« KORLÁTOZÓDJON

(20.2.§). Egy politikai szintû igazságossági koncepció
a »nyilvánossági kritérium« (»publicity criterion«) alapján akkor is megbukhat, ha (a)
az igazságossági koncepció túl sok részletre terjed ki, illetôleg (b) óhatatlanul túlterjeszkedik a »politika felségterületének« (20.3.§) határain.
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Ha az »igazságosság politikai koncepciója« túl sok részletre terjed ki, az túl sok társadalmi kötelezettségvállaláshoz vezethet, ami túlfeszítheti húrt és meghaladhatja a társadalom tûrôképességének a határait (»strains of commitment«), és az „aki sokat markol
keveset fog” közmondás bölcsessége alapján végletesen alááshatja, megrendítheti a »politikai szintû igazságossági koncepció« stabilitását (20.2.§). Másrészt, amint az »igazságosság politikai koncepciója« túlterjeszkedik a »politika felségterületén« könnyen konfliktusokat, megosztottságot, és hasonló bajokat generálhat, mert az »átfogó doktrínák
és világnézetek pluralizmusának a ténye« következményeként szükségszerûen számos
más »mérsékelt átfogó doktrína« eltérô tételeivel és értékrendjével kerülhet összeütközésbe, s így akaratlanul is „magára húzza”, „inkorporálja” ezen átfogó doktrínák évszázados ellentéteit.
Ezért egy ilyen túl részletes, vagy a »politika felségterületén túlterjeszkedô«, átfogó
jelleget öltô koncepció nem tudja elnyerni számos, egyébként mérsékelt polgár támogatását. Ebbôl eredôen egyetlen »mérsékelt átfogó doktrína«, vagy ilyenre épülô »politikai
szintû igazságossági koncepció« sem alkalmas a »mérsékelt átfogó doktrínák átfedô konszenzusának« a kialakítására, mert túl sok, túl részletes, és a »politika felségterületén«
messze túlterjeszkedô normát ír elô. Ez egyaránt érvényes mind a különbözô liberális,
mind a különbözô konzervatív, mind a különbözô erkölcsi és vallási doktrínákra, azok
tényleges tartalmától és tartalmának igazságaitól függetlenül.

S

ZABAD EMBERHEZ MÉLTÓ DEMOKRATIKUS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT LEHETETLEN ELÉRNI, HOGY A TÁRSADALOM MINDEN EGYES TAGJA UGYANAZT

AZ »ÁTFOGÓ DOKTRÍNÁT« FOGADJA EL. Ez a »méltánylandó pluralizmus ténye«
(»the fact of reasonable pluralism«) és a következményes »elnyomás ténye« (»the fact
of oppression«) (12.4.§), amely tények az »ítéletalkotás korlátozottságának« (»burdens of
judgements«) (12.5.§) a következményei. (RAWLS, 2005.) Így még egy »jól elrendezett
társadalom« idealizált körülményei között is lehetetlen elérni azt, hogy a társadalom
minden egyes tagja, ugyanazon »átfogó mérsékelt doktrína« (»reasonable comprehensive
doctrine«) (4.§) híve legyen, és ilyen alapon alakuljon ki a társadalom egysége. Ami
lehetséges az az, hogy a különbözô »átfogó doktrínákat« elfogadó polgárok a saját meggyôzôdéseik alapján ugyanazt a – sokkal szûkebb, és csak a »politika felségterületére«
(20.3.§) korlátozódó – »politikai szintû igazságossági koncepciót« fogadják el az »átfogó
doktrínák átfedô konszenzusával« (»overlapping consensus«) (12.7.§; 21.§). Egy ilyen
»átfedô konszenzus« nemcsak lehetséges, de a »jól rendezett demokratikus társadalom«
tisztességes és igazságos mûködéséhez szükséges »társadalmi stabilitásnak« ez az elégséges alapja (20.2.§). Szabad emberhez méltó, demokratikus körülmények között, elnyomás nélkül egy ilyen, az »igazságosság politikai koncepciója« kapcsán kialakított
»átfedô konszenzus« a számunkra egyedül elérhetô lehetôség az igazságos mûködéshez
szükséges »társadalmi stabilitás« megteremtésére!
A »nyilvánossági kritériumok« kapcsán tisztázni kell néhány kérdést, hogy ne legyenek félreértéseken alapuló kételyeink az »átfedô konszenzus«, és egy »jól elrendezett
társadalom« megvalósíthatóságát és stabilitását illetôen. Amikor közmegegyezésrôl, vagy
nyilvános és mindenki által ismert, és kölcsönösen elismert »politikai igazságossági koncepcióról« beszélünk, akkor „a mindenki” nem azt jelenti, hogy a társadalom minden
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egyes tagja az utolsó polgárig bezárólag feltétlenül teljes mértékben egyet ért mindenben. Ha ilyen elvárást és kritériumot támasztanánk a »jól elrendezett társadalom« politikai igazságossági koncepciójával szemben, akkor az egész társadalmat túszul ejtheti
akár egyetlen szélsôséges nézeteket valló csoport is azzal, hogy ô „márpedig, csak azért
is nem ért egyet”. Valójában bármilyen, egyébként mérsékelt doktrínának is lehetnek
olyan szélsôséges képviselôi, akik semmivel sem értenek egyet addig, amíg az ô igazságuk minden egyes részletét el nem tudják fogadtatni a többiekkel, rá nem tudják erôltetni a többiekre. Ez persze általában nem sikerül. Mi itt a probléma? Vegyük észre,
hogy ilyenkor az adott »mérsékelt doktrína szélsôséges képviselôi« valójában a »lelkiismereti szabadság« és a »gondolat szabadsága« jegyében kötelezô türelem elveit tagadják
meg másoktól (14.§). Még mélyebben a »reciprocitás (viszonosság) elvének« (5.3.§),
és az ebbôl eredô »szimmetrikus viszonyok követelményének« a megtagadásáról van
szó. Magyarán, nem feltétlenül a doktrína maga a szélsôséges, hanem az azt képviselô
személy vagy csoport doktriner magatartása az. Bárki, aki az elmúlt két és fél évtizedben
foglalkozott közügyekkel számtalan példát tud találni olyanra, amikor egy alapvetôen
mérsékelt filozófiai vagy vallási doktrína hangos, és erôszakos képviselôi voltak a szélsôségesen doktrinerek, nem pedig az a »mérsékelt átfogó doktrína«, amit szélsôséges képviselôi lejárattak, hiteltelenítettek.
Bármely mérsékelt doktrínának lehetnek szélsôséges képviselôi. A felvilágosodás korának – a konkrét történelmi kontextusban értelmezendô – vallásellenességének máig
ható hatása az a téves nézet, hogy szélsôséges csak vallási doktrína, netán konzervatív
doktrína lehet, a liberális doktrínák pedig, per definitionem csakis mérsékeltek lehetnek.
Ez súlyos tévedés! Míg a jelentôs vallási, filozófiai és erkölcsi doktrínák mind mérsékeltek, és tökéletesen alkalmasak az átfogó doktrínák átfedô konszenzusának a kialakítására, (a számos liberális, és a számos vallási doktrína is) (RAWLS, 2005), bármelyiknek lehetnek szélsôséges hívei, így a sok »mérsékelt átfogó liberális doktrína«
bármelyikének is. A történelem számos példát produkált arra, hogy a liberális értékek
és elvek szélsôséges, és a más nézeteket valókkal szemben intoleráns képviselete pontosan ugyanolyan súlyos társadalmi, politikai megosztottsághoz tud vezetni, mint bármilyen más mérsékelt doktrína szélsôséges és intoleráns erôltetése. Akár a tolerancia
elvének az agresszív, és esetenként inadekvát erôltetése is lehet intoleráns, megbélyegzô
és kirekesztô. Mások nézeteinek a »tolerancia elve« alapján történô megbélyegzése, kirekesztése pontosan ugyanolyan veszélyes és szélsôséges, mint bármely más, önmagában
szép, fontos és elfogadható elv erôszakos, agresszív és intoleráns erôltetése. Még a »tolerancia elve« alapján is lehet intoleránsnak lenni, ha szélsôséges módon erôszakolják
egy mérsékelt liberális doktrína szélsôségesen doktriner képviselôi. A tolerancia elvével
is vissza lehet élni; még ezt is lehet mások intoleráns kirekesztésére használni. Ilyenkor
nem kell meglepôdni azon – az egyébként súlyos problémákat, és nehezen reparálható
károkat okozó jelenségen –, ha egy országban a „liberális” szó szitokszóvá válik.

A

HOGYAN „ A MINDENKI ÁLTAL ISMERT ÉS ELFOGADOTT ” POLITIKAI IGAZSÁGOSSÁGI KONCEPCIÓ ALATT NEM AZT ÉRTJÜK, HOGY a társadalom min-
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egyes »átfogó doktrína« között feltétlenül alakuljon ki »átfedô konszenzus«. Az »átfogó
és részlegesen átfogó doktrínák« és nézetek között számos mérsékelt, méltánylandó és
teljes mértékben elfogadható létezik (4.§). Ugyanakkor minden társadalom életében,
mindig jelen vannak szélsôséges, esetenként kifejezetten ôrült vagy gonosz doktrínák,
illetve nézetek, amelyek teljesen elfogadhatatlanok. Egy »jól elrendezett igazságosan és
tisztességesen mûködô társadalom« kialakulásának az esélyét nem tehetjük sem a szélsôséges, és esetenként ôrült doktrínák és nézetek, sem az ilyeneket valló személyek, sem
a »mérsékelt doktrínák szélsôséges híveinek« a túszává. Ezért a „mindenki által ismert
és kölcsönösen elfogadott”, illetve »az átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« a mérsékelt
nézeteket valló polgárokra, és a mérsékelt átfogó doktrínákra vonatkozhat csak.
Ezen a ponton fel kell tegyük a kérdést: Ki a „mérsékelt” és az „elfogadható”, és
ki a „szélsôséges”? Ki és milyen alapon határozza ezt meg? Semmiképpen sem az a
szélsôséges, akit egy adott szituációban a társadalom egy adott csoportja, a saját aktuálpolitikai érdekei alapján ad hoc módon annak kiált ki. Egy demokratikus társadalom
politikai igazságossági koncepciója szempontjából azt értjük mérsékelt alatt, (i) aki
tisztában van az »átfogó doktrínák pluralizmusának a tényével«, (ii) aki tisztában van
azzal, hogy ennek egyik következménye »az elnyomás ténye«, azaz az, hogy egyetlen
»átfogó doktrína« alapján csak elnyomással lehet társadalmi egységet kierôszakolni
(ideig óráig), (iii) aki tisztában van azzal, hogy a demokrácia, és a társadalmi béke
alapvetô feltétele a lelkiismereti szabadság elve alapján egymás nézeteinek a kölcsönös
tiszteletben tartása, és (iv) aki semmilyen módon nem kérdôjelezi meg a társadalom
bármely tagjának vagy csoportjának egyenlô státuszát és szabadságát, (v) és összességében az, aki ismeri, érti, elfogadja és gyakorolja a »reciprocitás (viszonosság) elvét«,
és annak a »szabad emberhez méltó társadalom« mûködését meghatározó alapvetô következményeit, és ebbôl eredôen nem törekszik aszimmetrikus viszonyokra a politikai
felségterületet érintô igazságossági kérdésekben. Az a doktrína vagy személy számít
szélsôségesnek, aki saját nézetrendszerének egyeduralkodóvá tételére törekszik, akár
más nézetek elnyomása árán is, és/vagy nézeteinek fontos része a »reciprocitás elvének«
megtagadása, a viszonyok aszimmetriája, azaz a társadalom bizonyos csoportjaitól az
egyenlô szabadság, jogok és lehetôségek megtagadása. Végül: az is szélsôséges, aki másokat ad hoc módon, aktuális politikai érdekeinek megfelelôen szélsôségesnek bélyegez,
csak azért mert a másik „nem írja alá” emezek átfogó doktrínájának összes tételét, elvét
és számos olyan normáját, amelyek nem is a politikai szinthez tartoznak.
Rawls mûveiben igazolja, hogy a demokratikus társadalmak összes jelentôs vallási,
filozófiai és erkölcsi doktrínája alkalmas, vagy alkalmassá tudja tenni magát arra, hogy
mérsékeltté váljon, és részese legyen egy a »jól elrendezett és igazságos társadalom« politikai igazságossági koncepciójának az átfedô konszenzussal történô létrehozásának.
Ennek részleteibe mi itt nem tudunk belemenni. Rawls mûveiben megtalálható a válasz
arra, hogy melyik jelentôsebb »átfogó vallási, filozófiai és erkölcsi doktrína«, miért és
hogyan számít mérsékeltnek, vagy tudja alkalmassá tenni magát saját tanai alapján az
»átfedô konszenzus« kialakítására.
Azt kell megérteni, hogy mindenkinek a »lelkiismereti szabadságát«, és a szabad
véleményalkotáshoz való jogát tiszteletben kell tartani, és elfogadhatatlan az, ha demokrácia helyett a többség zsarnoksága és diktatúrája valósul meg. Montesquieu sza-
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vaival élve „nincs is annál szörnyûbb zsarnokság, mint amelyet a többség követ el a törvényesség pajzsa mögé bújva az igazságosság nevében”. (MONTESQUIEU, 1748.)
Másrészt azonban néhány valóban szélsôséges (vagy egyenesen ôrült) nézet nem formálhat jogot arra – különösen nem az általa tagadott demokratikus elvek és értékek
alapján nem –, hogy túszul ejtse a társadalmat, és veszélyeztesse egy igazságos és tisztességes társadalomnak az »igazságosság politikai koncepciója« szintjén létrejövô »átfedô
konszenzusát«, és ezen alapuló igazságos és tisztességes mûködését.

7.4.§ A jól elrendezett társadalom
az egyik legfontosabb közjó

S

E NEM KÍVÁNATOS, SE NEM VALÓSÍTHATÓ MEG, HOGY A TÁRSADALMI EGYSÉG ÚGY JÖJJÖN LÉTRE, HOGY MINDENKI UGYANAZT AZ ÁTFOGÓ DOKTRÍ-

NÁT FOGADJA EL. Ugyanakkor a társadalmi béke és a »társadalmi bizalom« szempontjából fontos közös, nyilvános, és nagyjából egységes politikai szintû célrendszer a
sokkal szûkebb spektrumú »politikai igazságossági koncepció« szintjén kialakítható.
Sôt, úgy tûnik egyedül ez alakítható ki. Ez nem kis érték. Sok szempontból a társadalom ily módon létrejövô társadalmi, politikai közössége az egyik legfontosabb társadalmi
közjó, mind az egyén, mind a társadalom egésze szempontjából (23.§).

1.
ÖNMAGÁBAN IS A FONTOS EGYÉNI JAVAK KÖZÉ TARTOZIK A »KÉT ERKÖLCSI
KÉPESSÉG« KIBONTAKOZTATÁSA, az hogy a polgárok saját céljaikat és életcéljaikat
»erkölcsi érzékükkel« és »igazságosságérzetükkel« összhangban a tisztességesség, és a
társadalmi igazságosság követelményeinek megfelelôen tudják megvalósítani (23.3.§).
(RAWLS, 2001.) Az emberek általában törekszenek a tisztességesség szabályainak is,
és a jogszabályoknak is a betartására; s kifejezetten életminôségük romlásként, afféle
fogyatékosságként élik meg azt, ha ez a normakövetés – például súlyos élethelyzetük,
körülményeik miatt – esetenként nem sikerül. Hogy könnyebben el tudjuk képzelni,
hogy mit kell ezalatt érteni, gondoljunk Charles Dickens (1812–1870) mûveire és
hôseire, a dán meseíró Hans Christian Andersen (1805–1875) egyes meséire, vagy
Victor Hugo (1802–1885) Nyomorultak (1862) címû regényére.
Külön »társadalmi hátránynak« számít az, ha valaki nincs abban a helyzetben, hogy
minden esetben betartsa a jogszabályi elôírásokat, illetve megfeleljen a tisztességességi
szabályoknak, és a társadalmi elvárásoknak. Ez az életminôség romlás és ez a fajta
»társadalmi hátrány« a »szégyennel« és a »szégyenmentes élet alapvetô emberi szükségletével«, valamint az »önbecsüléssel« és az »önbecsülés társadalmi alapjaival« függ össze.
(WOLFF és mtsai, 2007.)
2.
A POLGÁROK ALAPVETÔ EMBERI SZÜKSÉGLETEIHEZ TARTOZIK AZ IGAZSÁGOS, TEHÁT TISZTESSÉGES TÁRSADALMI MÛKÖDÉS; az »önbecsülés, az emberi
méltóság és a »szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeinek« a megléte; valamint egymás »kölcsönös tiszteletben tartása«. Az azonos szabadság; az azonos jogok; ezek tisz-
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tességesen egyenlô értékének biztosítása (15.1.§), a »tisztességesen egyenlô társadalmi
esélyek és lehetôségek« biztosítása (14.2.§); a »polgár, mint szabad és egyenlô a személy« státuszának a kölcsönös elismerése és biztosítása kivétel nélkül a társadalom minden egyes polgárának az »alapvetô emberi szükséglete« (16–17.§§), és a társadalmi
együttmûködésben való részvételébôl és »társadalmi lény mivoltából eredô, s személyétôl
elidegeníthetetlen joga« (18.6.§). (PAINE, 1791–92; RAWLS, 1999a.)4
3.
MINDEN

OLYAN KÖZÖS TÁRSADALMI CÉL, AMELYET A POLGÁROK A »TÁRSA-

DALMI EGYÜTTMÛKÖDÉS« SORÁN KÖZÖSEN ÉRNEK EL ÉS VALÓSÍTANAK MEG
A »TÁRSADALMI KÖZJÓ« RÉSZÉVÉ VÁLIK.

Sôt, valójában mindent, ami egy társadalomban létezik – a földet, a természeti kincseket, s a föld méhének felszínre nem hozott kincseit leszámítva – a társadalmi együttmûködés során, az együttmûködésben
részt vevô polgárok közössége hozza létre. Így az »igazságosság politikai koncepciójának« megfelelôen létrehozott politikai, társadalmi és gazdasági intézmények; ezek tisztességes mûködése is; és ezeknek egyetlen – a társadalmi igazságosságot, a lehetôségeket és a biztonságot garantáló – egymással összehangolt rendszerként való mûködése
is; továbbá e mûködés tartós és stabil fennmaradása is ilyen, a társadalmi
együttmûködés során létrehozott közös jó, amely egyben a legfontosabb »társadalmi
közjavak« (»public goods«) közé tartozik (23.§). Ezt bizonyítja az is, hogy a jól
mûködô és igazságos társadalmak az ilyen politikai, társadalmi és gazdasági intézményeikre mennyire büszkék, és hogy ezeket történelmük legjelentôsebb vívmányaiként
tartják nyilván; sôt szükség esetén készek akár fegyverrel is megvédeni ezeket a vívmányokat. (RAWLS, 2005.) Az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat biztosító«
(16.3.§) »elsôdleges társadalmi igazságossági alapintézmények« jó mûködése az egyik
olyan fô jellegzetessége egy társadalomnak, amely alapján a demokratikus társadalmak
tagjai megkülönböztetik magukat a nem demokráciáktól és a »szabad emberhez nem
méltó rezsimektôl«.
4.
A TÁRSADALMI BIZALOM, A KOOPERATÍV ERÉNYEK, ÉS A STABILITÁS FONTOS
TÁRSADALMI TÔKE. A társadalom igazságos és tisztességes mûködése és az ebbôl
eredô »stabilitás« (20.§), a kiszámíthatóság, és a minden szinten jelenlévô bizalom,
az együttmûködési erények (20.2.§) és a polgári erények (13.4.§; 19.3.§) széles körû
elterjedtsége, és a »társadalmi bizalom« az egyik legfontosabb tôkefajtát, a »társadalmi
tôkét« (20.2.§) gyarapítja. Minél igazságosabban, tehát tisztességesebben mûködik

4

Vegyük észre, hogy itt nem az ember, emberi lény mivoltából eredô elidegeníthetetlen emberi jogokról,
hanem a társadalmi együttmûködésben való részvétel, és az ember társadalmi lény mivoltából eredô,
és a személytôl elidegeníthetetlen jogokról van szó itt. E felfogásban – amely már Thomas Paine
(1737–1809) Rights of Man (1791–92) címû munkájában is megjelenik – a személytôl elidegeníthetetlen jogoknak két nagy csoportja létezik: (a) az ember, emberi mivoltából eredô alapvetô és elidegeníthetetlen emberi jogok, és (b) az ember társadalmi lény mivoltából eredô, társadalmi igazságossággal összefüggô elidegeníthetetlen jogok csoportja. Így például az egészségi ellátáshoz, oktatáshoz,
és a hasonlókhoz fûzôdô jogok akkor is elidegeníthetetlenek, ha »alapvetô emberi jog« mivoltukat
egyesek megkérdôjelezik.
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egy társadalom, annak polgárai annál jobban, és annál nagyobb biztonságban érzik
magukat benne, és annál inkább fenn akarják tartani ezeket a körülményeket, s az ezeket garantáló intézményeket, és annál inkább egybeesik a »jó mint helyes és tisztességes«, és a »jó mint racionális, mert érdekeinknek megfelelô« (5.4.§; 6.6.§; 23.6.§).
(RAWLS, 1999a; FREEMAN, 2003.)
Az igazságos, tehát tisztességes politikai, társadalmi mûködés az embereket, illetve
a polgárokat is jobbá és tisztességesebbé teszi, míg az igazságtalan, tehát tisztességtelen
hatalom által rosszá és tisztességtelenné tett társadalmi és politikai mûködés az embereket, illetve a polgárokat is megrontja, rosszabbá, igazságtalanabbá és tisztességtelenebbé
teszi (STOUT, 2010; PRINZ, 2013) –, legalábbis addig, amíg az ilyen tisztességtelen,
és az embereket megrontó, megfertôzô és toxikus hatalom meg nem bukik (23.§).

M

IUTÁN ALAPVETÔEN ÁSHATJA ALÁ A POLGÁROK SZABADSÁGÁT, JOGAIK ÉS LEHETÔSÉGEIK VALÓS ÉRTÉKÉT ÉS MAGÁT A DEMOKRÁCIÁT

A TÚLZOTT EGYENLÔTLENSÉGEK KIALAKULÁSA , és az »elfogadhatatlan egyenlôt-

lenségek« felszaporodása, az igazságos, tehát tisztességes politika és társadalom a »társadalom alapvetô struktúráin« (»basic structure«) (9.§) keresztül megfelelô, és alkalmas
»háttérigazságossági« mechanizmusokat mûködtet (»background justice«) (9.6.§; 18.§)
a túlzott egyenlôtlenségek (14.7.§; 18.5.§) kialakulásának a megelôzésére, mégpedig
a »szabad emberhez méltó demokrácia« védelmében, és generációkon át tartó megôrzése
érdekében (14–15.§§; 18.§).
Ez a »háttérigazságosság« részben az extrém vagyonok felhalmozásának bizonyos korlátait jelenti (például progresszív adórendszeren, vagy a nagyvagyonok örökösödési adóin
és a hasonlókon keresztül), másrészt az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes
élet társadalmi alapjainak« a konzekvens biztosítását jelenti (például az esélyteremtô oktatási rendszeren, és a személy biztonságát, és teljes körû normál funkcionáló képességét fejlesztô, megôrzô és helyreállító társadalmi biztosítási rendszereken keresztül). Nem egyszerûen csak a »méltányos közteherviselésrôl« van szó, és végképp nem pusztán az állami
adóbevételek növelése a cél. E»háttérigazságossági mechanizmusok« mûködésének az alapvetô célja a »túlzott egyenlôtlenségek« és a gazdasági és politikai hatalom túlzott koncentrációja« kialakulásának a megelôzése, mégpedig a »társadalmi együttmûködés tisztességes
és igazságos feltételrendszerének« fenntartása, és a »jogok és lehetôségek valós értékének
megôrzése« érdekében. E »háttérigazságossági mechanizmusok« alapvetô célja a »szabad
emberhez méltó demokrácia« és a »társadalmi együttmûködés tisztességes feltételeinek« a
megóvása és fennmaradásának biztosítása az egymásra lapolódó »generációkon keresztül«.
(RAWLS, 2001.)
Ezzel szemben, minél kevésbé igazságos és tisztességes egy politikai rezsim, és a
társadalom mûködése, és minél extrémebbé válnak az egyenlôtlenségek, annál inkább
felerôsödik az irigység, a harag, a másokon való uralkodás vágya (RAWLS, 1999a), a
mások jogainak a megtagadására és lehetôségeinek a leszûkítésére irányuló kirekesztô
törekvések, a közöny, a cinizmus, az egoizmus, a kapzsiság, a mohóság, a pénzsóvárság,
valamint a szociális távolságok növekedésével az undor, a súlyos bajban levôkkel szembeni dehumanizációs tendenciák, és a kirekesztô tendenciák. (NUSSBAUM, 2013.)
Mindezek, kiegészülve a szánalom, a másik helyzetébe való beleérzô és belegondoló
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empátiás képesség, és az együttérzés és részvét hiányával, a szolidaritás érzés, és az együvé
tartozás érzés hiányával, a társadalmi és politikai megosztottsággal a »társadalmi bizalmat« és a »közbizalmat«, valamint a »társadalmi tôkét« is aláássák, megrendítik. Vegyük
észre azt is, hogy ezek a látszólag nem összefüggô és »a szabad emberhez méltó demokráciát« alapvetôen veszélyeztetô, káros, negatív és a társadalom darabokra szakadásához
vezetô, megosztó érzések összefüggenek, együtt jelennek meg; s ez nem véletlen.
A »társadalmi bizalom« megrendülése a társadalom és gazdaság legalapvetôbb
mûködési funkcióit is veszélybe sodorja. Mind a konzekvensen igazságos, mind a konzekvensen tisztességtelen mûködés egyfajta önerôsítô folyamatot, circulus vitiosust indít
el. Az igazságtalanság és a tisztességtelenség felerôsíti a negatív, és destruktív folyamatokat, és a tisztességtelenséget, míg az igazságosság és tisztességesség helyreállítása,
és ennek a polgárok által a mindennapi életükben történô megtapasztalása felerôsíti a
pozitív folyamatokat. A társadalmi bizalom egyre inkább elmélyül, ahogyan a politikai
és a társadalom mûködése egyre igazságosabbá és tisztességesebbé válik. (STOUT,
2010; RAWLS, 1999a.) A jó hír az, hogy a társadalom tisztességes és igazságos
mûködése, vagy annak hiánya nem a természeti törvények által meghatározott, s nem
afféle eleve elrendeltetésen alapul. Az egyenlôtlenségek extrém mértéke, a tisztességtelen
és igazságtalan mûködés nem az égbôl pottyan a nyakunkba, s nem olyan, mint egy
cunami, egy földrengés vagy más természeti katasztrófa. (WILKINSON és mtsai, 2009.)
A tisztességtelen és igazságtalan társadalmi mûködés kizárólag „rossz” emberi döntések
következménye. Ezért „jó és helyes” emberi döntések sorozatával a helyzet bármikor
korrigálható. Kizárólag rajtunk, a társadalom tagjain múlik milyen döntéseket hozunk.
(SANDERS, 2016.)

E

GY TISZTESSÉGTELEN HATALOM ROMBOLJA A TÁRSADALOM ERKÖLCSÉT,
LELKÜLETÉT ÉS EGÉSZSÉGES, TISZTESSÉGES MÛKÖDÉSÉT;

például az elsôdleges társadalmi igazságossági intézmények rombolásával, ellehetetlenítésével, ami
végsô soron a polgárok személyes és egzisztenciális biztonságának a megrendüléséhez,
jogaik és lehetôségeik valós értékének jelentôs csökkenéséhez, netán megszûnéséhez
vezet. Az ily módon kialakuló egzisztenciális veszélyeztetettségérzés, a kiszámíthatatlanság, a félelem, a kilátástalanságérzés, erodálja a polgárok szabadságának, jogainak
és lehetôségeinek a valós értékét, felerôsíti az egyéni „túlélési stratégiákat”, a cinizmust,
a közönyt, s rombolja a polgári és az együttmûködési erényeket (13.4.§; 19.3.§;
20.2.§), az összetartozás és a társadalmi szolidaritás érzését. Pontosan erre van szüksége a tisztességtelen hatalomnak, amely, miután céljai alapvetôen a közcélokkal, és a
közérdekekkel merôben ellentétes magánjellegû hatalmi és gazdasági célok, nem számíthat arra, s nem is számít arra, hogy az emberek jó okok, miatt fogják újraválasztani.
A tisztességtelen hatalomnak csak a társadalom megosztása, a társadalmi konfliktusok
és a gyûlölet gerjesztése, a manipuláció, a propaganda, és a legalantasabb és legaljasabb hatalomtechnikai eszközök bevetése marad, miután szembe fordult saját népével,
és folyamatosan a nép, a legalapvetôbb »társadalmi és emberi fejlôdési célok« (17.§)
ellen próbál meg kormányozni és uralkodni, a közcélok, és a közügyek hûséges és tisztességes szolgálata helyett.
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A tisztességtelen hatalom a társadalmi biztonság szétzilálásának, és a polgárok legalapvetôbb személyes és egzisztenciális biztonsága megrendülésének, illetôleg a polgárok egzisztenciális függôségének a talaján a legalantasabb eszközökkel próbálja megosztani a társadalmat, a saját tisztességtelen hatalma megôrzése, stabilizálása érdekében;
s az olyan legalantasabb és legdestruktívabb érzületeket próbálja meg felkorbácsolni,
mint például az irigység, az önzés, a bûnbakképzés, ellenségképzés, a gyûlölet, a társadalom egyes csoportjainak egymással való szembefordítása, a társadalmi megosztottság, és a társadalmi konfliktusok felerôsítése és a hasonlók. A tisztességtelen hatalom,
a saját magánjellegû, öncélú hatalmi és gazdasági érdekeivel és a magánügyeivel van
elfoglalva; s saját tisztességtelen hatalmának megôrzése érdekében gátlástalanul felhasznál bármilyen hatalomtechnikai eszközt, így akár a legaljasabbakat és leggonoszabbakat is. Létezése, mûködése lényegileg ellentétes a társadalom és a polgárok legalapvetôbb közös érdekeivel, s a társadalmi és emberi fejlôdés alapvetô céljaiból eredô
közcélokkal. Társadalmi veszélyessége, kártékonysága ezért felmérhetetlenül nagy.
A polgárok próbálnák megvédeni alapvetô vívmányaikat, és próbálnának ellenállni
az ôket lealjasító és lealacsonyító törekvéseknek. A polgárok elaljasítása észszerû,
szükségszerû, ámde mégis beteges – hatalomtechnikai logika szerinti – korrupciós kísérlet a tisztességtelen hatalom részérôl. Hasonlatos ahhoz, ahogy a maffiafilmekben
látjuk: a maffiához frissen csatlakozott újonc kell, hogy meggyilkolja az áldozatot, hogy
ô is részesévé váljon a közös bûnnek.5 A tisztességtelen hatalom szántszándékkal, számtalan módon le akarja alacsonyítani, el akarja aljasítani a polgárokat; a polgárok olyan
közös bûnökbe való becsalogatásával vagy bekényszerítésével, amely a polgárok alapvetô
erkölcsi értékeivel és lelkiismeretével ellentétes. Ez a polgárok szabadságát, a tisztességtelen hatalommal szembeni erkölcsi fensôbbségét pontosan az ô erkölcsi tartásuk,
morális ellenállásuk megtörésén keresztül rombolja le. Ez a tisztességtelen hatalom
egyik gyalázatos hatalomtechnikai eszköze, amely öncélúvá, magánérdekûvé vált hatalma és uralma fenntartását szolgálja. Pontosan tudja, hogy »morális rossz« az, amit
tesz, és morális legitimitása kétes; s pontosan ezért titkolódzik, hazudozik állandóan,
és ezért járatja csúcsra a propagandagépezetét. A saját népe ellen elkövetett bûnei relativizálása érdekében, megpróbálja lealacsonyítani és lealjasítani a maga szintjére azokat a polgárokat (azaz a saját népét és választóit), akik morális legitimitását megkérdôjelezhetik. A tisztességtelen hatalom által a társadalom lelkében és erkölcseiben
okozott rombolás, és társadalmi kár helyrehozható, de csak nagy elszántsággal és konzekvens építkezéssel. Egy az erkölcsöket és a lelkeket leromboló, a társadalmi tôkét
pusztító és felélô igazságtalan, tehát tisztességtelen »szabad emberhez nem méltó rezsim«
érája után, az ország szellemi és erkölcsi újjáépítése során a társadalomban jelenlévô,
»átfogó vallási, erkölcsi, és filozófiai doktrínák« és nem korrumpálódott képviselôik ilyenkor nagy segítséget jelentenek az erkölcs, és az erkölcsi normák rehabilitálása során.
A gonoszok látszólagos elônye abban a tényben rejlik, hogy rombolni mindig könnyebb
és gyorsabb, mint építeni.
5

Gondolhatunk Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatása címû drámájára is. Ott is a közös bûn elkövetésébe való kényszerítésen keresztül alázza meg (fiatalkori sérelmei miatti bosszúból) az öreg hölgy
mindazokat, akiken bosszút akar állni.
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GYANAKKOR BIZAKODÁSRA AD OKOT AZ AZ EGYSZERÛ TÉNY, HOGY ÁLTALÁBAN MINDENKI SZERETNE JOBBAN, TISZTESSÉGESEN ÉS SZABADAB -

BAN ÉLNI, MINT ROSSZABBUL, TISZTESSÉGTELENÜL ÉS ELNYOMÁSBAN.

Egy
igazságtalanul és tisztességtelenül mûködô társadalomban mindenkor többen vannak
azok, akiknek elemi érdeke a pozitív változás. Ez akkor is így van, ha ezt sokan közülük
átmenetileg nem ismerik fel. Minél rosszabb a képzelôerô és a mások helyzetébe való
beleérzô képesség terén a helyzet, annál késôbb történik meg az, hogy a többség felismerje, hogy a legelemibb érdeke, hogy a helyzet megváltozzon. Ha valaki képzelôerô,
vagy empátiás készségek híján nem képes más helyzetébôl okulni, az akkor, fogja e
problémát keservesen felismerni, amikor ôt magát éri el a tisztességtelen hatalom keze.
Léteznek különösen gátlástalan, mohó, pénzsóvár, hataloméhes és magukon, s haverjaikon kívül szinte mindenkit, mindenhonnan kiszorító, ellehetetlenítô és megfojtó
tisztességtelen rezsimek, akik gátlástalan kapzsiságukkal, mohóságukkal paradox
módon felgyorsítják a társadalom feleszmélésének a folyamatát, mert még azokat is sarokba
szorítják, és lázadásra kényszerítik, akiknek eredetileg eszük ágában sem lett volna politizálni. Amint a többség felismeri, hogy az ôt kifosztó és nyomorgató, igazságtalan,
tehát tisztességtelen, s morálisan illegitimmé vált hatalomtól való megszabadulás kulcsa
az, hogy ne engedjék, hogy a – tisztességtelen helyzet fenntartásában érdekelt – törpe
kisebbség nem valódi törésvonalak, vagy messze nem elsôdleges jelentôségû hamisított
törésvonalak mentén megossza ôket, és ha e felimerés alapján összefognak, akkor a
helyzetükön gyorsan tudnak változtatni. Még a csak formálisan biztosított demokratikus
keretek között is (pl. általános választójog) képesek megteremteni a feltételeket ahhoz,
hogy elkezdhessenek felépíteni egy olyan rezsimet, amelyben a rendszer a társadalom
összes tagjáért mûködik, nem pedig egy szûk kisebbség gazdagodásáért, és hatalmának
biztosításáért.
Fel kell ismerni, hogy a hamisított törésvonalak, és a társadalom egyes csoportjai
közötti társadalmi konfliktusok, továbbá a reménytelenség és a kilátástalanság, és alternatíva nélküliség érzése egy szûk kisebbség által mesterségesen kreált, és a fennálló hatalmi egyensúly, és a domináns pozícióik megôrzése érdekében mesterségesen generált
problémák. Azt is fel kell ismerni, hogy ezek mesterségesen kreált és generált érzések.
Valójában nem a tényleges objektív helyzet, hanem a helyzet szubjektív percepciója és
a szubjektív érzések azok, amik a cselekvést blokkolják, és a helyzet megváltoztatását
reménytelennek látszóvá teszik. E szubjektív érzéseken alapuló téves percepciók, azonban képesek önbeteljesítô jóslat módjára objektív valósággá válni, ha a kifosztott, kisemmizett, háttérbe szorított többség tagjai kritikus tömegben nem ismerik fel, hogy ôk
csak a saját szubjektív érzéseik, percepcióik, és a saját kényelmi zónájuk foglyai. A változáshoz az szükséges, hogy ne csak a társadalmat tudatosan manipuláló kisebbség,
hanem végre a manipulált és folyamatosan fosztogatott többség is ráébredjen arra, hogy
ezek nélkül a hamisított törésvonalak és mesterségesen generált érzések, és a »nincs alternatíva«, illetve a »legkisebb rossz« manipulatív mítosza (2.2.§) nélkül, ez a többséget
kisemmizô és élôsködô, törpe kisebbség nem tudja fenntartani a saját érdekeit szolgáló,
ámde elfogadhatatlanul igazságtalan és tisztességtelen állapotokat.
Ennek felismerése után, a változáshoz az is szükséges, hogy a változásban érdekeltek
az összefogás lehetôségét ne ott keresgéljék, ahol azt nem lehet megtalálni, hanem a
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»politikai szinten« az »igazságosság politikai koncepciója« körül, azaz ott, ahol az összefogást meg lehet találni és ki lehet alakítani. Ez az alapelvek, értékek és célok lényegesen
szûkebb spektrumát jelenti, mint mondjuk az »átfogó doktrínák« érték, cél és normarendszere, vagy a különbözô pártok körüli gazdasági, politikai érdekcsoportok speciális
érdekei és ideológiái. Ez utóbbiak kapcsán kizárólag instabil, a pillanatnyi erôegyensúlyt tükrözô, »rossz okok miatt létrejövô« (21.1.§) »kényszerû kompromisszum«
(»modus vivendi«) hozható létre, (vagy egyáltalán létre sem jön semmilyen összefogás,
megegyezés). Pontosan azért, a »politikai szintû igazságosság« – párt politikai szint feletti – elvei és koncepciója körül kell keresgélni az összefogás lehetôségét, mert csak
ezen a szinten alakítható ki a stabil, fenntartható és megvalósítható »jó okok miatt létrejövô megegyezés« és összefogás (21.§), aminek alapja a társadalom »politikai szintû
igazságossági koncepciójának« az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusával« történô létrehozása, illetôleg elfogadása (12.7.§; 21.§; 22.5§). (RAWLS, 1987, 2005.)

M

IBEN IS KELLENE TEHÁT ÁTFEDÔ KONSZENZUSSAL MEGEGYEZNI egy
»jó okok miatt stabil« (21.§), és ezért hiteles, mûködôképes összefogáshoz?
A klasszikus elsô generációs, »negatív szabadságjogokon és jogokon« kívül, a társadalom
»átfedô konszenzussal« elfogadott, s a »politika felségterületére korlátozott« (20.3.§)
közös és nyilvános »politikai szintû igazságossági koncepciója« magába kell foglalja a
ténylegesen realizálható »tisztességesen egyenlô jogok, esélyek és lehetôségek« (14.§)
megteremtésének, megôrzésének, valamint a társadalom tagjainak létbiztonságát és
»teljes körû normál funkcionálóképességének« a kibontakoztatását, fejlesztését, megôrzését, és helyreállítását biztosító és garantáló (i) »elsôleges társadalmi igazságossági
jelentôségû« oktatási és társadalmi biztosítási intézmény rendszerek mûködésének, finanszírozásának alkotmányos garanciát, (ii) és az ezekhez szükséges »elsôdleges prioritású
társadalmi javak« alkalmasan elegendô küszöbszint feletti biztosításának alkotmányos
szintre emelt garanciáit is (16–17.§§). A modern társadalmakban ugyanis e társadalmi
igazságossági alapintézmények nélkül a szabadságjogok, jogok és lehetôségek csak formálisan deklarált, de tényleges értékkel és jelentôséggel nem bíró jogokká üresednek
ki. (SEN, 1999; SUNSTEIN, 2004; NUSSBAUM, 2011.)

M

IÉRT TÉVES ÉS ELFOGADHATATLAN AZ A MONDÁS, HOGY „ A NÉP VAGY
AZ EMBEREK NAGY TÖBBSÉGE, NEM ÉRTÉKELI A DEMOKRÁCIÁT, ÉS A

SZABADSÁGJOGOKAT ”?

Az ilyen és hasonló zsibbasztó, csüggesztô és káros mondások a »nincs alternatíva« és a »legkisebbik rossz« manipulatív és hamis mítoszának
mutációjaként, sajátos megjelenési formájaként is felfogható. A mondás a helyesen
megfigyelt jelenségek félreértését és téves interpretációját jelzi. Egyáltalán nem a »szabad emberhez méltó demokráciát« utasítja el az a nép, amelynek évszázados történelme
szinte másból sem állt, mind szabadságharcokból. Ehelyett arról van szó, hogy azt a
konkrét „demokráciának” nevezett valamit, és azt a „szabadságnak” nevezett valamit,
amit például a rendszerváltás utáni évtizedek Magyarországán az emberek túlnyomó
többsége ténylegesen megtapasztalt, és amit a posztkommunista idôszak úgynevezett
politikai, gazdasági elitje képes volt »szabad emberhez méltó demokrácia« helyett az
emberek számára kínálni, az emberek többsége teljesen érthetô okokból, egyáltalán
nem értékeli túl nagyra és elutasítja.
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VAN EZEN CSODÁLKOZNI VALÓ? Szerintünk nincs. Miért? Azért, mert a társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség és az ebbe vetett közbizalom alapvetôen rendült
meg és a társadalom tagjainak túl nagy része került bizonytalanságba és vált sok szempontból kiszolgáltatottá a formálisan deklarált jogok és szabadságok ellenére. Az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapjainak megrendülése«; az egyén biztonságérzetének és egzisztenciális biztonságának veszélybe kerülése;
a szégyenmentes élet lehetôségének a beszûkülése; a relatív szegénység, és a fôállású
munkavégzés melletti munkavállalói szegénység; a munkanélküliség, illetve az értelmes
munkavégzés lehetôségeinek a beszûkülése; a kilátástalanság és reménytelenség érzése,
és a hasonlók minden társadalomban szükségszerûen azt eredményezik, hogy aki ilyen
helyzetbe kerül, annak a számára a formálisan biztosított jogok egyre kevesebb valós
értékkel bírnak, mert ôk már nincsenek olyan helyzetben, hogy ténylegesen élni is tudjanak ezekkel. (SEN, 1999; SUNSTEIN, 2004.) Az úgynevezett elsô generációs negatív
szabadságjogok abszolút fontosak, és elsôdleges prioritásúak (14–15.§§), de önmagukban messze nem elegendôek a XXI. század körülményei között. Esélykiegyenlítô
mechanizmusokra, tisztességes lehetôségekre és esélyekre, valamint igazságos, tehát
tisztességes elosztási és háttérigazságossági mechanizmusokra van szükség ahhoz, hogy
a modern társadalmak körülményei között, a formálisan biztosított szabadságjogok
valós értékkel bírjanak, és meg is tartsák generációkon keresztül a valós értéküket.
Egyáltalán nem arról van szó tehát, hogy a magyar nép olyan speciális és kivételes
lenne, hogy specifikusan az ô számára ne jelentene túl sokat a demokrácia. Ez teljes
tévedés! Arról van szó, hogy az a konkrét – és a társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség legalapvetôbb követelményeinek sem eleget tevô – demokráciának nevezett
valami, amit a rendszerváltás utáni posztkommunista elit képes volt létrehozni, egyetlen
más nép számára sem jelentene túl sokat, így a magyarok számára sem bír valós értékkel. Azért, mert egyáltalán nem egy »szabad emberhez méltó demokrácia«, s egyáltalán
nem egy igazságos, tehát tisztességes politikai, gazdasági és társadalmi rendszer jött
létre. Ez a furcsa »szabad emberhez nem méltó« és tisztességtelen, igazságtalan valami
az, amit a többség elutasít, s nem a valódi demokrácia és a szabadság az, ami nem bír
értékkel a magyar polgárok számára. Ez a furcsa valami az – amit az úgynevezett politikai elit demokráciának hív –, amit a többség elutasít, különösen akkor, ha ezt ráadásul
egy valódi »szabad emberhez méltó«, és tisztességes demokratikus rendszer helyett próbálják a polgárokra rátukmálni. Egy »szabad emberhez méltó demokrácia«, attól szabad emberhez méltó, hogy nem csak deklarál bizonyos formális szabadságokat, jogokat,
lehetôségeket, és valamilyen »disztributív igazságossági szabályokat« (18.§), hanem
biztosítja ezek tisztességesen egyenlô valós értékét, és valós értékének megôrzését minden
egyes polgára számára. Ezt a klasszikus elsôgenerációs és »negatív«6 szabadságjokon
6

A negatív és pozitív szabadságjogok, megkülönböztetésérôl röviden és leegyszerûsítve: a „negatív
jogok” azért „negatívak”, mert arról rendelkeznek, hogy mi mindent nem tehet meg az állam, és a
hatalom a polgáraival szemben. A „pozitív jogok” azért „pozitívak”, mert arra vonatkoznak, hogy
mi mindent kell megtegyen az állam a polgáraiért. A különbözô generációs jogok kategorizálásával,
és a negatív, pozitív jogokkal kapcsolatos részletekbe itt nem megyünk bele, mert a mondanivalóink
szempontjából nem elsôdleges jelentôségû, hogy hányadik generációs jogként, pozitívnak vagy ne-
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túl a gazdasági, társadalmi, és környezeti igazságosság »pozitív jogain« és intézményein
keresztül teszi meg. A mai modern társadalmakban ugyanis, ezek nélkül a „többedik generációs”, pozitív, gazdasági, társadalmi, és környezeti igazságossági jogok és intézmények
nélkül a tulajdonképpeni deklarált szabadságjogok, jogok, lehetôségek valós értéke nem
biztosítható a széles tömegek számára, és nem is ôrizhetô meg generációkon keresztül.
A képlet egyszerû: a több szabadságot és lehetôséget a világon mindenki többre értékeli, mint a kevesebbet. A nagyobb biztonságot, a nagyobb igazságosságot, tehát tisztességességet pedig a világon mindenki jobban szereti, mint a kisebbet. A kisebb kiszolgáltatottságot pedig a világon mindenki jobban preferálja a nagyobb kiszolgáltatottsághoz
képest. (SEN, 2009.) Ennélfogva a népek általában valós értékükön értékelik a jogokat
és a szabadságot. A kiüresített és a számukra valós értékkel nem bíró jogokat és szabadságot nagyjából nulla értékûnek értékelik, azaz precízen és pontosan a valós értékén értékelik. Az emberek azokat a jogokat, és azt a szabadságot, amellyel élni is tudnak rendkívül nagyra becsülik. Azokat, amelyeket ugyan deklarálnak a számukra, de esélyük sincs
arra, hogy élni tudjanak vele, egyáltalán nem értékelik semennyire sem.
Ez a probléma, mármint a szabadságjogok, jogok és lehetôségek tisztességesen egyenlô
és valós értéke, és valós értékének megôrzése egyáltalán nem technikai szintû kérdés, és
semmilyen körülmények között nem válhat gazdasági kérdéssé. Például: a jogok nem a
gazdasági helyzet, vagy egyes látszólag objektív gazdasági mutatók állapotának a függvényei, nem függhetnek azoktól. Azért nem, mert az ember nem rendelhetô alá a gazdaságnak, ugyanis nem az ember van a gazdaságért, hanem a gazdaság van az emberért.
Az alapvetô társadalmi igazságossági és tisztességességi elvek, értékek és normák tisztázatlansága jelenti a mélyen fekvô okokat. Itt is hangsúlyozni kell, hogy a sokat keresett,
és sokak által szinte kényszeresen emlegetett összefogást nem az egyes pártok és érdekcsoportok rövid távú valós, vagy vélt ad hoc érdekei, alkui, esetleg „mutyijai” igen alacsony technikai (és erkölcsi) szintjén, és nem is a „nagy” ideológiák és átfogó doktrínák,
túl sok mindenre kiterjedô nézetei közötti, »rossz okok miatt létrejövô« (21.§) »kényszerû
kompromisszumokban« (»modus vivendiben«), kell keresni. Azért nem ott kell keresni,
mert nem ott lehet megtalálni, mert nem ott van, és soha nem is lesz ott. Egy kellôen
szûk, szigorúan csak a »politika felségterületére korlátozott«, viszont az úgynevezett elsôgenerációs szabadságjogoknál lényegesen többre – a »társadalmi, gazdasági és környezeti
igazságosság« (»social, economic & environmental justice«) alapvetô értékeire, és normáira is – kiterjedô »politikai szintû igazságossági koncepció« kialakításával, és az arról
szóló »átfedô konszenzus« létrehozásával lehet megtalálni egy valódi összefogás alapjait
(13–18.§§).

gatívnak kategorizálnak-e egy-egy fontos jogot. Ez az írás arra fókuszál, hogy mely jogok, lehetôségek, és elosztási igazságossági szabályok képezhetik egy átfedô konszenzusra alkalmas politikai szintû
igazságossági koncepció elemeit.

8.§ Példák a nyilvánossági kritérium
nem teljesülésére

M

INT AZT MÁR KORÁBBAN JELEZTÜK (7.§): annak érdekében, hogy a tényleges jelentôségének megfelelô súllyal váljék érthetôvé, és áterezhetôvé a »jól
elrendezett társadalom« (»well-ordered society«) igazságossági, tehát tisztességességi
szempontból oly fontos »nyilvánossági kritériumának« (»publicity criterion«) az értelme
és jelentôsége, egy kisebb kitérôt kell tegyünk néhány, a mindennapjainkat, és a közpolitikai folyamatokat mélyrehatóan érintô, a politikai gazdaságtan területéhez tartozó
problématerületre. Természetesen szó sincs arról, hogy a társadalom igazságos, tehát
tisztességes mûködésének elvei, normái, értékrendje, vagy akár a »jól elrendezett társadalom« nyilvánossági kritériumai leszûkíthetôk, redukálhatók lennének ezekre az illusztratív célú problématerületekre. Ezek csak példák, amelyek viszont önmagukban
is számos fontos igazságossági és tisztességességi problémát vetnek fel, és amelyeken
keresztül jól illusztrálható az 7.§ fejezetben részletezett elvi megfontolások gyakorlati
jelentôsége.
A GDP, a GDP-növekedés, a GDP-alapú mutatók, a költséghaszon-, költséghatékonyság- és költséghasznosság-elemzések meghatározó jelentôségûek a gazdaságpolitikai, költségvetési és közpolitikai folyamatok szempontjából. Jelentôségük annál mélyrehatóbb, minél inkább rendeli alá a hatalom a közpolitikát, és a fontos emberi fejlôdési,
és társadalmi célokat a gazdasági szempontoknak és érdekeknek. Minden ilyen esetben
az Embert, mint olyat rendelik alá az elvont gazdaság és a pénz érdekeinek; ami azt
jelenti, hogy az ilyen politikák az embert eszközként kezelik a gazdaság és a pénz, mint
elsôdleges cél érdekében. Ez még pontosabban pedig azt jelenti, hogy az ilyen politikák
az emberek, a polgárok tömegeit, azoknak az eszközeiként kezelik, akik a haszonélvezôi
annak, amikor az Embert alárendelik a pénz és a gazdaság érdekeinek. Az ilyen gazdaságpolitikák, fiskálispolitikák, és erre épülô közpolitikák fundamentálisan erkölcstelenek, mert senkinek sincs joga ahhoz, hogy saját céljai, és érdekei elérésének eszközeként alárendeljen és kezeljen bárki mást. (KANT, 1797; RAWLS, 1999a.) Az ilyen
politikák esetén a GDP-növekedésében mért gazdasági növekedés, vagy a különbözô
GDP-alapú mutatószámok, mint olyanok válnak »nem nyilvános« módon, azaz a »nyilvánosság kritériumaival« ellentétes módon a tulajdonképpeni igazságossági koncepcióvá. Ilyenkor a gazdasági növekedés céljai (vagy netán a hatékonyság, a versenyképesség,
a költségvetési egyensúly, a hiány, és az adósságcélok és a hasonlók) – az alapvetô emberi fejlôdési célok (17.§) és társadalmi jólét, mint alapvetô és egyedüli legitim célok
elômozdításának eszközébôl –, egy sajátos „ptolemaioszi-fordulattal” önmagáért való
céllá, önmagában való értékké válnak. Megfordul a prioritás. Amint arra Ferenc pápa oly
sokszor rámutat: Az ember helyett ilyenkor a pénz kerül a központba. Sajátos és rendkívüli
társadalmi károkat okozó vulgármaterialista, pénzközpontú bálványimádás alakul ki, egy
az embert a központba helyezô politika helyett”. (TORNIELLI és mtsai, 2015.)
A GDP és a gazdasági növekedési politikák (8.1.§); az az öt gazdasági növekedési
modell, amely káros az emberi fejlôdésre (8.2.§); a különbözô közpolitikai döntések
megalapozásához használatos költséghaszon-elemzések (8.3.§) példáin keresztül il-
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lusztrálunk néhány fontos, a »nyilvánossági kritériumok« teljesülését, illetve nem teljesülését érintô problémát. A GDP- és a gazdasági növekedést a központba helyezô politikák problémakörének mélyebb megértése érdekében az ENSZ Fejlesztési Program,
emberi fejlôdésre, emberközpontú politikákra, és az emberi fejlôdés szempontjából
káros, öt gazdasági növekedési modellre a UNDP ’Human Development’ megközelítés
alapján térünk ki (8.2.§). A »leszivárgási elmélet« (»trickle-down theory«), az adócsökkentés, kiadáscsökkentés, költségvetési egyensúly, és a hasonló kulcsszavak, jelszavak és buzz-wordok mentén megvalósuló politikákkal kapcsolatos problémák (8.4.§),
szintén jól illusztrálják a »nyilvánossági kritérium« jelentôségét. Végül röviden kitérünk
a nagyvagyonok képzôdésével, és az extrém mértékû egyenlôtlenségekkel kapcsolatos
néhány problémára, közük a járadékhajhászás jelenségére, és az úgynevezett 1% versus
99% problémára is. (8.5.§) Ezek az önmagukban is fontos, a mindennapjainkat érintô
kérdések az »igazságosság politikai koncepciója« »nyilvánossági kritériumának« a fontosságát, gyakorlati jelentôségét, illetôleg az elvont gondolatok gyakorlati jelentôségét
illusztrálják.

8.1.§ GDP-növekedési politikák
és a »nyilvánossági kritérium«

M

INDENKI ÚGY TUDJA , HOGY A GDP NÖVEKEDÉSE JÓ DOLOG, MERT ÚGY
HALLOTTA VAGY TANULTA .

Azt azonban általában kevesen tudják, hogy a
GDP számos olyan dolgot, ami az emberek élete szempontjából fontos (például: egészség, jó életminôség, természeti kincsek megôrzése, tudás stb.) egyáltalán nem mér, valamint egyes dolgokat (például tényleges termeléssel nem párosuló pénzügyi spekulációk eredménye) aránytalanul túlértékel. (STIGLITZ és mtsai, 2010.) Hogyan kell
értékelni azt, amikor az USA gazdasága egyetlen nap alatt 3%-os növekedést mutatott
2013-ban? Vagy azt, amikor Ghána gazdasága egyetlen éjszaka leforgása alatt 60%kal felfúvódott? (COYLE, 2014.)
Azt is kevesen tudják, vagy ha tudják, a következményeit nem ismerik fel, hogy a
GDP növekedése, vagy az egy-fôre jutó GDP növekedése semmit nem mond arról,
hogy a társadalomban élô emberek között mindez hogyan oszlik meg, vagy hogy az
emberek ténylegesen milyen életminôségben, milyen jólétben, milyen egészségben, és
milyen hosszú ideig élnek. (WILKINSON és mtsai, 2009.) Ezért aztán, ha a szükséges
háttérismeretek, és a személyes sorsokra vonatkozó következmények nélkül mindenki
kritikátlanul elfogadja, hogy az emberek élete, lehetôségei és biztonsága szempontjából
alapvetô fontosságú politikai, társadalmi és gazdasági intézmények mûködését meghatározó döntések a GDP-növekedés szempontjainak legyenek alárendelve, akkor nem
kell nagyon meglepôdni azon, hogy épp az emberek élete, lehetôségei és biztonsága
szempontjából alapvetô fontosságú intézmények mûködésbiztonsága rendül meg, és
az emberek életminôsége romlik. (FIORAMONTI, 2013.)
Ha úgy vesszük nyilvános a GDP-növekedés szempontja, hiszen „mindenki tudja,
hogy a GDP növekedése jó”, mert elhitette, hogy ez így van. Az »igazságosság politikai
koncepciója«, illetôleg a »jól elrendezett társadalom« »nyilvánossági kritériuma« szerint
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azonban a GDP-növekedés, mint „rendezôelv” egyáltalán »nem nyilvános«. Az emberek többsége ugyanis nincs kellôen tisztában azzal, hogy a GDP ténylegesen mit mér,
mit nem mér, és amit mér azt hogyan, milyen fontossági súlyozásokkal teszi. Sok ember
azzal sincs tisztában, hogy mindez mit jelent az ô és szerettei sorsára, életére, egészségére, és az ô számára fontos szempontokra nézve. Azzal pedig végképp sokan nincsenek
tisztában, hogy mi az összefüggés a jelenlegi sorsuk, életük, lehetôségeik, és jólétük és
aközött, hogy az összes fontos társadalmi intézmény mûködésérôl szóló döntést a GDPnövekedés szempontjai alá rendelik. E problémakör fontos összefoglalását adja a Nicolas
Sarkozy francia elnök által összehívott bizottság által elkészített ún. Sarkozy-jelentés,
mely ’Mismeasuring our Life’, azaz ’Életünk félremérése’ címmel jelent meg könyv formájában. (STIGLITZ és mtsai, 2010.)1 Valószínûsíthetôen az is csak kevesek számára
ismert, hogy ma már számtalan evidencia bizonyítja, hogy a fejlett és közepesen fejlett
országokban a GDP növelésétôl semmiféle további társadalmi jólét növekedés nem várható és hogy ezekben az országokban az emberek egészsége, élettartama, korai halála,
betegségben töltött éveinek a száma, életminôsége, jól léte, boldogsága, és az összes súlyos társadalmi baj nem a GDP mértékétôl, hanem a GDP társadalmon belüli eloszlásának egyenlôtlenségeitôl függ. (WILKINSON és mtsai, 2009.)

M

I IS A TÉNYLEGES JELENTÉSE ANNAK, HA A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS
(VAGY ÁLLAMADÓSSÁG-CSÖKKENTÉS) JELENTI AZ ELSÔDLEGES PRIORITÁST minden más céllal, vagy minden más társadalmi probléma megoldásával szemben? A gazdasági növekedést középpontba helyezô, netán abszolutizáló politikák tényleges jelentése, és implicit állítása az, hogy a gazdaság érdekei fontosabbak az embernél,
mint olyannál és fontosabbak az »alapvetô társadalmi és emberi fejlôdési céloknál«.
Az a másik implicit, de néha explicit állítás, hogy a »társadalmi és emberi fejlôdési
célok« elérésének abszolút feltétele lenne a gazdasági növekedés; vagy, hogy a gazdasági
növekedés automatikusan a »társadalmi és emberi fejlôdési célok« teljesüléséhez, és a
»társadalmi jólét« növekedéséhez vezet. Ez szimplán és egyszerûen nem igaz. Lehet,
hogy azok, akik ezt állítják azok ezt tényleg el is hiszik és tényleg ebben hisznek. Ez
esetben ez a hitük tévedésen alapul. Akik ezt állítják, de még csak el sem hiszik, azok
egy másik kategóriába tartoznak. Hogy milyen kategóriába pontosan, azt ki-ki döntse
el magában.
A gazdasági növekedés abszolutizálása és mindenek feletti prioritása is egyfajta igazságossági koncepciót fejez ki implicit módon, mint ahogyan az is egyfajta igazságossági
koncepció volt valaha, hogy a fáraó piramisa fontosabb minden ember életénél, vagy,
hogy a király új ruhája fontosabb az alattvalók életénél és jóléténél. Csakhogy az ilyen
„igazságossági koncepció”, nem felel meg a demokratikus kultúrákban szokásos és a
»szabad emberhez méltó demokráciákban« kötelezô legalapvetôbb igazságossági és tisztességességi kritériumoknak; érvényesítési, elfogadási és megvalósítási módja pedig nem
felel meg a kapcsolódó »nyilvánossági kritériumoknak«. Ezért kell e kérdésekkel ehe-

1

Lásd: Stiglitz J, Sen A, Fitoussi J: Mismeasuring our Lives: Why GDP Doesn’t Add Up. The
Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2010.
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lyütt bôvebben foglalkozni. Ebben a kontextusban érthetô meg mélyebb összefüggéseiben, hogy mik is a súlyos erkölcsi, társadalmi igazságossági és tisztességességi problémák a gazdasági növekedést minden más »társadalmi és emberi fejlôdési cél« fölé helyezô politikákkal.
(i) HA ELHISSZÜK, HOGY A GDP AZ ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI, TÁRSADALMI FEJLÔDÉST ÉS JÓLÉTET JELZI, és elhisszük, hogy a GDP-növekedés egyenlô az általános jólét növekedésével, akkor persze a GDP-mutatók ilyen-olyan változásának mindent alárendelô politikákat is hajlamosabbak vagyunk elfogadni. Azért, mert
elhisszük, hogy ilyenkor az általános jólét növekedése fog majd bekövetkezni, csak
most még nem érezzük, mert az „elôbb a munka, utána a szórakozás” elv analógiájára,
most még azért kell elviseljük a rosszat, hogy majd késôbb, mondjuk 3 év múlva végre
jobb legyen. Egyébként, ha jól belegondolunk, évtizedek óta ezt halljuk. A probléma
az, hogy sok évtizede az egész társadalom – Samuel Barclay Beckett (1906–1989)
Godot-ra várva címû abszurd drámájának (1952) hôseihez hasonlatosan –, minden
évben várja „a majd 3 év múlvát”, de hiába. Ezért aztán az a kérdés is feltehetô,
hogy a több évtizede tartó össztársadalmi szintû emberkísérletek lesújtó tapasztalatai
alapján, nem lehetne-e esetleg végre olyan gazdaságpolitikával is próbálkozni, ami
esetleg még mûködik is? Nem lehetne esetleg, az elmúlt három évtized alatt kudarcosnak bizonyult „jól bevált” módszereket és „régi recepteket” – akár a régi tankönyvek, és elavult tudások újakra cserélésével is –, esetleg valami olyanra cserélni, ami
nem a mindenkori aktuális idôpontokhoz képest ígéri, hogy „majd 3 év múlva” jobb
lesz,, hanem ténylegesen el is tud érni valamit annak érdekében, hogy több mint egy
negyed évszázad alatt ténylegesen jobb is legyen a helyzet?
(ii) HA AZONBAN TUDJUK, HOGY MI IS AZ PONTOSAN, AMIT A GDP MÉR, ÉS
MI IS AZ, AMIT NEM MÉR A GDP, és ebbôl eredôen milyen aszimmetrikus torzulásokat okoz az élet szinte minden területén az, ha a GDP-növekedés, a GDPalapú mutatók szépítgetésére épülô politikák abszolutizálódnak (STIGLITZ és
mtsai, 2010), akkor cseppet sem kell csodálkozzunk, hogy az a bizonyos „most
még éppen rossz a helyzet, de majd 3 év múlva jobb lesz” típusú ígéret, miért is
nem teljesül soha. Már legalább harminc (bár sokak szerint akár hatvan) éves az,
aki akkor született, amikor elôször hallottuk, a „higgy nekem, mert én vagyok a
szakértô: ’most még rossz, de majd késôbb jobb lesz’” típusú „bölcsességet”. Itt
lenne az ideje a kényelmes, de kudarcos régi recepteket újakra cserélni.
Az elmeháborodottság: az, amikor újra meg újra ugyanazt a dolgot csináljuk, arra számítva, hogy más eredményre jutunk, mint eddig.
Albert Einstein2 (1879–1955)

2

„…insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result…” E mondást Albert Einsteinnek tulajdonítják, bár sokan vitatják, hogy ezt Einstein mondta volna.
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GDP-BEN MÉRT GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ABSZOLÚT PRIORITÁSSÁ VALÓ
ÁTLÉNYEGÜLÉSE. A GDP-ben mért gazdasági növekedés, (vagy a GDP-ará-

nyos államadósság, vagy deficitcsökkentés, vagy a költségvetési/államháztartási egyensúly) – mint az »alapvetô társadalmi és emberi fejlôdési célok« elérésének egyik fontos
eszköze –, mindennél fontosabb céllá, és elsôdleges prioritássá való átlényegülésekor, a
legalapvetôbb társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi kérdések és prioritások
úgy dôlnek el technikai szinteken, hogy sok esetben a társadalmi igazságossági és morális dimenzióba tartozó kérdéseket mégcsak fel sem teszi senki. Precízen, pontosan
ezért történhet meg az, hogy a társadalom, és az összes polgár életét és mindennapjait,
szinte minden aspektusában fundamentálisan érintô közpolitikai prioritások észrevétlen,
lopakodó módon költségvetés tervezési és technikai szinteken dôlnek el, mert nem teljesül a »nyilvánosság kritériuma«.
Azokat a közhelyeket senki sem vitatja, hogy sok pénznél jobb a több; vagy hogy kis
növekedésnél jobb a nagyobb növekedés. Azok azonban már fontos kérdések lennének,
hogy bármi áron, vagy milyen áron jobb a mekkora növekedés, és kik viselik ennek a terheit, és kik részesednek ennek a hasznaiból. A mérték elvesztése, az arányok eltévesztése,
a gazdasági szempontok abszolutizálása, és elsôdleges céllá való átlényegülése már erôsen
vitatható. Nemcsak súlyos hiba, de morálisan is elfogadhatatlan csôlátó módon mindent,
és elsôként is az Embert és az »emberi fejlôdés céljait« (17.3.§) alárendelni, a GDP-ben
mért növekedés gazdasági céljainak és érdekeinek. Mint látni fogjuk a GDP növekedése
egyáltalán nem egyenlô az általános jólét automatikus növekedésével (FIORAMONTI,
2013; STIGLITZ és mtsai, 2010), sôt legalább ötféle, az emberi fejlôdés céljai szempontjából kifejezetten káros növekedés is létezik. (UNDP, 1996, 2015.)
A gazdasági növekedés kapcsán fontos leszögezni, hogy a gazdaság en bloc csak
eszköz; nem cél; nem önmagában való érték; nem önmagáért való cél; nem önmagát
hitelesítô érték és cél. A morálisan legitim cél az emberi és társadalmi fejlôdés, az emberi
lét kiteljesítése, és a társadalmi jólét növelése. Nem az ember van a gazdaságért, hanem
a gazdaság van az emberért. (UNDP, 1996.) Az emberek élete, boldogulása, életpálya lehetôségei ennélfogva nem rendelhetôk alá elvont gazdasági növekedési céloknak,
statisztikai mutatószámoknak, de néhány érdekcsoport nagyon is kézzelfogható magánérdekeinek, pénzsóvárságának és önzésének sem. (FIORAMONTI, 2013.)
Ebben a kérdéskörben a »nyilvánosság kritériuma«, annak teljesülése vagy nem teljesülése alapvetô jelentôségû. Ha a gazdasági növekedés, mint a cél abszolutizálásának, és
az emberi és társadalmi célok fölé helyezésének a valódi jelentése, valódi jelentôsége –
azaz az embernek a pénz érdekei és uralma alá való rendelése – a »nyilvánosság kritériumainak« megfelelôen tisztázott lenne, akkor ilyen feje tetejére állított prioritásrendszert
nem lehetne végigvinni, akárcsak megközelítôleg demokratikus körülmények között sem.
Ha pedig még az is »nyilvános« lenne, hogy az emberi és társadalmi jólét nem általában
a GDP és növekedése mértékétôl, hanem annak társadalmon belüli megoszlásától függ a
fejlettebb országokban (WILKINSON és mtsai, 2009), akkor végképp megkérdôjelezôdne
az »emberi fejlôdés céljainak«, azaz az embernek, mint olyannak a gazdaság, és a pénz
uralma és érdekei alá rendelése. Ezzel ugyanis az ember, mint olyan célból eszközzé, a
gazdaság és a pénz pedig eszközbôl céllá válik. Ez erkölcsileg teljes mértékben elfogadhatatlan, igazságtalan, tehát tisztességtelen, s így elvetendô. (RAWLS, 1999a.)
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A sok technikai okfejtés, a sok makromutató, a sok statisztika, és a kizárólag csak
a vájtfülûek, és egy belterjes szakértôi kör, az „econokrácia” tagjai (EARLE és mtsai,
2017) által követhetô gazdaságpolitikai fejtegetések között homályba vész néhány alapvetô fontosságú, és mindenki által érthetô lényegi igazságossági, tehát tisztességességi
kérdés. Egészen pontosan, kiknek kell megfizetni az absztrakt növekedési célok teljesülésének az árát? Kiknek kell viselni az ezzel kapcsolatos terheket? Kik azok, akik elteszik a növekedési célok teljesülésének a hasznait? A terhek közös viselésének, és a
hasznok egyéni realizálásának az elosztása arányos-e, igazságos-e, tisztességes-e? Tisztességes mértékben kiveszik-e a közös terhek arányos viselésébôl a részüket azok, akik
a növekedési politikák szószólói és haszonélvezôi? Vagy ôk csak a közös hasznokat veszik ki a közösbôl? A növekedési politikák vesztesei és nyertesei random módon változnak, vagy érdekes szisztéma szerint a néhány nyertes is, és a sok vesztes is mindig
ugyanazokból áll? Kik, milyen alapon, milyen felhatalmazás alapján, és milyen számonkérhetôség, elszámoltathatóság mellett döntenek ezekrôl az igazságossági kérdésekrôl? Hol van az ô felelôsségük, felelôségvállalásuk?
Ha a kevés nyertes és a sok vesztes szisztematikusan évtizedek óta ugyanaz, akkor
ez maga is egy olyan súlyos társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi és erkölcsi
probléma, aminek a megoldása elsôdleges prioritást kell jelentsen. Az egyenlôtlenségek
extrém mértékûvé válására vonatkozó tények azt mutatják, hogy jelenleg a társadalom
túlnyomó része (98%) egyoldalúan a közös terhek viselésébôl, egy lényegesen szûkebb
része (1-2%) pedig egyoldalúan a közös hasznokból részesül. (LEOPOLD, 2015.) Ez
nem költségvetési, nem gazdasági és nem gazdaságpolitikai kérdés. Ez egy alapvetô
társadalmi igazságossági, tisztességességi és morális kérdés, amelyet addig kell rendezni, amíg nem késô.
Persze ne legyünk naivak se: egyáltalán nem véletlen tévedésbôl történik az, hogy a
„hátsó udvarban” észrevétlenül, a számonkérhetôség kizárásával, a láthatóság, észrevehetôség és a felelôsségvállalás kockázata nélkül, a technikai szinteken, a nyilvánosság
kizárásával valakik – mégpedig jellemzôen az „econokrácia” belterjes szakértôi, és
egyes tisztességtelen politikai, gazdasági érdekcsoportok – egyoldalúan és aszimmetrikusan eldöntenek alapvetô jelentôségû következményekkel járó társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi prioritásokat. Komoly érdekek is fûzôdnek ahhoz, hogy
csendesen, a zárt ajtók mögött és technikai szinteken eldôljenek olyan morális szintû
prioritások, amelyek, ha nyilvánosságot kapnának, vélhetôen masszív társadalmi felháborodást váltanának ki.
A dolgok mélyén az húzódik meg, hogy a vagyon és a társadalom újonnan képzôdô jövedelme koncentrálható valahol. De ez nem jelenti automatikusan azt, hogy ott koncentrálódik, ahol az képzôdik. Ez már igaz volt a korábbi, feudális földesurak esetén is, és igaz
a Goldmann Sachs jelenlegi CEO-ja esetében is. Az egyetlen különbség az, hogy a bankároknak néha idôlegesen kihagy az emlékezetük, és ezért az összes ilyen vagyon nagy
kreátorának képzelik magukat. A feudális földesúr büszke volt arra, hogy ô a parasztjainak
a munkájából él. Ôk még nem szenvedtek ilyen önámító téves eszmékben…
Rutger Bregman: Why Garbagemen Should Earn More Than Bankers? (2016)
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8.2.§ Az emberi fejlôdésre káros gazdasági növekedési
modellek

A

Z ALAPVETÔ CÉL AZ EMBERI FEJLÔDÉS – A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS CSAK

– szögezi le az ENSZ Fejlesztési Program3
„Human Development Report 1996” jelentésének legelsô mondata a Szegénység megszüntetésének nemzetközi évében, 1996-ban. Ötféle módon is súlyos kárt okoznak az
emberi fejlôdésben az olyan politikák, amelyek az alapvetô célt összekeverik az annak
elérését szolgáló eszközzel, és az emberi fejlôdés elômozdítását, alárendelik a gazdasági
növekedés mennyiségi mutatóinak. Az »öt kár«: a ’munkátlan növekedés’, a ’könyörtelen növekedés’, a ’néma növekedés’, a ’gyökértelen növekedés’, és a ’jövôtlen növekedés’.4 (UNDP, 1996.)
E CÉL ELÉRÉSÉNEK ESZKÖZE

A gazdasági növekedés mennyiségi mutatói gyakran megbabonázzák a politikacsinálókat.
Sokkal jobban kellene aggódjanak azonban a növekedés minôsége és szerkezete miatt.
A gazdasági növekedés elhibázott és aránytalan lesz, ha a kormányzat elmulasztja, hogy
kellô idôben korrekciós lépéseket tegyen. Határozott erôfeszítésekre van szükség annak elkerülésére, hogy a növekedés ne váljon: ’munkátlan növekedéssé’, ’könyörtelen növekedéssé’, ’néma növekedéssé’, ’gyökértelen növekedéssé’ és ’jövôtlen növekedéssé’.
UNDP: Human Development Report 1996 (1996)

Ha végiggondoljuk a ’Human Development Report 1996’ meghatározásai szerint az
»alapvetô emberi fejlôdési célok« szempontjából káros ötféle gazdasági növekedési modellt, akkor azt látjuk, hogy ezek a kártékony és elhibázott növekedési modellek összeegyeztethetetlenek a »szabad emberhez méltó demokráciákkal« és a társadalmi együttmûködés tisztességes és igazságos feltételeivel:
1.
»MUNKÁTLAN NÖVEKEDÉS« (»JOBLESS GROWTH«) – az, amikor a gazdaság általánosságban növekedik, de ez nem jár együtt a munkalehetôségek növekedésével. Ide
tartozik az olyan gazdasági növekedés is, amikor emberek tömegei dolgoznak igen alacsony bérért, igen hosszú munkaidôben, igen alacsony termelékenységû ágazatokban.

3
4

United Nations Development Programme (UNDP)
Az 5 kár eredeti megnevezése: (1) Jobless growth. (2) Ruthless growth. (3) Voiceless growth. (4)
Rootless growth, (5) Futureless growth. A UNDP Human Development Reportjaira, a Human
Development Indexre a késôbbiekben, Martha C. Nussbaum és Amartya Sen gondolatainak és a
»capability approach« tárgyalásakor (17.§) térünk ki, a »capability approach«, és az UNDP ’Human
Development Reportjai közötti szoros elvi, koncepcionális és gyakorlati összefüggések miatt.
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2.
»KÖNYÖRTELEN NÖVEKEDÉS« (»RUTHLESS GROWTH«) – az, amikor a gazdasági
növekedés gyümölcsei nagyrészt a gazdagoknál csapódnak le, míg az emberek millió
folyamatosan mélyülô szegénységgel küzdenek. (8.5.§)5 Ebben az »alapvetô emberi
fejlôdési célokkal« ellentétes modellben a gazdaság növekszik. Az egy fôre jutó GDP
úgy növekszik, hogy közben a szegények még szegényebbek, a gazdagok pedig még
gazdagabbak lesznek.
3.
»NÉMA NÖVEKEDÉS« (»VOICELESS GROWTH«) – az, amikor a gazdaság növekedése nem jár együtt a demokrácia kiterjesztésével, és az emberek helyzetbe hozásával.
Politikai elnyomással, autoriter hatalomgyakorlással fojtják el, a társadalmi, gazdasági
és politikai folyamatokban való érdemi részvételt követelô hangokat.
A politikacsinálók azon szoktak vitatkozni, hogy vajon mit válasszanak: gazdasági növekedést, vagy nagyobb részvételt. A mögöttes elôfeltevésük az, hogy ez a kettô kölcsönösen
kizárja egymást. Ez a vita halott. Az emberek nem az egyiket, vagy a másikat akarják –
mind a kettôt akarják. Csakhogy túl sok embertôl a mai napig megtagadják a demokrácia
legalapvetôbb formáit is, és a világ lakosságának jelentôs része elnyomó rezsimek szorításában kénytelen élni.
UNDP: Human Development Report 1996 (1996)

4.
»GYÖKÉRTELEN NÖVEKEDÉS« (»ROOTLESS GROWTH«) – az, ami elsorvasztja az
emberek kulturális identitását. Egyes országokban a kisebbségi kultúrákat elnyomja a
többségi kultúra, amelyet az egészségtelen gazdasági növekedési modell még fel is erôsít. Más esetekben a kormányzat – „nemzet-építési” céllal – tudatosan erôlteti a lakosság egyfajta uniformizálását és a kulturális diverzitás felszámolását. A volt Jugoszlávia
szétesését követô balkáni háború vagy a volt Szovjetunió szétesését követô helyi háborúk
is igazolják, hogy ez a növekedési modell nemcsak káros, de rendkívül veszélyes is.
Svájctól Malajziáig, azok az országok sikeresek, amelyek tiszteletben tartják a lakosság
kulturális diverzitását, decentralizált politikai és gazdasági irányítási rendszerrel
mûködnek és megpróbálják minden polgár aspirációinak megvalósulását elômozdítani.
(UNDP, 1996.)
5.
»JÖVÔTLEN NÖVEKEDÉS« (»FUTURELESS GROWTH«) – az, amikor a mai generáció
elherdálja, feléli azokat az erôforrásokat, amelyekre a jövô generációinak is szüksége
lenne. Az erôszakos, és túlburjánzó gazdasági növekedési politika számos országban
az erdôk és a folyók szennyezésével, a biodiverzitás pusztításával, és a természeti kincsek
és erôforrások felélésével valósul meg. Ha ezt a folyamatot nem sikerül megakadályozni,
akkor a termelés hamar átlépi a fenntarthatóság határait.
5

Míg 1965–1980 között, globálisan mintegy 200 millió ember egy fôre jutó jövedelme csökkent, addig
1980–1993 között ez a szám megötszörözôdött, több mint egymilliárd embert érintett. (UNDP,
1996.) Ez az aggasztó tendencia nem állt meg, sôt a 2008-as válság kezdete óta fel is gyorsult.
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Összegezve: az olyan fejlôdés, amely jelenlegi egyenlôtlenségeket állandósítja se nem tartható fenn, se nem érdemes arra, hogy fenntartsuk.
UNDP: Human Development Report 1996 (1996)

A

Z EMBERI FEJLÔDÉS ALAPVETÔ CÉLJA, AZ EMBERI ÉLET GAZDAGÍTÁSA, és
nem egyszerûen csak annak a gazdaságnak a gazdagítása, amelyben az emberek
leélik az életüket. (UNDP, 2015.) Az emberi fejlôdést középpontba helyezô megközelítés (»human development approach«, ami ugyanaz, mint a »capability approach«)
(17.§) az emberekre, az életpálya lehetôségeikre, és a választási lehetôségeikre fókuszál.
(i) Az emberek esetében az emberi fejlôdést középpontba helyezô – emberközpontú
– megközelítés az emberek életének, életminôségének a javítására fókuszál. Nem
feltételezi azt, hogy a gazdasági növekedés, automatikusan minden ember jólétét
fogja növelni. A növekedés az emberi fejlôdéshez szükséges eszköz, nem pedig ô
maga az önmagában való és önmagáért való cél. (UNDP, 2015.)
(ii) Életpálya lehetôségek: az emberközpontú megközelítés lényege és alapvetô célja,
hogy az embereknek minél több szabadságot biztosítson ahhoz, hogy olyan életet
élhessenek, amit ôk értékesnek tartanak. Ez az emberek képességeinek a fejlesztését, és a képességeik felhasználásához szükséges lehetôségek és esélyek biztosítását jelenti.
(iii) Az emberi fejlôdés három fundamentuma: (a) a hosszú, egészséges és kreatív élet;
(b) tudás, képzettség, jól informáltság; (c) a tisztes életszínvonalat biztosító erôforrásokhoz való hozzáférés. Ha az »emberi fejlôdés« e három fundamentuma biztosított, akkor az élet sok más területén is megnyílnak a lehetôségek, az »emberi
fejlôdési célok« sok más fontos aspektusában is (17.§). (UNDP, 2015.)
(iv) A fogyatékosság csak egy állapot. Társadalmi hátránnyá az adott társadalom teszi.
Megfelelô társadalmi esélykiegyenlítô és támogató környezet, és intézmények hiányában az enyhe fogyatékosság is súlyosan érinti az egyén normál funkcionálóképességét, és így súlyos társadalmi hátránnyá válik. Ha azonban adekvátan mûködnek
az esélykiegyenlítô rendszerek, akkor a viszonylag súlyos fogyatékosság is, csak viszonylag enyhe társadalmi hátrányhoz fog vezetni. (WOLFF és mtsai, 2007.)
(v) Választási lehetôségek: Az »emberi fejlôdési célok« és az »emberközpontú megközelítés« alapvetôen a választási lehetôségek növelésérôl is szól. Az emberek számára
biztosítani kell a lehetôségeket, anélkül, hogy mi akarnánk megmondani, hogyan
éljenek ezekkel. Az emberi boldogságot magát, senki nem tudja garantálni. Ebbôl
eredôen, az hogy milyen döntéseket hoznak az emberek a saját életükre vonatkozóan az az ô dolguk, és az ô felelôsségük. A minimum, amit az emberi fejlôdést
elôsegítô folyamatok során garantálni kell az emberek számára az, hogy (a) mind
egyéni, mind kollektív szinten olyan legyen az embereket körülvevô társadalmi környezet, amely az ô egész emberi potenciáljukra fejlesztôleg hat, és (b) lehetôségük
legyen az embereknek arra, hogy olyan produktív és kreatív életet tudjanak élni,
amilyent ôk a maguk számára értékesnek tartanak. (UNDP, 2015.)
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Végezetül: a »jól elrendezett társadalom« »nyilvánossági kritériuma« a gazdasági növekedésre, és a GDP-alapú mutatók javítására irányuló politikák esetében például azt
jelentené, hogy a társadalom tagjai értik azt, hogy mit jelent a GDP-növekedés, és egy
mindent ennek alárendelô politika az ô életükre nézve, és ezt a teljes informáltság állapotában fogadják el, ha elfogadják.
A bruttó nemzeti termékbe beszámít a levegôszennyezés, a cigaretta reklámja, és a tömeges
közúti szerencsétlenségek által okozott költségek. Beszámít az ajtónkra szerelt speciális
biztonsági zár, és beszámít az is, hogy börtönben tartjuk azokat, akik ezeket a zárakat feltörik. Beszámít a fenyôerdôink elpusztítása, és a természeti csodáink kaotikus kiterjedésû
eltûnése… Beszámít a napalm, a nukleáris robbanófejek és az utcáinkon zajló tüntetôk
ellen vonuló rendôrök páncélozott jármûvei. Beszámít a Whitman puska, a Speck kés és
az erôszakot felmagasztaló TV-mûsorok… Mégis a bruttó nemzeti termék nem számolja
be a gyermekeink egészségét, az oktatásuk minôségét, vagy a játékuk örömét. Nem tartalmazza a költészetünk szépségét, a házassági kötelékeink erôsségét, a közügyekkel kapcsolatos nyilvános vitáink értelmi színvonalát, vagy a közhivatalnokaink integritását. Sem
az intelligenciánkat és az értelmünket, sem a bátorságunkat; sem a bölcsességünket és a
tudásunkat, sem a tanulásunkat; sem a részvétünket és könyörületünket, sem az országunk
iránti odaadásunkat nem foglalja magában. Röviden: [a GDP] mindent mér, kivéve
mindazt, ami az életet valamirevalóvá, érdemessé és értékessé teszi.
Robert F. Kennedy: University of Kansas Address (1968. március 18.)

E

LÔSZÖR IS FONTOS TISZTÁBAN LENNI AZZAL: MIT IS MÉR A

GDP, ÉS MIT

NEM MÉR A GDP? Ennek a fényében ugyanis világossá válik, hogy a GDP nö-

vekedése a közhiedelemmel ellentétben, miért nem azonos az általános gazdasági, társadalmi fejlôdéssel és jólléttel. Az adott ország GDP-je ugyanis az adott országban,
adott idô alatt elôállított, piaci végfelhasználásra szánt javak (termékek és szolgáltatások) összességének a pénzben kifejezett értéke.6
Mit nem mér a GDP? Elôször is semmit nem mér, ami nem piaci tranzakció, illetve
amihez ennélfogva nem lehet árat rendelni, viszont ettôl még valós értéke van. Így például: az egészségügyi szolgáltatások révén az emberek gyógyulása, normál funkcióképességének helyreállása, szenvedésének, fájdalmának elmúlása és a hasonlók, nulla értékkel szerepelnek a GDP-kalkulációban. Az oktatás révén a gyerekek tehetségének
kibontakozása, fejlôdése, tudásának növekedése és a hasonlók, valamint általában minden, ami minôség, szépség, szenvedés vagy öröm, nulla értékkel szerepelnek a GDPkalkulációban. A piacon kívül elôállított értékeket sem méri a GDP (pl. háztartáson
belüli, házkörüli, vagy a szomszédságban, barátoknál végzett értékteremtô munkák).
Ezek mellett, tôke jellegû javak fogyását, rombolódását, vagy javulását sem méri. Pél6

A nominális GDP a releváns piaci tranzakciók pénzben kifejezett értékét jelenti. A reál GDP, (vagy
másnéven állandó árú GDP/inflációval korrigált GDP) szintén a piaci végfelhasználásra szánt
javak inflációval korrigált értékét fejezi ki pénzben. Az infláció hatását itt azzal próbálják korrigálni,
hogy a GDP-t alkotó javak mennyiségét, és valamely bázisidôszak árát veszik figyelembe.
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dául „humán tôke” fejlôdése, vagy rombolódása, a környezet, és a természeti kincsek
negatív vagy pozitív változása, szintén zéró értékkel szerepelnek a GDP-kalkulációjában. Az egészség és az egészségügy a GDP-alapú mutatók szempontjából csak akkora
értékkel szerepelnek, mint amennyit az állam, vagy más – a nemzeti számlákban kimutatható módon – ténylegesen rákölt. Ami e téren fontos – helyreállt egészség, normál funkcionálóképesség, szenvedés, fájdalom megszûnése –, annak nincs piaci ára.
Értéke a GDP-ben, ezért zéró.
Összességében a GDP-alapú mutatók szisztematikusan felülértékelik egyes tevékenységek értékét, például: pénzügyi spekuláció, kereskedés, ipari termelés. Ugyanakkor szisztematikusan alulértékelik számos nagy társadalmi hasznosságú szektor értékét, például: egészségügy, oktatás, kultúra; és meg sem jelenítenek a társadalom élete
és jövôje szempontjából alapvetô fontosságú dolgokat, például: természeti kincsek fogyása, a természet pusztulása és hasonlók. (FIORAMONTI, 2013; STIGLITZ és mtsai,
2010; COYLE, 2014; MARMOT, 2015a.)
Határozottan hiszem: nem fog addig megváltozni a magatartásunk, amíg nem változtatunk
azon, ahogyan a gazdasági teljesítményeinket mérjük. … Ha nem akarjuk a saját jövônket, a gyermekeink és unokáink jövôjét darabokra szaggatni különbözô pénzügyi, gazdasági, társadalmi és természeti katasztrófákkal, amelyek végsô soron mind emberi katasztrófákká válnak, akkor muszáj megváltoztatnunk azt a módot, ahogyan élünk, fogyasztunk
és termelünk. Muszáj megváltoztatnunk azokat a kritériumokat, amelyek alapján a társadalmi intézményeinket és a közpolitikáinkat irányítjuk. … A statisztikáink az aspirációinkat fejezik ki. Azt, hogy milyen dolgokhoz, milyen értékeket rendelünk. … Rendkívül
veszélyes, ha ezeket objektív, rajtunk kívülálló és megkérdôjelezhetetlen tényekként kezeljük. Ez kétségkívül kényelmes, megnyugtató és biztató, de rendkívül veszélyes. Azért veszélyes, mert elérjük azt a pontot, amikor már nem kérdezzük meg magunktól: mi is a
célja annak, amit csinálunk, mi is az, amit tulajdonképpen mérünk, és mi is kellene következzék mindebbôl. … Azaz gondolkodásunk lezárul, doktrinerré válik…. Elkezdünk
vakon elôrefelé menetelni, miközben elhisszük magunknak, hogy tudjuk, merre megyünk…
Nicolas Sarkozy: Mismeasuring our Life, Foreword (2010)

8.3.§ Költséghaszon-elemzések
és a nyilvánossági kritérium

A

»HASZONELVÛ (UTILITÁRIUS) FILOZÓFIÁKON« ALAPULÓ KÖZPOLITIKÁK
ESETÉN A »NYILVÁNOSSÁGI KRITÉRIUMOK« SOK ESETBEN NEM TELJESÜL-

NEK. Számos, a döntések megalapozásához használatos elemzési módszer a »haszonelvû
(utilitárius) filozófiákon« alapul. Intellektuálisan vonzó például a »költséghaszon-elemzések«
alapgondolata: érjük el a legkisebb költséggel a legtöbb hasznot. Társadalmi döntéseknél
a cél a legkisebb össztársadalmi költséggel, a legnagyobb össztársadalmi haszon elérése.
Ezen írásnak nem tárgya a »költséghaszon« (»cost-benefit«), a »költséghatékonyság«, (»costefficiency«), a »költséghatásosság« (»cost-effectiveness«), és költséghaszon-elemzéseket
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egyes esetekben helyettesítô »költséghasznosság« (»cost-utility«)7 elemzések részletes
technikai szintû ismertetése.
Ugyanakkor a költséghaszon elemzések, és a hasonlók példáján keresztül jól illusztrálható, hogy milyen gyakorlati közpolitikai vonatkozásai vannak a »nyilvánossági kritériumnak«, illetve annak, hogy ez teljesül-e vagy sem; visszaélnek-e a »nyilvánossági
kritériumal« kapcsolatos problémákkal vagy nem. Ahhoz azonban, hogy be tudjuk mutatni azt, hogy hogyan nem teljesül a »nyilvánossági kritérium«, és hogy akár a mindennapi életünkre, akár a mindennapi közpolitikai folyamatokra milyen súlyos hatása lehet
ennek, kicsit részletesebben bele kell menni a költséghaszon-elemzések egyes, e szempontból releváns részleteibe. Már most hangsúlyozzuk, hogy nem magának a módszernek a létjogosultságát akarjuk megkérdôjelezni. A módszer korlátozott ér vényességû
eredményeinek a visszaélésszerû, illetôleg kritikátlan felhasználásának, és abszolutizálásának a társadalmi veszélyességére és igazságossági, tehát tisztességességi problémáira
akarjuk felhívni a figyelmet. E veszélyek pontosan a »nyilvánossági kritérium« teljesülésével kapcsolatos problémák miatt lépnek fel.
A költséghaszon-elemzések az adott közpolitikai programokhoz kapcsolódó költségek
és hasznok összehasonlító „mérésére”, becslésére, elemzésére irányulnak. Számos közpolitikai döntés megalapozásához is rutinszerûen alkalmazzák az alternatívák, vagy a
döntés hatásainak elôzetes értékelésére. Ezért mindannyiunk életét érintik az ezzel
kapcsolatos nyilvánossági és metodikai problémák. Az alapfelvetés az, hogy ha a költségek meghaladják a várható hasznokat, akkor gazdasági racionalitás alapján nem indokolt az adott projekt, vagy intézkedés mellett dönteni. Ha a hasznok haladják meg
a költségeket, akkor pedig érdemes a projektet elindítani, vagy az adott intézkedést
megtenni. Az alapfeltételezés az, hogy ez egy objektív elemzés, és azért mert objektív
alkalmas a döntések szakszerûségének és politikai legitimitásának a biztosítására.
Minél összetettebb a projekt vagy az ügy, amirôl dönteni kell, annál bonyolultabb
maga az elemzés. Minél bonyolultabb az elemzés, és minél szofisztikáltabb matematikai
eszköztárat vonultat fel, annál kevesebben látják át, mi is történik valójában magában
a bonyolult elemzési modellben. Minél kevesebben látják ezt át, annál kevesebben képesek kontrollálni az eredmények érvényességét. Végül is, minél bonyolultabb az ügy,
és ezért minél bonyolultabb az elemzés, annál kevésbé teljesülnek a »nyilvánosság kritériumai«. Ugyanakkor úgy tûnik, sokaknak sajátos hajlamuk van arra, hogy annál objektívebbnek fogadjanak el egy-egy bonyolult modell eredményét, minél kevésbé értik
azt. Így aztán a haszonelvû doktrínán alapuló költséghaszon-elemzések mintegy átlényegülnek egy olyan mágikus fekete dobozzá, amelybe az egyik oldalon betápláljuk a
problémát, a másik oldalon meg kipotyognak az objektívnek, megalapozottnak, és egyes
esetekben megfellebbezhetetlennek percipiált és hitt eredmények, amelyre biztonsággal
7

Például sokan idegenkednek az emberi élet, a szenvedés, a fájdalom és a hasonlók pénzben való
kifejezésétôl. Ezért »cost-benefit« (»költséghaszon«) elemzések helyett »cost-utility« (»költség-hasznossági«) elemzéseket végeznek. A dolgok lényegén azonban az nem változtat, hogy olyan dolgokhoz, mint a betegség, a szenvedés, a fájdalom, a halál és a hasonlók sajátos szemérmesség okán
fiktív pénzértékeket vagy fiktív »hasznossági« (utility) értéket (például Quality Adjusted Life-Years;
QALY értékeket) rendelünk.
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alapozhatjuk döntéseinket. Tisztességes elemzôk minden esetben fel is hívják a figyelmet
arra, hogy mik a konkrét elemzés érvényességének a korlátai; mire alkalmas és mire
nem alkalmas a modell. A probléma nem is ezzel van. A problémát az jelenti, hogy
amint a korlátozott érvényességû elemzés, és eredményei bekerülnek a tényleges döntési
erôterekbe átlényegülnek megfellebbezhetetlen, objektív valósággá. Pedig egyáltalán nem
azok. A másik probléma pedig az, amikor ezt a sajátos fekete dobozzá, és objektív valósággá történô átlényegülést egyesek eleve manipulációs célra használják fel.

C

SAKHOGY EGY-EGY ILYEN ELEMZÉS CSAK AKKOR TELJESÍTI AZT, AMIT BELEKÉPZELÜNK, HA minden valós hasznot és minden valós költséget a valós értékén

beszámítanunk, és mindezt össztársadalmi szinten tesszük. (DRUMMOND és mtsai, 2015.)
Ha nem ez történik, akkor a költséghaszon-elemzés egyáltalán nem azt teljesíti, ami miatt
jónak és fontosnak hisszük. Például egy ipari beruházás, erômû, atomerômû telepítésének
a várható környezeti, társadalmi, gazdasági hatásai figyelembevételével történô költséghaszon-elemzései kapcsán pontosan azért alakulnak ki végeláthatatlan viták az ügyrôl, mert
ha mondjuk tíz elemzô csoport végez „objektív költséghaszon-elemzést”, akkor könnyen
elôfordulhat, hogy nem egy darab, hanem mindjárt akár tíz darab egymással ellentétes
költséghaszon-elemzés készül el és ugyanennyi „objektív igazsággá átlényegülô” eredmény
pottyan ki a tíz fekete dobozból. Ennek oka, hogy az „objektív” elemzésbe kontrollálhatatlanul, és elkerülhetetlenül bekerülnek olyan szubjektív elemek, amelyek leginkább az elemzést végzôk szubjektív értékítéleteit (vagy a megrendelô érdekeit) tükrözik, de objektívnek
semmiképp sem nevezhetôk. (FIORAMONTI, 2014.) Mik ezek?
1.
MILYEN TÉTELEKET VESZÜNK FEL EGYÁLTALÁN A HASZNOK ÉS A KÖLTSÉGEK
KÖZÉ? Elvben az összes közvetlen, közvetett, és nem kézzelfogható költséget és hasznot
kellene figyelembe venni. A nyilvánvaló, és közvetlen és közvetett költségek, és hasznok
felôl minél jobban távolodunk a nem kézzelfogható tételek felé, annál esetlegesebbé és
szubjektívebbé válik, hogy egyáltalán milyen tételeket listázunk fel, és veszünk figyelembe. Azon a ponton, hogy a nyilvánvaló közvetlen és közvetett költségek és hasznok
mellett, még milyen kevésbé nyilvánvaló közvetett és nem kézzelfogható, ámde valós tételeket veszünk figyelembe, és mit nem veszünk figyelembe, számos szubjektív értékítélet
és elôítélet épül be az objektívnek hitt elemzésbe. Az objektívnek hitt eredmény viszont
attól függ, hogy a szubjektív döntések mentén, milyen költségeket, és milyen hasznokat
vettek figyelembe, és miket hagytak ki. Ez akár homlokegyenest ellenkezô „objektív”
eredményekre is vezet.
2.
A PÉNZÉRTÉKRE VALÓ ÁTVÁLTÁS PROBLÉMÁI. Számos költség- és haszontétel
nem közvetlenül pénzben jelenik meg (például tudás, egészség, környezeti kár, fájdalom
stb.). Akkor tudjuk beépíteni az elemzésbe, ha átváltjuk ezeket pénzértékre. Hogyan
váltjuk át? Mi mennyit ér pénzben kifejezve? Ez az átváltási probléma tág teret ad
bármilyen szubjektív értékítélet megjelenésére. A mágikus fekete dobozból kipottyanó
eredmény végül úgy lényegül át objektívnek hitt eredménnyé, a folyamat késôbbi fázisában, hogy számos az „objektív” eredményt meghatározó kulcsfontosságú tétel szub-
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jektív értékítéleteken alapul. Még ha „piaci értéken” kerül átváltásra az adott tétel, akkor
is igencsak megkérdôjelezhetô lehet bizonyos tételek (például: természeti kincsek, környezeti kár, egészség, tudás, mûvészeti érték) pénzesítése.8 A nem kézzelfogható tételeknek pedig eleve nincs is „piaci értéke”. (pl. fájdalom, szenvedés). Az objektívnek hitt
eredmény homlokegyenest ellenkezô is lehet attól függôen, hogy mihez, milyen pénzértéket rendelünk.
3.
A DISZKONTÁLÁSI PROBLÉMA. Az egyes költségek és hasznok – még akkor is, ha
lelkiismeretesen fel tudtuk volna listázni ôket, és a hozzájuk csatolt pénzértékek valóban
a valódi értéküket tükröznék – nem egy idôben, hanem egymástól teljesen eltérô idôpontokban jelentkeznek. E pillanatban megjelenik a „jobb ma egy veréb, mint holnap
egy túzok” népi bölcsességnek megfelelô diszkontálási problémakör. Az elv világos. De
az általános elven túl itt azt is számszerûen kellene tudni, hogy pontosan mekkora az
veréb, ami jobb ma? És mekkora is pontosan az a holnapi túzok? Mikor is van pontosan az a holnap?
Egy atomerômû vagy egy ipari létesítmény telepítése esetén évtizedek is lehetnek
egy-egy költség, vagy haszontétel idôbeli felmerülése között. Ahhoz, hogy a költségek
és a hasznok összehasonlíthatók legyenek – a tételek maradéktalan számbavétele, és a
tételek pénzértékre váltása mellett – egy harmadik probléma, a diszkontálási probléma
is fellép. Meg kell határozni, hogy 100 pénznyi jövôbeli költség vagy haszon, hány
pénznyi jelenbeli költséget vagy hasznot jelent. Bármilyen szerzôi névvel ellátott módszert választunk; bármilyen vastag szakkönyvekre hivatkozunk; bármilyen bonyolult
matematikai képleteket alkalmazunk, hogy objektívnek és megalapozottnak tûnjön a
jövôbeli érték jelenbeli értékre váltása, a dolog lényege az, hogy alapvetôen szubjektív
értékítéleteken alapul az, hogy végül hány jelenbeli pénzre váltjuk át a 10-20-30 év
múlva felmerülô pénzértékeket. Kinek mekkora veréb jobb ma, mint egy mekkora túzok
holnap? Ez objektíven és univerzálisan érvényes módon egyáltalán nem dönthetô el.
Aki nagyon éhes, vagy nagyon kockázatkerülô, annak egy egész pici veréb is jobb ma,
mint holnap egy igen nagy túzok. Aki egyáltalán nem éhes, viszont kifejezetten kockázatvállaló típusú, annak egy tyúk méretû veréb sem biztos, hogy jobb, mint holnap egy
egész nagy túzok. Ismét: az objektívnek gondolt eredmény homlokegyenest ellenkezô
is lehet attól függôen, hogy milyen jelenbeli pénzértékben fejezzük ki a jövôbeli pénzértéket, azaz milyen diszkont-rátát alkalmazunk. A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy
például az ipari létesítmények telepítésekor, tipikusan a jövô generációknál keletkezô
költségek jelenbeli értékét szokták – sok kritikus szerint – túl alacsony jelenbeli pénzértékben kifejezni. (FIORAMONTI, 2014.)

8

A természeti kincseket, vagy azok fogyását tipikusan piaci értéken veszik figyelembe, például mennyiért lehet eladni a kivágott fát, vagy a kitermelt kôolajat stb. a piacon. Tegyük fel ez a piaci ár alapú
megközelítés objektív. De mi van akkor, ha egy mondjuk afrikai diktátor, a fa világpiaci árának kedvezô alakulása miatt kivágja és eladja az ország összes fáját. Mekkora ilyenkor a kár valós mértéke?
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A

FENTIEK ÖSSZEFOGLALÁSAKÉNT RÖGZÍTSÜK: a költséghaszon-elemzés feliratú mágikus fekete dobozból kipottyanó, megalapozottnak, objektívnek gondolt, és
a késôbbi folyamatokban megfellebbezhetetlen objektív igazsággá átlényegülô eredményeknek az objektivitása legalább három abszolút lényegi ponton függ a „hátsó udvarban
beépülô” szubjektív értékítéletektôl: (i) milyen költségtételeket, és milyen hasznokat veszünk egyáltalán figyelembe a releváns és tényleges tételek közül; (ii) hogyan, és milyen
pénzértékre váltjuk át a közvetlenül nem pénzben jelentkezô költségeket és hasznokat;
(iii) milyen jelenbeli pénzértékre váltjuk át a jövôben fellépô költségeket és jelentkezô
hasznokat.
Mind a három probléma onnan ered, hogy implicite elfogadjuk azt, hogy pénzben
akarjunk mérni, a pénzértékkel nem kifejezhetô, nem mérhetô és egymással sem összemérhetô (17.§) dolgokat. E problémák a legszakszerûbben végzett költséghaszon-elemzéseknél is, a dolog természetébôl eredôen kikerülhetetlenül fellépnek. Hangsúlyozni
szeretnénk azonban, hogy e problémák felemlegetésével nem a költséghaszon-elemzések
létjogosultságát, mint olyat akarjuk eleve megkérdôjelezni. A módszer érvényességének
az igen jelentôs, és rendszeresen ignorált korlátaira akarjuk felhívni a figyelmet. Azt
kell látni, hogy attól, hogy sokan nem értik, hogy mi van a költséghaszon-elemzés feliratú „nagy fekete dobozban”; attól, hogy sokszor igen szofisztikált, és technikailag igen
összetett egy-egy ilyen elemzés; s attól, hogy természetesen rendkívül imponáló matematikai képleteket és eljárásokat is tartalmaz, az eredménye még egyáltalán nem tekinthetô eleve objektív és megkérdôjelezhetetlen valóságnak. Nincs tökéletes módszer. Ez
sem az. Más sem az. Ráadásul lényegesen magasabb rendû döntéselôkészítô módszer,
mintha mondjuk azon alapulna egy-egy döntés, hogy ki kiabál hangosabban, vagy ki
az erôsebb. Ugyanakkor fontos érteni a módszer érvényességének a korlátait, és mindenáron el kell kerülni azt, hogy eredményeit abszolutizáljuk, vagy hagyjuk, hogy átlényegüljenek megkérdôjelezhetetlen objektív valósággá. A problémát nem a módszer
maga jelenti, hanem az, ahogyan az eredményeit – azok érvényességi határait messze
meghaladó módon – abszolutizáljuk, interpretáljuk és kezeljük.

A

KÖLTSÉGÁTHÁRÍTÁS

(»COST-SHIFTING«) NEM KÖLTSÉGHASZON, ÉS NEM

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG NÖVEKEDÉS. Még egy nagy probléma van a költség-

haszon, illetve költséghatékonyság elemzésekkel: mégpedig az, hogy sokszor eleve viszszaélnek velük, vagy szakszerûtlenül végzik ôket. Ha például nem az össztársadalmi
költségek és hasznok összemérése, hanem csak a társadalom egy szegmensén belüli
költségek és hasznok elemzése történik, akkor bármilyen pozitív is az eredmény, soha
nem tudhatjuk, hogy valódi költség-haszon-növekedést, vagy pedig egy egyszerû költségáthárítást látunk-e. Ha csak egy szektorra vonatkozik az elemzés, akkor nagy költséghaszon (vagy költséghatékonyság) növekedést lehet kimutatni azzal, ha a költségeket
„ügyesen” áthárítjuk más szektorokra, vagy a polgárokra. Ilyenkor csak annyi történik,
hogy a társadalom egyik zsebe helyett a társadalom másik zsebébôl fizetünk.
(i) Például egy gyógyszerártámogatás mértékének a csökkentése ugyan javíthatja a
közkassza költséghaszon, illetve költséghatékonyság mutatóit, de (jó esetben) semmit sem csinál az össztársadalmi költségekkel és hasznokkal. A költségek áthárítása
a lakosságra egy adott ágazatban javíthatja a mutatókat, össztársadalmi szinten
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viszont általában rontja azokat, és károkat is okozhat (például sokan nem váltják
ki a gyógyszerüket, és késôbb sokkal súlyosabb állapotban, sokkal drágább ellátásra szorulnak).
(ii) Az egészségügy költséghatékonysági mutatóit remekül lehet papíron javítani azzal,
ha bizonyos ellátásoktól (például a krónikus ellátásra szorulók ellátásától) „ügyesen”
megszabadul a rendszer. A probléma maga, azonban attól még itt marad a
társadalomban, hogy az egészségügybôl „ügyesen” áthárítják a családokra és a szociális ellátórendszerre a költségeket és a terheket. Egy ilyen „ügyes” költségáthárítási
manôver az egészségügyi ágazat pénzügyi statisztikáit, mutatóit papíron javíthatja,
de az össztársadalmi költségek, és össztársadalmi hasznok (károk) felôl nézve a következmények dicsôségesnek és tisztességesnek nem lesznek nevezhetôk.
(iii) Kapcsolódó probléma az, amikor eleve nem a megfelelô idôtávot veszik figyelembe
a költségáthárítás során. Rendkívül jó költséghasznosságot, vagy költséghatékonyságot növelô intézkedésnek tûnhet inadekvát módon rövid idôperióduson belül az,
aminek a nyilvánvaló kárai és kártékonysága mindenki számára szembeötlô lenne
ha a releváns és adekvát idôperiódusban néznénk. Ha például a fogászati ellátás
költségvetési támogatását jelentôsen lecsökkentik az rövid távon akár hasznosságot,
hatékonyságot növelô intézkedésnek is tûnhet egyesek számára. Ha azonban a releváns idôtávban értékeljük az intézkedést és szembesülünk azzal, hogy ennek következményeként 10-15 év múlva mennyire nô meg a szájüregi rákok száma, vagy
hogy a lakosság mekkora része az, aki lényegében elveszti a rágó felületeit és mi is
ennek a kára és a költsége, akkor mindjárt egészen más képet kapunk. Egy irreleváns
idôtávra értékelt „dicsôséges intézkedés” a releváns idôtávban értékelve egyenesen
katasztrofálisnak és szégyenletesnek is bizonyulhat. Ez a kilencvenes évek közepén
végrehajtott úgynevezett Bokros-csomag máig ható tanulsága.
Sok ilyen példát lehetne sorolni a költséghatékonysági- és költség-hasznossági, és a hasonló elemzésekkel való visszaélésekre. Itt egy-egy példán keresztül a »jól elrendezett
társadalom« »nyilvánossági kritériuma« érvényesülésének, vagy nem érvényesülésének
a következményeit és összefüggéseit akartuk illusztrálni.

8.4.§ Leszivárgási elmélet, megszorító intézkedések
(austerity), és a nyilvánossági kritérium

A

DÓCSÖKKENTÉS, BÜROKRÁCIACSÖKKENTÉS, KIADÁSCSÖKKENTÉS, ÉS A

valójában az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«
tisztességesen alkalmas küszöbszintû biztosításának a megtagadásával, s az e javakat
biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« szétverésével, ellehetetlenítésével és tisztességtelenül alkalmatlan mûködés-finanszírozásával
függenek össze. Számos magától értetôdônek tekintett – és a társadalmi igazságosságot,
tehát tisztességességet és így mindannyiunk életét mélyrehatóan érintô – közpolitikai
koncepció vélhetôen csak azért tudott gyökeret verni, és csak azért nem bukott még
meg, mert még kevesen gondoltak bele abba mi is a valódi jelentése, illetve melyek a
tényleges következményei az adott koncepciónak. Ilyenre példa a már említett GDPHASONLÓ JELSZAVAK
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növekedés, a GDP-alapú mutatók fetisizálása, a versenyképesség mint szempont túlhangsúlyozása, vagy akár a piac mindenhatóságába vetett hit.
Az adócsökkentés mint tetszetôs és vonzó jelszó esetében is illenék világossá tenni,
hogy ez a hívószó valójában nem a terheink csökkentésérôl, hanem azok növelésérôl
szól. Ez – párosulva a költségvetési egyensúly fenntartásával, az államháztartás hiányának a csökkentésével, és a hasonló fiskális intézkedéseket takaró jelszavakkal – szükségképp a kiadási oldal csökkentésével jár. Ez az, amin keresztül néhány tetszetôs jelszó,
néhány látszólag csak technikai szintû, és a szélesebb nyilvánosság által nem is követhetô fiskális intézkedés, valójában fundamentális társadalmi igazságossági és morális
jelentôségû következmények láncolatát indítja el.
Az adócsökkentés jól hangzó jelszava általában együtt jár kiadáscsökkentéssel. Ez
az, ami alapvetôen az elsôdleges morális kötelezettséget jelentô és azért »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) »tisztességesen alkalmas küszöbszint feletti« biztosításának (16–17.§§) a polgároktól való megtagadását jelenti; továbbá – párosulva a bürokráciacsökkentés elsôre szintén „jól hangzó” jelszavával –, az e társadalmi javakat biztosító
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« (16.§) mûködésbiztonságának a szervezeti, és finanszírozási megrendítéséhez, alkalmas mûködésének
ellehetetlenítéséhez vezet. Mindezek következménye a polgárok »szociális és egzisztenciális biztonságának« az aláásása, megrendülése; a polgárok veszélyeztetettség és kiszolgáltatottság érzésének, és a társadalmon belüli félelemnek a növekedése. Ez viszont
szükségképpen erodálja, rombolja, aláássa minden egyes polgár alapvetô szabadságának, jogainak, lehetôségeinek és társadalmi esélyeinek valós értékét (14.§); ami viszont
végsô soron magának a »szabad emberhez méltó alkotmányos demokratikus rendnek«
a megrendüléséhez vezet.
A fenti összefüggések alapján azt is látni kell, hogy egyáltalán nem véletlen az, hogy
egy – a polgároktól kapott felhatalmazással visszaélô, és elsôdlegesen a saját öncélú és
önérdekû hatalmának a bebetonozásával foglalkozó, és az ôt megválasztó polgárok, s
az ôt fenntartó, eltartó társadalom ellen kormányzó – tisztességtelen hatalom, szinte
folyamatosan az adócsökkentés és bürokráciacsökkentés jelszavaival dobálózik, miközben a legkülönfélébb szervezeti, irányítási, átszervezési, mûködési-forráskivonási eszközökkel aláássa és ellehetetleníti az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
háttérintézményrendszerek« (például oktatás, egészségügy, és a társadalmi biztosítások)
tisztességesen alkalmas szinten történô mûködését; s ezen keresztül megtagadja az ôt
megválasztó polgároktól az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« »tisztességesen alkalmas küszöbszint« felett történô biztosítását – ami egyébként minden igazságosan,
tehát tisztességesen mûködô, választott hatalom elsôdleges morális kötelezettsége lenne.
Mindez azért nem véletlen, mert ez – a saját népe és a társadalom ellen kormányzó –
tiszteségtelen hatalom és kormányzat öncélú, és önérdekû hatalma bebetonozásának
egyik öncélú hatalomtechnikai eszköze. Precízen, pontosan azért veri szét a tisztességtelen hatalom az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû intézményeket«, s azért
tagadja meg az ôt megválasztó polgároktól az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«
(16.§) »tisztességesen elegendô küszöbszint« feletti biztosítását, mert öncélú hatalomtechnikai megfontolásokból pontosan azt akarja, hogy a polgárok kiszolgáltatottság-érzése, veszélyeztetettség-érzése, és a félelem növekedjen; a polgárok »szociális és egzisz-
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tenciális biztonsága« megrendüljön, és ezzel a polgárok alapvetô szabadságjogainak,
jogainak, társadalmi esélyeinek a valós értéke csökkenjen, vagy megszûnjön; s összességében a »szabad emberhez méltó alkotmányos demokrácia« szabad, egyenlô és autonóm polgárai – szabadságuk, jogaik, lehetôségeik valós értékének, autonómiájuknak
ily módon történt aláásását, megrendítését követôen – már ne veszélyeztessék a – saját
népe ellen kormányzó – tisztességtelen hatalom öncélú hatalmát, önérdekû hatalomgyakorlását és önkényes akaratérvényesítését.
A trükk mindig az, hogy az olyan dolgokból, amelyek egymást kölcsönösen meghatározó logikai viszonyban vannak sokszor a jobban hangzót (adócsökkentés) mondják,
a szükségképp bekövetkezô rosszat (például: kiadáscsökkentés, megszorítási intézkedések, az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« biztosításának, és az e javakat biztosító
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« ellehetetlenítése, vagy
akár szétverése) elfelejtik közölni. Ez utóbbiakra a legtöbben csak menet közben csodálkoznak rá – amikor az már sokak élete, egészsége, társadalmi esélyei, és egzisztenciális biztonsága szempontjából már késô. Ezért aztán, ha bárki adócsökkentést vagy
bürokráciacsökkentést emleget, nem árt tudni, hogy sejthetôen valamilyen – az »elsôdleges
morális prioritású társadalmi javak« tisztességesen alkalmas küszöbszint feletti biztosítását megrendítô – kiadáscsökkentô, megszorító intézkedésre gondol valójában.9 Így az
adócsökkentés miatt szükségessé váló kiadáscsökkentés olyan fontos »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«, mint például az egészségügy, az oktatás, a társadalmi biztosítás intézményei, s a különbözô szociális ellátórendszerek, és
hasonlók költségvetésének a csökkentésével jár.
Ha hirtelen nehezen hozzáférhetôvé vagy rossz minôségûvé válik, vagy csak drága
magánszolgáltatásként lesz igénybe vehetô mindaz, ami eddig a társadalmi biztonság
és igazságosság elvei alapján evidens módon, és az igénybevétel pillanatában – a korábbi adó- és járulékfizetésünk alapján – fizetésmentesen (»free at the point of use«),
és jó minôségben elérhetô, igénybe vehetô volt, akkor a vonzó és tetszetôs adócsökkentéssel egyáltalán nem jobban jártunk, hanem lényegesen rosszabb, egzisztenciálisan is
veszélyeztetô helyzetbe kerültünk. Pontosabban: létezik az a szûk legfelsô réteg (1-5%),
aki jobban jár, de a társadalom széles tömegei (95-99%) lényegesen rosszabb helyzetbe
kerülnek, mert személyes »szociális és egzisztenciális biztonságuk« is veszélybe kerülhet.
9

Megjegyzendô, hogy az adócsökkentés elvileg nem feltétlenül jelent egy az egyben kiadáscsökkentô,
megszorító intézkedéseket, csak akkor, ha egyidejûleg a „költségvetési egyensúly” fontossága is kôbe
van vésve, s nem lehet növelni az államadósságot, és nincs jelentôsebb gazdasági növekedés. Ugyanakkor: ha például a költségvetési hiányt hagyják megnôni egy kicsit, vagy hitelfelvétellel növelik az
államadósság mértékét, vagy netán igen jelentôs a gazdasági növekedés, akkor az adócsökkentés
nem feltétlen jelent kiadáscsökkentést. (GLENNERSTER, 2003; STIGLITZ, 2003.) Rendre az történt azonban, hogy a költségvetési egyensúly, és az államadósság-csökkentés fontosságát egyszer jól
elmagyarázták és kôbe vésték. Majd, mintha ettôl független dologról lenne szó, bejelentették „örömhírként” az adócsökkentést (és/vagy a bürokráciacsökkentést) E kettô együtt viszont logikailag teljes
mértékben meghatározta a harmadik elhallgatott tételt, a kiadáscsökkentést, azaz leánykori nevén
költségvetési megszorító intézkedéseket. A fiskális és a könyvelôi logika szerint ez pont akkora, mint
a bevételek csökkenése, azaz az adócsökkentés mértéke, mely a költségvetési egyensúly kényszere
miatt definiálja a kiadáscsökkentést.
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A szûk, leggazdagabb réteget leszámítva, a társadalom többi tagja esetében az adócsökkentés révén ténylegesen realizálható többlet (ha létezik egyáltalán), nagyságrendekkel kisebb, mint az a többlet kiadási kényszer, amit a korábban könnyen, és az
igénybevétel pillanatában már – a korábbi adó- és járulékfizetés alapján – fizetésmentesen elérhetô szolgáltatások fizetôssé tétele, vagy minôségének, biztonságának, elérhetôségének drámai leromlása miatti kényszerpályák révén jön létre. Egyes adók kulcsa
lehet, hogy csökkent, de az emberek olyan dolgokra is jelentôs pénzeket kell költsenek,
amikre eddig nem kellett költeniük (pl. tandíj, egészségügy, idôs szülôk ellátása, gyermekek óvodai elhelyezése és hasonlók). A végeredmény az, hogy lényegesen kevesebb
pénz marad a zsebükben, mint korábban, mert a polgárok és a családok „költségvetési
egyensúlyát” sem egyedül csak a bevételi oldal (adócsökkentés) határozza meg, hanem
ez az ô esetükben is a bevételi oldal (adócsökkentés), és a kiadási oldal (újonnan jelentkezô kiadások kényszere) együttesétôl, egyenlegétôl függ.

E

XCELGATE, ÉS A GDP-ARÁNYOS ÁLLAMADÓSSÁGRA VONATKOZÓ REINHART–
ROGOFF-TÉTEL MEGDÔLÉSE. A költségvetési egyensúly javítására, és az államadósság csökkentésére irányuló megtakarítási (austerity) programokkal, és a »nyilvánossági
kritériumokkal« kapcsolatos részletek kifejtése elôtt fontos röviden megismerni az „Excelgate” – mára jól dokumentált – történetét. (BLYTH, 2015; WEEKS, 2014; PESCATORI
és mtsai, 2014; ARTHUR és mtsai, 2013; CHAKRABORTTY, 2013; HERNDON és mtsai,
2013; KONCZAL, 2013; ELLIOT, 2013; MENDOZA, 2015; SCHUI, 2014.)
A 90% feletti GDP-arányos államadósság gazdasági növekedést megfojtó hatásáról,
és a GDP-arányos államadósság „mágikus” küszöbértékérôl szóló, Reinhart–Rogoffelmélet megdôlésének a tényét; és ennek az elemi kódolási, számolási hibákon és adatok
szisztematikus kihagyásán alapuló okaival kapcsolatos tényeket fontos tudni még azelôtt,
hogy a »megszorító (austerity) programokkal« kapcsolatos fundamentális elvi és morális
problémákra, és a »nyilvánossági kritériumokkal« kapcsolatos fejtegetéseinkre rátérnénk.
Számos vallási és kulturális oka van annak, hogy a pazarlást elítéljük, a takarékosságot, a felesleges és pazarlást jelentô kiadások elkerülését pedig erénynek tartjuk. Erre
az ôszinte morális beállítódásunkra ügyesen ráépítenek olyan, számunkra elsôre tetszetôs
programokat, amelyek az elfogadhatatlan egyenlôtlenségek (16.§; 18.§) extrém mértékû
felerôsödéséhez vezettek számos országban az elmúlt években. (BLYTH, 2015.) Általában tudjuk, és nem vitatjuk, hogy az adósság, az eladósodottság rossz. Senki nem
vitatja, hogy a kisebb adósság mindig jobb, mint a nagyobb adósság. Két nagy reputációval rendelkezô közgazdász Carmen Reinhart a Marylandi Egyetem professzora
és Kenneth Rogoff az IMF korábbi vezetô közgazdásza, és ma a Harvard Egyetem
professzora, 2010 januárjában publikálták a Growth in a Time of Debt címû munkájukat. (REINHART és mtsai, 2010.) Negyven ország gazdasági és egyéb releváns adatait, több mint száz évre visszamenôleg vizsgálták. Az általuk létrehozott adatbázis
elemzésével megállapították, hogy ha az államadósság GDP-hez viszonyított aránya
90% alatt van, akkor viszonylag gyenge összefüggés mutatható ki az államadósság
mértéke, és a gazdasági növekedés között. Ha azonban a GDP-arányos államadósság
meghaladja a 90%-ot, akkor az a gazdasági növekedést lefékezi, csökkenti. Azt is megállapították, hogy az összefüggés, fejlett és kevésbé fejlett országokra egyaránt igaz, de
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különbözô okok miatt a kevésbé fejlett országok növekedésére már alacsonyabb GDParányos adósság (60%) is igen negatív hatású. Ebbôl eredôen, ha tartós növekedési
pályára akarjuk állítani az országot, akkor az államadósság csökkentését az elsôdleges
prioritások közé kell emelni. (REINHART és mtsai, 2010.) This Time is Different címû,
híressé vált könyvükben részletesebben is kifejtik gondolatmenetüket. (REINHART és
mtsai, 2011.) Több fejlett országban más se kellett a – The Guardian egyik szerzôje
által „Austerity dzsihadistáknak” nevezett – gazdaság- és költségvetési politikusoknak
(CHAKRABORTTY, 2013), mint ez a „kôkemény tudományos evidencia” arra, hogy
megfújják a harci kürtöket, és elôálljanak mindenre kiterjedô költségvetési kiadáscsökkentési, megszorítási csomagjaikkal, azaz »austerity programjaikkal«. A fejlett országok
mai megszorító csomagjainak elôkészítôi, bevezetôi számára a Carmen Reinhart és
Kenneth Rogoff szerzôpáros adatai, „objektív és tudományos evidenciái” alapvetô fontosságú adalékot jelentettek az eddigi „szakmai” és egyéb, inkább ideologikus és érdekvezérelt érveikhez és hivatkozási alapjaikhoz. (MENDOZA, 2015.) Olyanra is volt
példa, ahol még az alkotmányba is beírták, hogy mekkora az a GDP-arányos államadósság mérték, amely felett bizonyos alapvetô alkotmányos jogok csak korlátozottan
érvényesülhetnek. A brutális megszorító csomagok – amelyek a mondások szerint a
költségvetési egyensúly fenntartására, az államadósság csökkentésére, a kiadások csökkentésére, az adóterhek csökkentésére, és a gazdasági növekedés kínálati oldali (supply
side) ösztönzésére irányulnak – tudományos és szakmai megalapozottsága, legitimitása
szempontjából a Reinhart–Rogoff-elmélet politikai jelentôségûvé vált (BLYTH, 2015),
hiszen nem mindegy, hogy ideológiailag vezérelt vagy szakmailag megalapozott az a lényegét és tartalmát tekintve megszorítóprogram, amit a szegényeknek a gazdagok korábbi bûneiért el kell szenvedniük. (MENDOZA, 2015.) George Osborn, röviddel a
brit pénzügyminiszteri pozícióba való kinevezése elôtt, például egyik beszédében azt
mondta: „A válság okainak és eredetének a megértéséhez talán a legjelentôsebb hozzájárulást Professzor Ken Rogoff az IMF korábbi vezetô közgazdásza és szerzôtársa, Carmen
Reinhart szolgáltatták…” (MENDOZA, 2015.)
A Reinhart–Rogoff szerzôpárost azonban többen is kritizálták a tekintetben, hogy
nem tették hozzáférhetôvé az adatbázisukat, amely alapján következtetéseiket levonták.
Többen az eredmények reprodukálhatóságát, megbízhatóságát firtatták. 2013-ban az
University of Massachusetts Amherst kutatói nem tudták rekonstruálni és megismételni
a szerzôpáros eredményeit. Márpedig, mint tudjuk a reprodukálhatóság alapvetô követelmény minden tudományos munka esetén. Végül megkapták az eredeti adatbázist
egy excel fájlban. A bomba ekkor robbant. Kiderült, hogy a számos országban bevezetett brutális megszorító csomagok egyik fô hivatkozási alapját jelentô, „objektív és tudományos eredmények” alapjául szolgáló excel-táblázat alapvetô adatbeviteli és számolási és képlethibákat, megkérdôjelezhetô súlyozási algoritmusokat tartalmaz, és
mindennek a tetejébe fontos adatokat kihagytak belôle. (ARTHUR és mtsai, 2013.) Például a Reinhart– Rogoff szerzôpáros szisztematikusan kihagyta azon országok, és azon
idôszakok adatait, amikor egyidejûleg állt fenn magas GDP-arányos államadósság, és
jelentôs gazdasági növekedés. A hiányzó adatok, és a számolási hibák korrekciója után
kiderült, hogy például a 90%-os GDP-arányos államadósság esetére kalkulált 0,1%-os
gazdasági zsugorodás helyett, valójában 2,2%-os növekedés jön ki akkor, ha pótolják
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a kihagyott adatokat, és korrigálják a számolási és adatbeviteli hibákat. (HERNDON
és mtsai, 2013.) Ez a 2,2%, alacsonyabb, mint az olyan országok növekedése, amelyek
adóssága kisebb. A kis adósság mindig jobb, mint a nagy. Ezt a közhelyszerû igazságot
senki sem vitatja. De szó sincs arról a gazdasági katasztrófahelyzetrôl, mint amit az
eredeti publikáció vízionált. Tényszerûen pedig rögzíthetô, hogy például a brit gazdaság a bevezetett megszorítások ellenére egyszer sem növekedett 2,2%-al. 2013-ban
maga az IMF szólította fel a brit kormányt az austerity programok mérséklésére, mondván, hogy ezek megfojtják a brit gazdaságot! (ELLIOT, 2013.)

A

Z AUSTERITY-PROGRAMOK POLITIKAILAG, TÁRSADALMILAG IS RENDKÍ-

A szélsôségek, a populizmus és bizonyos autoriter törekvések felerôsödése nem véletlen, s ezek nem okai a jelenlegi bajoknak, hanem okozatai
és aggasztó tünetei, melyek a megszorító intézkedésekbôl, s a társadalom leszakadó tömegei súlyos problémáinak a meglehetôsen arrogáns ignorálásából erednek. (LUCE,
2017.) Ugyanúgy, mint ahogy a 30’-as évek nagy gazdasági válságát követôen sem
volt véletlen Hitler vagy Mussolini hatalomra jutása (BLYTH, 2015), a Brexit és a
populizmus terjedése sem a véletlen mûve, és nem értelmezhetô izoláltan. A brutális
megszorító intézkedések generálják a populizmust.
A Reinhart–Rogoff tanulmánynak a 90% feletti GDP-arányos államadósság, a
gazdasági növekedést megfojtó hatásáról szóló dogmájának és „pro-austerity” érvelésének a koporsójába maga az IMF verte bele az egyik utolsó szöget 2014 februárjában,
a Debt and Growth: Is There a Magic Threshold? címû IMF Working Paperként nyilvánosságra hozott tanulmányában. (PESCATORI és mtsai, 2014.) Reinhart és Rogoff
2014-ben egy újabb tanulmányukban próbálták megvédeni álláspontjukat, mondván,
hogy ha a korábbi hibákat korrigáljuk, az se változtatja meg a végkövetkeztetést. (REINHART és mtsai, 2014.) Ezt azonban az azóta eltelt években végig erôszakolt brutális
megszorító politikák egyáltalán nem támasztják alá. A válságot számos ország a „régi
recept alapján” kezelte. A válság nem múlt el, a társadalmi problémák, és a társadalmi
egyenlôtlenségek viszont extrém mértékben felerôsödtek. (BLYTH, 2015.)
A fejlett világban jelenleg immár 8 éve folyamatosan zajló brutális megszorítási politikáknak (»austerity-programoknak«) szinte szinonimájává vált a Reinhart–Rogoff
szerzôpáros, és az itt említett publikációik. Akit a Reinhart–Rogoff-elmélet, annak
hibái, valamint az ezzel kapcsolatos vita bôvebben érdekel az az itt citált IMF és
Massachusetts egyetemi publikációk, és egyéb10 tanulmányok alapján tud tájékozódni.
Az idôszakok és országok adatainak szelektív kihagyásában, a szokatlan súlyozási gyakorlatban, és elemi kódolási hibákban foglalják össze mindazokat az alapvetô problémákat, amelyek miatt megkérdôjelezhetôk a Reinhart–Rogoff-páros eredményei és
következtetései. (KONCZAL, 2013.) Ezt azért kell mindenkinek ismerni, mert immár
6-8 éve az államadósság megszállott és kényszeres csökkentésének, az államadósság
elleni „keresztes háborúnak” rendel alá nagyon sok ország szinte mindent – az „austerity

10

VÜL VESZÉLYESEK.

http://www.rooseveltforward.org/researchers-finally-replicated-reinhart-rogoff-and-there-are-serious-problems
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dzsihadisták” vezényletével. A brutális megszorító intézkedések és az »austerity dzsihadizmus« egyáltalán nem vezettek a válságból való igazi kilábaláshoz, viszont mérhetetlen
társadalmi károkat és tömeges emberi tragédiákat okoztak. (VAROUFAKIS, 2016;
WEEKS, 2014.) A Reinhart-Rogoff elmélet, amelyre a megszorító politikák szakmai
hitelességét alapozták már évekkel ezelôtt, 2013-ban megdôlt, az alaptanulmány fundamentális hitelességi, számolási és szisztematikus hibái, valamint a jó adatokkal reprodukált számításoknak az eredeti elméletet megcáfoló eredményei miatt. Az »austerityprogramok« mögötti dogmák, az ideológia és az »austerity dzsihádizmus« számos
tantétele, elmélete és gyakorlata viszont afféle többször meghalt, ámde mégis újra feltámadó zombiként velünk maradt és pusztít. (QUIGGIN, 2010.) Komoly érdekek
fûzôdnek e tényeknek az ignorálásához. (WEEKS, 2014.)

A

Z AUSTERITY-PROGRAMOK ALAPVETÔ IGAZSÁGTALANSÁGA, TEHÁT TISZTESSÉGTELENSÉGE.

Az excelgate ügy fényében érdemes kicsit jobban belemélyedni az »austerity-programok« egyes, különösen az igazságosságot, tisztességességet
és a »nyilvánossági kritériumokat« érintô részleteibe. Az »austerity-programok« –
(i) a „pazarlónak” mondott kiadások (egészségügy, szociális ágazat, oktatás és hasonlók) csökkentésébôl; (ii) bizonyos – fôként a nagyvállalatokat és a gazdagokat terhelô
– adók csökkentésébôl és az alsóbb rétegeket arányaiban nagyobb mértékben terhelô
adók (pl. áfa) növelésébôl; (iii) a piaci mûködés és a pénzpiaci szektor liberalizációjából; (iv) esetleg privatizációból álló – bevételnövelési, kiadáscsökkentési és megszorítási
intézkedések csomagját jelentik. Az ilyen »austerity-csomagok« konkrét tartalma idôszakonként és országonként eltérô lehet. Valójában egyáltalán nem egyszerûen egy gazdaságpolitikai technokratikus intézkedéscsomagról van szó.
1.
A KÖZÉPOSZTÁLY, ALSÓ KÖZÉPOSZTÁLY SZÁMÁRA FONTOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK VISSZAVÁGÁSA , EFFEKTÍV ADÓTERHEINEK ÉS KIADÁSI KÉNYSZEREINEK
A NÖVELÉSE. Azoknak a szektoroknak a kiadásait csökkentik, amelyek mûködése a
társadalom alsóbb rétegei, azaz a középosztály, és az alsóbb osztályok számára – egyfajta
szociális gradiens szerint – fontos. Minél alacsonyabb társadalmi helyzetû csoportról
van szó annál nehezebben vállalható terheket okoz az »elsôdleges prioritású társadalmi
javakat« (16.§) biztosító »elsôdleges társadalmi jelentôségû intézményrendszerek« mûködés-finanszírozásának a visszavágása. Ez állítólag erôsíteni fogja a befektetôk bizalmát
– mármint azokét a spekulánsokét, akik a válságot okozták (SANDERS, 2015; WEEKS,
2014; STIGLITZ, 2013.)
2.
A GAZDAGOK ÉS A NAGYVÁLLALATOK ADÓTERHEINEK CSÖKKENTÉSE. Olyan
adók csökkentésére (és esetleg más adók egyidejû növelésére) kerül sor, amellyel végsô
soron az adóterhek társadalmi megosztását úgy strukturálják át, hogy az a gazdagabb
rétegeknek, és bizonyos nagyvállalati és pénzügyi érdekcsoportoknak kedvezôbb, a középosztály és az alsóbb rétegek, valamint a kisebb vállalkozások számára hátrányosabb
helyzetet eredményez. Ez állítólag ösztönözni fogja a befektetési kedvet.
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3.
A

GAZDAGOK ÉS A NAGYVÁLLALATOK ADÓKEDVEZMÉNYEI, REJTETT VAGY

NYÍLT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA . A gazdagok effektív adóterheinek a csökkentése sokszor kiegészül olyan intézkedésekkel, amelyek – elvben akár mindenkit érinthetnének, azonban – valójában nagyrészt csak a gazdagok, és bizonyos nagyvállalati és
pénzügyi érdekcsoportok számára jelentenek valós elônyt. Ez lehet bizonyos specifikus
feletételekhez kötött „befektetés ösztönzô” adókedvezmény, lehet vissza nem térítendô
támogatás, lehet olyan pályázat, amely csak bizonyos méret felett adható be, és egyszerû
földi halandó számára reálisan nem elérhetô. Az is a felsôbb rétegeknek kedvez, ha
megszûnik a jövedelem mértéke szerint differenciált többkulcsos adórendszer (BARR,
2009), és így megszûnik az adórendszer progresszivitása, vagy ha szemérmesen megfeledkeznek a tôkejövedelmek, és a spekulációkból származó bevételek megfelelô mértékû
adóztatásáról, és a kiesô bevételeket a fogyasztási adókból pótolják. (STIGLITZ, 2013.)
Az alsóbb rétegeknek szinte minden bevétele a munkájuk alapján kapott jövedelembôl ered, a felsôbb rétegeknél viszont egyre nagyobb szerepe lehet az egyszeri bérbôl
és fizetésbôl élô emberek által nem is nagyon ismert, nem is nagyon értelmezhetô tôkejövedelmekbôl, spekulációkból származó jövedelmeknek. (WEEKS, 2014.) Az alsóbb rétegek szinte minden bevételüket elköltik, hogy valahogyan biztosítani tudják a
tisztes és szégyenmentes élethez szükséges életkörülményeiket maguk és a családjuk
számára. A felsôbb rétegek, miután ôk is csak egy tál ételt tudnak egyszerre megenni,
ôk is csak egy nadrágot tudnak egyszerre felhúzni, a jövedelmeiknek csak egy részét
költik el. Nem azért mert nem annyira pazarlók, mint a szegények, hanem azért, mert
sokkal több jut nekik.
Ha a szegényebb rétegek mondjuk, 100 pénzbôl mind a 100 pénzt elköltik, és minden kiadásuk után mondjuk 25% fogyasztási adót fizetnek, azaz 25 pénznyi adót fizettek be, akkor de facto 25%-os adókulccsal adóztak. Ha a gazdagok mondjuk, 1000
pénzbôl 200 pénzt költenek el, és 25% fogyasztási adót fizetnek, akkor 50 pénzt fizettek be, ami az 1000 pénzre vetítve 5%, azaz formálisan 25%-os adókulcsot, de
ténylegesen csak 5% »effektív adóterhet« jelent. Nominálisan ugyan több pénzt fizettek
be a gazdagok, de vegyük észre, hogy ha a tényleges jövedelmükre vetítjük a ténylegesen
befizetett fogyasztási adókat, akkor az annál kisebb százalékú tényleges »effektív adóterhet« jelent, minél nagyobb ez a jövedelem. Ha érteni akarjuk, hogy mi történik a
tényleges effektív adóterhelések, és a közteherviselés átstrukturálásával, és a társadalom
gazdagabb és szegényebb rétegei, osztályai közötti jövedelem-átcsoportosításokkal, és
azok irányaival, akkor a jövedelemarányos adók és járulékok, és a fogyasztással arányos
adók változásait egyetlen összefüggésrendszerben kell nézzük. Ekkor észre kell vegyük,
hogy – a válságkezelés ürügyén – valójában masszív jövedelem-átcsoportosításról van szó
– mégpedig a szegényektôl a gazdagok felé. (STIGLITZ, 2015a; MIROWSKI, 2014.)
A nagy „trükk” az, hogy (i) a szegények és a középosztály számára létfontosságú
ágazatok kiadásait csökkentik (ami többletkiadásokra kényszeríti a szegényebbeket),
(ii) a gazdagokat jobban érintô jövedelemarányos adókat, járulékokat csökkentik, (iii)
a kiesô bevételek miatt keletkezô hiányt (iii/a) a jóléti kiadások drasztikus csökkentésével, és (iii/b) olyan fogyasztásarányos adókból származó bevételekbôl pótolják, amelyek formálisan azonos adókulcs mellett aránytalanul nagyobb mértékben sújtják a sze-
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gényebbeket, és lényegesen kisebb tényleges »effektív adóterhelést« jelent a gazdagoknak.
Azaz itt nem az történik, hogy jól átlátható módon csökkentik a gazdagok adókulcsát,
hanem a nyilvánosság által nehezen átlátható módon a gazdagok »effektív adóterhelését«
csökkentik, miközben a szegények és a középosztály által nagyobb mértékben igénybe
vett, létfontosságú közszolgáltatásokra fordított kiadásokat csökkentik, amivel e rétegeket
többletkiadásokra kényszerítik, miközben effektív adóterhelésüket még növelik is.
Ez egyáltalán nem válságkezelés, hanem sokkal inkább a válság és a válságkezelés
ürügyén a szegényektôl a gazdagok felé történô masszív jövedelem-átcsoportosítás történik, azaz – politikailag kevésbé korrekt és jól fésült, ámde közérthetôbb módon fogalmazva, a gazdagoknak a szegények elszegényítése révén történô további gazdagítása
zajlik le ilyenkor. Például: ha a jövedelemarányos adók és járulékok mértéke csökken,
és/vagy a gazdagok magasabb adókulcsa csökken vagy azonossá válik a szegényekével
(azaz lineárissá válik), és egyidejûleg a fogyasztással arányos adók kulcsa nô, akkor a
szegények változatlan vagy növekvô »effektív adóterhelése« mellett, egyidejûleg a gazdagok
teljes jövedelmére vetített, tényleges »effektív adóterhelése« lecsökken, a formálisan azonos
adókulcs mellett. (Ez hatásában olyan, mintha a gazdagok lényegesen kisebb adókulcs
szerint adóznának.) Egy ilyen „adócsökkentés” ezért nem adócsökkentés, hanem egy maszszív jövedelem-átcsoportosítás a szegényektôl a gazdagok felé. Minél kisebb a jövedelemarányos adó, minél kisebb a különbség a gazdagok és a szegények jövedelemarányos adókulcsai között, és minél magasabb a jogszabály szerinti fogyasztással arányos adók kulcsa,
annál kisebb a gazdagok »effektív adóterhelése« (azaz az, a tárgyidôszakban effektíve befizetett adók, és a tárgyidôszakban ténylegesen megszerzett jövedelmek aránya), és annál
masszívabb jövedelem-átcsoportosítás történik a szegényektôl a gazdagok felé (STIGLITZ,
2013), s az adórendszer »vertikális tisztességtelensége« (»vertical in-equity«) annál nagyobb, azaz annál regresszívebb az adórendszer (BARR, 2012), s így annál igazságtalanabb,
tehát tisztességtelenebb – a politika cselekvései következményeként – a társadalom
mûködése. Ezért a kiadáscsökkentési, „adócsökkentési”, bürokráciacsökkentési intézkedésekbôl álló megtakarítási, megszorítási (austerity)-csomagok lényegileg egészen mást, sokkal
többet jelentenek, mint egy egyszerû technikai, költségvetési egyensúly fenntartására irányuló
programot. Vegyük észre, hogy valójában – a válság és a költségvetési egyensúly ürügyén
– egy mélyreható, a nyilvánosság számára át nem látható, álcázott és lopakodó, valamint
irányait tekintve alapvetôen igazságtalan, tehát tisztességtelen társadalomátszervezési kísérletrôl van szó. (BLYTH, 2015; MIROWSKI, 2014.) Martin Luther King Jr. szavaival élve:
„Ez a rendszer szocializmus a gazdagoknak és zord kapitalizmus a szegényeknek…”
Mire vonatkozik ez a mondás? A »kiadáscsökkentô programok« szelektíven azokat
a szolgáltatásokat vágják vissza, amelyek a szegényeknek a fontosabbak (egészségügy,
oktatás, szociális kiadások, nyugdíjak stb.), az ezzel párosuló »adócsökkentési-programok« pedig szelektíven a gazdagoknak kedveznek. Így eljutunk az „egyenlôség mindenkinek” elvtôl az „egyenlôség a néhányaknak”, és az „egyenlôség a még egyenlôbbeknek” elvhez. Messze nemcsak a válság kezelésérôl, a válságos idôszak terheinek a
közös viselésérôl van szó, hanem a válság ürügyén egy tartósan fennmaradó változásokat okozó »társadalomátszervezés kísérletérôl« is. (MIROWSKI, 2014.) A társadalom
minden tagjának jólétét, biztonságát elômozdító Welfare State (jóléti állam) rendszerétôl eljutunk a nagyvállalatok és a szupergazdagok jólétére fókuszáló „Corporate Welfare”
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világába. Ez nem az emberiség fejlôdéstörtének egy új, minden elôzôt meghaladó fejlôdési
állomása, ahogyan azt sokan megpróbálják elhitetni. Ez az önzés, a kapzsiság és a mohóság idôleges diadala (WEEKS, 2014), és visszatérés egy olyan társadalmi kiegyenlítô
és igazságossági mechanizmusok nélküli világba, amilyent leginkább Charles Dickens
regényeibôl ismerhetünk. Ez nem fejlôdés, hanem visszafejlôdés. (MIROWSKI, 2014.)
A „Corporate Welfare” világában az össztársadalmi »elsôdleges társadalmi igazságossági
intézményrendszerek« helyett a nagyvállalatok és a szuper gazdagok szociális, jóléti támogatási rendszere épül ki: adócsökkentéseken, adókedvezményeken, vissza nem térítendô ilyen-olyan támogatásokon és pályázatokon keresztül. (STIGLITZ, 2013.)

S

ZÁMOS GAZDASÁGI MUTATÓ NEM ABSZOLÚT SZÁM, HANEM EGY HÁNYADOS.
A GDP-arányos államadósság vagy a GDP-arányos deficit, vagy a valamire történô
GDP-arányos ráfordítás nem csak attól lehet magas, ha az államadósság, a deficit vagy
a ráfordítás (azaz a tört számlálója) magas. E mutatók attól is magasak lehetnek, ha a
GDP értéke (azaz a tört nevezôje) alacsony, mert például egy válságos idôszakban lecsökken. A válságos idôszakban történô GDP-csökkenés felemlítése azért különösen releváns,
mert 2008 óta a világ fejletteb része súlyos, és idôben elhúzódó gazdasági válságba sülylyedt. (BLYTH, 2015.) Számos jelenség, ami most újnak tûnik, nem új, nem az emberiség
fejlôdésének újabb állomása. Ezek azok az idôszakok, amelyekben épp a gazdasági válság
társadalmi kárainak a kivédése érdekében rendkívül fontos lenne, hogy bizonyos »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû« társadalmi biztosítási, biztonsági intézmények,
így például a polgárok vásárlóerejét, szociális és egzisztenciális biztonságát, »önbecsülésének és szégyenmentes életének társadalmi alapjait« biztosító és összességében a »teljes
körû normál funkcionálóképességét« megôrzô munkanélküli biztosítás, a szociális ellátások, vagy az egészségügy és a hasonlók jól mûködjenek.
Ha azonban vakon, vagy sajátos csôlátással csak a mutatókat nézzük, akkor súlyos
bajokat, társadalmi károkat és emberi tragédiákat okozunk, különösen, ha nem gondolunk arra, hogy bizonyos közkiadások pontosan azért nônek meg ilyenkor, mert az
az alapvetô lényegük, hogy ilyenkor, mint »automatikus stabilizátorok« automatikusan
mûködésbe lépjenek és bizonyos közkiadások megnôjenek. (WEEKS, 2014; KEYNES,
1936.) Például: ha a válság miatt tömeges munkanélküliség alakul ki, akkor a tömegesen, és egyidôben munka és jövedelem nélkül maradt polgárok számára, a munkanélküli biztosítás ellátásai nemcsak az alapvetô szociális és egzisztenciális biztonságuk
megvédése, hanem vásárlóerejük teljes összeomlásának a megelôzése, és »teljes körû
normál funkcionálóképességük« megôrzése érdekében is fontos. Ha ugyanis a tömeges
munkanélküliség a vásárlóerô (fizetôképes kereslet) tömeges összeomlásával jár, akkor
az a piac keresleti oldalának az összeomlása miatt további tömeges csôdökhöz és elbocsátásokhoz vezethet. (KEYNES, 1936.) Ennek az önmagát felerôsítô, önrontó körnek
a kivédése szempontjából, például a munkanélküli biztosítás ellátásai (és a többi szociális ellátás) olyan automatikus stabilizátorok, amelyek nemcsak az embereket és a társadalmat védik meg, de a fizetôképes kereslet fenntartásán keresztül a válság elmélyülése, krónikussá válása elleni fontos, aktív gazdaságpolitikai eszköz is. (WEEKS, 2014;
LORD SKIDELSKY, 2010.) Ha ilyenkor „famereven” nem a válságot, hanem a statisztikai mutatószámokat kezeljük, és az »austerity-programokkal« épp ezekbôl a tár-
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sadalmi biztosítási rendszerekbôl vonjuk ki a forrásokat, akkor a válság okozta bajt, és
társadalmi károkat nem csökkentjük, hanem épp mi mélyítjük el. (BLYTH, 2015.)
Ahogy az orvoslásban sem a beteg laboratóriumi paramétereit, hanem magát a beteget
kell gyógyítani, úgy ezen területen sem a gazdasági statisztikákat, és makrogazdasági
mutatókat kell kezelni, hanem a válságot magát.
Hiába vezetünk be mindenféle megszorító intézkedéseket, és a kínálati oldali befektetés és beruházás ösztönzési programokat az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézményrendszereink« szétverése mellett a termelés sem, és gazdaság
sem fog beindulni. (MIROWSKI, 2014.) Ugyanis, miután a polgárok tömegeinek öszszeomlik a vásárlóereje, amit az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményrendszereink«, és az »automatikus anticiklikus stabilizátorok« szétverésével
még súlyosbítunk is, akkor fizetôképes kereslet hiányában nem indul be a termelés.
Nem a kínálati oldali ösztönzôk hiányoznak ilyenkor a befektetôknek (még ha azt is
állítják, amikor adókedvezményekért, állami támogatásért ácsingóznak), hanem a fizetôképes kereslet. (LORD SKIDELSKY, 2010.) Önmagában, csak a gazdagok luxusfogyasztásától soha nem fog beindulni a gazdaság, abban a méretben, amit országos
szinten gazdasági fellendülésnek lehetne nevezni (SCHUI, 2014), ugyanis a gazdagok
is csak egy autóba tudnak beülni egyszerre, csak egy nadrágot tudnak felhúzni egyszerre, és csak egy ebédet esznek meg egyszerre.
A közszektor kiadásainak a növekedése, és ennek a deficitnövelése azoknak az anticiklikus
folyamatoknak az automatikusan megjelenô mellékterméke, amelyeknek pontosan az az
alapvetô szerepük, funkciójuk, hogy az emberek és a társadalom védelmén keresztül csökkentsék a válság súlyosságát és elhúzódását. … A költségvetési egyensúly erôszakolása
egy önmegsemmisítô elmebaj.
John F. Weeks: Economics of the 1%: How Mainstream Economics Serves the Rich,
Obscures Reality and Distorts Policy (2014)

Az ilyen kiadáscsökkentô programok mindig makroszintû, költségvetési egyensúlyt stabilizáló programok. Makroszinten a legkisebb még értelmezhetô mértékû forráskivonás
mértéke is akkora, hogy nincs az a mikroszintû hatékonyságnövelô technika, amely a
makroszintû forráskivonás által elôidézett mérethatékonysági bajokat, és a rendszerek
mûködésbiztonságát megrendítô hatását, akárcsak nyomokban is képes lenne ellensúlyozni. (SCHUI, 2014.)
A makroszintû alulfinanszírozottság a mikro szinten mérethatékonysági bajokat, pazarlást, és hatékonyságcsökkenést generál, tegyük hozzá a mûködés biztonságának és
minôségének a megrendítésével együtt. Precízen, pontosan ezt látjuk ma, például az
oktatásban vagy az egészségügyi ellátórendszerben és mûködésében. Nehogy azt higygyük, hogy az a »steril« eufemisztikus kifejezés, hogy a kiadáscsökkentési programok
miatti forráskivonás az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« „mûködésbiztonságának és minôségének a megrendítésével” jár, az csak az intézményeket érinti, tôlünk függetlenül. (SCHRECKER és mtsai, 2015.) Emberi tragédiákban, emberéletekben, elkerülhetô egészségkárosodásban, emberi szenvedésben, és
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elkerülhetô, indokolatlan korai halálozásban is mérhetô, kifejezhetô az a kár, amit az elhibázott kiadáscsökkentô programok okoznak. (BASU és mtsai, 2013.) Az itt citált szerzôk könyvének a címe is rendkívül beszédes: The Body Economics: Why Austerity Kills?
Recessions, Budget Battles, and the Politics of Life and Death (BASU és mtsai, 2013),
illetve How Politics Makes Us Sick: The Neoliberal Epidemics. (SCHRECKER és mtsai,
2015.)
Nem újkeletû az a gondolat, hogy a politika alapvetô hatással van az egészségre és
a jólétre. Rudolph Ludwig Carl Virchow (1821–1902), a híres német orvos és politikus,11 aki a betegségek és a politika kapcsolatával a Felsô-Sziléziában 1848-ban
dühöngô tífuszjárvány kapcsán kezdett el foglalkozni, egyszer azt írta: „A politika nem
más, mint medicina nagy léptékekben” (1848).
Az Austerity ideologikus…. Az Austerity veszélyes…. Az Austerity tolvajlás. A fôáramú
gondolkodás szerint Nagy-Britannia gazdasági kilábalásban van. A gazdaság növekszik, több
ember jutott munkához, a deficit csökken. Ez a narratíva. De valójában mi történik? A növekedés alapja a magánfogyasztás növekedése, amely nem fenntartható, mert hitelek felhasználásával történik. A kormány ezt pontosan tudja… Ideiglenes és hitelen alapul. A kormány
bizonyos szankciókhoz köti a jóléti juttatásokat, hogy visszaszorítsa a munkanélküli-ellátásokat
igénylô emberek számát. A mondás az, hogy most már többen jutnak munkához. A munkavállalással kapcsolatos biztonság is és az emberi méltóság is sérült. A valamilyen elôzetes képzettséghez, munkatapasztalathoz kötött munkanélküli juttatások, a zéró munkaórás szerzôdések, és a többi nem munkahely típusú foglakoztatási forma azt jelentik, hogy a látszat szerint
van munkájuk az embereknek. A munkanélküliség papíron csökkent. Ezek az állások se nem
biztosak, se nem elegendôk a tisztességes megélhetéshez, és az emberi célok eléréséhez. Ez a
növekedés, a gazdasági kilábalás, mint fogalom, egyetlen értelmes definíciója alapján sem nevezhetô gazdasági kilábalásnak. Mi értelme van az olyan GDP-növekedésnek, amely nem
javítja az életminôségünket? Az embereket egyetlen ok miatt érdekli a gazdasági növekedés:
ez pedig az az ígéret, hogy a növekedés egyenlô azzal, hogy jobb lesz mindannyiunk élete.
Ha gazdasági növekedés idôszakában az éhség, a szegénység és a hajléktalanság exponenciálisan növekszik, az kizárólag politikai döntés következményeként jön létre. Az Austerity nem
más, mint tervezett éhezés, tervezett szegénység és tervezett hajléktalanság. A többség tudatos
elnyomorítása a kevesek haszna érdekében.
Kerry-Anne Mendoza: Austerity: The Demolition of the Welfare State and the
Rise of Zombie Economy (2015)

A

(»TRICKLE-DOWN THEORY«) ÁLLÍTÁSAIT IS
Elsôre tetszetôs és sokak számára vonzó elgondolás, hogy a
nagyvállalatok és a felsôbb rétegek adóterheinek a csökkenése, a befektetések és a gazdaság felpörgéséhez, „munkahelyek teremtéséhez”, és végsô soron a gazdagságnak a

11

»LESZIVÁRGÁSI

ELMÉLET«

SOKAN ELHISZIK.

1873-ban Rudolph Ludwig Carl Virchowot a Magyar Tudományos Akadémia kültagjává választotta.
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társadalom alsóbb rétegeihez történô „leszivárgásához” fog vezetni. Az Amerikai
Egyesült Államokban ez a „leszivárgás” a „trickle-down” elméletre alapozott reagani
gazdaságpolitika 1979-es bevezetése óta nem történt meg. A legfelsô 1% vagyona
megsokszorozódott, a legfelsô 10-20% jövedelme, vagyona kicsit nôtt, a többiek jövedelme nem változott, sôt valójában egy jelentôs elszegényedés, és a középosztály lecsúszása, elolvadása zajlik. (STIGLITZ, 2013; SANDERS, 2015.)
– Az Amerikai Egyesült Államokban ma a társadalom leggazdagabb 1%-a, az összes
vagyon 34%-át, a leggazdagabb 10% pedig, az összes vagyon 74%-át birtokolja. Ha
ebbôl a leggazdagabb 10%-ból levonjuk a legfelsô 1%-ot, és annak a 34%-os vagyoni
részesedését, akkor azt láthatjuk, hogy a legfelsô 10% maradék részének (9%), a vagyoni részesedése 74%-34%=40%. Azaz, a legfelsô 1%, és a legfelsô 10% maradék
9%-os részének a vagyoni részesedése között is közel tízszeres a különbség.
– Nagy-Britanniában a leggazdagabb 1%, az összes vagyon 12%-át, a leggazdagabb
10% pedig, az összes vagyon 44%-át birtokolja.
– Franciaországban ugyanezek a számok: 24% a felsô 1% esetén, és 62% a felsô 10%
esetében.
– A leggazdagabb 1% Svájcban az összes vagyon 35%-át, Svédországban 24%-át,
és Kanadában a 15%-át birtokolja. (HODGSON, 2015.)
– Magyarországon a társadalom nem több, mint 0,001%-át jelentô 100 leggazdagabb
személy egy éves vagyona évrôl évre folyamatosan emelkedik, a 2002 évi 632 milliárdról, 2016-ra 2800 milliárdra, (Új Egyenlôség, 2017.) 2017-re 3380 milliárdra
(8.5.§). (SZAKONYI és mtsai, 2017.) Ez jelenleg az ország teljes egyéves GDPnövekményének mintegy egyharmadát teszi ki; s az éves vagyonnövekményük mintegy
180-250-szer nagyobb, mint a minimálbér tízszeresét keresô felsô középosztályba
tartozó menedzserek, vezetôk, vezetô diplomás beosztásúak éves jövedelme; és 18002500-szer nagyobb, mint a minimálbérbôl élôk éves jövedelmei (8.5.§).
Magyarán: a társadalmi és gazdasági egyenlôtlenségek extrém módon felerôsödtek, a
leszivárgási elmélet (és a vele párosuló piaci fundamentalizmus, és a piaci mûködés
deregulációja) következményeként. Ugyanitt a leszivárgás ösztönzése érdekében végrehajtott dereguláció azt eredményezte, hogy például a pénzügyi szektor, ami a gazdaság
7%-át adja az összes vállalati profit 25%-át realizálja, miközben mint „job creator”12
a munkahelyek 4%-át kreálja. (FOROOHAR, 2016b.)13 Úgy tûnik, nemcsak 1979 óta
kellett sok évet várni a gazdagság leszivárgására, de ha az emberek többségét sokáig
12

Azért is idéztük be az eredeti angol kifejezést, mert ez – „job creator” – a maga grandiózus
nagyképûségével is mutatja az objektívnek és szakmainak mondott gazdaságpolitikák propagandisztikus és ideologikus jellegét. E kifejezés arra utal, hogy az adókedvezményben részesítendô
gazdagok és a nagyvállalatok, nem mások, mint „a munkahelyek teremtôi”. Mármint „A Teremtô”
spirituális konnotációja szerinti teremtôi. És mint tudjuk, a Teremtô igazán megérdemel egy kis jövedelem-átcsoportosítást és adókedvezményt az alsóbb rétegek kárára, hogy jó sokat tudjon „Teremtôsködni” mindenki javára (a szegényektôl, és a középosztálytól államhatalmi eszközökkel
elvont és átcsoportosított jövedelmekbôl, és az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményrendszerekbôl« kivont forrásokból).
13
Rana Foroohar,: Want to Kill Your Economy? Have Your MBA Programs Churn out Takers Not
Makers. Why Has Business Education Failed Business? Evonomics.com, (http://bit.ly/1RYSMDz),
2016.
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meg lehet még téveszteni olyan jól hangzó és tetszetôs jelszavakkal, amelyeknek a nyilvánvaló következményeit elfelejtik elmondani, vagy egyenesen tagadják, akkor még a jövôben
is elég sok évtizeden át várhatunk a gazdagság leszivárgására. A „le-szivárgásra” az
elmúlt évtizedekben nem láttunk példát, csak a „fel-szivárgásra”. (FOROOHAR, 2016a.)
… a mai gazdaság egyik bukott szabálya, hogy állítólag az emberek feláldozhatók lennének. Amikor csak lehetséges elimináljuk ôket és munkájukat, mint költségeket. Ez növeli
az üzleti profitot, gazdagon jutalmazza a befektetôket, majd ez a gazdaság állítólag leszivárog a társadalom többi rétegéhez …
Tim O’Reilly: We can’t Wait for an Invisible Hand. It’s Time to Rewrite the Rules of
Economy (2016)

A gazdagok és a nagyvállalatok »effektív adóterhei« csökkentésével járó »trickle-down«
gazdaságpolitika alapígérete az, hogy az ô megfelelô ösztönzésük révén érhetô el a gazdaság beindítása, felpörgetése, a munkahelyteremtés és hasonlók. A valóság azonban
az, hogy ezek immár több évtizede nem történnek meg. (WEEKS, 2014.) És ez nem
véletlen. Ha ugyanis széles tömegek lecsúsznak, elszegényednek, vásárlóerejük és egzisztenciájuk tönkremegy, akkor nem lesz meg az a fizetôképes kereslet, ami alapján
bármilyen befektetést érdemes lenne elindítani. (STIGLITZ, 2013; KEYNES, 1936.)
Ostoba és költséges hiábavalóság azon ötlet alapján csökkenteni a leggazdagabbak adóit,
hogy ôk lennének a munkahelyek teremtôi, [»Job Creators«]. A munkahelyek a fogyasztók
és a vállalkozások közötti organikus visszacsatolásos mechanizmusok következményeként
jönnek létre; s ami valóban munkahelyeket teremt az a gyarapodó és sikeres középosztálytól
eredô [fizetôképes] piaci kereslet. Napjaink egyre súlyosabb vagyonkoncentrálódásával
nem az a fô probléma, hogy tisztességtelen – bár jóllehet, hogy az; a fô probléma az, hogy
legyilkolja a középosztály fizetôképes piaci keresletét. A tartós gazdasági növekedés nem
’leszivárog’ [»trickle down«]; hanem ’szétterjed’ a középosztályból kiindulva [it emerges
»from the middle out«]. … Ha a gazdaságot egy ökoszisztémaként fogjuk fel, rá kell jöjjünk, hogy a valódi munkahelyteremtôk nem a dúsgazdag vállalkozók, hanem a középosztálybeli fogyasztók; ha nekik nincs meg a megfelelô vásárlóeröjük, a gazdaság sehova
nem halad és sehova nem jut el.
Eric Liu & Nick Hanauer: Why Laissez-Faire Economics Always Fails (2016)

A »leszivárgási elméleten« alapuló gazdaságpolitika lényegében ugyanaz a lopakodó,
társadalomátszervezési kísérlet „békeidôben végrehajtva”, mint a jóléti rendszerek brutális szétverését végzô »austerity-programok« (MENDOZA, 2015) a válság „háborús
logikája” szerinti idôszakban. A válság valójában jó ürügyeket szolgáltat arra, hogy
amit normál »békeidôben« nem mernek megtenni – nevezetesen az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« szétverését, és a »Welfare State« világából a »Corporate Welfare« világába való áttérést –, azt a válságra hivatkozva most
megtegyék. (MIROWSKI, 2014.) Ahogy Rahm Emanuel, demokrata párti politikus
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és Chicago polgármestere, még a 2008. évi válság kezdeti idôszakában egy elhíresült
mondásában megjegyezte: „Soha ne hagyjuk pocsékba menni a súlyos válságot. És
ezalatt azt értem, hogy a válság egy lehetôség arra, hogy megcsináljunk olyan dolgokat
is, amirôl korábban azt hittük nem lehet megcsinálni”. (MIROWSKI, 2014.)14

T

EGYÜK FEL, HOGY OLYAN JÓL SIKERÜL A LESZIVÁRGÁSI ELMÉLETEN ALA-

(»supply-side economics«),
hogy pár ezer, pár tízezer ember kezében összpontosul a vagyon és a jövedelem jelentôs
része, míg a többiek elszegényednek. Csakhogy például az Apple nem attól világcég,
hogy pár ezer embernek iPhone-t, iPad-et, és hasonlókat ad el. Attól világcég, hogy
tömegeknek adja el a termékeit. Ráadásul a gazdagok is csak egy nadrágot, egy inget,
egy kabátot tudnak felvenni egyszerre, de a harmadik Lamborghini, vagy a negyedik
Mercedes megvásárlása sem valószínûsíthetô. Az viszont biztos, hogy a harmadik Lamborghini kisebb mértékben javítja a milliárdos »hasznossági (utility) funkcióját«, mint
az elsô. Ha érvényes, akkor erre is érvényes a »csökkenô határhaszon« (»diminishing
marginal return«) elve.
Addig, amíg az alacsony jövedelmûek a jövedelmük jelentôs részét el is költik, a
gazdagok a jövedelmüknek csak a kis részét költik el. Befektetni nem fektetnek be (termelésbe), mert egy elszegényített társadalomban nincs megfelelô fizetôképes kereslet.
Maguk a gazdagok pedig nem vásárolnak annyit, amitôl be tudna indulni a gazdaság.15
Ezért a »leszivárgási elméleten«, az adókedvezményeken, az adócsökkentésen, a kiadáscsökkentésen, megszorításokon alapuló gazdaságpolitikák nemhogy nem jelentenek
kilábalási pályát a válságokból, de az egyenlôtlenségek extrém méretûvé növelésén, a
tömegek egzisztenciális biztonságának és vásárlóerejének a lerombolásán keresztül, elmélyítik és tartósan fennállóvá teszik azt. (SCHUI, 2014.) Tetszetôs a gazdaságot egy
háztartáshoz hasonlítani, tetszetôs az „okos és takarékos háziasszony” metaforájával
példálózni, csakhogy a társadalom és a gazdaság nem olyan, mint egy háztartás.
(BLYTH, 2015.) Ha egy háztartásban a havi jövedelem a felére csökken, és megtakarítások nincsenek, akkor a kiadásokat is felére kell csökkenteni. Ha azonban egy tár14

PULÓ KÍNÁLATI OLDALI GAZDASÁGPOLITIKA

A mondás hírhedtté vált. Philip Mirowski e mondás cinizmusa (és nem pedig egyetértése) miatt,
a neoliberális politikáról írt nemrég megjelent könyvének a címe Never Let a Serious Crisis Go to
Waste: How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown.
15
Ezt ôk pontosan tudják, dacára annak, hogy a hivatalos propaganda és supply-side ideológia szerint,
azért kell ôket adókedvezményben részesíteni, és azért kell demonstratív módon lerombolni az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeket«, hogy nekik, mint befektetôknek
visszatérjen a bizodalmuk (a mibe is?), és hogy kellô incentivákat kapjanak, ahhoz, hogy befektessenek. Csakhogy ôk nem abban a „supply-side economicsban” hisznek, mint amit a társadalom
maradék 98%-a számára hirdetnek. A kedvezményeket elteszik, de a Keynesi-elmélet, és a
„demand side economics” logikájának megfelelôen pontosan tudják, hogy ha nincs fizetôképes kereslet, akkor nincs értelme befektetni. Így aztán a saját kedvezményeik zsebretételekor, és a szegényeket védô elsôdleges morális prioritású és jelentôségû társadalmi igazságosági rendszerek lerombolásakor a „supply-side economics” tételeit hirdetik, de amikor a saját tôkéjüket kellene befektetni,
akkor hirtelen elszánt keynesiánussá válnak: nagyon is a Keynesi-elmélet, és a „demand side” logika
alapján nem fektetnek be.
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sadalom és gazdaság „államháztartásában” csökken a jövedelem a válság idôszakában,
akkor paradox módon a kilábalást épp azzal lehet elérni, ha az állam akár a közkiadások növelésével is, de mindenáron megpróbálja megôrizni a társadalom tagjainak vásárlóerejét, egzisztenciális biztonságát és »teljes körû normál funkcionálóképességét«.
(WEEKS, 2014; QUIGGIN, 2010.) Például a megújuló energiák, a háztartások energiafelhasználási hatékonyságának a növelésére irányuló programok, bizonyos lepusztult
infrastruktúrák rendbetétele, közlekedési rendszer korszerûsítése, ha okosan és a közérdekeknek megfelelôen történik, továbbá a közszektorban dolgozók (éh)béreinek a rendezése alkalmas lehetne arra, hogy a társadalom megvédésén, a polgárok egzisztenciális
biztonságának és vásárlóerejének a megerôsítésén keresztül, részben a jövô generációk
érdekeivel egybevágó beruházási programokon, részben réges-régen rendezendô társadalmi adósságok rendezésén keresztül beindítsa a gazdaság válságból való kilábalásának folyamatát.

A

„TRICKLE-DOWN” GAZDASÁGPOLITIKÁK ÉS AZ AUSTERITY-PROGRAMOK
A KÖZÉPOSZTÁLY ELSZEGÉNYÍTÉSE RÉVÉN A GAZDAGOKAT MÉG GAZDA-

GABBAKKÁ TESZIK. Pusztán csak a szegényektôl nem lehet akkora tömegû jövedelmet
átcsoportosítani, mint amekkora jövedelmeknek és vagyonoknak a legfelsô rétegek felé
történô átcsoportosítására sor kerül. A társadalom alsó 10-20%-a definíció szerint
csak a társadalom kis tömegét, pontosan a 10-20%-át jelenti. Ráadásul ôk a legszegényebbek, ezért túl sokat nem is lehet tôlük elvenni. A „trickle-down” gazdaságpolitika
igazi célpontját a középosztály, pontosabban a társadalom legfelsô 1-10% alatti összes
rétege, 80-90%-a jelenti. A jövedelmek és a vagyonok felfelé áramoltatása – a gazdagság leszivárgása helyett – a közép és felsôbb középosztály lesüllyedéséhez, egzisztenciális biztonságának megrendüléséhez, elszegényítéséhez; a szegények még szegényebbé
és kiszolgáltatottabbá válásához; s a legfelsô rétegek extrém gazdagodásához és a társadalmi egyenlôtlenségek abszurd mértékû növekedéséhez vezetett – minden eddig ismert esetben. (STIGLITZ, 2013; BLYTH, 2015.) Mint más helyeken részletesen kifejtjük (1–2.§§), ez minden esetben az elkerülhetô megbetegedések és az elkerülhetô,
indokolatlan korai halálozás növekedéséhez, a várható élettartam lerövidüléséhez, és
a súlyos társadalmi bajok (drog, alkohol, bûnözés stb.) elôfordulásának növekedéséhez
vezet. (MARMOT, 2015a; WILKINSON és mtsai, 2009.) Az adócsökkentés, a bürokráciacsökkentés, a leszivárgó gazdagság tetszetôs jelszavai kapcsán nem árt, ha minél többen tisztában vannak ezekkel az összefüggésekkel. Egy egoista, kapzsi, mohó, pénz- és
hataloméhes, érzéketlen, gátlástalan, cinikus és velejéig tisztességtelen szûk gazdaságipolitikai érdekcsoport igazságtalan, tehát tisztességtelen regnálása, politikája, és cselekvései és nem cselekvései által mesterségesen kreált, s extrém mértékû egyenlôtlenségekkel
terhelt, igazságtalan és tisztességtelen társadalmi mûködésbe tulajdonképpen tömegesen belebetegednek és belehalnak a társadalom polgárai. (SCHRECKER és mtsai,
2015; WILKINSON és mtsai, 2009; MARMOT, 2015a; WOLFF és mtsai, 2007.)
Azt is fontos látni, hogy az austerity-programok, és a leszivárgási elmélet gazdaságpolitikái esetében egyáltalán nem szakmai szempontokról, hanem ideológiáról van szó
(MENDOZA, 2015); s nem válságkezelés, hanem egy masszív társadalomátszervezés
zajlik (BLYTH, 2015; MIROWSKI, 2014); amely olyan ideologikus elméleteken alapul,
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amelyekrôl az elmúlt száz év során már többször bebizonyosodott, hogy elôfeltételezései
extrémek, és nem mûködôképesek (MIROWSKI, 2014; WEEKS, 2014). Ezek az elméletek, mint a zombik, már többször meghaltak, és mégis itt járnak, pusztítanak közöttünk. (QUIGGIN, 2010.) Ezek a »zombi-elméleteken« nyugvó, költségvetési egyensúlyfenntartásnak álcázott, lopakodó és nyilvánosság kizárásával történô, morálisan
illegitim, és felhatalmazás nélküli társadalomátszervezési kísérletek a középosztálytól és
a szegényebb rétegektôl a gazdagok felé történô masszív jövedelem-átcsoportosítással;
s a középosztály lesüllyedésével, elszegényedésével, a szegények még szegényebbekké,
a gazdagok még gazdagabbakká válásával, és az egyenlôtlenségek extrém felerôsödésével
járnak. (BLYTH, 2015; MIROWSKI, 2014; MENDOZA, 2015.)
A fô nehézséget nem az új eszmék okozzák. Az a nehéz, hogy megszabaduljunk azoktól a
régi eszméktôl, amelyek között felnôttünk, és amelyek beivódottak a gondolkodásunk minden
zugába.
John Maynard Keynes, The General Theory of Employment,
Interest and Money (1936)

A

fentiekben azt próbáltuk meg illusztrálni, hogy számos a mai világban széles körben elterjedt koncepció bukna meg vagy szorulna rendkívül mélyreható korrekcióra akkor, ha teljesülne a politikai igazságossági koncepció »nyilvánossági kritériuma«.
Ez akkor teljesülne, ha nemcsak a jónak mondott intézkedések jól hangzó részleteit, és
a megtévesztô jelszavakat, hanem a valóság egyéb szegmenseit, és az intézkedések következményeit is ôszintén feltárnák a polgárok számára. Akkor teljesülne a »nyilvánossági kritérium«, ha az emberek nemcsak a lebutított, és a mögöttes tartalmak nélküli jelszavak szintjén ismernék az adott koncepciókat, vagy intézkedések egyes részeit, hanem
pontosan értenék is, hogy mi ezek tényleges jelentése, és ebbôl eredôen mik a súlyos
következmények az életükre nézve. Ennek egyik elôfeltétele, hogy a polgárok által a közös
ügyeik intézésével megbízott, és általuk eltartott politikusok megtiszteljék a választópolgárokat azzal, hogy nem manipulálják ôket, nem hazudnak nekik, és azzal foglalkoznak,
amivel a polgárok megbízták ôket. Ez pedig nem más, mint a közjó és a közérdek elômozdítása, a közügyek intézése, és a politikus magánügyeinek és a magánérdekeinek politikai szférából való számûzése lenne.

8.5.§ Járadékvadászat, 1% probléma,
és az egyenlôtlenségek valódi mértéke

A

Z EXTRÉM VAGYONOK, JÖVEDELMEK EGY JELENTÔS RÉSZE NEM ÉRDEM

ALAPJÁN KELETKEZIK. Nehogy azt higgyük, és nehogy elhiggyük, hogy az
extrém gazdagságot kizárólag rátermettséggel, szorgos és kemény munkával, kitartással,
kockázatvállalással, új érték teremtésével, és hasonló érdemek alapján lehet létrehozni.
Bizonyára ilyenre is akad példa. Az mindenesetre elgondolkodtató, hogy a világ 62
leggazdagabb embere több dolgot tulajdonol, mint az emberiség fele. (JACOBS, 2015.)
Ennyire kevesen csak nem lehetnek ennyiszer okosabbak, mint az emberiség maradék
99%-a. Azonban látni kell, hogy úgy is meg lehet gazdagodni, ha járadékhajhász
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módon abból az értékbôl és gazdagságból hasít valaki ki minél nagyobb részeket, amelyek nélküle is létrejönnek, és amelynek megteremtéséhez semmi köze. (JACOBS, 2016.)
Az egyik alapvetô kérdés az, hogy vajon a gazdagok gazdagodása mögött mekkora a
valódi új érték megteremtésébôl eredô gazdagodás, és mekkora a mások által létrehozott
értékek megcsapolásából azaz a járadékhajhászásból és a meg nem szolgált jövedelmekbôl származó gazdagodás. (JACOBS, 2015.)
Egy másik alapvetô kérdés, hogy vajon még mekkora vagyont és jövedelmet kell átcsoportosítani a szegényektôl és a középosztálytól a »leszivárgási elmélet« jegyében
(8.4.§) azon szûk kör számára, akinél már most is lecsapódik a vagyonok, jövedelmek
40-60%-a, ahhoz hogy végre elérjük azt – a »leszivárgási elmélet« és a »supply-side
economics« tanai szerinti – ösztönzô hatást, hogy e szûk réteg tagjai végre megkezdjék
az e tanok és ideológiák szerinti „Job Creatori”, beruházói, befektetôi és gazdaságélénkítô tevékenységeiket.
Ezernyi formája van a járadékhajhászásnak, ilyenek például: (i) a gazdasági súllyal
és a monopolhelyzettel való visszaélés; (ii) a más kárára és kockázatára történô extrém
kockázatvállalás;16 (iii) a haveri kapitalizmus (»crony capitalism«) általában; (iv) a
16

Sok szerzô leírja, hogy a nagy bankok, pénzintézetek („a Wall Street”) mûködését, amely a 2008-as
válsághoz vezetett rendkívül hanyag, felelôtlen kockázatvállalás és a mérhetetlen mohóság jellemezte.
(WEEKS, 2014; STIGLITZ, 2013; BLYTH, 2015.) A pénzintézetek olyan méretûek, ügyleteik olyan
szerteágazóan, és olyan tömegben hálózzák be az egész gazdaságot, hogy csôdjük az egész gazdaságot
magával ránthatja. Ez a „too-big-to-fail” („túl nagy, hogy hagyjuk bedôlni”) helyzet az összes erkölcsi
kockázat melegágya. (STIGLITZ, 2013.) Ha a spekulációs ügyletek bejönnek, akkor a bank nyert.
Ha nem jönnek be? Akkor a bankcsôd kivédése, és az egész gazdaság bedöntésének elkerülése érdekében a „too-big-to-fail” logika alapján az adófizetôk kifizetik a bankok veszteségeit bankmentô
csomagok formájában. (BLYTH, 2015.) Ez egy olyan malomjáték, amelyben a spekulánsok az adófizetôk kockázatára hazardíroznak: ha „nyernek a ruletten” a nyeremény az övék. Ha veszítenek?
A veszteség az adófizetôké. (WEEKS, 2014.) A mostani amerikai elnökválasztási kampány kapcsán
került a széles nyilvánosság elôtt napvilágra (DAVIS, 2015), az az évek óta feltárt tény, hogy a szenátus által ismert és elfogadott 700 milliárd USD körüli bankmentô csomagon felül, a FED a szenátus megkerülésével összesen további 14 ezer milliárd USD (nem tévedés: 14 ezer milliárd USD,
azaz 14×1012 USD) rejtett támogatásban részesítette a különbözô pénz- és tôkepiaci szereplôket.
(GREENSTEIN, 2011; SANDERS, 2015.) Megjegyzendô: az Európai nagy bankok is benne voltak
nyakig ezekben a játékokban (BLYTH, 2015), és többen közülük részesedtek is az USA bankmentô
csomagjaiból. Az ô esetükben azonban nem egyszerûen a „too-big-to-fail” probléma áll fenn. Az
érintett európai nagy bankok csôdje nagyobb, mint anyaországuk GDP-je, esetükben a „too-big-to
bail” (túl nagy ahhoz, hogy ki tudjuk menteni) probléma áll fenn. (BLYTH, 2015.) Fontos tudni,
hogy az ún. PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain) országok deficitje, államadóssága – a
görög probléma egy részét leszámítva – egyáltalán nem a pazarló állami mûködésbôl, hanem a náluk
mûködô egyes európai bankok csôdjének a szanálásából eredt – az „ügyesen” elterjesztett tévhittel ellentétben. (WEEKS, 2014; BLYTH, 2015; MENDOZA, 2015; MIROWSKI, 2014.) Bernie Sanders
2016. évi elnökjelölti kampánya egyik szlogenjének lényege az volt, hogy ha egy bank túl nagy ahhoz,
hogy hagyjuk bedôlni („too-big-to-fail”), akkor az annak a biztos jele, hogy elérte azt a méretet, amikor
már túl nagy ahhoz, hogy létezhessen („too-big-to-exists”). Azaz egyetlen bankot sem szabad hagyni
akkorára nôni, hogy bedôlésével a nemzetgazdaság egészét magával ránthassa, és e tény által folyamatosan zsarolhassa a politikát és a társadalmat, s rendszeresen az adófizetôkkel fizettesse meg a felelôtlen kockázatvállalása, spekulációi miatti veszteségeit.
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testre szabott jogszabályok; testre szabott adókedvezmények; testre szabott állami támogatások; testre szabott tenderek; (v) állami földek, termelôegységek, és egyéb koncessziók áron aluli „haveri megszerzése”; mezôgazdasági támogatási rendszerekkel való
spekulációs célú visszaélések; (vi) túlárazott árakon történô beszállítás az állami szereplôknek szintén haveri alapon (STIGLITZ, 2015a); (vii) a jogszabályok alóli kivételezettség; a hatóságok szelektív ébersége haveri alapon; (viii) az úgynevezett „ragadozó
hitelezés” (predatory lending) formáinak burjánzása (BLYTH, 2015);17 (ix) az extrém
magas csúcsvezetôi fizetések, bónuszok, incentivák, lelépési díjak (golden parachute)
(BIVENS és mtsai, 2013); (x) bizonyos kriminális tevékenységek. Ezek mind-mind
olyan tényezôk, amelyek nem a sokat emlegetett egyéni képességek, érdemek, erények
körébe tartoznak, ámde mégis jelentôs mértékben hozzájárulnak az extrém vagyonok,
és extrém egyenlôtlenségek kialakulásához, a társadalom jövedelmeinek a felfelé szivattyúzása révén. (JACOBS, 2015.) Ez utóbbi káros a gazdaságra és káros a társadalomra: nem a torta méretét növeli, hanem a már meglévô tortából vesz el érdemtelenül,
hozzáadott értékek nélkül, és aránytalanul egyre nagyobb szeleteket. Ez a sajátos
„pénzügyi és gazdasági parazitizmus” (WEEKS, 2014) szükségképp azzal jár, hogy
másoknak méltánytalanul és aránytalanul kevesebb jut a tortából.
Az „innovációs” tevékenység egyre nagyobb része mára egyáltalán nem olyan új és
jelentôs dolgok, értékek létrehozására irányul, mint például az iPhone, az internet, a
Tesla autó és a hasonlók, hanem újabb és újabb járadékvadász trükkök kitalálása a fô
cél. (STIGLITZ, 2013; BIVENS és mtsai, 2013.) Nehezen becsülhetô a járadékhajhászásból eredô vagyon mértéke, azonban számos jelbôl – például az újabb és újabb
járadékhajhász trükkök kitalálására irányuló „innovációs” tevékenységek tömegébôl
irányaiból – sejteni lehet, hogy igen jelentôs a járadékhajhászásból eredô gazdagodás
aránya és mértéke. (STIGLITZ, 2015a.) Ez egyes becslések szerint akár 74% is lehet.
(JACOBS, 2015.)
Olyan a politikai rendszerünk, amely a felül levôknek túlzott hatalmat biztosít, és ôk ezt
a hatalmat nem egyszerûen csak az újraelosztás korlátozására használják fel, hanem arra
is, hogy a játékszabályokat a saját elônyükre alakítsák; s így a közösségtôl minél több
olyan dolgot csikarjanak ki, amit leginkább adománynak nevezhetünk. … Járadékhajhászásnak (rent-seeking) hívják azt, amikor nem új érték létrehozásának a jutalmaként keletkezik a jövedelem, hanem abból az értékbôl kaparnak ki minél nagyobb részt, ami erô17

Például ilyen az, amikor a „haveri” hitelminôsítô AAA-ra értékelte a sok egyedi, eltérô kockázatú
ingatlanhitel összecsomagolásával, és értékpapírosításával (»securitization«) létrehozott kötvényeket,
ami oda vezetett, hogy a bankok boldog-boldogtalanra (adott esetben még hajléktalanokra is) rátukmálták a hiteleiket, hogy gyarapíthassák az AAA minôsítésû kötvényeik állományát. Erre pedig
azért volt szükség, mert az ilyen AAA minôsítésû kötvények viszontgaranciaként szolgáltak, illetôleg
bizonyos sokszoros tôkeáttétellel mûködô spekulációkban is fel lehetett ezeket használni készpénz
helyettesítô értékpapírként. (BLYTH, 2015.) Amit mi Magyarországon devizahiteles problémaként
ismerünk minden valószínûség szerint ennek a globális „predatory lending” operációnak a része.
Azok, akik e toxikus kötvényekkel saját zsebre, nagy tôkeáttétellel, nagyban spekuláltak és nagyokat
nyertek, már rég nincsenek sehol, de emberek milliói, tízmilliói a mai napig bajban vannak a visszafizethetetlen hiteleikkel. (STIGLITZ, 2013; BLYTH, 2015; WEEKS, 2014.)
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feszítésük nélkül, tôlük függetlenül is létre jön … Nyersen fogalmazva, két módon lehet
gazdaggá válni: a gazdagság megteremtésével vagy a gazdagság másoktól való elvételével.
Az elôbbi hozzáad …, az utóbbi tipikusan elvesz …, maga a megszerzés folyamata az,
ami az értéket tönkreteszi. … A fent lévôk megoldották, hogy a tisztességesnél kevesebbel
kelljen hozzájárulniuk a közöshöz … jövedelmük kisebb részét fizetik be, mint azok, akik
náluk sokkal szegényebbek … Az egyre növekvô egyenlôtlenség lényegi oka a regresszív
adórendszer és a járadékvadászat: ezek jelentôs jövedelmet vonnak el a társadalom legnagyobb részétôl és azt újra-osztják a fent lévôk számára. A járadékvadászat rengeteg formát
ölthet: rejtett és nyílt állami támogatások, a piaci versenyt torzító törvények, a versenyszabályok hanyag betartatása, … a versenyképtelen költségek szétterítése a társadalomra18
… a köztulajdon, vagy egyes koncessziók áron aluli megszerzése, … túlárazott árakon
történô beszállítás a kormányzat számára …
Joseph E. Stiglitz: The Price of Inequality, Rent Seeking
and the Making of an Unequal Society (2013)

B

IZONYOS ABSZURDITÁSOK ÉRZÉKELTETÉSE ÉRDEKÉBEN – A PÉLDA KEDVÉÉRT – KÉPZELJÜNK EL EGY OLYAN KÖZEPESEN FEJLETT ORSZÁGOT, amely-

ben mondjuk 10 millióan élnek; s a GDP éves szinten forintban számolva 30-32 ezer
milliárd forint körül alakul. Minden egyes lakosra átlagosan körülbelül 3-3,2 millió Ft
jut. A gazdaság 2,5-3% körül növekszik éves szinten. Így az éves, újonnan képzôdô jövedelem körülbelül 750-1000 milliárd Ft. Ebben a képzeletbeli országban sok fontos
dologra nem jut elég pénz, mert azt mondják „az ország gazdasági teherviselô képessége
ezt még nem teszi lehetôvé”. Ilyenkor általában bizonyos, a gazdaság mûködését, teherbíró képességét eleve meghatározó, objektívnak mondott közgazdasági törvényekre történik a hivatkozás, ha ezt a mondást egyáltalán szükségesnek tartják megindokolni.
Ezért, mielôtt a példa szerinti ország esetére rátérnénk, tisztázni kell néhány alapvetô
kérdést a közgazdaságtan „objektív törvényeivel” kapcsolatosan.
Nem árt, ha az úgynevezett „objektív közgazdasági törvényekkel”, mint olyanokkal,
és a rájuk való hivatkozással eleve óvatosak vagyunk. Eleve kérdéses ugyanis, hogy
egyáltalán vannak-e a közgazdaságtannak törvényei abban az értelemben, ahogyan
mondjuk, a fizika törvényeirôl beszélünk. Termodinamikai törvények léteznek. A gravitációval, a fény útjával, a fény törésével, az energiamegmaradással, és hasonló természettudományos és fizikai jelenségekkel kapcsolatosan is léteznek jól ismert, bizonyított, és a dolgok pontos elôrejelzésére, elôzetes kiszámítására is alkalmas törvények.
18

A mögöttes elmélet itt az, hogy hatékony piaci versenyfeletételek között maga a piaci verseny az,
ami a hatékony szintre nyomja le és a hatékony szinten tartja az árakat, mert aki csak túl magas
költségszinten tud termelni az végsô soron csôdbe megy. Ha azonban a piaci mûködés és a verseny
torzul (monopolhelyzetek, protekcionista szabályozás stb.), és az inadekvát szabályozási környezet
lehetôvé teszi, akkor számos olyan költséget szét lehet teríteni a fogyasztók és a társadalom tagjai
között, amely költségek miatt tisztességes és hatékony versenyfeltételek között a vállalat már rég
csôdbe ment volna (például: extrém mûködési és adminisztratív költségek, extrém felsôvezetôi fizetések és bónuszok, bizonyos pazarló vállalati luxuskiadások stb.). A hasznok privatizációja és a
terhek szocializációja történik.
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Amikor a közgazdaságtan ilyen-olyan törvényeirôl beszélnek, sokan úgy beszélnek, és
még többen úgy értelmezik a hallottakat, mintha olyan megkerülhetetlen törvényekrôl
és törvényszerûségekrôl lenne szó, mint a fizika, a kémia, vagy más természettudományos
területek törvényei esetén. A gravitáció így is, meg úgy is létezik, tôlünk függetlenül.
Minden esetben teljesen pontosan elôre be lehet jósolni azt, hogy mi történik akkor, ha
egy alma leesik egy fáról, mondjuk 5 méter magasból. Akárhányan, akárhányszor számolják ki az alma 5 méter magasságból történô szabadesésének bármelyik paraméterét,
mindenki, mindig ugyanarra az eredményre jut, és pontosan úgy fog zuhanni az alma,
ahogyan azt elôzetesen kiszámolták.
A közgazdaságtanban más a helyzet. A közgazdasági „törvények” nem olyan tör vényszerûségek, mint a természettudomány törvényei. Végsô soron, teóriákon, elméleti modelleken, illetve a „tegyük fel”, a „mi lenne, ha”, a „tételezzük fel” típusú spekulatív
gondolatkísérleteken alapuló spekulatív emberi kontrukciókról van szó. Vagy sikerül
megjósolni, hogy pontosan mi fog történni, vagy nem. Ha a közgazdaságtan „törvényei” olyan objektív törvények lennének, mint például a gravitáció törvénye, akkor
nem lepôdnénk meg annyiszor és annyira a különbözô nagy válságok kitörésekor.
Azért, mert például a válságokat, azok napról napra történô lefolyását a fáról leesô
alma szabadeséséhez hasonlóan minden esetben, mindig jó elôre meg lehetne jósolni,
ki lehetne számolni a közgazdaságtan „objektív törvényei” alapján, ha ilyenek léteznének. Csakhogy a közgazdaságtan „objektív törvényei” alapján ilyet egyáltalán nem
tudunk megtenni. Legfeljebb egymással is élesen vitatkozó és ellentétes elméleteket
lehet gyártani a válság okairól, és a további várható fejleményekrôl. Végsô soron, emberek által feltett spekulatív kérdésekre adott spekulatív válaszok, és különbözô egymással vitatkozó, és sokszor ellentétes spekulatív teóriákról van szó. Még maga Friedrich
Hayek is hangsúlyozta, hogy a közgazdaságtanban törvények, mint olyanok nincsenek,
legfeljebb mintázatokról lehet beszélni. (KIRMAN, 2016.)
II. Erzsébet királynô a 2008-as válság kitörését követô idôszakban a látogatást tett
a London School of Economics közgazdászainál feltette a kérdést: „hogyan történhetett
meg, hogy ennyire rosszra fordultak a dolgok a világ gazdaságában, hogyan történhetett
meg, hogy senki nem jelezte mindezt elôre, és tulajdonképpen mit rontottunk el?” A válasz: „Felség… összefoglalóan, a hiba a válság idôbeliségének, súlyosságának, és méretének az elôrejelzésében, bejóslásában volt… sok magasan képzett, kiváló ember, és kollektív képzelôerejük is kudarcot vallott abban, hogy felismerjük és megértsük a rendszer,
mint olyan egészére vonatkozó kockázatokat”. (MIROWSKI, 2014.)19
Miért érdekes mindez? Természetesen nem a közgazdaságtan, mint olyan fontosságát, hasznosságát akarjuk megkérdôjelezni. Mindösszesen a közgazdaságtan, és úgynevezett objektív törvényeinek a korlátjaira, valamint e korlátok miatt az ügyek iránti
kötelezô alázatra és mértéktartásra akarjuk felhívni a figyelmet. Túl sok fatális tévedés,
túl sok nevetségessé vált ex katedra kijelentés, túl sok egész társadalmakra kiterjedô baj
19

A királynô kérdése kapcsán felszínre került problémát John Kay (az LSE professzora) a The
Map is Not a Territory: An Essay on the State of Economics címû munkájában elemezte. (KAY,
2011.) http://www.johnkay.com/2011/10/04/the-map-is-not-the-territory-an-essay-on-the-stateof-economics/
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történt már a világban amiatt, hogy túl sokan, túl sokszor, és túlzottan alázatmentesen
jelentettek ki utóbb fatális tévedésnek bizonyult dolgokat a közgazdaságtan törvényeire
hivatkozva. Olyan axióma, és megkérdôjelezhetetlen igazságszerû állítások irányítanak
túl sok mindent, amely állítások mindennek tekinthetôk, csak épp axiómának és megkérdôjelezhetetlen igazságnak nem. Nem a kétségkívül fontos, és hasznos közgazdasági
elméletekkel és sejtésekkel van a baj. Hanem azokkal a szakma korlátai, és az ügyek
iránti alázattal nem rendelkezô szereplôkkel, akik az egész társadalmat, és annak minden tagját érintô ügyekben, kétely-, aggály- és alázatmentesen megkérdôjelezhetetlen
objektív igazságként jelentenek ki olyan dolgokat,20 amelyek legfeljebb intelligens sejtések, spekulációk vagy becslések lehetnének.

V

és ahhoz a mondáshoz,
hogy ugyan sok fontos problémát kellene megoldani, de sajnos „az ország gazdasági teherviselô képessége még nem teszi lehetôvé bizonyos területek adekvát finanszírozását”, nézzük meg elôször, hogy mik is azok a dolgok, amiknek az adekvát finanszírozását állítólag nem teszi lehetôvé az ország gazdasági teherviselô képessége. Például
a következô dolgokra nem jut adekvát mennyiségû pénz, ebben a képzeletbeli országban:
(i) egészségügyi, szociális és az oktatási rendszer mûködésének a tisztességesen elegendô szintû finanszírozása, továbbá az e társadalmi igazságossági intézményrendszerekben dolgozók tisztességes megélhetéséhez, fôállású munkavégzés melletti
szegénységének megszüntetéséhez, önbecsülésük és szégyenmentes életük társadalmi
alapfeltételeinek a biztosításához szükséges bérrendezés;
(ii) a gyermekéhezés, a mélyszegénység és a hajléktalanság problémáinak a megoldása
vagy érdemi enyhítése;
(iii) a fôállású munkavégzés melletti munkavállalói szegénység felszámolása, és ezzel
összefüggésben az intézményesített bérlopás21 megszüntetése, amely a közszektor
intézményeiben különösen furcsa és szégyenletes problémát jelent;

20

ISSZATÉRVE A PÉLDA SZERINTI ORSZÁGUNKHOZ,

Például: milyen alapon vagyunk olyan biztosak abban, hogy például a 3%-os infláció, a 60%-os
GDP-arányos államadósság, vagy a 3%-os költségvetési deficit, mint afféle új szentháromság, akkora „nagy jót” hoz mindenki életébe, hogy mindent érdemes is, és kötelezô is ezeknek alárendelni.
Biztosak vagyunk benne, hogy például 4,1 %-os infláció, 63,5%-os GDP-arányos államadósság,
és a 4,63%-os deficit esetén összedôlne a gazdaság? Miért? Milyen alapon? Milyen evidenciák
alapján? E kérdésre az az „azért, mert csak” típusú válasz egyáltalán nem kielégítô és elfogadható,
hogy „azért, mert ez van a maastrichti stabilitási egyezményben”.
21
Bérlopás alatt, azt a munkáltatói magatartást értjük, amikor a munkáltató nem fizeti meg a dolgozóknak azt, ami járna nekik (pl. minimálbér, túlóradíjak, hétvégi és ügyeleti pótlékok stb.). Speciális esetet jelent, amikor eleve meg sincs állapítva a dolgozók számára az a bér, amely a tisztességes
megélhetés, a szégyenmentes életvitel, és a »teljes körû normál funkcionálóképesség« költségeit fedezi,
s amely bérszint mellett már nem állna fenn a teljes idejû munkavégzés melletti munkavállalói szegénység. Súlyosbított esete a bérlopásnak az, amikor a munkáltató nem fizet tisztességes bért, a
dolgozók viszont épp az emiatt elôálló munkavégzés melletti szegénység miatt, a legkülönbözôbb
szociális támogatásokra szorulnak, és veszik azokat igénybe. Ilyenkor a munkáltató nemcsak a dolgozóit zsákmányolja ki tisztességtelenül, hanem lényegében az adófizetôkkel segélyezteti a saját
gazdasági tevékenységét. Az a bér, amit ô nem fizet ki a dolgozóinak az adófizetôk pénzébôl, pótlódik különbözô szociális támogatások formájában. F. D. Roosevelt elnök egyszer azt mondta,
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(iv) a szégyenmentes élet és az önbecsülés társadalmi alapfeltételeinek a biztosítása a
társadalom minden tagja számára;
(v) az átmenetileg keresôképtelenné vált munkanélküliek és baleseti sérültek, valamint
a tartósan vagy véglegesen keresôképtelenné vált rokkantak és idôskori nyugdíjasok
számára, az önbecsülés, a szégyenmentes élet, az emberi méltóság, és az egzisztenciális biztonság alapjainak megôrzését biztosító adekvát társadalmi biztosítási
rendszerek adekvát mértékû finanszírozása;
(vi) olyan közmunkaprogram, amely értelmes és hasznos munkalehetôséget, a tisztes
létfeltételekhez elegendô tisztességes jövedelmet biztosít, és amely a rászorulókat
nem megalázza és stigmatizálja, valamint a közmunkások az önbecsülését és emberi méltóságát nem aláássa, hanem megôrzi (az a közmunka, ami ezt nem képes
biztosítani társadalmilag károsabb, mint az a kár, amit a hiánya okozna);
(vii) a fogyatékossággal élôk esélyeinek kiegyenlítése, hogy fogyatékosságot, mint adottságot a rendszer inadekvát mûködése ne tegye súlyos társadalmi hátránnyá;
(viii) általában is a súlyos társadalmi igazságossági problémák, és a polgárok egzisztenciális biztonságát érintô bajok enyhítése.
Mi is az tehát, amit „nem tesz lehetôvé az ország gazdasági teherviselô képessége”?
Röviden: arra nem jut pénz, hogy az állam többet fordítson a saját polgáraira, a saját
polgárai által megtermelt javakból, és befizetett adókból azokra a – polgárok egzisztenciális biztonsága, egészsége, életpálya lehetôségei, életminôsége, és élete szempontjából fontos – »elsôdleges prioritású társadalmi javakra«, és az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményekre«, amelyek érdekében
és reményében a polgárok adójukat befizetik, és amelyek általában is az össztársadalmi
feladatok ellátásával megbízott állam létezésének elsôdleges indokát, és így a választott
politikusok, és a kormányzat elsôdleges morális kötelességét jelentik az ország, és a társadalom belsô és külsô biztonságával kapcsolatos alapfeladatai mellett.
Ezzel egyidejûleg azonban, vannak olyan dolgok, amiket évek óta „lehetôvé tesz az
ország gazdasági teherviselô képessége”. Nem mindenki él ugyanis rosszul ebben az
országban. Igaz ugyan, hogy 10 emberbôl négyen a létminimum alatt élnek. Igaz
ugyan, hogy a mélyszegénység, a gyermekkori szegénység, a gyermekéhezés és a hajléktalanság súlyos problémát jelent. Igaz ugyan, hogy a rokkantak, keresôképtelenek, és a
munkanélküliek alkalmas és tisztességes társadalmi biztosítására nemcsak nem jut tiszteségesen elegendô forrás, de a rokkantakat csalóknak, a munkanélkülieket pedig lusta,
élôsködô munkakerülôknek is bélyegezik, mintha a válság idôszakában a tömeges munkanélküliség, csupán önkéntes elhatározás kérdése lenne. Igaz ugyan, hogy a krónikus
megbetegedések száma és aránya a többi hasonló országhoz képest meglepôen magas.
Igaz ugyan, hogy a várható élettartam más hasonló országokénál, akár 6-8 évvel is alacsonyabb. Igaz ugyan, hogy ennek ellenére az egészségre, oktatásra és a súlyos társahogy az Amerikai Egyesült Államokban nincs helye, és nincs létjogosultsága azoknak a vállalatoknak, amelyeknek a gazdasági életképessége azon múlik, hogy tisztességtelenül alacsony éhbért
fizetnek a dolgozóinak: „No business which depends for existence on paying less than living wages
to its workers has any right to continue in this country” (Statement on National Industrial Recovery
Act, 1933; ROOSEVELT, 1941.)
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dalmi bajok enyhítésére, adekvát kezelésére „még nem jut” alkalmas mennyiségû pénz,
mert „még nem teszi lehetôvé az ország gazdasági teherviselô képessége”. De mindennek
ellenére, azért mégis van olyan, amire csak jut elég pénz. Mibôl is jut? A társadalom
által megtermelt javakból, és a növekedés révén megtermelt újonnan képzôdô többletjövedelmekbôl. Számos olyan, az »egyáltalán nem elsôdleges prioritású társadalmi javak« körébe tartozó dolog finanszírozása történik, amit úgy tûnik mégiscsak „lehetôvé
tesz az ország teherviselô képessége”, miközben a fenti társadalmi kötelezettségek adekvát
és tisztességes teljesítését még nem teszi lehetôvé.
Sôt, emellett például a 10 milliós lakosság mindösszesen 0,001%-át, azaz egy ezred
százalékát kitevô 100 leggazdagabb személynek egész jól megy. A vagyonuk például
2002 és 2016 között 632 milliárdról, 2800 milliárdra nôtt. (ÚJ EGYENLÔSÉG, 2017),
ami 2017-re már tovább növekedett 3380 milliárdra (SZAKONYI és mtsai, 2017);
azaz több mint megötszörözôdött, és nagyjából elérte az ország teljes éves GDP-jének
a 10%-át! A 2008-as válság idején, ugyan enyhe visszaesés következett be, de – aggodalomra semmi ok, mert a válság és a brutális megszorító intézkedések ellenére (vagy
épp amiatt) – 2010-tôl vagyonuk éves rendes növekedése visszaállt a 2008 elôtti növekedési ütemre. Ugyanezen idôszakban, míg a 100 leggazdagabb vagyona nagyjából
2170 milliárddal nôtt 2016-ra, és 2748 milliárddal nôtt 2017-re, a teljes lakosság „maradék”, közel 10 millió tagjának a vagyona 14 ezer milliárddal nôtt. (ÚJ EGYENLÔSÉG,
2017.) A 100 leggazdagabb vagyona akár 200-330 milliárd forinttal is növekszik. Az
ezzel foglalkozó, és az interneten bárki által könnyen, gyorsan fellelhetô számos újságcikk
szerint három éve „csak” 180 milliárd, két éve „csak” 200 milliárd, a 2016-ra pedig
már 250 milliárd Ft körüli, 2017-re pedig már 338 milliárd körüli volt jövedelmük és
vagyonuk egy éves növekménye.
Az ország 750-1000 milliárd forintnyi teljes éves újonnan képzôdô jövedelmének
a 25-30%-a, a 100 leggazdagabb vagyonának a növelésére megy el, az ô vagyonukat
gyarapítja. Máshogyan számolva, az ország teljes újonnan képzôdô jövedelmének éves
növekedésébôl minden harmadik-negyedik forint az ô zsebükben köt ki. Az ô privát
gazdasági növekedésük üteme messze meghaladja az ország gazdasági növekedésének
ütemét, mégpedig nagyjából a tízszeres mértékben; s ez meg is látszik a társadalom és
a benne élô emberek általános rossz állapotán, noha sokan hajlamosak elhinni, hogy
e két jelenségnek nincs köze egymáshoz.
Ezt – azaz a társadalom egésze által újonnan elôállított összes jövedelem egynegyedének-egyharmadának, a 100 ember általi zsebretételét – például már évek óta „lehetôvé teszi az ország gazdasági teherviselô képessége”. Eközben a súlyos társadalmi problémák enyhítésére való pénzköltést „még mindig nem teszi lehetôvé teszi az ország
gazdasági teherviselô képessége”. Ebben az országban „nem teszi lehetôvé a gazdaság
teherbíró képessége” azt sem, hogy a bruttó minimálbér 111 ezer forintnál (ennek nettója 73,8 ezer forint), és a garantált bérminimum bruttó 129 ezer forintnál (nettó:
85,7 ezer forint) magasabb legyen.

M

EKKORA AZ EGYENLÔTLENSÉGEK VALÓDI MÉRTÉKE A PÉLDA SZERINTI
ORSZÁGBAN?

Az arányok, pontosabban aránytalanságok érzékeltetése végett érdemes elidôzni a képzeletbeli országunk fenti alapadatainak bizonyos matema-
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tikai összefüggésein. Azért is fontos ez, mert általában az a furcsaság figyelhetô meg,
hogy az emberek (i) miközben helytelenítik a túlzott egyenlôtlenségeket, (ii) sokkal kisebbnek hiszik azok mértékét, mint amekkora nagy az valójában. (FITZ, 2015.)
– A példa szerinti ország alapadataiból egyszerû matematikai mûveletekkel kiszámolható, hogy a társadalom legfelsô 0,001 százalékának, azaz egy ezred százalékának,
az éves rendes vagyonnövekménye (250-330 milliárd Ft) átlagosan és fejenként, évi
2,5-3,38 milliárd Ft, ami havi 208,3-275 millió Ft, és 365 napra vetítve napi 6,859,04 millió Ft.
– A képzeletbeli országunkban a lakosság 0,001 százalékának éves 250-338 milliárd
forint körüli vagyonnövekménye – ami az ország teljes újonnan képzôdô GDP-növekményének (750-1000 milliárd forint) a 25-30%-a –, nem kevesebb, mint 2016ban 187,6-szor, 2017-ben 253,7-szer nagyobb, mint ugyanennyi (100 fô), a minimálbér tízszeresét keresô, viszonylag magas jövedelemû középosztálybeli polgár éves
bruttó jövedelme (13,320 millió Ft/fô); vagy továbbá 161,4-szer (2016), illetve
218,3-szor (2017) nagyobb, mint 100, a garantált bérminimum tízszeresét keresô
viszonylag magas jövedelmû középosztálybeli polgár éves bruttó jövedelme (15,480
millió Ft/fô). A minimálbér tízszeresét keresô középosztálybéliek 187 (2016), 253
(2017), illetve a kicsit magasabb garantált bérminimum tízszeresét keresô középosztálybéliek 161 (2016), és 218 (2017) év alatt tudnak annyit keresni, mint a leggazdagabbak egy év alatt. Mindeközben a nyugdíjakat kegyként és jóságos gesztusként
– grandiózus módon elôadva –, néhány százalékkal emelik évrôl évre (mert papíron
a nyugdíjemelés alapját jelentô hivatalos infláció igen alacsony; ami egyáltalán nem
azt jelenti, hogy a nyugdíjasok tényleges fogyasztási kosarába tartozó cikkek, valós
inflációs rátája ne lenne a hivatalosan mondott inflációnál lényegesen magasabb).
– A minimálbért keresôk éves jövedelménél 1876-szor (2016), illetve 2537-szer (2017),
a garantált bérminimumot keresôk éves jövedelménél pedig 1614-szer (2016), illetve
2183-szor (2017) nagyobb a leggazdagabbak éves vagyonnövekménye. Ôk 1876 év,
(2016), 2537 év (2017), illetve 1614 év (2016), 2183 év (2017) év munkájával már
meg is tudják keresni bruttóban azt az összeget, amennyivel egy év alatt átlagosan növekszik a legfelsô 0,001%, egy fôre vetített vagyona. Ne feledjük: ez az egy fôre vetített
átlagos vagyonnövekmény itt nem a teljes vagyonról, hanem annak az éves, rendes, minden évben újonnan képzôdô növekményrôl beszélünk.
– Ez a probléma egyáltalán nem csak a minimálbérbôl élôk problémája! Ez a társadalom legalább 80-90%-ának a problémája! Ami a minimálbérbôl élôknek 1876 év
(2016), illetve 2537 év (2017), az a minimál bér tízszeresét (havi 1 millió 110 ezer
Ft) keresôknek 187 és 250 év, a minimálbér húszszorosát keresôknek pedig 93,5 és
125 év. Ez a skála folytatható, bôvíthetô. Felfelé is lefelé is. Mennyit kell még elvonni
tôlük, hogy az ország gazdasági teherviselô képessége végre lehetôvé tegye, hogy az
ô életük, és az egészségügy szempontjából is életbevágóan szükséges dolgokra végre
jusson pénz?
Ebben az országban elhangzott már olyan is, hogy „mindenki annyit ér, amennyije
van”, s elhangzott olyan is, valamelyik ultragazdag szájából, hogy a „balekok tartják el
a rendszert”. Mindezeknek a fényében ki-ki helyezze el magát a fenti – a minimálbér
és annak a húszszorosa közötti – skálán, és gondolkodjon el, hogy ennek alapján való-
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ban legalább 100-2500-szor kevesebbet ér-e, mint egy ultragazdag. Valóban elképzelhetô,
hogy egy ultragazdag 100-2500-szor többet ér bárkinél? Ki is pontosan a balek, és ki
is tart el kit? Tényleg mindenkinek az jut-e, amit megérdemel? Tényleg mindenki annyit
ér, mint amennyije van? Tényleg annyival értéktelenebb, érdemtelenebb mindenki például a legfelsô 0,001% átlagos tagjánál, mint amennyivel az éves jövedelme alapján, a
fenti módon az kiszámolható? Reális-e, hihetô-e egyáltalán, hogy – a „mindenki annyit
ér, amennyije van” típusú mondások alapján – ember és ember között kétezerötszázszoros, ezerszeres, kétszázszoros, vagy akár százszoros érdemesség és értékességbéli különbségek legyenek? Szerintünk nem. A példánk szerinti ország alapadataiból egyszerû matematikai mûveletekkel levezetett összefüggések bizarrnak és abszurdnak tûnhetnek. Ez
azért van így, mert maga a számokból kirajzolódó helyzet az, ami abszurd.
A bért, jövedelmet az ember a munkájáért kapja. Általában mindenki a bérét, jövedelmét valahogyan összeköti a munkájának az értékével, hasznosságával. Ez utóbbit
pedig saját személyének a hasznosságával, értékességével. Ha ô nem is köti össze, a
környezetében lévôk közül sokan összekötik, ami az emberre egyfajta társadalmi elvárásként nehezedik. A tisztességtelenül alacsony bér, ami a szégyenmentes élet feltételeit
sem fedezi, éppen emiatt önmagában is hozzájárul az önbecsülés aláásásához, ami viszont további súlyos problémák forrása lesz, ideértve az egészségi problémákat, megbetegedéseket is. Ennek nem egyedüli okozói, de fontos tényezôi a szégyenmentes élet
feltételeinek biztosításához alkalmatlanul alacsony bérek.
Létfontosságú szükségleteken nemcsak azokat a javakat értem, amelyek nélkülözhetetlenül
szükségesek az élet fenntartásához, hanem bármit, amirôl az ország társadalmi szokásai
úgy tartják, hogy minden rendes, megbízható, alsóbb rendû embernek illik, hogy legyen
olyanja. A lenvászon ing például szigorúan véve nem feltétlenül szükséges az élet fenntartásához. A görögök és a rómaiak – azt hiszem – remekül megvoltak, noha nem volt lenvászon ingjük. De a mostani idôkben Európa legnagyobb részén egy megbízható, tisztességes
napszámosnak szégyenkeznie kell, ha a nyilvánosság elôtt lenvászon ing nélkül jelenik meg.
Ez egy olyan hiány, amely a szegénységnek egy olyan szégyenletes szintjét jelzi, amelyrôl
mindenki azt gondolja, hogy ok nélkül ilyen szegénység nem alakul ki, csak valamilyen
extrém rossz tett vagy életvitel miatt. A szokások hasonló módon tették létszükségletté Angliában a bôrcipôt. Mindkét nemben, akár a legszegényebb személy is megszégyenül, ha
nyilvánosan bôrcipô nélkül jelenik meg.
Adam Smith: Wealth of the Nations (1776)

Ha a bér a széles körben elterjedt, és belénk ivódott elképzeléseknek megfelelôen a
munkánk értékét, hasznosságát, és azon keresztül személyünk értékét, hasznosságát fejezi ki, akkor az alacsony bérûek bére, és a legfelsô 0,001% éves vagyonnövekménye
közötti, nagyjából 1600-2500-szoros különbség, illetve a felsô középosztálybéliek jövedelme, és a 0,001% tagjainak átlagos éves vagyonnövekménye közti 100-250-szeres
különbség egészen bizarr és groteszk üzenetet hordoz. Még rendkívül szárnyaló fantáziával sem lehet elképzelni, hogy egészen pontosan mi is az, amitôl valaki 100-250szor vagy 1600-2500-szor értékesebb, hasznosabb, tehetségesebb, ügyesebb, szorgalmasabb, kitartóbb, érdemesebb lenne bárkinél. De ha egy társadalomban ténylegesen
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elôfordulhatna az, hogy bárki mondjuk 100-2500-szor értékesebb, hasznosabb bárkinél, az önmagában is a súlyos társadalmi diszfunkciók, fundamentális társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi problémák igen riasztó tünete lenne.
Jó okkal feltételezhetjük, hogy az ennél a szûk legfelsô 0,001%-os rétegnél ezerszer
nagyobb létszámú, de még mindig csak a legfelsô 1%-nál is lecsapódik valamennyi az
ország újonnan képzôdô jövedelmébôl. Mert ezt is nyilván „lehetôvé teszi az ország és
a gazdaság teherviselô képessége”. Ha ennek a 100 ezer fôs legfelsô rétegnek az éves
vagyonnövekménye mondjuk „csak” annyi (200-338 milliárd), mint amennyi a 100 leggazdagabbnál csapódik le, (ami ezerszer kisebb, „csak” évi 2,5-3 millió forintnyi egy
fôre jutó átlagos növekményt jelent), akkor a társadalom maradék 99%-ának a szükségleteire az újonnan képzôdô (750-1000 milliárd forintnyi) jövedelemnek már csak
a 25-30%-a fordítható. Feltéve, hogy ezt „lehetôvé teszi az ország és a gazdaság teherviselô képessége”. De nem biztos, hogy erre lehetôség van, mert a legfelsô 10% maradék 9%-ának a jövedelme még egy fillérrel sem növekedett ilyenkor. Ha ennél az újabb
felsô 900 ezer fôs rétegnél is valamekkora többletjövedelem lecsapódik (például a harmadik 30%, 250-300 ezer forintos éves átlagos növekményként), mert ezt is „lehetôvé
teszi az ország és a gazdaság teherviselô képessége”, akkor kérdéses, hogy jut-e bármi
az ország újonnan képzôdô vagyonát elôállító társadalom tagjainak a „maradék” 90%-ára,
pontosabban arra, hogy az általuk is megtermelt növekménybôl valamekkora iciripiciri
növekményke nekik is jusson.
Tulajdonképpen nagy kérdés, hogy az ország újonnan képzôdô jövedelmébôl jut-e
bármi a társadalom 90%-a problémáinak az enyhítésére, és »alapvetô emberi szükségleteire«. Ha nem jut, akkor az történik, hogy a rezsim a társadalomban élô polgárok
túlnyomó részétôl, éppen azokon a létfontosságú területeken tagadja meg az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« tisztességesen elegendô küszöbszint feletti biztosítását, amely
területeken arra a polgároknak a legnagyobb szükség lenne; és amely feladatok ellátása
(a) általában is minden állam létezésének elsôdleges indokát jelenti, és (b) a választott
politikusoknak és a kormányzatnak az elsôdleges prioritású morális kötelességei, és erkölcsi legitimációja megôrzésének alapvetô elôfeltételei közé tartozik.
Mindezek mellett az is történik, hogy a társadalom egésze által megtermelt éves
újonnan képzôdô jövedelem a legkülönbözôbb rejtett, és kevésbé rejtett járadékhajhász
pénzszivattyúkon, és pályázati és egyéb csatornákon keresztül évrôl-évre eláramlik és
begyûrûzik a legfelsô 0,001%-1%, és esetleg a legfelsô 10% zsebeibe. A maradék
90% pedig mindeközben nem érti, hogy miért nincs pénz a gyermekei, unokái oktatására, vagy az egészségügy alkalmas szinten történô mûködés-finanszírozására, vagy a
»teljes idejû munkavégzés melletti munkavállalói szegénység«, vagy a hajléktalanság és
a lakhatási szegénység felszámolására, és a hasonló ebben az írásban sokszor részletezett problémák megoldására.
Amíg az ország Godot-ra várva, várja a „most még rossz, de 3 év múlva majd jobb
lesz” sok évtizedes, és eddig még soha realizálódott ígéretének a beteljesülését, vannak,
akik nem várnak ilyenre, hanem a többség kárára buzgón öngondoskodnak magukról.
Franklin Delano Roosevelt elnök egy más történelmi idôszakban erre mondta azt, hogy
„vigyázni kell azokkal az önérdekérvényesítô egoistákkal, akik képesek lennének az
amerikai sas tollait egyenként kitépkedni, csakhogy legyen mivel kibélelniük saját fész-
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keiket”. Az elôzôek alapján sejthetô, hogy a példa szerinti országunkban meglehetôsen
extrém az egyenlôtlenségek mértéke. Bár lehet, hogy ezt elsôre nem érezzük így.

L

ÉNYEGESEN KISEBB EGYENLÔTLENSÉGEKET TARTUNK IGAZSÁGOSNAK,
MINT AMILYENNEK HISSZÜK AZT AZ EGYENLÔTLENSÉGET, AMIBEN ÉLÜNK.

(KIATPONGSAN és mtsai, 2014.) A tényleges egyenlôtlenség mértéke viszont sokkal
nagyobb a valóságban, mint amilyennek azt hisszük. (FITZ, 2015.)
Amerikában például egy felmérés szerint az emberek úgy hiszik, hogy a társadalom
leggazdagabb 20%-a birtokolja az összes vagyon 59 százalékát, és a társadalom alsó
40%-a birtokolja a vagyonok 9%-át. (NORTON és mtsai, 2011.) Ezt elítélik, helytelenítik. A valamekkora egyenlôtlenség szükségességét elfogadják. Optimálisnak azt tartanák, ha a társadalom felsô 20 százalékába tartozó polgárok a vagyonok 32%-át, az
alsó 40% tagjai pedig a vagyonok 25%-át birtokolnák. A valóság ezzel szemben az,
hogy a társadalom legfelsô 20 százalékába tartozó polgárok a vagyonok 84%-át, míg
a társadalom alsó 40 százalékába tartozó polgárok a vagyonok jelentéktelen mértékû,
0,3%-át birtokolják csak. (NORTON és mtsai, 2011.)
Egyetlen családnak – a Walmart üzlethálózatot tulajdonló Walton családnak –
a vagyona nagyobb, mint az amerikai családok összes vagyonának a 42%-a. (NORTON
és mtsai, 2011.) Amint egy újságíró megjegyezte: „az amerikaiak ténylegesen olyan
életet élnek mintha Oroszországban lennének, azt hiszik, úgy élnek mintha Svédországban élnének, miközben úgy szeretnének élni, mint ahogyan a kibucok világában élnek”.
(FREELAND, 2011.)
Egy másik felmérés során, 40 országban összesen 55 ezer embert interjúvoltak arról,
hogy szerintük hányszoros a különbség a vállalatvezetôk és a képzetlen munkások jövedelme
között, továbbá hányszoros különbséget tartanának elfogadhatónak. A megkérdezett amerikaiak a vállalatvezetôk és a képzetlen munkások jövedelmét 30:1 arányúra becsülték, de
a 7:1 arányt tartják elfogadhatónak. A valóság ezzel szemben: 354:1. Közel 12-szeresen
becsülték alá az egyenlôtlenség valós mértékét, amelyet egyébként elítéltek. Ötven éve ez
a különbség még csak 20:1-hez arányú volt. (KIATPONGSAN és mtsai, 2014.)

V

ANNAK, AKIK AZT MONDJÁK, HOGY A TÁRSADALMI EGYENLÔTLENSÉGEK
NÖVEKEDÉSÉNEK A HÁTTERÉBEN KIZÁRÓLAG CSAK OLYAN ÉRDEMEK

ÁLLNAK, MINT

például a szorgalom, a tehetség, a rátermettség, a kitartás, a kemény
munka, és más hasonló érdemek, illetôleg a technológiai fejlôdés, és a globalizáció bizonyos tudásokat felértékelô hatásai, és a tudás–tôke megnövekedett megtérülése.
(KAPLAN és mtsai, 2013.) Ha kicsit lehántjuk a sallangokat, a mondás végsô soron
az, hogy azért így alakul a társadalom újonnan képzôdô jövedelmének az eloszlása,
„mert ôk megérdemlik”, mert okosabbak, képzettebbek, tehetségesebbek, rugalmasabbak, kitartóbbak, szorgalmasabbak, és még sok más hasonló übermensch tulajdonságuk
van. A szofisztikált, a tudástôke megtérülési rátájának növekedésére hivatkozó érvelés,
sajátos „vulgármaterialista” redukciójaként, a példa kedvéért elemzett országunkban
egyesek szájából olyan is el szokott hangozni, hogy „mindenki azt érdemeli meg, amit
elér”, és „mindenki annyit ér, amennyije van”. Lényegében egy önigazoló jellegû, „érdemalapú” (meritokratikus) érvelésrôl van szó. A vita az érdemek szerepérôl, a „tiszta
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piaci mechanizmusok” szerepérôl, illetôleg a korábban már említett negatív, parazita
jellegû járadékhajhászat (BIVENS és mtsai, 2013) nagyvagyonképzôdésben játszott
szerepérôl és súlyáról zajlik. Sokszor azonos adatok alapján, eltérô következtetésekkel.
(JACOBS, 2015.)
Ha igaz lenne az, hogy kizárólag csak a képességek, a rátermettség, a tudás, és hasonló személyes kvalitások lennének a legfôbb, és nagyjából szinte mindent megmagyarázó tényezôi az extrém gazdagodásnak, illetôleg ezzel lenne magyarázható az,
hogy ki mit képes elérni az életében, ki hova kerül a társadalmi hierarchiában, ki milyen
jövedelemre és vagyonra tesz szert, akkor ennek a „tételnek” a megfordítása egészen
zavarba ejtô következtetésekre vezetne. Eszerint, minél kevesebb vagyont, jövedelmet
ér el valaki, annál kisebbek lennének a képességei, a tudása, a rátermettsége és hasonló
személyes kvalitásai? Annál érdemtelenebb és értéktelenebb lenne? Hányszorosan?
1000-szer? 200-szor? Valóban vannak köztünk olyan szuperhumán lények, akik 1000-szer,
100-szor érdemesebbek a többségnél? S ha ilyenek vannak, akkor miért nem oldották
meg ezek a szuperhumán lények már réges-rég a társadalom és a gazdaság legsúlyosabb
problémáit? Nyilvánvaló, hogy az egyéni érdemeknek és képességeknek van valamekkora szerepük, de valószínûleg nem akkora, és nem annyira mindent megmagyarázó a
szerepük, mint ahogyan azt az érdemalapú érvelések sugallják.
2011 augusztusában, Elizabeth Warren, a Harvard Egyetem Jogtudományi Karának professzora és Massachusetts állam demokratapárti szenátora, egyik beszédében
azt fejtette ki, hogy az extrém vagyonok és jövedelmek kialakulása nem kizárólag egyéni
érdemek eredménye (There is Nobody In This Country Who Got Rich On His Own,
2011). Igenis rendezni kell a társadalmi igazságossági problémákat, igazságosság, tehát
tisztességessé kell tenni az adóterhelést. Nem osztályharc, hanem morál és igazságosság,
tehát tisztességesség kérdése az, hogy a gazdagok adókedvezményeinek, és adóelkerülési
lehetôségeinek a csökkentésével, a gazdagok effektív adóterhelése, legalább megközelítôen
hasonló legyen, mint a szegények effektív adóterhelése. Azért, mert lehetetlen, hogy
bárki izolált módon, teljesen egyedül, mindenkitôl függetlenül váljon gazdaggá.
Senki sincs ebben az országban, aki csak úgy saját magától, egymagában érte volna el a
gazdagságát. Senki … Építettél egy gyárat valahol? – örülj neki! De nagyon világosan és
érthetôen szögezzünk le valamit! A termékeidet azokon az utakon viszed a piacra, amelyeket
a többiek pénzén, azaz a mi pénzünkbôl építettek. Te olyan dolgozókat alkalmazol, akiket
a többiek pénzébôl, azaz a mi pénzünkbôl képeztek ki. Te azért vagy biztonságban a gyáradban, mert létezik rendôrség, tûzoltóság, amit a többiek, azaz mi tartunk fenn a mi pénzünkbôl. Neked ezért nem kell aggódnod, hogy megjelenik egy fosztogató rablóbanda, és
mindent elrabol zsákmányként az üzemedbôl … Szóval nézd. Építettél egy üzemet, ami
fantasztikus és hatalmas ötletnek bizonyult – Isten áldjon! Tarts meg egy hatalmas darabot
belôle. Csakhogy, annak a társadalmi szerzôdésnek, amelynek az alapján, Te ebbôl egy jó
nagy darabot megtarthatsz, az is a része, hogy egy kisebb részt pedig szépen befizetsz, hogy
az utánad jövôknek is szerencséje lehessen, és mert tartozol ezzel a többieknek…
Elizabeth Warren: Factory Owner Speech: There is Nobody
in This Country Who Got Rich On His Own (2011)
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Ezek a kérdések a társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség szempontjából azért
fontosak, mert ha a személyes képességek, tudás, és más hasonló érdemek önmagukban
elegendôek lennének a társadalmi különbségek és egyenlôtlenségek megmagyarázásához, akkor tulajdonképp nem is létezne igazságossági, tehát tisztességességi probléma.
Ha nincs igazságossági, tehát tisztességességi probléma, vagy ha tényleg igaz lenne az,
hogy mindenki egyedül, kizárólag a saját érdemei alapján érne el mindent az életben,
akkor nem is lenne társadalmi együttmûködés, és akkor – humanitárius segítséget leszámítva – nem is létezne morális felelôsségünk és kötelességünk az – adott társadalmi,
politikai feltételrendszerben – éppen most szerencsétlenebb helyzetû társainkkal szemben. Ha ez így van, akkor nem is lenne annyira barbár, könyörtelen, antiszociális, és
társadalmilag súlyosan veszélyes az a mondás, hogy „3 millió emberrôl le kellene mondanunk”, azaz vezessük be a modern Taigetosz intézményét a szociális helyzetüket tekintve bajban lévôkre.
Ha azonban a különbözô személyes képességek, tudások, és hasonló érdemek mégsem elegendôek az egyenlôtlenségek, (különösen 100-1800-szoros extrém egyenlôtlenségek) megmagyarázásához – mint ahogyan egyáltalán nem elegendôek az ilyen
obszcén és abszurd mértékû egyenlôtlenségek megmagyarázáshoz –, akkor viszont
mégiscsak léteznek társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi szempontból releváns
és kezelendô egyenlôtlenségek (9.2.§).
Az egyéni érdemek túlhangsúlyozásával nem véletlen szoktak egyesek pontosan
akkor elôjönni, amikor a társadalom kevésbé szerencsés tagjaival kapcsolatos felelôsségük és kötelezettségeik kérdése kerül elô. A mögöttes logika az, hogy minél inkább
az egyéni képességek, érdemek, és hasonlók magyaráznak minden különbséget, annál
kevésbé kell törôdjünk másokkal. A háttérben, magának a társadalmi igazságossági
problémának a tagadása, a társadalmi együttmûködés igazságos, tehát tisztességes feltételeinek a biztosításával kapcsolatos kötelezettségek megtagadása húzódik meg. Nem
mintha nem lenne ismert evidencia az, hogy az olyan tényezôk, hogy egyáltalán milyen
körülmények között történik a terhesség kihordása; vagy hogy ki hova születik, hogy
milyen a család társadalmi pozíciója, jövedelmi helyzete (10.§); vagy hogy milyen
minôségû a korai gyermekfejlôdés idôszaka már a születéskor alapvetôen behatárolja a
gyermekek további lehetôségeit, s azt hogy milyen iskolába jár, milyen ambíciói, milyen
iskolai eredményei lesznek, milyen irányba tanul tovább, milyen pályát választ és hasonlók. Ezek viszont alapvetôen meghatározzák, milyen álláslehetôségei lesznek, milyen
pozícióba jut, milyen jövedelmekre tesz szert. Ezeknek a kérdéseknek a részletezésére
az írás más részében kerítünk sort, itt csak utalunk arra, hogy eleve számos olyan jól
ismert háttérigazságossági tényezô létezik és mûködik, amelyeket azok, akik az egyéni
érdemekre, képességekre hivatkoznak rendre hajlamosak ignorálni. Ha dekódoljuk,
hogy mit is akarnak mondani azzal, hogy „mindenki érdemei szerint érte el azt, amit
elért”, és „mindenki annyit ér amennyije van”, akkor rájövünk, hogy valójában egy felelôsségelhárító önigazolási célú érvelést hallunk: arról beszélnek, hogy „nincs itt semmi
igazságossági probléma, nincs itt semmi tennivaló, nem tartozunk egymásnak semmivel.” Ki-ki döntse el, hogy ebben a gondolkodásban, mennyi az önzés, a felelôsség elhárítása, és a hasonló antiszociális érzések önigazolása, pszichés „racionalizálása”, és
mennyi a tényleges intellektuális érv. A „mert én megérdemlem a jót, míg mindenki más
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megérdemli a rosszat (fôleg, ha attól nekem még jobb lesz)” típusú – és meglehetôsen
öntelt, érzéketlen és szociopata – érvelés mindenesetre általában mindig gyanús, és sokan
vannak, akiknek nemcsak a morális érzékenységét, a jóérzését, de a jó ízlését is sérti.
Ha sikeres vagy, valaki mindig volt a háttérben, aki valamiben segített. Lehet, hogy volt
egy nagyszerû tanárod, valahol az életedben. Valakik megteremtették azt a rendszert, amely
lehetôvé tette a sikeredet. Valaki befektetett az utak és a hidak létrehozásába. Ha van egy
jól menô vállalkozásod – nem egyedül te voltál az, aki felépítette. Valaki mások is segítettek
abban, hogy létrejöjjön. Az internet sem magától jött létre. Kormányzati kutatásból és fejlesztésbôl hozták létre, hogy minden vállalkozás és vállalat pénzt tudjon csinálni az internet
használatával. Ha sikeresek vagyunk az részben a mi egyéni kezdeményezésünknek, ügyességünknek köszönhetô, de annak is köszönhetô, hogy a dolgokat együtt csináljuk. Vannak
dolgok, mint például a tûzoltás, amit egyikünk sem tud egymagában megcsinálni. Képzeljük
el, mi lenne, ha mindenkinek meg kellene szerveznie a saját tûzoltóságát. Ez egy kissé bonyolult módja lenne a tûzoltás megszervezésének.
Barack Obama: ’You Didn’t Build That’
Speech at a Campaign Rally in Roanoke (2012)

N

ÉHÁNY EMPIRIKUS MEGFIGYELÉS AZ EXTRÉM EGYENLÔTLENSÉGEK KAPCSÁN.

Természetesen létezhet az egyenlôtlenségeknek egy olyan nem túl nagy
(mondjuk például a 4-8 szoros különbségnél nem nagyobb) mértéke, amely valóban
akár hasznos is lehet a társadalmi együttmûködés, és a társadalmi jólét szempontjából,
és valóban az egyéni képességek, ambíciók, a befektetett munka, a tudás, a szorgalom
és hasonlókkal magyarázható (18.§). Ezzel azonban, egyáltalán nem lehet megmagyarázni és legitimálni azokat a sokszázszoros, ezerszeres különbségeket, amelyekrôl
itt most szó van.
A Nobel-díjas Daniel Kahneman huszonöt sikeres befektetési tanácsadó tevékenységét, és eredményeit követte és elemezte nyolc éven át. Megállapította, hogy a cselekvéseik, tevékenységük, és az elért eredményeik (vagy kudarcaik) között semmilyen
rendszerszerû összefüggés nem volt fellelhetô. Az, hogy az egyébként rendkívül magasan képzett, és tehetséges befektetési tanácsadók bármilyen alkalmasnak látszó stratégia miatt értek-e el eredményt, vagy épp vesztettek: „leginkább egy pénzfeldobással
történô fogadásra, szerencsejátékra hasonlított, nem pedig egy olyan észjátékra, ahol a
tudásnak és a képeségeknek bármi szerepe lenne”. Ezeket az eredményeket az érintettek
igen nehezen vették tudomásul. Ahogy Kahneman írta „a képességek és a tehetség illúziója … mélyen berögzült a kultúrájukba”. (KAHNEMAN, 2013.)
Egy másik kutatásban, a piacvezetô brit nagyvállalatok 39 felsôvezetôjét és vezérigazgatóját vizsgálták pszichológiai személyiségi tesztekkel. Ugyanezeket a teszteket
elvégezték azokon a különösen súlyos bûnözôkön is, akiket a Broadmoor Kórház zárt
pszichiátriai osztályán tartanak fogva és kezelnek. A pszichopátia, azaz az antiszociális
viselkedészavarok bizonyos indikátorai tekintetében a vállalatvezetôk teszteredményei
elérték, esetenként túl is szárnyalták a pszichopata bûnözôk teszteredményeit. A szerzôk
rámutatnak, hogy azok a pszichopátiás jegyek, amelyekben a vállalatvezetôk magas
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teszteredményeket értek el, pontosan azok a személyiség vonások, amilyeneket a nagyvállalatok keresnek. Akik ezekkel a személyiségvonásokkal rendelkeznek, nagyon alkalmasak mások manipulálására, a hízelgésre, önmaguk kedvezôbb színben való feltüntetésére. Az egocentrikusság, az önzés és önérdekérvényesítés, az erôs felhatalmazottságérzés,
a mások kihasználására, kizsákmányolásra való hajlandóság, mások becsapása, félrevezetése, az alakoskodás, mások eszközként való kezelése, a beleérzési képesség (empátia)
hiánya, a valódi együttérzés és a lelkiismeret hiánya, amely párosul ennek a tettetésével,
vagy a könyörtelenség, a másokon való átgázolás például, jól láthatóan nem hatottak negatívan karrierjükre. Ez nem azt jelenti persze, hogy minden nagyvállalati vezetô pszichopata lenne. (BOARD és mtsai, 2005.)
Más szerzôk is foglalkoznak a »sikeres pszichopaták« problémakörével. Paul Babiak
és Robert Hare a Snakes in Suits (Kígyók öltönyben) címû könyvükben elemzik, hogy
a régebbi típusú vállalati bürokráciákat flexibilis, örökké változó szervezeti rendszerek
váltották fel, így a csapatjátékosok és a teamekben való együttmûködési képesség valójában
egyre jobban leértékelôdnek, a versengô, kockázatvállaló, könyörtelen és törtetô típussal
szemben, annál is inkább mert a teamek, munkacsoportok állandósága, stabilitása
megszûnt, részben az emberek könnyû lecserélhetôsége érdekében is. Ezáltal mindig,
mindent keresztmetszeti képben néznek. A múltbéli érdemek, vagy éppen rossz tapasztalatok nem számítanak, mert nem is nézi, nem is látja ôket senki. Így a mindig éppen
aktuálisan látszó kép az, ami számít. A pszichopaták pedig nagy mesterei a színlelésnek,
képmutatásnak, hízelgésnek, félrevezetésnek, és annak, hogy azok számára, akik nem ismerik ôket és múltjukat, jó színben tüntessék fel magukat, másokat pedig nem tettenérhetô módon, de alaposan befeketítsenek. Így ezek a rendszerek, egyre nagyobb valószínûséggel szelektálják ki az együttmûködô típusú munkatársakat, és egyre nagyobb
valószínûséggel választják be a pszichopátiás rendellenességekkel, személyiségjegyekkel
rendelkezôket. (BABIAK és mtsai, 2007.) George Monbiot megjegyzi: „a könyvet olvasva az embernek úgy tûnik, hogy ha valakinek pszichopátiás tendenciái vannak, és
szegény családba születik, akkor a börtönben köt ki; ha viszont gazdag családba születik,
akkor valószínûleg valamelyik Business Schoolban”. (MONBIOT, 2011.)
Nem arról van szó, hogy minden felsôvezetô pszichopata lenne. Azonban úgy tûnik, hogy
maga a gazdaság mûködése nem a kívánatos, hanem a kifejezetten rossz készségeket és személyiségjegyeket jutalmazza. A szakszervezetek háttérbeszorításával, a kormányzat, az államigazgatás és az adóhatóságok elfoglalásával (megfelelô „ügynökök” beépítésével) eltûnt a
különbség az értéket létrehozó, megteremtô és termelô felsô- és felsô középosztály, és a járadékhajhászásból élôk között. Ma a nagyvállalati CEO-k egy része úgy viselkedik, mint egy
herceg. Azokból az üzletekbôl, amelyekben pénzügyi befektetôként részt vesznek, minden létrehozott értékbôl, minden dologból kisajtolnak minden pénzt, amit csak tudnak, ezek az összegek néha akkorák, hogy kivéreznek tôlük azok a cégek, üzletek, amelyeken élôsködnek.
George Monbiot: The 1% are the very best destroyers
of wealth the world has ever seen (2011)

A fentieket bárki könnyen letesztelheti magában. Elég, ha ki-ki az általa ismert munkahelyeket, vállalatokat, szervezeteket végiggondolja ilyen szemmel.
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KÖZGAZDASÁGTANBÓL JÓL ISMERJÜK A JÁRADÉKHAJHÁSZAT FOGALMÁT.
Már maga a fogalom megnevezése is, de a mögötte lévô koncepció is arra int,
hogy nagy jövedelmeket és vagyonokat nemcsak új érték elôállításával, és abból való részesedéssel, hanem tôlünk függetlenül mások által elôállított értékek megcsapolásával, elszivattyúzásával, és saját zsebünkbe történô „begyûrûztetésével” is lehet szerezni. A »járadék« (rent) nem más, mint a »meg nem szolgált jövedelem«. Vannak, akik szerint a
mostani nagyvagyon-képzôdésekben e járadékhajhászás szerepe legalább 74%. Errôl
szól az OXFAM egyik vezetô közgazdászának Extreme Wealth is Not Merited címû,
2015-ben megjelent tanulmánya. 2010-ben a világ 62 leggazdagabb multimilliárdosának
összes vagyona 1,1 ezer milliárd dollár volt, míg az emberiség maradék részének összesített
vagyona 2,6 ezer milliárd dollár volt. Az azóta eltelt hat évben ez némiképp változott.
2015-ben a világ leggazdagabb 62 emberének összesített vagyona 1,76 ezer milliárd dollár, míg az emberiség maradék részének a vagyona 1,75 ezer milliárd dollár. (JACOBS,
2015.) „Ez kissé távol áll a ’leszivárgástól’, inkább úgy néz ki, hogy riasztó arányban
szívódik felfelé a jövedelem és a vagyon”, állapítja meg az OXFAM tanulmánya.
Azt se feledjük, hogy 2008 óta, a gazdasági válságra hivatkozva szerte a fejlett világban brutálisabbnál, brutálisabb megszorítások történtek – elég, ha Görögország,
Spanyolország, Írország, vagy akár Nagy-Britannia példájára gondolunk. (WEEKS,
2014; BLYTH, 2015; MENDOZA, 2015.) De Magyarországon sem véletlen, hogy
nagyjából 2007–2008 óta a folyamatos „nem megszorítások”, és „nem forráskivonások” következtében, mára a mûködôképességet, és a mûködés biztonságát veszélyeztetô
mértékben lecsökkentek az olyan »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû« »társadalmi esélyteremtési és társadalmi biztonságot garantáló intézményrendszerek«
mûködésfinanszírozási forrásai, mint az egészségügy, az oktatás, a felsôoktatás, a munkanélküliség, keresôképtelenség, rokkantság esetére vonatkozó társadalmi biztosítás, a szociális ellátórendszer és a hasonlók. Lényegében az összes olyan »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézménynek« – amely közvetlenül az emberek életét,
sorsát befolyásolja a mûködésével, és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« minden
egyes polgár számára történô, tisztességes küszöbszint feletti biztosításával – súlyosan
megrendült a mûködésbiztonsága, mert a mûködésfinanszírozásának szintjét a hatékony
és alkalmas mûködéshez minimálisan szükséges finanszírozási szint alá csökkentette le
a politika, pontosabban a választott politikusok és kormányzatok. E rendszereknél a
mûködésfinanszírozás az, amely elôdlegesen érdekes. Hiába történnek tôke beruházások, hiába történnek bizonyos eszközbeszerzések, ha nincs pénz az alapvetô mûködtetési
feladatokra, akkor ezek a tôke jellegû beruházások értelmezhetetlenek, egy sajátos „cifra
nyomorúság” állapotát állítják elô.
A válságra hivatkozva, szerte a fejlett országokban brutális megszorító csomagokat
vittek végig az egyes kormányok (austerity-programok), más kormányok brutális „nem
megszorító csomagokat” (azaz austerity-programokat) hajtottak végre. Az ôket demokratikusan megválasztó választóktól explicit vagy implicit módon türelmet, kitartást, szolidaritást és hasonlókat kértek, vagy vártak el, hogy „együtt jussunk ki a bajból”. Csakhogy miközben sokan elszegényedtek, aközben kevesen extrém módon meggazdagodtak
a válság kezelése során. Nem a nép okozta a válságot, hanem a pénzügyi szektor és
nagyvállalati szektor kapzsisága, mohósága és felelôtlen (és esetenként törvénytelen)
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kockázatvállalása, spekulációja, illetve a járadékhajhász magatartás (»rent-seeking behaviour«), és a haveri kapitalizmus (»crony capitalism«) túlburjánzása. (BLYTH, 2015.)
A válságból mégis a nép számára fontos társadalmi esélyteremtési, és társadalmi biztosítási és biztonsági rendszerek forrásainak az elvonásával próbál kievickélni sok ország,
mégis a nép áldozatvállalását kérik. Erre mondta valaki, hogy az austerity-programok
lényege, hogy „a gazdagok tévedéseiért és bûneiért a szegényeket büntetik”. (DONAGHE
és mtsai, 2010.) Ennek fényében érdekes az, hogy ugyanebben az idôszakban, miközben a társadalmak tagjainak 90-99%-a éppen súlyos áldozatokat vállalt „a vagyonok
nem lefelé, hanem igen erôteljes tempóban felfelé szivárogtak”. (JACOBS, 2015.) Úgy
tûnik, nem mindenki veszi ki a részét abból az áldozatvállalásból, amit ô maga is kér a
néptôl. Mindennek a fényében is kell újra értékelni, a nagyvagyon-keletkezésekkel kapcsolatos összes érdemre, tehetségre, szorgalomra, és egyebekre vonatkozó mítoszt és mondást is (JACOBS, 2015; PIZZIGATI és mtsai, 2016.)
Nem a korábbi példánk szerinti országunkban, hanem a 2015-2016 amerikai elôválasztási kampány során hangzott el számos olyan gondolat e problémakörrôl, ami
jól kifejezi annak a súlyos, és mélyen fekvô tisztességességi problémának a lényegét,
amelyet ebben a fejezetben megpróbáltunk érzékeltetni; s azt, hogy az „objektív”, „gazdasági” és hasonló érvek egyáltalán nem objektívek, és egyáltalán nem szakmaiak. Elsôdlegesen és mindenekfelett a társadalmi együttmûködés igazságos, tehát tisztességes
feltételeirôl, a közös terhek tisztességes megosztásáról, és a hasznok tisztességes megosztásáról van szó. Olyan objektív, technokrata és közgazdasági törvény márpedig
nincs, amelybôl az következne, hogy a társadalmi együttmûködés hasznait, túlnyomórészt mindig ugyanaz a szûk kör kell, hogy zsebre tegye, míg a terhek túlnyomó részét
a társadalom maradék 90%-a kell viselje. A társadalmi együttmûködés igazságos, tehát
tisztességes feltételeire vonatkozó elvek, értékek és normák felôl nézve ez a fajta mûködés
maga a tisztességtelen és igazságtalan mûködés iskolapéldája.
Úgy tûnik náluk valóban nincs olyan, hogy szégyen. A Wall Street vezetôi, akiknek a gondatlan és törvénytelen viselkedése okozta a mostani szörnyû recessziót, most éppen a nemzet
pénzügyi és deficitválságának a kezeléséhez szükséges bátorságról leckéztetik az amerikai
népet. De mielôtt ezek a CEO-k elmesélnék nekünk, miért is kellene bátran visszavágni a
társadalmi biztosítási, a nyugdíj, a MEDICARE, és más életfontosságú programjainak
költségvetését, elsôként esetleg vethetnének egy bátor és kemény pillantást arra, hogy mi is
az ô saját szerepük és felelôsségük a deficitnek, és ennek a szörnyû válságnak az elôidézésében. … A mi Wall Street-i barátaink esetleg saját maguk részérôl is bemutathatnának egy
kis bátorságot. Például igazán elôállhatnának azzal, hogy az ország leggazdagabb emberei,
mint például ôk maguk is, bátran kezdjék el tisztességesen megfizetni az adójukat. Bátran
még azt is javasolhatnák, hogy az ô adójuk is legyen tisztességes mértékû. Bátran elkezdhetnének dolgozni azon is, hogy mindazokat az egyedi és testre szabott nagyvállalati kivételezéseket, adókedvezményeket, adóparadicsomi lehetôségeket, kiszervezési trükköket, amelyekkel a fizetett lobbistáik a megbízásukból teleszemetelték az adótörvényeinket, most azonnal
takarítsuk ki onnan – ezzel a bátor cselekedettel mindennél és mindenkinél nagyobb mértékben járulnának hozzá a költségvetési deficitünk megoldásához. …. A legtöbb CEO, aki aláírta a ’költségvetési deficitcsökkentés szükségességérôl’ szóló levelet olyan nagyvállalatok egyi-
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kének a vezetôje, amelyek csak az elmúlt évben 34,5 milliárd USD adó megfizetését kerülték
ki azzal, hogy 2008 óta több mint 600 részleget hoztak létre a Kajmán-szigeteken, és számos
más adóparadicsomban. Ennek eredményeképpen, legalább egy tucat nagyvállalat semmilyen szövetségi adót nem fizetett be az elmúlt években, viszont összesen 6,4 milliárd USD
adóvisszatérítést mégis folyósítottak nekik 2008 óta. E nagyvállalatok közül többeket, összesen több mint 2,5 ezer milliárd USD összeggel segélyeztek az adófizetôk különbözô a FED,
és a Treasury által folyósított csôdmentô programok formájában. Ennek ellenére tevékenységüket mégis kiszervezik Kínába, és egyéb alacsony bérszínvonalú országokba, és ezzel arra
kényszerítik a dolgozókat, hogy munkanélküli biztosítást, és különbözô szociális támogatásokat vegyenek igénybe. Más szavakkal: ezek az emberek pontosan azok közül valók, akiknek jelentôs oki szerepe, és súlyos személyes felelôssége van abban, hogy az elmúlt négy
évben így szétterjedt a válság.
Senator Bernie Sanders: 18 CEOs who took Trillions in Bailouts,
Evaded Taxes and Outsourced Jobs (2015)

Lehet-e erkölcsrôl, igazságosságról és tisztességességrôl beszélni egy olyan országban,
mint a példánkban bemutatott képzeletbeli ország? Lehet-e a politikai rendszer, a választott politikusok és kormányzatok tisztességességérôl, erkölcsösségérôl, igazságosságáról és morális legitimációjáról beszélni egy ilyen országban amelyben úgy „nincs
pénz”, az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« minden egyes polgár számára történô
tisztességes küszöbszint feletti biztosítására, és az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« alkalmas, és tisztességes szintû
mûködés-finanszírozására, s így az egészségügyre, oktatásra, szociális ellátásokra és a
hasonlókra, hogy eközben az ország éves újonnan keletkezô jövedelmébôl minden harmadik-negyedik forint összesen 100 embernél, a lakosság 0,001 százalékánál köt ki;
és ekkor még nem is beszéltünk a náluk ezerszer nagyobb létszámú legfelsô 1%, és tízezerszer nagyobb létszámú legfelsô 10% jövedelmi, vagyoni viszonyairól, és ezek éves
gyarapodásáról; s emellett még jelentôs forrásokat fordítanak számos olyan dologra,
amely »egyáltalán nem az elsôdleges prioritású társadalmi javak« körébe tartozik. Szerintünk egyáltalán nem lehet ilyen országban a mûködés igazságosságáról, tisztességességérôl és hasonlókról beszélni! Súlyos, a létét és államiságát fenyegetô morális válságban van egy olyan ország, ahol ilyen elôfordul.
Hozzátok hasonlóan én is az egyike vagyok azoknak a bizonyos 0,01%-osoknak; a büszke
és szemérmetlen kapitalista plutokratáknak … Egyáltalán nem én vagyok a legokosabb,
vagy a legkeményebben dolgozó ’srác’, akivel ti valaha is találkoztatok életetekben.
Középszerû tanuló voltam. Egyáltalán nem értek a technológiához – egyetlen informatika
kódot se tudnék leírni. A sikeremet annak köszönhetem, hogy rendkívül szerencsés volt a
születésem, a helyzet és az idôzítés. Amiben más vagyok, mint a többiek, azt hiszem az
a kockázattûrô képességem, és az, hogy ráérzek arra, mi fog történni a jövôben. Az üzletben, a vállalkozásokban ez fontos …, hogy lássuk merre haladnak a dolgok. És tudjátok,
most mit látok a jövôre vonatkozóan? Vasvillákat látok. Mármint dühös tömeget vasvillákkal. … Amíg az olyan emberek, mint ti és én a történelem összes plutokratájának
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álmait is meghaladó módon virágzunk, az ország maradék része – a 99,99 százaléka –
messze lemaradt. Azok között, akiknek van, és azok között, akiknek nincs, egyre hatalmasabbá válik a különbség. 1980-ban a legfelsô 1%, az USA nemzeti jövedelmének
nagyjából 8%-ával rendelkezett, míg az alsó 50%-nak nagyjából 18% jutott. Ma a legfelsô
1%-nak a nemzeti jövedelem 20%-a jut, az alsó 50%-nak, pedig már csak 12%. Ha ez
így folytatódik, akkor újabb 30 éven belül a legfelsô 1% kezében fog összpontosulni a
nemzeti jövedelem 30%-a, míg az alsó 50%-nak csak 6% jut majd. … A probléma nem
az, hogy létezik egy kis egyenlôtlenség. Valamekkora egyenlôtlenség, minden fejlett kapitalista társadalom természetes velejárója. A probléma az, hogy az egyenlôtlenség mértéke
történelmi magasságokban van, és ez a helyzet napról napra romlik. Az országunk rapidan
alakul át; egy egyre kevésbé kapitalista és egyre inkább feudális társadalommá. Ha nem
változtatunk drasztikusan, el fog tûnni a középosztály, és visszatérünk a 18. századi Franciaországhoz. Mármint a forradalom elôttihez. … Ébresztô! … Ha mi nem teszünk semmit, a kirívó egyenlôtlenségek és igazságtalanságok ellen, akkor vasvillákkal fognak eljönni
értünk. … Valójában egyetlen egy példa sincs az emberi történelemben arra, hogy amikor
a gazdagság ilyen mértékben koncentrálódott néhány ember kezében, mint most nálunk,
akkor végül ne kerültek volna elô a vasvillák. Mutass nekem egy túlzottan egyenlôtlen
társadalmat, és én mutatok neked egy rendôrállamot! Vagy egy népfelkelést! Nincsenek
ellenpéldák. Egy sem. Ez nem a ’ha’, hanem a ’mikor’ kérdése. Sokan közülünk azt hiszik, mi speciálisok vagyunk, ilyen itt nem történhet, ’mert ez Amerika’. Azt gondolják
immunisok vagyunk ugyanazokkal az erôkkel szemben, amelyek megindították az Arab
Tavaszt, vagy a francia és az orosz forradalmakat; ugyanilyen a problémák miatt. Tudom,
hogy ti 0,1%-os plutokrata társaim elutasítjátok ezt az érvelést. Sokan a szemembe is
megmondtátok, hogy teljesen ütôdött vagyok. És igen, tudom, hogy sokan … meg vagytok
gyôzôdve arról, hogy az egyenlôtlenség csak egy fikció, hisz egyszer láttatok egy szegény
gyereket a kezében egy iPhone-al.
Nick Hanauer: The Pitchforks Are Coming … For Us Plutocrats (2014)

9.§ A társadalom alapvetô struktúrája,
és a háttérigazságosság
Fontos, hogy az ember természeti állapotáról is legyen valamilyen elképzelésünk, hogy megértsük, milyen is kellene legyen a társadalom. … Ebben a természeti állapotban semmit
sem látunk abból a szegénységbôl, és nélkülözésbôl eredô nyomorból, amely Európa összes
városában és utcáján a szemünk elé tárul. … A szegénység egy olyan dolog, amelyet a civilizált életnek nevezett valami hoz létre. Ilyen az ember természeti állapotában nem létezik.
Másrészrôl a természeti állapotban hiányoznak azok az elônyös dolgok, amelyek a mezôgazdaságból, a mûvészetbôl, az ipari termelésbôl, vagy a tudományból erednek. Az indiánok
élete folyamatos nyaralás Európa szegényeihez képest, noha a gazdagok életével összehasonlítva siralmasnak tûnhet. A civilizációnak vagy annak a valaminek, amit annak nevezünk a mûködése kétirányú: a társadalom egyik részét sokkal gazdagabbá, egy másik részét
sokkal nyomorultabbá teszi, mint amilyen az lenne a természeti állapotban. … Magától
értetôdô kellene legyen az, hogy senkinek nem szabadna rosszabb körülmények között élnie
– mint élne akkor, ha a természeti állapotba született volna – csak azért, mert a civilizációnak nevezett valamibe született. A civilizáció ebbôl a célból már rég megfelelô intézkedéseket kellett volna tegyen, és meg is kell, hogy tegye ezeket. Ez csak a magántulajdon egy
részének elvonásával tehetô meg.
Thomas Paine: Agrarian Justice (1795)

A

»TÁRSADALOM

ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJA« SZINTÉN A

»TÁRSADALMI

IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK« AZ EGYIK ALAPFOGALMA .

Az eddigiekben más alapfogalmakhoz kapcsolódóan emlékeztünk meg a társadalom,
és a benne élô emberek élete szempontjából társadalmi igazságossági jelentôséggel bíró
alapvetô politikai, társadalmi és gazdasági intézményekrôl, amelyek együttesen a »társadalom alapvetô struktúráját« (»basic structure«) jelentik. Erre a fogalomra eddig
annyiban tértünk ki, amennyire az a többi kapcsolódó fogalom, illetve koncepció megértése szempontjából fontosnak és relevánsnak tûnt. Ebben a részben magával a »társadalom alapvetô struktúrájával« (»basic structure«), és a »háttérigazságossággal«
(»background justice«) fogunk foglalkozni, és ennek mentén térünk ki esetlegesen más
ide kapcsolódó fogalmakra.
Az adózás lényege, hogy megfizeted a tagsági díjat … Miért? … Talán Bill Gates fogalmazta meg a legjobban. Az öröklési adó fenntartása mellett érvelve, rámutatott arra, hogy
az internetet nem ô, és nem is ifjabb Bill Gates találták fel. Ôk csak használják – hogy
milliókat kereshessenek rajta. Olyan dolog, hogy „self-made man” márpedig nem létezik!
Minden üzletember, ahhoz, hogy megcsinálja a nagy üzleteit és pénzeit, azt a roppant
nagy amerikai infrastruktúrát használja, amelyet az adófizetôk pénzébôl hoztak létre, és
tartanak fenn. Ezt nem ô hozta létre a saját pénzébôl egyedül. Ô az adófizetôk infrastruktúráját használja. Az ô meggazdagodása olyan dolgokon alapul, amiért mások, az adófizetôk fizettek: a bankrendszer, a FED, … a jogrend és a bíróságok, amelyek a munkájuk
kilenctized részében társasági joggal, és üzleti jogi kérdésekkel foglalkoznak. Ezzel az adó-
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fizetôk a vállalatokat és a gazdag befektetôket támogatják. Olyan dolog, hogy „self-made
man” nem létezik! A gazdagok abból lettek gazdagok, hogy használják mindazokat a dolgokat, amiket mások, az adófizetôk pénzébôl hoztak létre. Ôk sokkal tartoznak az ország
adófizetôinek, és meg is kell fizessék ezt tartozásukat…
George Lakoff: There Is No Such Thing as a Self-Made Man (2014)

9.1.§ Az igazságosság politikai koncepciója
a »társadalom alapvetô struktúrájára« vonatkozik

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG« EGYIK FÔ JELLEGZETESSÉGE,

»IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK« ELSÔDLEGES
»TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJÁT« (»BASIC
STRUCTURE«). Ahogy arról már korábban szót ejtettünk (7.1.§), a »társadalom alapvetô struktúrája« (i) egyrészt azt jelenti, hogy a társadalom fô politikai, társadalmi és
gazdasági intézményei milyen módon szervezôdnek, és illeszkednek össze egyetlen egységes, és összehangolt társadalmi együttmûködési rendszerbe, (ii) másrészt pedig azt
jelenti, hogy hogyan osztják szét ezek az intézmények a társadalom tagjai között a társadalmi együttmûködés közös terheit, valamint a társadalmi együttmûködésbôl származó elônyöket, hasznokat, és a közösen elôállított társadalmi javakat, az alapvetô jogokat, lehetôségeket és kötelezettségeket.
A »társadalom alapvetô struktúrájába« mind azok a politikai, jogi, gazdasági és társadalmi alapintézmények tartoznak, amelyek világnézettôl, belsô meggyôzôdéstôl, vallási
hovatartozástól, vagy pártállástól függetlenül végsô soron minden egyes polgár életét
alapvetôen meghatározzák, és mint ilyen a »politika felségterületéhez tartozó« (20.3.§),
s a társadalom egészére vonatkozó »politikai szintû igazságossági koncepció«, »igazságossági elvek« (14.§) kell, meghatározzák és szabályozzák ezek struktúráját, mûködési
normáit és mûködését. Mi tartozik ide? Például: a politikai alkotmány, a tör vények és
a jogrend; a független ítélkezô hatalom és az alkotmánybíróság; a személyes tulajdon
és annak védelme, a termelôeszközök tulajdonjogának a jogi szabályozása; a gazdaság
struktúrája (versenypiac, a termelés, és a piaci mûködés szabályai, a termelôeszközök
tulajdona, a versenyjog és a hasonlók); vagy a család jogilag elfogadott formáinak a
meghatározása; továbbá az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§), és az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«, azaz
a »társadalmi esélyteremtés intézményei« (pl. oktatás), és a »társadalmi biztosítás intézményei«, mind a »társadalom alapvetô struktúrájának« a részét képezik. A »társadalom
alapvetô struktúrája« adja meg azokat az igazságossági kereteket, és feltételrendszert,
amelyek közt a társadalom, valamint a társadalom szervezetei és a társadalom tagjai
mûködnek. Ennek az »alapvetô struktúrának« az igazságossága, tehát tisztességessége
határozza meg a »háttérigazságosság rendszerét«, és annak minôségét is.
Az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója«, azért
teszi elsôdleges témájává a »társadalom alapvetô struktúráját«, mert – ha jól belegondolunk a fenti meghatározásba, és a korábban írtakba –, akkor belátható, hogy alapvetô
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hatása van a polgárok és a gyermekek, mint a felnövekvô generáció tagjai, és a leendô
polgárok reális és valós lehetôségeire, ambícióira, céljaira, reálisan megvalósítható élettervére, igényszintjére, jellemére, attitûdjeire, együttmûködési, és polgári erényeire
(13.4.§; 20.2.§), és arra, hogy képesek-e, és hogyan képesek élni a lehetôségeikkel,
hogyan tudják kibontakoztatni, és gyakorolni születéskori erkölcsi képességeiket (6.3.§),
és természetes képességeiket (16.§; 18.7.§), »mivé tudnak válni, és mit tudnak elérni«
életük során (»capability to be & capability to do«) (17.§). Ez a hatás mélyreható,
szinte mindenre kiterjedô, és a polgárok születésétôl1 fogva egész életükben fennáll.
Az »igazságosság és tisztességesség politikai koncepciója« a »politika felségterületére«
(20.3.§) korlátozódik; s ezért elsôdlegesen a »társadalom alapvetô struktúráját« szabályozza,
és nem alkalmazható közvetlenül a »politika felségterületén kívül esô«, s a társadalmon belüli,
a »háttérkultúrához« tartozó, »nem politikai szintû« – szervezetekre, intézményekre, és azok
belsô életének, mûködésének a szabályozására. Például az »igazságosság két elve« (14.§)
egyéni és politikai szabadságjogokat rögzítô részei, azaz az »igazságosság elsô elve« (14.3.§)
evidens módon nem alkalmazhatóak közvetlenül olyan szervezetek, mint egyetemek, tudományos társaságok, vállalatok, egyházak és egyházi közösségek belsô életének, mûködésének,
és belsô viszonyainak a szabályozására. De az is egyértelmû, hogy a család jövedelmének,
a gyermekek közötti igazságos elosztására vonatkozóan, nem lehet elôírni az »igazságosság
politikai koncepciója« szerinti »disztributív igazságossági« elveket; ami például Rawls »igazságosság mint tisztességesség« koncepciójában az »igazságosság második elvének a második
része« (14.1.§), azaz az »eltérési elv« (»difference principle«) (18.§).
A vállalatok, a civil szervezetek, a szakszervezetek, egyházak, tudományos társaságok, ifjúsági szervezetek, sportegyesületek és hasonlók, valamint a család életét és
belsô mûködését, ha közvetlenül nem is szabályozzák a politikai igazságosság elvei,
de közvetett módon mégis meghatározzák a mûködés kereteit és bizonyos feltételeit.
Ezek a közvetett módon meghatározott mûködési keretfeltételek a »társadalom alapvetô
struktúrájából«, illetve az azok által meghatározott »háttérigazságosságból« erednek.
Ez az a közeg, amin belül a »politika felségterületén kívül esô«, nem politikai szintek,
azaz a társadalmon belüli »háttérkultúra« intézményei mûködnek, és ez a »háttérigazságosság« minden polgárra vonatkozóan, bizonyos – a személyhez, és a polgár szabad
és egyenlô státuszához kötôdô – szabályokon keresztül behatárolja azt, hogy ezek a
szervezetek egyáltalán hogyan bánhatnak, és hogyan nem bánhatnak a tagjaikkal. Ezt
néhány, az egyetemek, az egyházak, a vállalatok és a család szintjein elôforduló példán
keresztül illusztráljuk.
(i) AZ EGYETEMEK, FÔISKOLÁK ÉS A TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK például
nem tehetnek akármilyen megkülönböztetést az oktatók, kutatók és a diákok között. Tanulmányi, tudományos, oktatási eredmények szerint érdemek, érdemesség
1

Valójában már a fogantatástól megkezdôdik a társadalmi egyenlôtlenségek és hátrányok kialakulása,
rögzülése, mert a terhesség, és a magzati élet körülményei már alapvetô hatással vannak a magzat
fizikai és mentális fejlôdésére, illetôleg az agyának, agyi struktúráinak a fejlôdésére. Márpedig az
olyan társadalmi egyenlôtlenségek, és társadalmi hátrányok semmilyen módon nem igazolhatók,
amely már az anyaméhben megkezdôdik. Egy errôl szóló összefoglaló cikknek már a címe is rendkívül beszédes: ’You Can’t Justify Inequality That Begins in the Womb’. (KOMLOS, 2016.)
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alapján eltérhetnek a politikai koncepció egyenlôségi, és egyéb normáitól, (mert
bizonyos értelemben ez fontos lényegi része az egyetemek világának). Ugyanakkor
akárhogyan nem diszkriminálhatnak az egyetemi polgárok között. Például az oktató, kutató vagy a diák neme, vallása, bôre színe, és egyéb a tanulmányi, oktatási,
illetve tudományos teljesítmény szempontjából irreleváns szempont – a »háttérigazságosságból« eredôen – nem lehet az alapja semmiféle diszkriminációnak (pl. elôléptetés, fizetés, érdemjegy stb. tekintetében).
EGY EGYHÁZ, VAGY EGY VALLÁSI KÖZÖSSÉG például ad absurdum az eretnekeit még ki is átkozhatja, de máglyán meg nem égetheti. Saját belsô hierarchiájára, mûködésére, értékeire, a bûnre és hasonlókra vonatkozóan saját normákat,
szabályokat alkothat. Ez az – önkéntesen csatlakozó – hívekre nézve akár kötelezô,
illetve követendô is lehet. Ugyanakkor, ha valamely polgár lelkiismereti, vagy bármely más okból ott akarja hagyni a közösséget, akkor ebben ôt az egyháza, vagy
vallási közössége nem akadályozhatja meg – az »igazságosság politikai koncepciója« szerinti »lelkiismereti szabadság«, »társulási szabadság«, a »vallásgyakorlás
szabadsága« értelmében. Továbbá az egyházi közösségbôl való kilépés a »polgárnak, mint a társadalmi együttmûködésben részt vevô szabad és egyenlô személynek«, az »igazságosság politikai koncepciója« szerinti státuszát, semmilyen módon
nem érinti. Még akkor sem, ha az egyházi tanítások szerint súlyos bûnt követett
volna el az egyházi közösségbôl való kilépéssel, vagy a hite elhagyásával.
EGY VÁLLALAT bizonyos teljesítmény, eredmény, és ilyenekkel összefüggô érdemek alapján mûködô elôléptetési rendszert alkalmazhat, de az egyetemekhez hasonlóan egyéb, az alapcéljaival nem összefüggô, irreleváns szempont alapján nem
diszkriminálhat a dolgozói között. Vagy számos ösztönzôt, módszert alkalmazhat
a teljesítmény és a hatékonyság növelésére, de bizonyos eszközöket nem alkalmazhat. Például nem korbácsolhatja meg a belsô elôírásokat megszegô dolgozót.
Vagy például, nem sértheti meg a dolgozót emberi méltóságában.
A CSALÁD FELNÔTT TAGJAI például az igazságosság politikai koncepciója alapján a »politikai szinten« egyformán szabad, egyenlô és egyenlô jogokkal rendelkezô
állampolgárok, azonos az állampolgári státuszuk, a tulajdonnal, a szabad helyváltoztatással, és az összes állampolgári joggal kapcsolatosan – függetlenül attól,
hogy a családon belüli tradíciók alapján, mik a családon belüli szerepelosztások.
Ezzel az »igazságosság politikai koncepciója« – meglehetôsen tág határok között –
nem foglalkozik. De például a családon belüli erôszak esetében, egy igazságos,
tehát tisztességes társadalom az »igazságosság politikai koncepciója« alapján már
közbe kell lépjen, és meg kell védje a bántalmazott személy egyenlô szabadságát,
jogait és integritását.
A CSALÁDON BELÜL A GYERMEKEKNEK, MINT LEENDÔ ÁLLAMPOLGÁROKNAK is számos, az »igazságosság politikai koncepciója« által biztosított joguk van,
függetlenül attól, hogy az »igazságosság politikai koncepciója« még tévedésbôl sem
avatkozhat bele a gyereknevelés kérdéseibe. Ugyanakkor azt például megköveteli,
hogy a szülôk megfelelôen lássák el a gyermeket, biztosítsák zavartalan testi, lelki,
szellemi fejlôdésének feltételeit, idôben forduljanak orvoshoz baleset vagy betegség
esetén, kötelezô módon járassák iskolába stb. Egyrészt itt a »gyermek, mint leendô
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polgárnak« az alapvetô szükségletei, és személyétôl elidegeníthetetlen jogai, másrészt
a gyermek, majdani »teljes körû normál funkcionálóképessége« érdekében történhet,
szükség esetén külsô beavatkozás az »igazságosság politikai koncepciója« alapján.
(vi) A CSALÁDNAK, A GYERMEKVÁLLALÁSNAK, ÉS A GYERMEKNEVELÉSNEK
alapvetô fontosságú szerepe van a társadalom újratermelése, fenntartása, kultúra
megôrzése és átörökítése szempontjából. A gyermekek gondozásával, felnevelésével,
tanításával kapcsolatos terhek elvben, egyenlôen kellene megoszoljanak a férfiak és
nôk között. Biológiai okok miatt (szülés, várandóság), de leginkább a férfi és nôi
szerepek miatt, a nôkre általában aránytalanul nagyobb szerep jut. Ez visszavetheti
a nôket karrierjükben, és ezáltal önálló keresô- és jövedelemtermelô képességükben,
és így kiszolgáltatott, illetve egyoldalú függôségi helyzetbe is hozhatja ôket.
A gyermekvállalással és gyermekneveléssel kapcsolatos terhek nemek közti megoszlásának egyenlôtlensége jelentôs mértékben enyhíthetô, de alapvetô pszichológiai és biológiai okok miatt valószínûleg soha nem szüntethetô meg teljes mértékben. A biológiai
okok által is meghatározott egyenlôtlen szerepekbôl adódó »társadalmi hátrányok« azonban kivédhetôk, kompenzálhatók. A problémát ugyanis, ha jobban belegondolunk
nem maguk az alapvetô biológiai okok miatti eltérô szerepek, és némileg eltérô feladatok
jelentik,2 hanem az, ha ebbôl a nôknek az életútjukat negatívan érintô »társadalmi hátránya« keletkezik. A gyermekvállalás és gyermeknevelés terheinek aránytalan megoszlása alááshatja az esélyegyenlôség, és a tisztességes és egyenlô lehetôségek elvét; egzisztenciális kiszolgáltatottsághoz, egyoldalú függôséghez vezethet; az önrendelkezéshez, a
személyes integritáshoz, és a szabad helyváltoztatáshoz való jogok korlátozásához,
megszûnéséhez; a lelkiismeret szabadságának, a gondolkodás szabadságának, és más
fontos jogok és szabadságok, akár súlyos sérelméhez is vezethet. (OKIN, 1991.) Például, ha valamiféle tradicionális családmodell, és kapcsolódó értékek alapján a nô alapvetôen otthon neveli a gyermekeket, a saját képzettségének, végzettségének, szakmájának megfelelô karrierjét, és így önálló jövedelemtermelô képességét nem építi fel, akkor
mind ô, mind a gyermekek rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek,3 ha egy válás
esetén a férj a jövedelmével, és jövedelemtermelô képességével együtt csak úgy kilép a
családból. (RAWLS, 1999a.)

2

Gondoljunk például arra, hogy sok minden dologban tudnak segíteni az apák, de vannak dolgok,
amikben nem, például 4-6 óránként szoptatni csak az anya tudja a csecsemôt. Ez mindenképp determinál bizonyos egyenlôtlenséget, a kérdés mindig az, hogy ez milyen mértékben válik társadalmi
hátránnyá. Ez utóbbi az, ahol mind a családon belül, mind társadalmilag rendkívül sokat lehet és
kell is tenni.
3
Megjegyzendô, hogy ezzel a problémával, és általában a nôk egyenjogúságának, és a nôk egyoldalú
függôségének, jog és szabadság, és önrendelkezés vesztésének a kérdéseivel, már John Stuart Mill
(1806–1873), korának egyik legnagyobb politikai filozófiai, filozófiai, politikai gazdaságtani gondolkodója is foglalkozott a The Subjection of Women (1869), azaz A nôk alávetettsége címû munkájában, amelyet minden valószínûség szerint feleségével együtt írt. Ez a mû korának normáival
teljesen szembe menve, igen határozottan érvel a nôk azonos jogai és lehetôségei, és kiszolgáltatottságuk megszüntetése mellett, és amelyben talán elsôként (vagy egyik elsôként) jelennek meg
azok az érvek, amelyeket ebben az írásban mi is megpróbálunk felvázolni. (MILL, 1869.)
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A nôk családdal, gyermekneveléssel kapcsolatos biológiai okok miatti egyenlôtlensége, és ezek társadalmi igazságossági szempontból inadekvát kezelése miatt kialakuló
»társadalmi hátrány«, mint alapprobléma nem intézhetô el a legkülönbözôbb – a »háttérkultúrához«, és a »nem politikai szinthez« tartozó – »átfogó doktrínák« értékeire való
hivatkozással; és nem intézhetô el azzal sem, hogy különbözô férfiak szerint, mik a hagyományos nôi szerepek, és mik annak a szépségei (ôszerintük). Ezek a különbözô
»átfogó doktrínákhoz« tartozó, és a társadalom különbözô csoportjai által, különbözô módon vallott, értékek, elvek, sem megoldást, sem akár jogilag is kikényszeríthetô garanciákat nem adnak azoknak, akiknek ténylegesen meg kell küzdeniük a szükségképp eltérô nemi szerepek talaján kialakuló »társadalmi hátrányok« problémájával, vagy az
ebbôl eredô egzisztenciális kiszolgáltatottság, és egyoldalú függôség, és az ebbôl esetleg
kialakuló jog- és szabadságvesztés problémájával.
A családi értékekre vonatkozó, és a »háttérkultúrához« tartozó legkülönfélébb, átfogó
jellegû nézeteket az »igazságosság politikai koncepciója« nem értékeli, nem vitatja, nem
tagadja, és nem propagálja. Az »igazságosság politikai koncepciója«, arra kell kiterjedjen, hogy mind a családjogban, mind számos egyéb jogszabályban megfelelô védelmet, és garanciát biztosítson a »tisztességes esélyek és lehetôségek megôrzése«, valamint
a »társadalmi hátrányok« kialakulásának kivédése, illetve kompenzálása érdekében,
mindazoknak, akik gyermekvállalással, és a gyermekneveléssel részt vesznek a társadalom újratermelésében. (NUSSBAUM, 2003.) A nôk ugyanis ezzel a demokratikus kultúra, az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû intézmények, és a társadalmi
együttmûködés rendszerének, a generációkon át tartó fenntartásához, fenntarthatóságához járulnak hozzá olyan módon, ami semmi mással nem pótolható, miközben jelentôs személyes terheket is vállalnak. Ebbôl az is következik, hogy az »igazságosság
politikai koncepciója« alapján biztosítandó garanciák, és extra védelem minden gyermeket vállaló és nevelô nôre ki kell terjedjen, nem csak azokra, akik házasságon belül
élnek. Az elérendô cél az, hogy a gyermeket vállaló és nevelô nôk semmivel se kerüljenek hátrányosabb helyzetbe a gyermekvállalás miatt, mint azok a nôk és férfiak, akik
nem vállaltak gyereket. (NUSSBAUM, 2000.) A felnövekvô új generáció fogja elôteremteni, a gyermeket nem vállalók, vagy a gyermeknevelés terheiben részt nem vevôk
idôskori nyugdíjait, egészségi ellátásának feltételeit és az ehhez hasonlókat.
A gyermeket vállaló nôk tisztességesen egyenlô jogai és esélyei valós értéke megôrzésének, az ezzel kapcsolatos potenciális társadalmi hátrányok kivédésének, az alkalmas garanciák, és védelem megteremtésének az ezzel kapcsolatos egyéb problémák kezelésének
számtalan módja és lehetôsége van, és számtalan jó gyakorlati példát láthatunk erre számos országban. Ezekbe a kérdéskörökbe, problémákba azonban itt, ennél mélyebben
nem akarunk belemenni. Egyrészt magát a problémát akartuk jelezni, másrészt ezzel
problémával, mint példával is szerettük volna illusztrálni az »igazságosság politikai koncepciója« által szabályozott, és kijelölt politikai szintû keretek és a »politika felségterületén
kívül esô«, »nem politikai szintek« kapcsolódásának az árnyalatait és összefüggéseit.
Emellett érdemes felfigyelni arra, hogy egy olyan sok szempontból a magánszférához tartozó entitás, mint a család esetében is számos olyan a társadalmi együttmûködéssel összefüggô probléma létezik, amelyre csak a magánszférán belül, vagy csak a »háttérkultúra«,
és a »nem politikai szint« dimenziójában nem lehet megnyugtató, és alkalmas megoldást
találni a »politikai szint«, és a »háttérigazságosság« nélkül.
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9.2.§ Az igazságosság szintjei: lokális, össztársadalmi
és globális

T

ÉTELEZZÜK FEL, HOGY SIKERÜLNE KIALAKÍTANI A POLITIKAI IGAZSÁGOS-

SÁG „TÖKÉLETES” KONCEPCIÓJÁT, amelyet szinte mindenki támogat. Sokak-

ban felvetôdhet az a gondolat, hogy ha az »igazságosság politikai koncepcióját« ilyen
jól sikerült megalkotni, akkor miért nem alkalmazzuk azt a »nem politikai szint«, azaz
a »háttérkultúra« egyes szervezeteire, egyesületeire, vagy általában is a társadalmi élet
egyéb területeire. Ez elvileg, nem egy eleve szigorúan kizárandó lehetôség. Ugyanakkor
nem szabad azt hinni, hogy azok a »politikai szintû igazságossági elvek« (14.§), amelyek a »társadalom alapvetô struktúráját« (»basic structure«), és a »háttérigazságosság«
(»background justice«) (9.6.§; 18.§) rendszerét adekvátan szabályozzák, eleve alkalmasak, értelmesek, elfogadhatók, és igazságosak lennének, általában véve is a »nem
politikai szint«, azaz a »háttérkultúra« minden intézményének, szervezetének, és a társadalmi élet egyéb területeinek a szabályozására is.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, a »társadalom alapvetô
struktúráján«, és a »háttérigazságosságon« keresztül, ugyan meghatározza a társadalmon belül mûködô szervezetek, intézmények, és a társadalmi élet egyéb területeinek
alapvetô keretfeltételeit, csakhogy a »politikai felségterületén belüli« (20.3.§) »társadalom
alapvetô struktúrája«, és a »politika felségterületén kívül esô«, s a társadalmon belüli,
»nem politikai szintekhez« tartozó szervezetek, és intézmények létezésének oka, küldetése, céljai, értékrendje, a vele szemben támasztott követelmények, és egyedi sajátosságai teljesen eltérôek.

A

Z

»IGAZSÁGOSSÁG

MINT TISZTESSÉGESSÉG« KONCEPCIÓJA POLITIKAI

SZINTÛ KONCEPCIÓ, NEM EGY UNIVERZÁLIS, ÉS ÁTFOGÓ IGAZSÁGOSSÁGI

KONCEPCIÓ.

Elsôdlegesen, és alapvetôen a »politika felségterületére« (20.3.§), az
ahhoz tartozó »társadalmi alapstruktúrára«, és az azon keresztül érvényesülô »háttérigazságosságra« fókuszál, arra vonatkozik, és arra kell alkalmazni.4 Ugyanakkor egy
egyház, egy vallási szervezet, egy egyetem, egy sportegyesület, egy bármilyen civilszervezet életében, mûködésében is számos igazságossági kérdés merülhet fel, amelyeket
valamilyen módon – e szervezetek egyedi sajátosságainak megfelelôen – szintén szükséges tisztázni, és adekvát módon szabályozni. A »politika felségterületén kívül«, a társadalmon belül létezô és mûködô »nem politikai szintû« szervezetek, igazságossági kér-

4

Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy ez egy alapvetô fontosságú feltétel a »mérsékelt átfogó doktrínák
átfedô konszenzusának« létrejötte, illetve esélye miatt is. Pontosan azért lehet alkalmas egy, a »politika felségterületére« korlátozott (20.3.§), »politikai szintû igazságossági koncepció«, és a társadalmi
béke és együttmûködés elôfeltételét jelentô, közös és nyilvános igazságossági koncepció arra, hogy
az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« létrejöjjön vele kapcsolatosan, mert nem akar a »politika
felségterületén« (azaz a »társadalom alapvetô struktúrájának« a meghatározásán és szabályozásán)
túlterjeszkedni. Így nem akarja a nem politikai szint, azaz a »háttérkultúra« szervezeteinek, intézményeinek a belsô életét szabályozni.
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dései a »lokális igazságosság« külön témakörébe tartoznak. (ELSTER, 1993.)5 Hasonlóan az össztársadalmi szinten túl is, rendkívül fontos igazságossági kérdések léteznek, például társadalmak, népek egymás közötti viszonyai, környezettel kapcsolatos
igazságossági kérdések, a globalizációval kapcsolatos igazságossági kérdések. Ezek a
fontos, globális szintû igazságossági kérdések a »globális igazságosság«6 külön témakörébe tartoznak. Lényegében az igazságossági elveknek három szintjét különböztethetjük
meg. Legbelülrôl kifelé haladva:
(i) A »LOKÁLIS IGAZSÁGOSSÁG« elvei a társadalmon belül, azaz a »politika felségterületén kívül« mûködô legkülönfélébb szervezetek, szervezôdések, közösségek
mûködését szabályozzák, azok egyedi sajátosságainak megfelelôen és a háttérigazságosság keretei között.
(ii) AZ ÖSSZTÁRSADALMI SZINTÛ POLITIKAI IGAZSÁGOSSÁGI KONCEPCIÓ, ami
magát a »társadalom alapvetô struktúráját«, és az azon keresztül mûködô »háttérigazságosságot« határozza meg.
(iii) A »GLOBÁLIS IGAZSÁGOSSÁG« elvei, amelyek a társadalmak és népek közötti
igazságosság, és a globális igazságosság kérdéseit (ideértve a nemzetközi jog, és
a nemzetközi kapcsolatok elveit is) szabályozzák. (RAWLS, 2001.)
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« alapvetôen a középsô
szintre, azaz a »politika felségterületén belüli« »társadalom alapvetô struktúrájára«, és
az ezen keresztül érvényesülô »háttérigazságosság« problémakörére fókuszál. Rawls
álláspontja szerint, ha az »össztársadalmi szintû igazságosság« kérdéseit sikerül tisztázni, akkor lehet innen kifelé indulva, a »globális igazságosság« kérdéseire, illetve innen
befelé indulva, a »lokális igazságosság« kérdéseire vonatkozóan végiggondolni, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« elveinek, a »lokális igazságosságra«,
illetve a »globális igazságosságra« vonatkozó konzekvenciáit.
A The Law of Peoples (A népek joga) az a mû, amelyben Rawls az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciója« elveinek, a társadalmak és népek közötti igazságossági elvekre való alkalmazását, kiterjesztésének lehetôségeit, és korlátait mutatja
be. Ezt a kérdéskört – azaz a »globális igazságosság« kérdéskörét –, ebben az írásban
teljes mértékben kikerüljük. Mégpedig pontosan abból a megfontolásból, ami miatt
Rawls egész munkássága során ellenállt az összes olyan kritikának, törekvésnek és próbálkozásnak, ami arra irányult, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját«, mint egy adott ország határain belüli társadalomra vonatkozó igazságossági
elvrendszert – a globalizáció tényére való tekintettel – kiterjessze a »globális igazságosság« kérdéseire is.
Rawls álláspontja az volt, hogy igaz ugyan, hogy a különbözô társadalmak és népek
között is fennáll számos fontos, és megoldandó igazságossági, tehát tisztességességi probléma, és a különbözô népeknek és társadalmaknak is számos morális kötelezettsége áll
5

Jon Elster: Local Justice: How Institutions Allocate Scarce Goods and Necessary Burdens, Russel
Sage Foundation, New York, 1993.
6
Rawls a globális igazságosság kérdéskörével egy külön mûvében a The Law of Peoples (A Népek
Joga) címû könyvében (RAWLS, 1999) foglalkozott. Ebben a mûvében az »igazságosság mint tisztességesség koncepció« népek közötti viszonyaira való adaptációját végezte el.
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fenn egymással szemben (például menekültek befogadása megfelelô feltételek mellett,
humanitárius segítségnyújtás stb.), ámde a népek és társadalmak egymással szemben
fennálló morális kötelezettségei természetüknél fogva mégsem ugyanazok, mint a társadalom tagjainak az egymással szemben fennálló morális kötelezettségei. Rawls álláspontja szerint a népeknek, azaz az egyes társadalmaknak számos humanitárius, és
az ember elidegeníthetetlen jogaival kapcsolatos emberjogi, és hasonló kötelezettségei
vannak egymással szemben. Ugyanakkor – a »kozmopolita doktrínákkal« ellentétben
– Rawls szerint az egyes népeknek, azaz társadalmaknak nem állnak fenn egymással
szemben olyan széles körû kötelezettségeik, mint amelyeket az adott társadalmakon
belül érvényes »politikai igazságossági koncepciók« határoznak meg, a társadalmi
együttmûködésben részt vevô polgárok tisztességes, és igazságos együttmûködésének
a »reciprocitási« és »kölcsönösségi« elveken alapuló feltételeiként. Az »alapvetô emberi
jogokon« túlmenôen ugyanis létezik egy halom olyan, a személytôl szintén elidegeníthetetlen jog, amely nem a személy emberi mivoltával, hanem az adott személynek az
adott társadalmon belüli létezésével, és a társadalmi együttmûködésével függ össze.
Ezek, a társadalmi együttmûködésben, a »teljes körû normál funkcionálóképességgel«
való részvételbôl eredô, és a »személytôl elidegeníthetetlen jogok« – Rawls álláspontja
szerint, és a kozmopolita megközelítésekkel szemben – nem terjeszthetôk ki olyan
módon az emberiség egészére, mint ahogyan az ember emberi mivoltából eredô, és az
»embertôl elidegeníthetetlen alapvetô emberi jogok«. (RAWLS, 1999.)

E

GY EZZEL ÖSSZEFÜGGÔ GYAKORLATIASABB SZEMPONT, hogy az emberek
mindennapi életét, életútját és életminôségét a saját társadalmukon belüli igazságossági, tehát tisztességességi kérdések rendezettsége, vagy rendezetlensége határozza meg,
noha kétségkívül igaz, hogy a globalizáció korában a »globális igazságossági kérdések«
(például a globális klímaváltozás, környezetszennyezés, gazdag és szegény országok közötti igazságtalansági problémák, háborúk és a béke, gazdasági világválságok stb.), mint
külsô feltételrendszer alapvetôen határolja be egy adott társadalom lehetôségeit.
Ugyanakkor, Rawls szerint az elsôdleges fontosságú feladat az adott társadalmon
belül jelenik meg: ez pedig az »igazságosság politikai koncepciójának«, a »társadalmi
igazságosság mint tisztességesség alapelveinek«, a »társadalom alapvetô struktúrájának«,
és a »háttérigazságosság« rendszerének és intézményeinek a rendbetétele. Ennek rendezése az, ami az adott társadalom mindennapjait a legközvetlenebbül érinti. Továbbá,
ez az, aminek a rendbetétele – bizonyos globalizációs, és világpolitikai meghatározottságokat figyelembe véve –, leginkább az adott társadalom hatáskörében, és kontrollja
alatt van. Ez az, amin az adott társadalomnak a leginkább a saját hatalmában áll változtatni. Ha azonban ahelyett, amit hatalmunkban áll javítani, folyamatosan olyan
problémákra fókuszálunk, amelyeken lényegesen kevésbé tudunk mi magunk közvetlenül változtatni, akkor annak az a veszélye, hogy jó eséllyel azt sem tisztázzuk, amit
tisztázhatnánk, azon sem javítunk, amin tudnánk, és azon sem változtatunk, amin hatalmunkban állna változtatni.
Ha azonban minden nép legelôször is rendet tesz a saját háza tája körül, azaz az
»igazságosság és tisztességesség politikai koncepciója« – vagy más, az »átfogó doktrínák
átfedô konszenzusával« (12.7.§; 21.§) elfogadható »politikai szintû igazságossági kon-
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cepció« – alapján rendezi az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdéseket, a
saját társadalmán belül (azaz ott, ahol azt a saját hatalmában áll rendezni), akkor a népek
és társadalmak közötti igazságossági kérdések rendezése is, vélhetôen nagymértékben
leegyszerûsödik (vagy fel sem merül). Igazságos és tisztességes társadalom a saját igazságossági, tehát tisztességességi elvei alapján például nem indít igazságtalan háborút, nem destabilizál más országokat, nem nyerészkedik más népek kárára, saját társadalmi igazságossági
elvei alapján nem rombolja a környezetet sem hazájában, sem más országban.

A

»GLOBÁLIS IGAZSÁGOSSÁG« KÉRDÉSEIRÔL általában (BEITZ, 1979), és
Rawls ezzel kapcsolatos álláspontjáról intenzív vita folyik, és ez egy külön tématerületet jelent. Többen is kísérletet tettek rá, hogy Rawls igazságossági koncepcióját kiterjesszék a »globális igazságosság«, és a nemzetközi kapcsolatok kérdéseire.7 (POGGE,
1989, 2002.) A kérdés mögött, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« az egyes társadalmakra, és az adott társadalom társadalmi együttmûködésére
vonatkoztatható-e, vagy pedig lényegében, szinte egy az egyben ráterjeszthetô-e a »globális
igazságosság« kérdéseire Rawls (és számos más gondolkodó), és a liberalizmus kozmopolita irányzatának a vitája (is) meghúzódik. A kozmopolita nézetrendszerek szerint,
végsô soron minden ember egyetlen nagy közösségbe tartozik; a nemzetállami határok
nem szabadna, hogy az igazságosság érvényességi területének a határait is jelentsék; és
ezért a nemzetállami határoktól (vagy hasonlóktól) függetlenül az emberek, mint világpolgárok eszerint kezelendôk; egyetlen »globális igazságossági koncepció« elvei, normái
szerint. Rawls álláspontja egy a közül, a sok más egyéb, egymással is vitatkozó elmélet
és ideológia közül, amely a népek és a társadalmak egymás közötti viszonyaira vonatkozóan létezik. Ezzel a kérdéskörrel ebben az írásban csak annyiban akarunk foglalkozni,
hogy érthetôvé váljon, hogy miért nem megyünk bele a globális igazságosság kérdéseibe,
és miért nem akarunk ezzel a kérdéssel mélyebben foglalkozni. Az ugyanis teljesen más
területre vezetne, és elvesztené az írás a fókuszát.
Az egyik alapkérdés az, hogy (a) egyetlen globális (kozmopolita) igazságossági koncepcióban, vagy pedig (b) az egyes társadalmakra, és azok »társadalmi együttmûködésének feltételrendszerére« érvényes, »politikai szintû társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi koncepciókban, plusz a társadalmak közötti igazságossági koncepcióban
kell-e gondolkodjunk. Rawls-hoz hasonlóan a mi álláspontunk – legalábbis ezen írás
fókuszát, és a kifejtendô témákra vonatkozó prioritásokat és döntéseket illetôen – az,
hogy (i) egy olyan helyzetben, amikor a társadalmon belüli problémák és konfliktusok
jelentôsek, és (ii) ez nagyrészt az alapvetô »politikai szintû társadalmi igazságossági,
mint tisztességességi koncepció« rendezetlenségére, tisztázatlanságára vezethetô vissza,
akkor (iii) a társadalom életében az elsô számú, szinte fel sem becsülhetô jelentôségû
eredmény az lenne, ha legalább ezeknek a kérdéseknek a tisztázásában sikerülne elô7

Akit ez a kérdéskör külön érdekel, annak az alábbi könyveket ajánljuk a figyelmébe: John Rawls
(1999): The Law of Peoples, Harvard University Press; Thomas W. Pogge (1989): Realizing
Rawls, Cornell University Press; Thomas W. Pogge (2002): World Poverty and Human Rights:
Cosmopolitan Responsibilities and Reforms, Polity Press; és Charles R. Beitz (1979, 1999): Political Theory and International Relations, Princeton University Press.
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relépni. Ezeknek a tisztázása és rendezése ugyanis az, ami a legnagyobb mértékben
az érintett társadalom hatalmában áll.
Ezért a »globális igazságosság« kérdéseit – ahogyan eddig is – a továbbiakban is megkerüljük. Nem azért, mert nem fontosak, hanem azért, mert számos más tématerülethez
hasonlóan, eltéríti a fókuszunkat a legsürgetôbb társadalmon belüli igazságossági problémákról. Ezért a »globális igazságosság« kérdésköre nem tartozik ennek az írásnak a
központi témái közé. Pontosabban, úgy tartozik ide, mint ahogy Rawls maga is kezeli:
legelôször is azzal járuljunk hozzá a »globális igazságosság« kérdéseinek a rendezéshez,
hogy (i) a saját házunk táján, a saját hatókörünkben, a saját társadalmunkon belül rendezzük az »igazságosság és tisztességesség politikai koncepciójának« a kérdéseit; (ii) tegyük
rendbe a »társadalom alapvetô struktúráját«, és a »háttérigazságosság« rendszerét és intézményeit; (iii) mert tudjuk, hogy igazságos, tehát tisztességes társadalmak nem indítanak igazságtalan háborút, nem zsákmányolják ki egymást, nem rombolják a természeti
örökséget, nem szennyezik a környezetet, és számos más a globális igazságosság szintjén
rendezendô probléma szempontjából fontos kérdésben eleve pozitív a szerepük és magatartásuk; (iv) ezért a társadalmi szintû igazságosság és tisztességesség kérdéseinek a
rendbetételével, egyrészt nagyot lépünk a globális igazságosság ügyében is, (v) másrészt
ezzel válunk egyáltalán alkalmassá arra, hogy hiteles, komolyan vehetô, stabil és kiszámítható partnerként tudjunk részt venni a globális igazságosság kérdéseinek a rendezésében. Nagy kérdés ugyanis, hogy egy tisztességtelenül, igazságtalanul mûködô társadalom,
mégis mit tudna hozzátenni a globális igazságosság ügyéhez akkor, amikor még a saját
háza táján sem képes igazságosságos és tisztességes mûködést teremteni, illetôleg kérdéses,
hogy egy igazságtalan, tehát tisztességtelen politika által irányított társadalom bármilyen,
a globális igazságosságra, más népek magatartására vonatkozó javaslata, álláspontja
egyáltalán hiteles lehet-e, és komolyan vehetô-e.
Vegyük észre, hogy valójában egy sorrendiségi kérdésrôl, és megvalósíthatósági kérdésrôl is szó van: (a) az igazságosság globális szintû rendezése hozza-e el az egyes társadalmak igazságossági, mint tisztességességi kérdéseinek a rendezôdését, vagy (b) az
egyes társadalmak mûködésének igazságossá, mint tisztességessé válásával, az egyre
több igazságossá, tehát tisztességessé vált társadalom közötti viszonyok igazságossá és
tisztességessé váló rendszere, végül is elvezet a globális igazságossághoz. A mi véleményünk az, hogy egyetlen egy, a társadalmon belül most azonnal, és a rendelkezésünkre
álló eszközökkel, saját hatókörünkön belül rendezhetô igazságossági és tisztességességi
probléma megoldását sem szabadna azért eltolni magunktól, mert még nem oldottuk
meg a globális igazságosság számos, s a mi közvetlen hatókörünkön jelentôs mértékben
kívül esô problémáját. Valószínûleg, realisztikusan az egyes társadalmak »politikai szintû
társadalmi igazságossági« kérdéseinek a rendezésén keresztül vezet az út a globális igazságossági problémák rendezéséhez, és nem fordítva.
Az északi-sarki jégmezô olvadását nem áll közvetlen hatalmunkban megállítani; az
ózonlyukat mi magunk nem tudjuk befoltozni; a jegesmedvéket sem, de a bánáti bazsarózsát sem tudjuk mi magunk közvetlenül megmenteni – azon túl, hogy mi magunk
tartózkodunk az olyan cselekvésektôl és dolgoktól, amirôl tudjuk, hogy ront ezeken a
problémákon. Ezzel szemben a saját társadalmunk éhezô gyermekeit, hajléktalanjait,
inadekvát, alkalmatlan módon ellátott betegeit, és a hasonló bajban lévô embereket,
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családokat viszont hatalmunkban állna megmenteni. Az ô problémáikon, elvben hatalmunkban állna segíteni.
A társadalmon belüli igazságossági, tisztességtelenségi, egyenlôtlenségi, és hasonló
problémák végsô soron mind a társadalom tagjainak, polgárainak az emberi és politikai
döntésein múlnak. Az rossz emberi döntések pedig, jó emberi döntésekkel megváltoztathatók. Nem a természeti törvények, nem a természeti erôk, nem az eleve elrendeltetés,
nem a balsors, nem valamely átok, varázslat, és nem más természetfeletti erô határozza
meg, hogy igazságosan, tehát tisztességesen, vagy épp ellenkezôleg igazságtalanul, tehát
tisztességtelenül mûködik-e egy adott társadalom. Ez csakis és kizárólag a társadalom
tagjainak az emberi döntésein múlik, mint ahogyan egy tisztességtelen, erkölcsi legitimációját elvesztett, hiteltelenné vált hatalom elkergetése is. Ezért a korábbi „rossz”,
és tisztességtelen döntések jóvátehetôk akár most, „jó” és tisztességes döntésekkel, ami
hosszabb távon a korábbi „rossz” döntések, súlyos jelenlegi következményeinek a jövôbeli
mérséklôdéséhez vezet. Mi, egy adott társadalmon belül ezzel tudunk a legközvetlenebb
és a leghumánusabb módon hozzájárulni a jegesmedvék, a bánáti bazsarózsa, és a hasonlók megmentéséhez, a saját reális lehetôségeinket figyelembe véve. Sôt! Kifejezetten
dermesztô, bizarr, groteszk és inhumánus doktrinerség az, ha olyan problémákkal való
kellô súlyú törôdésre, mint a szegénység, az egészségügy, a gyermekéhezés, és hasonlók
bárki, mondjuk, például a bánáti bazsarózsa ügye miatt nem tud, vagy nem hajlandó
megfelelô figyelmet fordítani.
E témakört tekintve egyetlen egy momentumra akarjuk még felhívni a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy a »globális igazságosság« kérdéskörét számtalan vita övezi, és ugyan
számtalan problémát kezel a nemzetközi jog, és a nemzetközi egyezmények, mégis maradnak vitatott vagy vitatható problémák. Ennek ellenére, amikor egy nemzetközileg nehezen kezelhetô válság elôáll, mint például a mostani menekültválság, akkor megfigyelhetô, hogy a különbözô álláspontokat hangoztató szereplôk egy-egy – még a filozófiai
elméletek szintjén is rendkívül szerteágazóan vitatott – kérdésben, a saját álláspontjukat
hajlamosak egyetlen üdvözítô, és megdönthetetlen igazságként kinyilatkoztatni. A mostani
menekültválságban, a menekültek befogadásával kapcsolatos megdönthetetlen igazságként
kinyilatkoztatott, és jól látható módon, igencsak ellentétes álláspontok mögött is a kozmopolita eszmerendszer, és a többi más releváns liberális eszmerendszer régóta le nem
zárt és rendezetlen vitái, álláspontjai húzódnak meg. Ezzel a témával ebben az írásban
nem kívánunk mélyebben foglalkozni, csak jelezni akartuk ennek az elméleti gondolatkörnek, néhány mai, aktuális problémához való közvetlen kapcsolódását.

A

LOKÁLIS IGAZSÁGOSSÁG KÉRDÉSEI a »politika felségterületén kívül« (20.3.§),
és a társadalmon belül mûködô, többé-kevésbé autonóm intézmények, szervezetek belsô életére, és mûködésére vonatkoznak. E szervezetek a mûködési keretfeltételeit
»társadalom alapvetô struktúrája« (»basic structure«), és az azon keresztül mûködô
»háttérigazságosság« (»background justice«) határozza meg. Az egyházak, az egyetemek, a vállalatok, a család, és a legkülönfélébb szervezôdések, közösségek kapcsán,
már korábban bemutattunk néhány példát arra, hogy hogyan kell elképzelni azt, hogy
a »politikai szintû igazságossági koncepció«, csak bizonyos keretfeltételeket ad meg ezen
társadalmon belüli entitások mûködéséhez, és nagymértékben autonóm módon hagyja
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ôket mûködni, létezni; s ugyanakkor hogyan lépnek mûködésbe az »igazságosság politikai koncepciója« szerinti elvek és normák, illetôleg a »háttérigazságosság« intézményei
akkor, amikor ezen társadalmon belüli entitások belsô mûködése, és a politikai igazságosságot érintô bizonyos kérdések érintkezésbe kerülnek egymással.
A »lokális igazságosság« nem ezekre a „határterületi problémákra” vonatkozik,
hanem e szervezetek belsô életének, mûködésének igazságossági szabályaira, amelyek
az adott szervezet speciális küldetésétôl, céljaitól, értékeitôl függôen nagymértékben
eltérhetnek egymástól. Ugyanakkor a »lokális igazságosság« nem elhanyagolható
jelentôségû. Gondoljunk például arra, hogy egy munkahelyen belül mennyire igazságosak vagy igazságtalanok a viszonyok. Egy modern társadalomban a polgárok életét,
életpálya esélyeit, életminôségét nem csak a politikai döntések, vagy a piaci mechanizmusok és piaci döntések határozzák meg. A polgárok mindennapi élete, életminôsége
meglepôen nagymértékben függnek a társadalom »nem politikai szintû«, és a »háttérkultúrához« tartozó, s meglehetôs autonómiával mûködô szervezeteinek a mindennapi
döntéseitôl, és mûködésétôl is. Az, hogy hova, és milyen alapon sorolnak be minket a
kórházi várólistán; vagy hogy milyen a parkolási lehetôség egy ügy intézése kapcsán;
vagy hogy egy leépítéskor kit bocsátanak el, kit tartanak meg; vagy hogy a szóbeli vizsgán ki kap jó pontot, és végül is kit vesznek fel, vagy kit nem vesznek fel az iskolába,
vagy az egyetemre; vagy kapunk-e óvodai, bölcsôdei férôhelyet, mind-mind alapvetôen
befolyásolják a polgárok életét, életminôségét. (ELSTER, 1993.)
A döntéseket – a »háttérigazságosság« által meghatározott keretek között – a nagymértékben autonóm módon mûködô speciális célú, és speciális szempontú szervezetek,
intézmények hozzák. E döntések során folyamatosan elônyöket és hátrányokat osztanak
szét az érintett polgárok között. E döntéseiknek ugyan kereteket ad a »háttérigazságosság«, és az »igazságosság politikai koncepciója«, de ezeket a döntéseket a »lokális
igazságosság« szintjén értelmezhetô szervezetek mégiscsak a saját küldetésük, célrendszerük és alapfunkcióik szempontjából releváns szempontok alapján hozzák:
(i) AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK döntési szempontjai – a »háttérigazság« adta
keretekkel összhangban – általában valahogyan az egyén tényleges egészségi állapotából eredô, illetve abból levezethetô egészségügyi ellátási szükséglettel függenek össze.
(ii) A VÁLLALATOK leépítési döntései szintén – a háttérigazságossággal összhangban
lévô –, de mégis speciális szempontok szerint születnek, például munkateljesítmény, megbízhatóság, szenioritás stb.
(iii) AZ ISKOLAI ÉS EGYETEMI felvételi, vagy egy egyetemi oktató, kutató elôléptetése
valamilyen módon az oktatási és tudományos érdemekkel, a képességekkel, a tehetséggel, az érdemességgel függ össze.
(iv) EGY EGYHÁZ esetén az egyházi hierarchia különbözô pozícióinak az elosztása
pedig, az adott egyház speciális belsô szabályai, szempontjai, értékrendje, cél- és
normarendszere szerint alakul.
Ezek mind összhangban vannak az összes releváns politikai igazságossági szempont
alapján kialakított »háttérigazságossággal«, de a terheket és elônyöket elosztó döntési
mechanizmus, mégiscsak a szervezet céljainak, funkcióinak megfelelô speciális szempont alapján mûködik. A „lokális” jelzô (i) egyrészt úgy értendô, hogy nem a társa-
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dalom egészére, hanem a társadalmon belüli egy-egy intézményre vonatkozik, mint
igazságossági koncepció, (ii) másrészt úgy is értendô, hogy nem az összes releváns
szempontot, hanem csak a saját céljai, funkciói szempontjából releváns szempontokat
(pl. egészségi ellátási szükséglet, érdem, érdemesség, teljesítmény stb.) vesz figyelembe,
a döntési és mûködési elveinek a kialakításakor (a háttérigazságossági keretfeltételeknek
való megfelelés szempontjain kívül).
A »lokális igazságosság« azért fontos, mert legalább annyi elôny és hátrány kerül a
mindennapi életben szétosztásra, mint a piaci mûködés, vagy a politikai döntések során.
(ELSTER, 1993.) Ennélfogva, mindig könnyen ingoványos területre lehet tévedni a
»lokális igazságosság« elveivel, és az »igazságosság politikai koncepciója« szerinti igazságossági elvek összefüggéseivel kapcsolatosan. Úgy gondoljuk, könnyen belátható,
hogy egyáltalán nem lenne szerencsés az, ha az elônyök és hátrányok szétosztásához
kapcsolódó társadalmi igazságossági összefüggésekre hivatkozva, az »igazságosság politikai koncepciója« szerinti »politikai szintrôl« (ami praktikusan parlamenti, állami,
kormányzati és ítélkezési szinteket jelent) akarná bárki is egy egyetem, egy tudományos
testület, egy iskola, egy óvoda, egy egészségügyi ellátóintézmény, netán egy egyházi
szervezet belsô életének, mûködési és döntési elveinek, és normáinak a részleteit szabályozni. Ez se nem lehetséges, se nem kívánatos, és nem is lenne bölcs dolog.
Ugyanakkor mindig fennáll annak a veszélye, hogy ezek a nagymértékben autonóm
döntések a terheket és elônyöket a maguk »lokális szintjén« úgy osztják meg az érintett
polgárok között, hogy az mégiscsak összeütközésbe kerül az »igazságosság politikai koncepciójával«, és annak igazságossági elveivel, szabályaival, normáival. Elôfordulhat, hogy
a »lokális igazságossági« döntések (például hatásukban, végkimenetükben), mintegy észrevétlenül felülírják az »igazságosság politikai koncepcióját«. Erre mindig gondolni kell.
E »lokális igazságosság« szintjén mûködô szervezetek autonómiájának a keretfeltételeit,
és a határait a »politikai szintû igazságossági koncepció«, és a »háttérigazságosság« jelöli
ki. E határokat egy demokráciában minél tágabbra kell szabni; s ezen belül az a jó, ha az
intézmények minél függetlenebbek és önálóbbak. Ugyanakkor a polgárok, és a társadalmi
igazságosság védelmében észre kell venni, és közbe kell avatkozni, ha a lokális igazságossági
döntések akár explicit, akár implicit módon elkezdik felülírni a politikai igazságossági koncepciót. Például egy kórháznak tág tere van abban, hogy szakmailag hogyan alakítja ki a
várólistáit. De ezt az érintett személyek tényleges egészségi állapota alapján, objektiválható
egészségi szükségletek alapján kell tegye. Itt a specifikus részleteket tekintve, sokféle megoldás lehetséges és elfogadható. A probléma akkor keletkezik, ha az derül ki, hogy valójában nem az egészségi állapot, és a szükségletek alapján, hanem más, irreleváns szempontok alapján kerülnek sorra, vagy nem kerülnek sorra a betegek (hálapénz, egyéni
szimpátia, politikai befolyás, kölcsönös szívesség, és viszontszívesség-tevések stb.). Meg
kell jegyezni, hogy számos lehetôség van arra, hogy az ilyen ügyek idôben feltûnjenek, és
megfelelô módon kezelve legyenek (pl. a panaszos ügyek összegyûjtése, regisztrálása, kivizsgálása, kezelése).
A legsúlyosabb diszfunkció az, amikor egy nagymértékben autonóm, de közcélú
intézmény mûködése, a létezésének indokát jelentô közcélok és alapfeladatok megvalósítása helyett, valójában öncélúvá válik, és nem közcélokat, hanem saját maga (vagy
a menedzsment) egyéni öncéljait kezdi el megvalósítani. Ilyenkor van az, amikor a be-
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tegek, hallgatók, ügyfelek úgy érzik, hogy nem a kórház, egyetem, szervezet van ô
értük, hanem mintha ôk lennének ezekért az intézményekért. Az ilyen esetekben a
mûködés, és a döntések mindig összeütközésbe kerülnek a politikai igazságosság elveivel, túlterjeszkednek az autonómia határain, és ilyenkor az »igazságosság politikai koncepciója« értelmében a társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi szempontok érvényesítése érdekében közbe kell avatkozni. Ez nem az autonóm mûködésbe való
beavatkozás, mert a probléma lényege épp az, hogy az adott szervezet már rég túllépte
az autonómiája kereteit adó »háttérigazságosság« határait.
Egy civilszervezet, vagy egy egyházi szervezet kapcsán elegendô, ha a polgár – a
»lelkiismeret szabadsága«, a »társulás szabadsága«, a »helyváltoztatás szabadsága«
jegyében – önkéntesen kilép a szervezetbôl. Beavatkozni akkor kell, ha az érintett szervezet nem hagyja távozni, kilépni a polgárt. Ugyanakkor egy kórház, vagy egy egyetem
esetében, általában nem lehet önkéntes távozással megoldani a kérdést. Mire a polgár
egyáltalán érzékeli, hogy probléma van, addigra már sokszor meg is történt a kár, és
az sokszor jóvátehetetlen és visszafordíthatatlan. Ezért, ilyenkor komoly szabályozásra,
ellenôrzésre lehet szükség, a bajok kialakulásának megelôzése érdekében. Minél kevésbé jelent megoldást az érintett polgár önkéntes távozása, és minél inkább irreverzibilis, jóvátehetetlen, és egyedi jellegû az a kár, amit az adott intézmény az alkalmatlan,
vagy tisztességtelen mûködésével okozhat, annál hamarább kell közbe lépni.8
Az egyes szektorokra, szervezetekre specifikus jogszabályok, szabályozási, irányítási,
minôségellenôrzési, minôségbiztosítási rendszerek (és esetenként hatóságok), továbbá
az ezeket is rendszerbe foglaló szakpolitikai szintek, valójában a »lokális igazságosság«,
és az »igazságosság politikai koncepciója« szerinti össztársadalmi szintû igazságosság
érintkezési felületein keletkezô problémáknak az adott szektorra, szervezetre, és szakpolitikára specifikus megoldásával, és finomhangolásával is kell(ene), hogy foglalkozzanak. Ez azonban akkor, és csakis akkor értelmezhetô és valósítható meg, ha a társadalmi igazságosság kérdései az »igazságosság politikai koncepciója« szintjén – a
»nyilvánosság kritériumainak« megfelelôen, közmegegyezéssel, és a mérsékelt »átfogó
doktrínák átfedô konszenzusával« – tisztázottnak, és rendezettnek tekinthetôk. Visszautalunk azokra a korábbi fejezetekre, amelyekben kifejezetten a technikai, és a stratégiai
szintek összekeveredésének és összekeverésének a problémáiról írtunk.9 Itt, ez a prob8

Az egyedi és irreverzibilis, nehezen, vagy egyáltalán nem korrigálható potenciális károk értelmezéséhez,
gondoljunk például arra, hogy csak egyszer lehet tévedésbôl a beteg jobb lába helyett, a bal lábát amputálni, vagy a jobb veséje helyett, a bal veséjét eltávolítani. De az az egyéni kár is nehezen, rendkívüli
személyes költségek árán korrigálható, ha mondjuk egy egyetem, vagy fôiskola 3-5 éves képzése során,
tévtanokat hirdet, vagy teljesen használhatatlan tudást és diplomát ad ki, és ez csak utóbb derül ki.
Sokaknak nincs újabb 3-5 évük sem, és elegendô anyagi hátterük sem arra, hogy a következô egyetemi
diplomaprogram, majd hátha használható tudást és diplomát fog adni nekik. A már elvesztegetett, illetve ellopott 3-5 évet, pedig senki nem tudja visszaadni az érintett fiataloknak.
9
A technikai és az elvi stratégiai szintek összekeveredése, egy szinte mindent átható problémát jelent,
különösen a nyilvánosság kritériumainak megfelelô, közös és nyilvános »politikai szintû igazságossági
koncepció« és közös és nyilvános morális viszonyítási rendszer hiányában. A »közös és nyilvános politikai igazságossági koncepció« hiánya, megteremti a lehetôséget a legkülönbözôbb partizántörekvések
számára, hogy ki-ki a maga igazságosság koncepcióját látszólag technikai, technokrata javaslatok for-
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léma köszön vissza. A »lokális igazságosság« problémái a technikai és szakpolitikai
szintek, fontos és jelentôs kérdései, de ezek nem értelmezhetôk, és nem rendezhetôk el
addig, amíg a stratégiai szintet jelentô elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
kérdések »nyilvánossági kritériumoknak« megfelelô, és »átfedô konszenzussal« (12.7.§;
21.§) történô rendezése nem történik meg. Amíg, az ebben az értelemben vett stratégiai
szint rendezetlen, addig nincsenek keretek, nincsenek »morális viszonyítási pontok«,
és nincs »morális zsinórmérték«. Addig a valóságosan jót rossznak, a kártékonyt hasznosnak, a hasznosat feleslegesnek, a lényegtelent fontosnak, az önérdeket közérdeknek,
a közérdeket pedig elhanyagolható mellékszempontnak lehet mondani.

E

BBÔL A GONDOLATMENETBÔL AZ IS KÖVETKEZIK, HOGY nemcsak a »globális
igazságosság« kérdéseivel nem tudunk, és nem akarunk ebben az írásban mélyebben foglalkozni, de a »lokális igazságosság« kérdéseivel is csak egy-egy példa, vagy
konkrét probléma kapcsán fogunk foglalkozni. Ebben a részben, kifejezetten csak azért
tértünk ki egy kicsit bôvebben a »globális igazságosság«, és a »lokális igazságosság«
kérdéseire, hogy ezzel is érthetôbbé tegyük, hogy a mi központi témánkat jelentô társadalmi igazságosság, az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai
koncepciója«, mire vonatkozik pontosan és miért.
Továbbá, az »igazságosság három szintjének« a tisztázása, remélhetôen arra is magyarázatot ad, hogy bizonyos igazságossági kérdésekkel (például igazságos és igazságtalan háborúk, nemzetek, népek közötti kapcsolatok, menekültügy, globális klímaváltozás, és a környezet problémaköre, egyes társadalmon belüli szervezetek mûködésének
egyes igazságossági kérdései, szakpolitikákkal kapcsolatos részletek stb.), miért csak
érintôlegesen foglalkozunk, illetôleg hogyan függ össze az itt tárgyalt társadalmi igazságosság politikai koncepciójának a kérdésköre ezekkel a lokális, illetve globális igazságossági kérdésekkel.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy nem a »globális igazságosság«, vagy a »lokális igazságosság« kérdéseinek a fontosságát becsüljük le, vagy tagadjuk azzal, hogy ebben az
írásban csak érintôlegesen térünk ki ezekre. Arról van szó, hogy mélyen egyetértünk
Rawls álláspontjával, amely szerint az emberek mégiscsak egymástól – nyelvileg, kulturálisan, történelmi hagyományokat tekintve stb. – némileg elkülönült társadalmakban
élnek (a globalizáció minden hatása és következménye ellenére is); s így a társadalom,
és a »társadalmi együttmûködés« feltételeinek igazságosságát, tehát tisztességességét elôször ezen a »lokálisnál«, és parciálisnál magasabb és teljesebb, de a »globálisnál« kisebb
és kezelhetô össztársadalmi szinten kell elôször rendezni. Azért, mert ez az a szint,
ami az azonos kultúrájú, hagyományú, nyelvû, identitású emberek azon szervezôdési
szintje, ahol a »társadalmi együttmûködés«, mint olyan értelmezhetô, és ahol a társadalmi igazságossági problémákat (a globalizáció ténye által meghatározott keretfeltételek között) az »igazságosság politikai koncepciójának« megfelelô kialakításával, és érvényesítésével a mi hatókörünkben, és a mi hatalmunkban áll tisztázni és rendezni.

májában megpróbálja becsempészni a közpolitikai folyamatokba. Ezért az írásban több helyen is, újra
és újra elôjön ez a probléma, a különféle fontosabb problémakörök kapcsán (például: 1.7.§; 5.4.§;
6.2.§; 7.§; 8.1.§).
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Addig, amíg egy társadalomban a gyermekéhezés, a hajléktalanság, az elkerülhetô
megbetegedések és az elkerülhetô halálozás, az egzisztenciális félelem és az egzisztenciális biztonság hiánya, a kilátástalanság és a reménytelenségérzés, olyan méretekben
fordul elô, hogy az már egyáltalán észrevehetô, mérhetô társadalmi méretû problémát
jelent, és ezeken – megfelelô társadalmi összefogással – az adott társadalomnak a hatalmában áll változtatni, a társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség kérdéseinek
a rendezésével, addig véleményünk szerint, ezekre a saját hatókörünkben lévô problémákra kell fókuszálni. Egyrészt azért, mert a »lokális igazságosság« kérdései (például
szakpolitikai kérdések) rendbetételének ez a feltétele, azaz itt még egy logikailag is
szükségszerû sorrendiség is tettenérhetô. Másrészt a »globális igazságosság« rendkívüli
fontosságú és súlyú kérdéseihez csak közvetetten tudunk hozzájárulni. Egy adott társadalomnak nem áll hatalmában ezeken egymagában, érdemben javítani, viszont annál
alkalmasabb, képesebb és hitelesebb módon tud, bármely társadalom bekapcsolódni
a globális kérdések rendezésébe, minél nagyobb rend van a saját háza táján. Ez a gondolat nem egyedi és nem új keletû. Érdemes felidézni Kölcsey Ferenc intelmeit, amelyet
unokaöccséhez Kölcsey Kálmánhoz intézett.
…Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhetetlen feltétele. Az emberiség
egésze nem egyéb számtalan háznépekre oszlott nagy nemzetségnél, melynek mindegyik
tagja rokonunk, s szeretetünkre és szolgálatainkra egyformán számot tart. Azonban jól megértsd! – az ember véges állat, hatása csak bizonyos meghatározott körben munkálhat. Azért
ne hidd, mintha isten bennünket arra alkotott volna, hogy a föld minden gyermekeinek egyforma testvérök s a föld minden tartományinak egyforma polgáruk legyünk. A nap temérdek
égitesteket bevilágít, de a világegyetem minden részeire mégsem hat ki: így az ember, ha
nagy erôt nyert örökül, s erejének megfelelô állást vôn a sorstól, ezrek, sôt milliomok elôtt
jótékony napként világíthat; de az egész emberi nemre jóltevô behatást gyakorolni, az a nagyok legnagyobbikának sem adaték. Sohasem tudtam megérteni: kik azok, kik magokat
világpolgároknak nevezik? Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört
tölthet meg fényével; s ha egy helyrôl másra hurcoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk. Minden, ami szerfeletti sok részre osztatik, önkicsinységében enyészik el. Így a szeretet. Hol az ember, ki magát a föld minden országainak szentelni akarván, forró
szenvedelmet hordozhatna irántok keblében? Leonidás csak egy Spártáért, Regulus csak
egy Rómáért, Zrínyi csak egy Magyarországért halhatott meg. Nem kell erre hosszú bizonyítás; tekints szívedbe, s ott leled a természettôl vett tudományt, mely szerelmedet egy háznéphez s ennek körén túl egy hazához láncolja.
Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (1837)

M

ÉG EGY OKA VAN ANNAK, HOGY

RAWLS ÁLLÁSPONTJÁT OSZTJUK A
illetôleg abban a sokak által, sokféleképpen vitatott kérdésben, hogy milyen szinten kell megalkotni a társadalmi igazságosság politikai koncepcióját: az egyes társadalmak szintjén vagy globálisan, mintha a
Földön élô összes ember egyetlen globális társadalom tagja lenne. Mint említettük, réKOZMOPOLITIZMUS KÉRDÉSÉBEN;
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góta, sokak által, sokféleképpen, és számos liberális filozófiai irányzat által is sokat vitatott az a kérdés, hogy az »igazságosság politikai koncepciója« alapvetôen a társadalom,
azaz egy nemzet szintjén kerüljön-e rendezésre, majd azt követôen annak a megfelelô
adaptációjával kerüljenek megfogalmazásra a »globális igazságosság elvei«; vagy pedig
lévén, hogy például a kozmopolitizmus koncepciója szerint, végsô soron minden ember
egyenlô, ezért a társadalmi egységek korlátainak figyelembe vétele nélkül egybôl, eleve
egyetlen globális igazságossági koncepció kerüljön megfogalmazásra, úgy mintha minden
ember egy közös társadalom tagja lenne.10
Emmanuel Kant (1724–1804) Az örök béke (»Zum ewigen Frieden, Ein philosophischer Entwurf«) címû írásában (1795) elemezi a kozmopolitizmus bizonyos nézeteit, és egy világkormány esetleges létrejöttének értelmét, lehetôségeit, konzekvenciáit.
Kant elemzése szerint11 egy világkormány létrejötte nemkívánatos, mert vagy egy elnyomó globális despotizmusba torkollik, vagy egy olyan törékeny, instabil világbirodalom
jönne létre, amelyben folyamatos polgárháborúk dúlnának abból eredôen, hogy a különbözô régiók és kultúrák idôrôl idôre megpróbálnák kivívni politikai és kulturális autonómiájukat (KANT, 1795), vagy esetleg megpróbálnának dominánssá válni. Egy
igazságos világrend valószínûleg sokkal inkább úgy valósítható meg realisztikusan, ha
az egyes társadalmak kialakítják a maguk – saját kultúrájukba illeszkedô – igazságos
és tisztességes társadalmi együttmûködési rendszereit. Ezt követôen, ezek a valamilyen
elfogadható »politikai igazságossági koncepció szerint jól elrendezett társadalmak« kialakítják egymás között az igazságos együttmûködés feltételeit.
Megjegyzendô, hogy a globális igazságosság szintjén még csak a teljes demokrácia sem
biztos, hogy elôírható minden társadalom számára követelményként. Ezért is jelenik meg
a »tisztes társadalom« (»decent-society«) fogalma. (MARGALIT, 1998.) Az ilyen értelemben »tisztes társadalom« az, amelyik ugyan nem alkotmányos demokráciában mûködik,
de minimum feltételként az összes alapvetô emberi jogot tiszteletben tartja. A »szabad emberhez méltó demokratikus«, és a – legalább az alapvetô emberi jogokat tiszteletben tartó
– »tisztes társadalomnak« (»decent society«) tartható társadalmak, és népek között lehetséges az igazságos, tehát tisztességes együttmûködést kialakítani. (RAWLS, 1999.) Vegyük
észre, hogy nemhogy a globális igazságossági rendszernél, hanem az ahhoz képest lényegesen „visszafogottabb”, az igazságos társadalmak tisztességes együttmûködésére épülô
globális együttmûködési rendszer esetén is, el kell kezdeni szûkítgetni, redukálni a követelményeket a megvalósíthatóság érdekében. Például már el kell kezdeni arról gondolkodni,
hogy „jó-jó, ha nem is demokratikus a társadalom, de akkor is legalább tartsa be az emberi
jogokat” (vö.: »decent societies«).

10

Mint már írtuk: a jelenlegi menekültválság kapcsán kialakult megosztottság, és politikai ellentétek
mélyén is meghúzódik – sok más mellett – ez, a kozmopolitizmus globális igazságossággal kapcsolatos koncepciója körüli, régóta le nem zárt vita.
11
Immanuel Kant (1795): Perpetual Peace: A Philosophical Scetch: I. On the Disagreement between
Morals and Politics in Relation to Perpetual Peace & II. On the Agreement between Politics and
Morality according to the Transcendental Concept of Public Right, Kant Political Writings in Cambridge Text in the History of Political Thought, 18th ed., 2007.
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Emellett fontos észben tartani azt is, hogy az »igazságos mint tisztességes«, »szabad
emberhez méltó demokratikus társadalmakban« élô polgárok számára nemcsak az ember
emberi mivoltából eredô, és a személyétôl elidegeníthetetlen »alapvetô emberi jogok«
garantáltak, hanem ezen felül, számos, más szintén a személyétôl elidegeníthetetlen jog
és lehetôség megfogalmazásra kerül, amelyek alapja nem a személy emberi mivolta,
hanem a polgárok társadalmi együttmûködésben való »teljes körû normál funkcionálóképességgel való részvétele«. Másképp fogalmazva: a társadalom szintjén megfogalmazott (azaz nem globális) »politikai igazságossági koncepciókban«, az »alapvetô emberi
jogoknál« lényegesen szélesebb és bôvebb az alkotmányosan garantált szabadságjogok,
jogok és lehetôségek köre (14.§).
Gondoljunk csak abba bele, mi történne, hogyha nem társadalmanként hoznánk
létre, az adott társadalomban meghatározó módon jelenlévô »átfogó doktrínák átfedô
konszenzusán« alapuló »politikai igazságossági koncepciót«, hanem mindjárt globálisan,
az egész emberiséget egyetlen társadalomnak véve, akarnánk egyetlen globális »átfedô
konszenzust«, és ezen alapuló »globális politikai igazságossági koncepciót« kialakítani.
Nem az történne-e, hogy a folyamat végére, szinte minden alapvetô fontosságú társadalmi igazságossági alapelvet, normát, szabályt el kell hagyni, vagy jelentôsen redukálni
kell, mert különben nem alakítható ki az a globális szintû »átfedô konszenzus«, ami az
»igazságosság globális politikai koncepciójának«, a békés úton történô elfogadtatásához
szükséges? Félô, hogy ha minden igazságossági elvet úgy alakítunk, hogy azok az egész
emberiségre egyöntetûen tudjanak vonatkozni, egyetlen globálisan érvényes »átfedô
konszenzus« alapján, akkor az, ami végül az emiatt redukált igazságossági alapelvekbôl
az »átfedô konszenzus« szerinti »globális politikai igazságossági koncepcióban« benne
marad, már olyan lenne, mintha már nem is lenne semmilyen igazságossági elvünk.
Ha ez így lenne, az azt is jelentené, hogy számos országban csak azért maradna el
számos társadalmi szinten rögzíthetô fontos igazságossági alapelv bevezetése, megvalósítása, vagy azért kellene már létezô jogokat az egységes globális igazságossági koncepció létrehozhatósága érdekében visszavonni, mert vannak más olyan országok, ahol
mondjuk ennek még a negyede is túl sok lenne.
Ezért is van az, hogy mégiscsak a társadalmak szintjén kell az adott társadalomban
jelenlévô mérsékelt »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« alapján kialakítani az »igazságosság politikai koncepcióját« rendezni a társadalmi igazságosság mint tisztességesség
(justice as fairness) alapelveit, és rendbe tenni az adott társadalmakat. Ezt követôen,
ezek között az »igazságosság politikai koncepciója« szerint »jól rendezett társadalmak«
között lehet, és kell kialakítani a népek és társadalmak közötti tisztességes, és igazságos
együttmûködés feltételeit. Úgy tûnik, hogy egy társadalomnál, illetve országnál kisebb
egységekben nem lehet megteremteni a jó élethez, és jó mûködéshez szükséges feltételeket, ugyanakkor egy társadalomnál, illetve országnál nagyobb egység, legvalószínûbb
módon, területenként szétszabdalódott modern „poliarchiává” (több hatalmi központú
rendszerré) alakulna. (DAHL, 1982) – vagy, ahogyan Immanuel Kant (1724–1804)
írja Az örök béke (1795) címû munkájában egy világkormány, globális elnyomórendszerébe torkollana. (KANT, 1795.)
Ezek a megfontolások is azok közé az okok közé tartoznak, amelyek miatt, mi is
alapvetôen a »társadalmi szintû politikai igazságossági« kérdésekre fókuszálunk, és –
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az ebben a részben írtakon túlmenôen – mind a »globális igazságosság«, mind a »lokális
igazságosság« kérdéseit félretesszük, azzal, hogy ezek is rendkívül fontosak, de elsôként
az adott társadalom össztársadalmi szintjén szükséges rendezni az igazságos, tehát tisztességes »szabad emberhez méltó« mûködés, és a társadalmi igazságosság kérdéseit,
mert ez az elôfeltétele mind a »lokális igazságosság« rendezésének, mind annak, hogy
egy adott társadalom hiteles, és elhihetô módon, érdemben és valódi hozzáadott értéket
felmutatva, részt tudjon venni a »globális igazságosság« kérdéseinek a rendezésében.
Ezek a »globális igazságossági« kérdések, az ebben részben kifejtettek miatt, csak a társadalmi szintû politikai igazságossági koncepció rendezését követôen kezelhetôk értelmesen
és hitelesen. Egészen pontosan, mit is akarhatna egy olyan ország morális alapon elvárni
a többi országtól és társadalomtól, a »globális igazságosság« kérdéseiben, amelyik képtelen
arra, hogy a saját háza táján rendezze a saját szuverén hatáskörében lévô társadalmi szintû
igazságossági, tehát tisztességességi kérdéseket? Még egyszerûbben: egy tisztességtelenül,
és igazságtalanul mûködô társadalom és ország politikai vezetésének, és kormányzatának
a »globális igazságosságért« való aggódása, fellépése; s a más országokkal szemben támasztott morális elvárása hiteltelen, értelmezhetetlen, inadekvát és irreleváns. Mindezen megfontolásaink következménye, hogy számos olyan ismerôs téma, mint például globalizációs
igazságosság, globális klímaváltozás különbözô kérdései, vagy szakpolitikai részletkérdések
ebben a szövegben nem szerepelnek.

9.3.§ A társadalom alapvetô struktúrájának leírása
szándékosan elnagyolt

B

IZONYÁRA FELTÛNT, HOGY A »TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJA«
(»BASIC STRUCTURE«), A »HÁTTÉRIGAZSÁGOSSÁG« (»BACKGROUND JUSTICE«) (9.6.§; 18.§), VAGY AKÁR AZ »IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJA«
KAPCSÁN MEGLEHETÔSEN „LAZA ÉS TÁG” MEGHATÁROZÁSOKAT ADTUNK, és
meglehetôsen elnagyolt megfogalmazásokkal éltünk. Ez nem véletlen. Célja és értelme
van. Az »igazságosság politikai koncepciójának« a szerepe nem az, hogy minden egyes
társadalmi igazságossági kérdésben precízen elôírja, hogy mi a pontos teendô, és mi a
megoldás.12 Ez nem a Tízparancsolat. Ehelyett egy értelmezési keretet próbál meg adni
ahhoz, hogy hogyan ismerjük fel, és hogyan értelmezzük a »társadalmi igazságosság
mint tisztességesség« problémáit; valamint milyen megközelítéssel, és milyen alapvetô

12

Ráadásul számos olyan kérdés van, amikor teljesen tisztességes és jó szándékú emberek, eltérô tapasztalataiknál, eltérô prioritásaiknál, a fontosnak tartott dolgok eltérô súlyozásánál, és hasonlóknál
fogva, teljesen eltérô megoldásokra jutnak. Ez a »méltánylandó véleménykülönbség, és egyet nem
értés ténye« (»The Fact of Reasonable Disagreement«) (12.6.§). Ilyenkor az emberi ítélôképesség
korlátai (»Burdens of Judgements«) (12.5.§) miatt, nem is lehet megtalálni az egyetlen igaz, tartalmilag helyes megoldást. Ilyen esetekben a »tartalmi igazságosság« helyett a »procedurális igazságosságra« (»procedural justice«) (12.§; 19.§) kell hagyatkozzunk. E fontos kérdéskörre a késôbbiekben visszatérünk, a »közügyekben folytatott, közcélú nyilvános érvelés« (»public reason«)
(19.§) kapcsán.
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elvi megfontolások mentén próbáljunk megfelelô megoldásokat találni ezekre. Ennélfogva
a »társadalom alapvetô struktúrája«, és az általa érvényesülô »háttérigazságosság« is meglehetôsen lazán kerül megfogalmazásra. Itt nem az egyes elvek, értékek relativizálásáról
van szó. Különbözô helyzetekben és idôszakokban, különbözôek lehetnek a hangsúlyok.
Személyenként, helyzetenként, idôszakonként különbözhet az, hogy az egyidejûleg releváns és fontos dolgokat egymáshoz képest, ki mennyire tartja fontosnak, azaz változó az
egyidejûleg fontos dolgok súlyozása, priorálása. Különbözô idôszakokban, a társadalmi,
gazdasági, technológiai fejlôdés következményeként, eddig nem ismert problémák jelenhetnek meg, vagy más és más problémák kerülnek elôtérbe. Például az ipari forradalom,
és a munkabérbôl megélni kényszerülôk tömegeinek megjelenése elôtt, számos, ma érvényes társadalmi igazságossági probléma még ismeretlen volt.
Gondoljunk abba bele, hogy mi is lenne a következménye annak, ha nagyon pontos,
és szigorú meghatározásokkal és definíciókkal élnénk az »igazságosság politikai koncepciójában«, amely elvben több generációra vonatkozik! Nem lehet ugyanis figyelmen
kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a jövôre vonatkozóan számos döntô fontosságú információnk hiányzik; jövôbelátó képességünk pedig nincs. Az »igazságosság politikai
koncepciója« viszont, a »társadalmi együttmûködés tisztességes és igazságosságos feltételeinek« a »generációkon át érvényes« elveit, normáit, szabályait kell megfogalmazza.
Így, ha – a jelenlegi tudásunk, valóságérzékelésünk és elôítéleteink alapján – több generációra vonatkozóan túlzottan részletes, túlspecifikált megfogalmazásokkal élnénk,
akkor a jövôre vonatkozó bizonyos helyzetek, problémák bekövetkezésérôl, vagy nem
bekövetkezésérôl olyan értékítéletekkel élnénk, és olyan döntéseket hoznánk, amelyeknek igencsak megkérdôjelezhetô az érvényessége, mert az információs probléma miatt
nincs érvényes ismereti alapja. Emellett a jelenben is fennáll a veszélye annak, hogy
túldefiniáljuk az »igazságosság politikai koncepcióját«.

Ö

sszességében, azért szándékosan elnagyolt az »igazságosság politikai koncepciójának«, a »társadalom alapvetô struktúrájának«, és a »háttérigazságosságnak« a
meghatározása, hogy az »igazságosság politikai koncepciója« soha ne merevedhessen
be életidegen, és valóságidegen dogmává; rugalmasan lehessen alkalmazni azokra a
helyzetekre, amelyeket ismerünk, mert benne élünk; és ne azokról a helyzetekrôl hozzunk elôzetes (és szükségképpen információhiányos és elôítéletes) döntéseket, amelyeket nem ismerünk. Az »igazságosság politikai koncepcióját« emberek alkotják meg, aktuális legjobb tudásuk szerint; s ezért sem vállalkozhat arra, hogy tízparancsolat-szerûen
nyilatkoztassa ki a pontos teendôket, az idôk végezetéig szóló örökérvényû intelemként.
Ehelyett lehetôleg »generációkon át érvényes« elvi alapokat, és értelmezési kereteket
kell adjon ahhoz, hogy egy akármilyen helyzetben – a látványos, de kevéssé releváns
körülményektôl függetlenül – fel tudjuk ismerni, ha egy társadalmi igazságossági probléma áll fenn, tudjuk értelmezni, definiálni, és ki tudjuk rá alakítani az elvszerû, és az
»igazságosság politikai koncepciójának« megfelelô megoldást.
Emellett, arról a nagyon is gyakorlati szempontról sem szabad megfeledkezni, hogy
az »igazságosság politikai koncepciójának« alapvetô célja, hogy alkalmassá tegye magát
a »mérsékelt átfogó doktrínák átfedô konszenzusára«. Minél több dologra terjed ki az
»igazságosság politikai koncepciója«, minél részletesebben, és minél precízebben defi-
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niálja a »társadalmi együttmûködés igazságosság és tisztességes feltételeit«, annál nagyobb az esélye annak, hogy messze túlterjeszkedik saját határain, és annál kisebb az
esélye az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« létrejöttének (21.§), és annál kevésbé
lesz képes megfelelni a »stabilitás kritériumainak« (20.2.§), és a »jó okok miatt létrejövô
stabilitás követelményeinek« (21.1.§).

9.4.§ Négy nézôpont: az alkotmány feletti,
az alkotmányozó, a törvényhozó,
és a jogalkalmazói, bírói szakasz

G

ONDOLJUNK AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ALKOTMÁNYÁRA. Meg-

lehetôsen rövid dokumentum. Az alkotmány elfogadása óta eltelt több, mint
kétszáz év alatt az országuk elnyomott, és elmaradott gyarmatból, a világ elsô számú
szuperhatalmává vált. Az 1787. május 25. és szeptember 17. között megalkotott, majd
1787. szeptember 17-én benyújtott, és 1788. június 21-én ratifikált alkotmánynak a
megszületése óta, összesen 27 ratifikált módosítása, kiegészítése volt csak.13 (MILLER,
2012.) Ez meglehetôs nagy stabilitást jelez, ha figyelembe vesszük, hogy vannak országok, ahol akár évente is módosítják az alkotmányt. Ha az 1789-es nagy francia forradalomra, vagy az 1917-es szovjet forradalomra gondolunk, láthatjuk, hogy más hasonló léptékû, és potenciálisan hasonló jelentôségû forradalmak, vagy elbuktak, vagy
teljesen téves fejlôdési pályára kerültek. Azaz egyáltalán nem magától értetôdô, hogy
egy ilyen léptékû – és lényegében elôzmények nélküli – változtatási kísérlet sikerrel jár,
és hosszú távon is stabilnak, mûködôképesnek és fejlôdôképesnek bizonyul.
A történelmi tények azt igazolják, hogy az Amerikai Egyesült Államok a viszonylag
rövid, nem túlspecifikált alkotmányával, és a csak 27 kiegészítésével egészen sikeres,
és stabil demokratikus fejlôdésen ment át. Egy teljesen más történelmi, politikai, gazdasági, társadalmi helyzetben több száz éve megalkotott alkotmány teljesen más korszakok, teljesen más körülményei között is sikeresen, és alkalmas módon be tudta tölteni
azt a szerepet, amire szánták. (MILLER, 2012.) Nem arról van szó, hogy ez maga az
abszolút tökéletesség. George Washington így írt errôl unokaöccsének Bushred Washingtonnak 1787. november 10-én, pár héttel azt követôen, hogy hazatért otthonába,
Mount Vernonba a philadelphiai alkotmányozó gyûlésrôl. (LILLBACK, 2008.)
Még az Alkotmány leghívebb barátai és legelszántabb támogatói sem tudnák azt mondani,
hogy az Alkotmány mentes lenne számos tökéletlenségtôl; de ezek a hibák elkerülhetetlenek… (Az Alkotmány barátai) tudatában vannak, hogy a gonosz, ezekbôl a tökéletlenségekbôl bújhat elô, és ha ez bekövetkezik, meg kell találni rá a megfelelô megoldást… Je13

A 27 kiegészítés valójában csak 17. Az elsô 10 kiegészítés az alapvetô jogokat meghatározó Bill
of Rights tételeit tartalmazta. Ezt az alkotmánnyal lényegében szimultán alkották meg, és fogadták
el (ratifikálásra benyújtva: 1789. szeptember 25., ratifikálva: 1791. december 15.). Ezek tehát,
nem tekinthetôek az alkotmány utólagos módosításának. A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy
létezik néhány (5-6) nem ratifikált, azaz nem hatályosult kiegészítés is.
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lenleg viszont nem tudunk ezzel mit kezdeni … a késôbbiekben a Nép … a tapasztalatai
alapján el tudja majd dönteni, hogy kell-e valamit módosítani, és ha igen, mit kell módosítani az Alkotmányon. Nem gondolom, hogy bármennyivel is lelkesebbek, ihletettebbek,
bölcsebbek, vagy erényesebbek lennénk, mint az utánunk következô generációk lesznek…
George Washington: Levél unokaöccsének Bushred Washingtonnak
(1787. november 10.)

Az Amerikai Egyesült Államok Alkotmányát, és az alapjogokat rögzítô »Bill of
Rights«-ot megalkotói, a legjobb tudásuk szerint készítették. Tudatában voltak annak,
hogy a mû messze nem tökéletes. A lényeg viszont az, hogy az Alkotmány és a »Bill
of Rights« megfelelt annak, hogy egy lényegében »átfedô konszenzussal« elfogadott,
»nyilvános«, és közmegegyezésnek örvendô alapdokumentuma legyen egy olyan köztársasági formában mûködô alkotmányos demokráciának, és új társadalmi, gazdasági
és politikai mûködési modellnek, amelynek akkor, abban az idôben még semmilyen
érdemi történelmi elôzménye nem volt. Ne feledjük el, hogy az alkotmányos, demokratikus rendszert, elôzetes történelmi tapasztalatok nélkül tervezték meg, alig pár évvel
a nagy francia forradalom kitörése elôtt!
Hogyan tudott ennek az elvárásnak az új alkotmány megfelelni? Erre a kérdésre a
válaszhoz az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« egy újabb fontos gondolati építôelemére is ki kell térni. A fontos innováció az volt, hogy soha nem
akartak magában az alkotmányban túl sok mindent, és túl részletesen rögzíteni. (MADISON és mtsai, 1788.) A hosszú távú stabilitás és fejlôdés biztosítására, eleve évszázadokra készítették az alkotmányt. Minden bizonnyal tudták, hogy ez alatt az idô alatt
számos olyan dolog, helyzet elôfordulhat, amelyet még csak el sem tudnak képzelni az
alkotmány készítésekor. (BEEMAN, 2010.) Az olyan fejleményekre, mint például az
ipari forradalom, iparvállalatok, és nagytömegû bérbôl és fizetésbôl élô munkásságból,
és egyéb alkalmazottakból álló társadalom, multinacionális vállalatok kialakulása, globalizáció, biztosan nem gondoltak. Ezért eleve nem az alkotmányon keresztül akartak
mindent szabályozni. Ehelyett az aktuális helyzetnek megfelelôen, az alkotmány keretei
között részletszabályokkal (törvényekkel, rendeletekkel) „fordították le”, a mindenkori
valós élet, mindenkor aktuális helyzeteire a releváns alkotmányos elveket és értékeket.
Továbbá, az egyes konkrét vitás kérdésekben az alkotmánybírósági szerepet is betöltô
legfelsôbb bíróság döntései, indoklásai, és jogértelmezései révén bôvült ki az alkotmány
újabb és újabb részletekkel, és vált alkalmassá újabb és újabb helyzetekre történô alkalmazásra.
Így, egy rövid, de a tapasztalatok alapján meglehetôsen sokféle helyzetre alkalmazható alkotmány alapján, tulajdonképpen egy folyamatos alkotmányos, és kulturális fejlôdés megy végbe évszázadok óta. Ennek eredményeképp az alkotmány ma már számos
olyan helyzetre, problémára is alkalmas elvi válaszokat ad, vagy ilyenek kidolgozására
ad alapot, amelyet az alapító atyák az alkotmány írásakor, még el sem tudtak volna
képzelni. Ugyanakkor az alapító atyák teljes mértékben tisztában voltak azzal, hogy
az általuk megalkotott alkotmánynak az idôk folyamán, az emberi gondolkodás, és a
társadalom fejlôdésével párhuzamosan szükségszerûen változnia kell. (ELLIS, 1996.)
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Nem vagyok híve a törvények és az Alkotmány gyakori változtatásának. De a törvények,
és az intézmények az emberi gondolkodás, és értelem fejlôdésével kéz a kézben együtt kell
haladjanak. Ahogyan ez utóbbiak egyre fejlettebbé, egyre felvilágosodottabbá válnak, ahogyan új felfedezések, új igazságok születnek, és ahogyan a vélemények, a viselkedés, és a
módszerek változnak a körülmények változásával, az intézményeknek is változniuk kell,
hogy lépést tartsanak az idôk változásaival. Mint ahogyan nem várhatjuk el egy felnôtt
férfitôl, hogy még mindig a kisfiúkori kabátjában járjon, ugyanúgy nem várhatjuk el egy
civilizált társadalomtól, hogy barbár elôdjeinek a kormányzati rendszere alatt maradjon.
Thomas Jefferson (1743–1826)

V

ALÓJÁBAN NÉGY ÉRTELMEZÉSI SZINTET ÉS NÉZÔPONTOT KÜLÖNBÖZTETÜNK MEG A POLITIKAI IGAZSÁGOSSÁGI KONCEPCIÓ SZEMPONTJÁBÓL.14

(i) alkotmányozás feletti (elôtti) szint, (ii) alkotmányozó, felhatalmazó szint, (iii) törvényhozási szint, (iv) jogalkalmazási és alkotmánybírósági, interpretációs szint.
(RAWLS, 2001.) Ez a négy szint egyben az igazságosság politikai koncepciójának
négy – egymásra épülô, egymást feltételezô, és egymással meghatározott kölcsönhatásban és iterációban lévô – megvalósítási szakasza is egyben (14.6.§).
Az »igazságosság politikai koncepciója«, a »társadalom alapvetô struktúrája«, és a »háttérigazságosság« egyetlen egységes rendszerként való mûködésének a megértése, és elképzelése szempontjából fontos tudni, hogy ezekkel a dolgokkal kapcsolatosan nem minden
létezô felmerülô kérdést és problémát egy szinten, egy ülésben, egyszerre, minden részletében, és örökre szólóan kell megoldani. Ráadásul számos jövôbeli problémát még csak
el sem tudunk képzelni. Egy olyan rendszerrôl van szó, amelyik kereteket és eszközöket
akar adni ahhoz, hogy a releváns problémákat felismerjük, definiálni tudjuk, és elvszerû
megoldásokat tudjunk rájuk találni – majd akkor, ha szembejönnek velünk.
Fontos kiegészítô gondolat, hogy az »igazságosság politikai koncepciója« alapvetôen
az alkotmányos rendszernek nem egy szintjén, hanem négy szintjén, mégpedig négy
különbözô funkciójú, hatáskörû, egymásra épülô, és egymás mûködését feltételezô
szintjén, illetôleg szakaszán át épül be a rendszerbe. Már most elôre bocsátjuk, hogy
ez a négy szint nemcsak bizonyos feladatmegosztást jelent, hanem a »hatalmi ágak
szétválasztásának, és függetlenségének« az elve, és az »alkotmányos fékek és ellensúlyok
rendszere« is, e négy szint rendszerszerû együttmûködésében kell, hogy érvényesüljön.

E

LSÔKÉNT AZ »ALKOTMÁNYOZÁS FELETTI SZINTRE« TÉRÜNK KI, az alkotmányos rendszer négy különbözô szintje, illetôleg egymásra épülô megvalósítási
szakasza közül. Ez az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«) (11.§), és a
»társadalmi szerzôdés« létrehozásának a nézôpontja, és értelmezési szintje; amely bizonyos értelemben a többi szint felett áll, egy olyan alkotmányos demokráciában, amely

14

Megjegyzendô, hogy ez a felosztás nem tévesztendô össze a hatalmi ágak szétválasztásának az elvével, illetôleg a fékek és ellensúlyok rendszerével, bár a felosztásban lényegében benne van a hatalmi ágak (törvényhozói, végrehajtói, bírói) szétválasztása is.
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„a népé, és a nép által a népért mûködik”.15 A »társadalmi szerzôdés« metaforájának
a logikája szerint, az »eredeti kiindulási állapotban« a teljes körû szabadsággal, korlátlan
jogosítványokkal rendelkezô, teljesen egyenlô személyek arról egyezkednek, hogy milyen feltételekkel lépjenek egymással társadalmi, közösségi szintû együttmûködésre,
annak érdekében, hogy a társadalmi együttmûködés révén, mindegyikük sorsa, élete,
lehetôségei jobbak legyenek, mint lennének akkor, ha teljesen szabad és egyenlô, viszont
egymással nem együttmûködô, atomizált individuumokként élnék életüket. Valójában
az itt meghatározott feltételrendszer keretei között, minden egyes résztvevô felad valamennyit a szabadságából és a jogaiból, attól a felismeréstôl vezettetve, és annak érdekében, hogy a közösségi, társadalmi együttmûködés minden egyes résztvevôjének lényegesen jobb lesz a sorsa akkor, ha együttmûködésre lépnek egymással, mint lenne
akkor, ha nem így tennének. Az »eredeti kiindulási állapotban« a felek, a »társadalmi
szerzôdésben« rögzítik, hogy milyen feltételekkel és milyen »igazságossági elvek« (14.§)
alapján adják fel szabadságuk és egyenlôségük egy részét, a társadalmi együttmûködés
révén elérhetô, minôségileg jobb élet reményében (11.§; 14.§). A polgárok egyénenként leadott, egyéni szabadságaiból jön létre a polgárok közösségének az a »kollektív
társadalmi hatalma«, amely révén, a közösség, társadalom szintjén számos olyan dolgot
meg tudnak valósítani a felek, amelyet egyénenként nem tudnának. E »kollektív hatalom« a polgárok „osztatlan közös tulajdonát” képezi, s minden egyes polgárnak a tulajdoni része egyenlô, ebben a »kollektív hatalomban«. Rögzíteni kell, hogy mi az, amit
a létrejövô »kollektív hatalom« semmilyen körülmények között nem tehet meg az egyes
polgárokkal szemben (szabadságjogok), mi az, amihez minden egyes polgárnak joga
van (alapjogok) (14.§), hogyan oszlanak meg a társadalmi együttmûködés terhei, és
a közösen létrehozott hasznok (»disztributív igazságosság«) (18.§), és milyen lehetôségeket kell biztosítson a közösség minden egyes tagja számára a késôbbiekben (14.§).
Ebbôl a nézôpontból nézve létezik egy, az »alkotmány és alkotmányozás feletti
szint« (»We the People«). (MADISON és mtsai, 1788.) Elsôdlegesen ezen a szinten,
és ebbôl a nézôpontból nézve történik a társadalmi együttmûködés igazságos, tehát
tisztességes feltételrendszerét meghatározó és szabályozó alapvetô értékek, célok, alapelvek, normák és igazságossági elvek azonosítása, formálása. Itt fogalmazódnak meg
azok az alapelvek, alapcélok, alapértékek, normák, amelyek az alapját jelentik annak,
hogy végül is mi kerül majd bele az alkotmányba. Lehetséges az is, hogy ezekbôl számos dolog nem a tételes jogi anyagba, hanem a preambuláris részbe kerül bele, ami,
még ha nem is jelent jogi kötelmet, de mégis rögzít alapvetô elveket, értékeket, ha úgy
tetszik, rögzíti egy társadalom és egy nemzet aspirációit. Ez, az »alkotmány, és alkot-

15

Itt a „We the People, For the People, By the People” elv jelenik meg. Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya a „We the People” kifejezéssel kezdôdik. A „We the People” kifejezi, hogy végsô soron maga
az alkotmány is a nép akaratából olyan, mint amilyen. A nép akarata az alkotmány felett áll. Ez az a logika, ami miatt egy »alkotmányozás feletti szintrôl« lehet beszélni. Abraham Lincoln (1809–1865) híres
gettysburgi beszédében (Gettysburg, Pennsylvania, 1863. november 19.) ezt az elvet, így fogalmazta
meg: Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the Earth. Azaz: a kormányzat, amely a népé, a népért van, és a nép által van, sohasem tûnhet el a földrôl. (Speeches and
Letters of Abraham Lincoln, 2015.)
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mányozás feletti szint« rendkívül fontos. Itt fogalmazhatók meg olyan nagyon fontos
alapértékek, alapelvek, alapcélok, amelyek alapján az is megítélhetô, hogy például
maga az írott alkotmány – függetlenül attól, hogy megírták, és a többség elfogadta –
egyáltalán megfelel-e az alkotmányossági követelményeknek. Másképp: ebbôl a nézôpontból ítélhetô meg, hogy maga az alkotmány nem alkotmányellenes-e.
E szint létezése egy nagyon fontos alkotmányos garancia a demokráciák védelmére.
Az a lényeges gondolat bújik meg itt, hogy nem maga az egyszer papírra vetett és egy
többség által jó, vagy rossz motivációval megszavazott alkotmány tényleges, és aktuálisan hatályos írott szövege az, amit abszolutizálni kell. Attól, hogy alkotmánynak hívnak egy teleírt papírt, és attól, hogy azt egyszer az aktuális többség megszavazta, még
nem biztos, hogy megfelel az erkölcs, az igazságosság és a tisztességesség követelményeinek, és egyáltalán nem biztos, az sem, hogy a társadalom alkotmányának tekinthetô. (BURKE, 1790b.) Az alkotmány írott szövegétôl függetlenül is léteznek ugyanis
olyan alkotmányos demokratikus elvek, értékek és célok, amelyek alapján az alkotmány
írott szövegétôl függetlenül megállapítható, hogy a társadalom mûködése igazságos,
tisztességes, demokratikus és alkotmányos-e.
Az igazat megvallva az összes emberi törvény csak magyarázó jellegû; ahhoz nincs hatalma,
hogy felülírja valódi igazságosság lényegét. … Az erkölcs sokkal fontosabb, mint a törvények,
mert a törvények az erkölcstôl függenek.
Edmund Burke (1729–1797)
Nincs annál nagyobb zsarnokság, mint amit a törvények védôpajzsa mögött az igazságosság nevében követnek el.
Charles de Secondat, Baron de Montesquieu (1689–1755): A törvények szellemérôl
(1748)

Arról sem szabad megfeledkezzünk, hogy önmagában az, hogy demokratikus keretek
között többségi szavazással megválasztanak egy adott politikai erôt, még egyáltalán
nem elegendô garancia a »szabad emberhez méltó mûködésre«. A társadalom éppen
kisebbségbe került része felett ugyanis a többség, demokratikus keretek között is súlyos
elnyomást és zsarnokságot tud megvalósítani (BURKE, 1790a), fôként akkor, ha minden egyes polgár jogainak és lehetôségeinek a tisztességes értéke nem biztosított
(RAWLS, 1999a), illetôleg nincsenek olyan megfelelô fékek, ellensúlyok, és a kisebbséget védô garanciák a rendszer mûködésében, amelyek ténylegesen megvédik a kisebbséget a többség zsarnokságától (LORD ACTON, 1877.):
A demokrácia egyetlen mindent átható széles körben elterjedt gonosza a többség zsarnoksága;
de sokkal inkább annak a pártnak a zsarnoksága, amely nem is mindig az igazi többség, és
amely a választásokon csalással vagy erôszakkal lett sikeres, és jutott hatalomra.
Lord Acton (1834–1902): The History of Freedom in Antiquity and The History of
Freedom in Christianity (1877)
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Egyetlen olyan országot sem nevezhetünk szabadnak, amelyet abszolút hatalommal kormányoznak; és ebbôl a szempontból nem érdekes az, hogy ez [az abszolút hatalom] abszolút királyi
hatalom-e, vagy abszolút törvényhozási hatalom, minthogy az emberekre nézve azonosak a következményei.
Thomas Paine (1737–1809): Four Letters on Interesting Subjects,
Separation of Powers (1776)

Alapvetô kérdés az is, hogy az írott alkotmány szövege maga nem demokráciaellenes-e,
nem alkotmányellenes-e, és egyáltalán tisztességes-e és igazságos-e? »A nép« (»We the
People«), aki a népfelség elve alapján a hatalom legfôbb birtokosa, ezt az alkotmányozó
hatalmát a közvetlen demokrácia keretében bármikor gyakorolhatja, és az érvényes alkotmányos és demokratikus alapértékek, alapelvek alapján felülvizsgálhatja, hogy az általa
ideiglenesen, és részlegesen átadott hatalom alapján tevékenykedô képviselôinek a többsége által elfogadott, írott alkotmány maga, nem alkotmányellenes-e. Itt nem a formális
követelmények „kipipálása”, vagy bizonyos formálisan biztosított, de a polgárok számára
valós értékkel nem bíró jogok megléte, deklarálása a fô kérdés. Az a fô kérdés, hogy tudnak-e ténylegesen élni az emberek a jogaikkal és lehetôségeikkel? Ezek a jogok valós értékkel bírnak-e a számukra, vagy csak formálisan deklarált jogok, amelyekkel nem tudnak
élni, ezért számukra olyan mintha nem is lennének? A demokrácia az adott társadalomban ténylegesen él, mûködik, virágzik, vagy pedig csak egy a formális követelményeknek
eleget tevô, szabad polgárhoz nem méltó, autoriter „nem demokrácia” mûködik, kiüresített, és elértéktelenített jogokkal és lehetôségekkel, a demokrácia díszletei között? Ez az
egyik lényegi különbség a »szabad emberhez méltó demokrácia«, és a »szabad emberhez
nem méltó rezsim« között. Ez – az »alkotmány és alkotmányozás feletti szint« – a népfelség
elvébôl következik. Az alkotmányt a nép alkotja meg; s a kormányzatot pedig az alkotmány hozza létre. A törvényhozási, a végrehajtási és az interpretációs szintek csak használják az alkotmányt, és az alkotmány keretei között alkalmazzák, részleteiben kifejtik,
interpretálják, és hasonlók, de nem ôk „csinálják” az alkotmányt.
Ki kormányozza a kormányzókat? A kormányzat bûntelenségének, és a kormányzók becsületességének a megtartása érdekében, a nép egyetlen egy erôre tud csak hagyatkozni: s ez
nem más, mint saját maga, azaz a nép. Ha kellôen informált, akkor a nép az, aki egymaga
képes megelôzni a hatalom megromlását, és képes restaurálni az ország törvényes és tisztességes mûködését, ha az netán letérne a helyes útról. A kormányzati hatalom legbiztonságosabb letéteményese a nép saját maga.
Thomas Jefferson (1743–1826)

Az »alkotmány és alkotmányozás feletti szint« gyakorlati haszna a »szabad polgárhoz méltó
demokrácia«16 védelmében rejlik. A történelem során, számos példát láthattunk arra, hogy
16

A »szabad emberhez méltó demokrácia«, és a »szabad polgárhoz méltó demokrácia« alatt ugyanazt
értjük. Esetenként szándékosan cseréljük fel az ember és a polgár szavakat, azért mert ily módon is
sugallni és hangsúlyozni akarjuk, hogy elidegeníthetetlen jogokkal rendelkezô emberekrôl, emberekrôl,
de egyszersmind morális követelésekkel, és felhatalmazottsággal is rendelkezô szabad polgárokról beszélünk.
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demokratikus körülmények között megtartott választásokon egy olyan demokratikus többséggel megválasztott politikai erô kerül hatalomra, amely a többség diktatúráját megvalósítva, kezdetben formális parlamentáris körülmények között elkezdi szisztematikusan, s lépésrôl-lépésre felszámolni a »szabad emberhez méltó demokráciát«, a fékek és ellensúlyok
garanciális rendszerét, hogy elsô lépésben egy kicsinyes, korlátolt, és »szabad emberhez
nem méltó« autoriter látszatdemokráciát, majd egy diktatúrát hozzon létre. Például, Hitler
és a nemzeti szocialista párt hatalomra jutása, és a totális diktatúra szisztematikus kiépítése,
ehhez hasonló forgatókönyv szerint zajlott. Hitler sem hétfôrôl keddre építette ki a totális
hatalmát a saját népe felett, illetôleg ô sem egyik napról a másikra fosztotta meg az ôt megválasztó polgárokat szabadságuktól és jogaiktól. Érdemes megfontolni Hitler saját szavaival
megfogalmazott, és a saját népe teljes jogfosztására, és saját totális hatalma kiépítésére irányuló „stratégiáját”, hatalomtechnikai gondolatait:
Ahhoz, hogy a nép felett átvegyük a hatalmat, és teljesen korlátlan uralmunk alá vonjuk, az a
legjobb módszer, ha alkalmanként mindig csak egy kicsit veszünk el a nép szabadságából, és a
jogait ezer kicsi, alig észrevehetô módon redukáljuk. Ilyen módon a nép egészen addig a pontig
nem is fogja észrevenni, hogy megfosztottuk ôt a jogaitól és a szabadságától, amely ponton túl,
ezeket a változásokat már nem lehet visszacsinálni.
Adolf Hitler (1889–1945)

A

Z ILLIBERÁLIS REZSIMEK, ÉS A HATÉKONYSÁG MÍTOSZA. Jelenkori példák is
bôven találhatóak a demokratikus úton megválasztott hatalom zsarnoki mûködésére, és arra, ahogyan egy demokratikus választáson többséget szerzett erô, a közcélok,
a valódi felhatalmazásától eltérôen, a közcélok, a közérdek, és a közügyek elômozdítása
helyett, saját totális hatalma kiépítése, hatalmának illetéktelen túlterjesztése, és bebetonozása érdekében, a választóit elárulva, becsapva, és a választói bizalmával maximálisan
visszaélve, megpróbálja lépésrôl-lépésre megfosztani az ôt megválasztó polgárokat az
alapvetô jogaiktól és szabadságuktól. Úgy gondoljuk, hogy mindenki tud magának találni
nem kevés jelenkori példát a kiüresített, kicsinyes, korlátolt és szûklátókörû »szabad emberhez nem méltó autoriter rezsimekre«. Az ilyen kicsinyes, korlátolt, és »szabad polgárhoz
nem méltó« autoriter rezsimek egyik mítosza a hatékonyság, és az erô; s az, hogy a szabadságból eredô, állítólagos rendetlenség felszámolásával a rendszer hatékonyabb, erôsebb
és prosperáló lesz. Egy „kis” szabadság feladásáért cserébe, végül is mindenki jobban
fog élni – az ígéret szerint.
A hatékonyság és az erô mítoszával kapcsolatosan, azonban a legnagyobb félreértés
az, hogy sokan összetévesztik az erôs államot, a hatékony állammal. Valójában a túlzottan centralizált és erôsnek gondolt állam, számos alapvetô feladatát képtelen hatékonyan ellátni, épp a túlzott centralizáltsága miatt. Számos megoldandó probléma
ugyanis el sem jut arra a szintre, ahová a túlzott hatalmi centralizáció miatt az adott
probléma megoldásához szükséges hatalom, és eszközök feletti rendelkezés „felcsúszott”. Amint az Fareed Zakaria híressé vált könyvébôl17 kiderül, a világ egyetlen ilyen

17

Fareed Zakaria: The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, W. W. Norton
& Company, 2007.

294

9.§ A TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJA, ÉS A HÁTTÉRIGAZSÁGOSSÁG

kicsinyes, korlátolt és »szabad emberhez nem méltó« autoriter rezsimje sem tudott, már
középtávon sem sikeres lenni.
Úgy gondoljuk, nem árt, ha tisztában vagyunk az »illiberális« szó angol–magyar
nagyszótár szerinti fôbb szótári jelentéseivel:
(1) szabad emberhez nem méltó, szolgai, szervilis;
(2) közönséges, mûveletlen, ordenáré;
(3) szûklátókörû, korlátolt, nem szabadelvû, antiliberális;
(4) szûkmarkú, kicsinyes, fukar (ORSZÁGH és mtsai, 2003, 749. o.).
Az „illiberális” szó valós jelentése miatt logikai képtelenség „illiberális demokráciáról”
beszélni, olyan, hogy „illiberális demokrácia”, márpedig pontosan úgy nem létezik,
mint mondjuk a „fából készített négyszögletû vaskarika”. Az ilyen rezsimeket az »illiberális rezsim« kifejezéssel nevezhetjük meg, de az illiberális, és a demokrácia egymással
nem összepárosítható kifejezések.
Ha józan ésszel, informáltan, kényszer, kiszolgáltatottság és befolyásoltság nélkül,
szabadon, és önkéntesen választhat bárki, hogy milyen rendszerben akar élni, és milyen
rendszert tartana kívánatosnak, saját gyermekei és unokái számára, akkor úgy gondoljuk
(és reméljük), hogy túl nagyot nem tévedünk abban, hogy az emberek túlnyomó többsége:
(1) a »szabad emberhez nem méltó« szolgai, és szervilis magatartásformákat ösztönzô
rezsim helyett, talán mégis inkább egy »szabad emberhez méltó«, szabadságszeretô,
nem szervilis, és nem szolgai rendszert választana;
(2) a közönséges, a mûveletlen, az ordenáré rezsim helyett, talán mégis inkább a nem
közönségest, a mûveltet, és a nem ordenárét preferálná;
(3) a szûklátókörû, és a korlátolt rezsim helyett, talán mégis olyan rendszert szeretne,
amelyet a széles látókörûséget, és a felvilágosodott értelmes gondolkodás jellemez;
(4) a szûkmarkú, kicsinyes, fukar rezsim helyett, talán mégis inkább egy nem kicsinyes,
nem szûkmarkú, nem fukar, hanem inkább nagyvonalú, és a nagylelkû rendszert
választana, saját maga és gyermekei, unokái számára.
Az eddig ismert »illiberális rezsimek« – pontosan az illiberális szó, szótári jelentése szerinti jellemzôik miatt – eddig szinte kivétel nélkül súlyos válságokba, és emberi tragédiákba sodorták saját társadalmukat. Az extrém módon gazdagodó vezér és kegyencei kivételével, mindenki rosszul járt az összes eddig ismert ilyen rendszerben. (ZAKARIA,
2007.) Az »illiberális rezsim« esetén egyáltalán nem valami fantasztikus, új és eddig
még nem ismert, és az eddigi demokratikus társadalmi berendezkedéseket minôségileg
és pozitívan meghaladó, újonnan feltalált társadalomszervezési megoldásokról, és kormányzási innovációról van szó. Nehogy elhiggyük, hogy az emberiség fejlôdéstörténetének az eddigi alkotmányos demokratikus rendet meghaladó, újabb és jobb állomását
jelentik az illiberális, azaz »szabad emberhez nem méltó rezsimek«. A zsarnokság, a hataloméhség, az uralomvágy, és a totális hatalomra törekvés ugyanis, szinte egyidôs az
emberiséggel; s lényegi jellemzôit sokan, sokféleképpen már sok évszázaddal ezelôtt is
megfogalmazták:
A bitorlás, olyan hatalomnak a gyakorlása, amelyhez valaki másnak van joga, viszont a
zsarnokság a hatalom gyakorlása a jog határain túl, amihez senkinek sincs joga. Ez abban
áll, hogy valaki, a kezében lévô hatalmat nem az uralma alá tartozók javára használja
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fel, hanem saját külön, egyéni hasznára, mint amikor az uralkodó, bármilyen címet viseljen
is, nem a törvényt, hanem saját akaratát teszi meg szabálynak, rendelkezései és cselekedetei
pedig nem alattvalói tulajdonának a védelmére irányulnak, hanem saját nagyra törésének,
bosszúvágyának, kapzsiságának vagy más rendetlen indulatának a kielégítésére.
John Locke (1632–1704): Értekezés a polgári kormányzatról, XVIII.
A zsarnokságról (199.§) (1690)
A despotikus, elnyomó kormányzat a hatalmát a civilizáció lealacsonyításával próbálja
aládúcolni. A civilizáció nyomorultságának fô jellegzetessége az emberi ész és értelem lealacsonyítása, és a tömegek nyomorúsága, megalázottsága, boldogtalansága. Az ilyen
kormány az embert pusztán állatként kezeli. Az embereknek nincs joguk és lehetôségük
észbeli, értelmi képességeik gyakorlására; hiszen egy ilyen rendszerben csak annyi dolguk
van a törvényekkel, hogy engedelmeskedjenek azoknak. Az ilyen kormány politikailag
jobban függ attól, hogy a nyomorral és a szegénységgel megtörje az emberek szellemét,
mint amennyire attól fél, hogy az emberek elkeseredésükben fellázadnak.
Thomas Paine (1737–1809): Agrarian Justice (1795)

Annak érzékeltetésére, hogy újra és újra, más és más mezben, de a dolgok lényegét
tekintve azonos módon felbukkanó problémáról van szó, ezen a ponton felidézzük
Franklin Delano Roosevelt (1882–1945) – az Amerikai Egyesült Államok, négy terminusra is megválasztott XXXII. elnökének (1933–1945) – az üzenetét is a kormányzat – egy-egy egyén, vagy csoport, vagy más irányító magánhatalom általi – eltulajdonításának, kisajátításának a veszélyeirôl is. (ROOSEVELT, 1938.)
Az elsô igazság az, hogy a demokrácia által biztosított szabadság nincs biztonságban, ha az
emberek eltûrik, hogy a magánhatalom növekedése elérje azt a pontot, amikor már erôsebb
lesz, mint maga a demokratikus állam. A lényegét tekintve ez maga a fasizmus – a kormányzat tulajdonlása egy egyén, egy csoport vagy bármely más irányító magánhatalom által.
Franklin D. Roosevelt: 59 – Message to Congress on Curbing Monopolies
(1938. április 29.)

Egyes a »szabad emberhez nem méltó«, autoriter látszatdemokráciák, az élet valamely
területén, néha tudtak idôlegesen valamilyen eredményt felmutatni. De az csak azokon
a területeken volt felmutatható, ahol valamely oknál fogva, vagy valamely érdek miatt
kicsit szabadabbra engedték a mûködési folyamatokat, vagy valamely természeti kincs
kiaknázásával meg tudták finanszírozni az eredményesség, és a viszonylagos jólét látszatát.(ZAKARIA, 2007.) Valószínûleg azért nem mûködnek az ilyen látszatdemokráciák már középtávon sem, mert nemcsak »szabad emberhez nem méltóak« ezek az
»illiberális rezsimek«, de tényleg kicsinyesek, és tényleg szûklátókörûek, korlátoltak is.
Egyetlen modern társadalmat sem tud néhány ember, egyetlen hatalmi központból,
kézi vezérléssel, ad hoc döntésekkel irányítani. Olyankor a kormányzati mûködés olyan
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lesz, mint a világítótorony és az éjszaka. Amire éppen ráfordul a reflektor, az látszik.
Ott sokan sürögnek-forognak. Az pedig, amire a reflektor éppen nem világít rá, az a
sûrû sötétségben nem látszik. Olyan mintha nem is lenne.18 Pedig nemrég, amikor
még épp arra világított a reflektor, még itt sürgött-forgott mindenki. Így aztán a sok
sürgés-forgás ellenére, valójában még az sem történik meg, ami megtörténhetne, és az
sem mûködik, ami rutinból mûködhetne, ha békén hagyták volna a sürgô-forgó, feltûnni
vágyó, fontoskodó, buzgólkodó, ámde semmihez sem értô lakájok, szolgák és csatlósok.
Így történik meg az, hogy az erôsnek gondolt állam, valójában nem hatékony, és azért,
mert nem hatékony, nem is erôs, hanem valójában gyenge. (ZAKARIA, 2007.)
Végezetül az erô és a hatékonyság, illetôleg az erôs állam, és a hatékony állam
összekeverésével, és azzal a hatalmi arroganciával kapcsolatosan, ami az ismert illiberális rezsimekben, és azok úgynevezett »politikai kormányzásában« (1.7.§; 12.1.§;
13.4.§) megnyilvánul, fel kell idézzük Ferenc pápa egyik fontos gondolatát:
A gyengédség, nem gyengeség. Erôsség. Az út a szolidaritáshoz. Az út az alázathoz. Engedjék meg, hogy hangosan és világosan kimondjam: minél nagyobb a hatalmad; s minél
nagyobb hatása van a cselekvéseidnek az emberekre; annál nagyobb felelôsséged van
abban, hogy szerényen, alázatosan viselkedj. Ha nem ezt teszed, a hatalmad meg fog semmisíteni téged, de eközben másokat is lerombolsz. Argentínában van egy mondás: ’a hatalom olyan, mint gint inni üres gyomorra. Elszédülsz, részeg leszel, elveszted az egyensúlyt, és a végén azon találod magad, hogy saját magadnak, és a körülötted lévôknek
okozol sérüléseket.’ Ha nem kötöd össze a hatalmadat a szerénységgel, az alázattal és a
gyengédséggel ugyanígy fogsz járni.
Ferenc pápa: Why the only future worth building includes everyone (2017)

M

ÁSODJÁRA AZ ALKOTMÁNY, ÉS AZ ALKOTMÁNYOZÁS SZINTJÉRE TÉRÜNK KI, az alkotmányos rendszer négy különbözô szintje, illetôleg egymásra

épülô megvalósítási szakasza közül. Az alkotmány írott szövege (már, ahol van ilyen),
és annak tényleges megalkotása tartozik ide. A ténylegesen érvényesülô alkotmány
azonban nem az, ami le van írva, hanem az, ami a politika, a hatalom napi mûködési
gyakorlatának, cselekvéseinek, és nem cselekvéseinek a tényei jelentenek, és ami ezekbôl
körvonalazódik.
Az írott vagy íratlan alkotmány, az alapvetô szabadságjogokat, politikai és polgári jogokat (14.3.§), a tisztességes esélyekre és lehetôségekre vonatkozó szabályokat (14.2.§),
a »disztributív igazságosság« szabályait (14.1.§; 18.§), a fô politikai intézményeket, az
azok közötti feladat- és hatalommegosztást, a fékek és ellensúlyok rendszerét (14.§), valamint az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeket (16.§), illetve azok alkotmányos garanciáit tartalmazza (14.6.§). Lehetséges, hogy van az alkotmánynak jogi kötelmet nem jelentô preambuláris része, amely a társadalom és a nemzet
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Ez a világítótorony-metafora Tölgyessy Péter (jogász, politológus, politikus) egyik nyilatkozatából
és elemzésébôl származik.
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olyan értékeit, céljait fogalmazza meg, amelyeknek meg szeretne felelni, el szeretne érni.
Lehetséges, hogy ezek inkább a társadalom aspirációit, semmint jogilag kikényszeríthetô
jogokat jelentenek. Mégis ez valószínûleg a legkomolyabban veendô rész, még ha nem is
jár közvetlen jogi kötelemmel. Válságos idôkben ide lehet visszanyúlni. Támpontokat adhat az alkotmány feletti alkotmányos elvek tekintetében. Ez nem azt jelenti, hogy minden,
ami itt le van írva az feltétlenül ilyen alkotmány feletti alapelvet és alapértéket jelent. Azt
sem jelenti, hogy ami nincs itt leírva – de a világban és a demokráciák hagyományaiban,
politikai kultúrájában implicit, vagy explicit módon létezik –, az szükség esetén nem hivatkozható meg, vagy ne lenne számonkérhetô a nép által.
Az Alkotmány egy olyan dolog, amely megelôzi a kormányzatot, és a kormányzat csak
az Alkotmány kreatúrája. Az Alkotmány nem a kormányzat törvénye, hanem a népé, aki
megalkotja magát a kormányzatot is; s egy kormányzat a nép által alkotott alkotmány nélkül nem más, mint egy felhatalmazás és jog nélküli hatalom. Minden a nemzet felett gyakorolt hatalomnak valahonnan erednie kell. A hatalom, vagy felhatalmazásból, átruházásból ered, vagy felhatalmazás nélküli eredete van. Nincs más hatalomforrás. Minden
felhatalmazásból, átruházásból származó hatalom erkölcsi kötelezettség és feladat, és minden
felhatalmazás nélküli hatalombitorlás. Az idô nem változtatja meg egyik természetét és minôségét sem.
Thomas Paine (1737–1809): The Rights of Man (1791–92)

Az »alkotmányozás szintje«, mint »a nép« (»We the People«) »lényegi felhatalmazó, alkotmányozó hatalma« gyakorlása szintjének (14.6.§) alapvetô fontosságú szerepe és jelentôsége, hogy rögzíti és levédi mindazokat az alapelveket, értékeket, jogokat, lehetôségeket és
garanciákat, valamint a »társadalom alapvetô struktúrájára« és a »háttérigazságosságra« vonatkozó elveket, normákat és szabályokat, amelyek esetében fontos, hogy védettek legyenek,
egyrészt a napi aktuálpolitikai és pártpolitikai csatározásoktól is; másrészt a »szociális kalkulustól« is, azaz az ország valós, vagy állítólagos gazdasági teljesítôképességére, a gazdaságosságra, hatékonyságra, és hasonlókra vonatkozó és hivatkozó, s éves szinten, vagy még
gyakrabban változó, és éppen aktuális, vagy valós, vagy manipulált számításoktól
(8.1–8.3.§§; 20.2.§; 23.6.§)
Alapvetô »stabilitási követelmény« (20.2.§), hogy mindezeket, az összes polgár
életét, életkörülményét fundamentálisan, és mélyrehatóan érintô alapvetô igazságossági
elveket és normákat ide, az »alkotmány és alkotmányozás szintjére« kell, és lehet is beemelni. Hogy pontosan, mit, miért és hogyan, azt a késôbbiekben részletezzük (14–
17.§§; 20.§; 21.§; 23.§). Számos olyan alapelv, norma és szabály vonatkozik a »társadalom alapvetô struktúrájához« tartozó politikai, gazdasági, és elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû társadalmi alapintézményekre (16.§), és ezek egyetlen tisztességes társadalmi együttmûködési rendszerbe való szervezôdésére, amelyek alkotmányos szintû védelme nélkülözhetetlen, ezen alapvetô intézmények, és a »háttérigazságosság« hosszú távú stabilitásának biztosításához (14.§; 15.§; 20.2.§). Ezeket az
igazságos, tehát tisztességes »szabad emberhez méltó« társadalmakban nem módosítgatják, nem rángatják ad hoc módon, az éppen aktuális pártpolitikai érdekek, vagy
ezzel összefonódó gazdasági érdekek, vagy hatalomtechnikai szempontok szerint.
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Mint korábban írtuk: ahhoz, hogy a polgárok biztonságban élhessenek, fontos a
biztonságukat garantáló alapvetô intézmények biztonságának és stabilitásának a megteremtése. Ez technikailag úgy valósítható meg, ha az erre vonatkozó elveket és garanciális szabályokat az alkotmányban rögzítjük, s ezzel egyszer s mindenkorra mind
a pártpolitikai szintek fölé emeljük, mind pedig kivonjuk a »szociális kalkulus« nem
átlátható, s vagy valós, vagy manipulált eredményeitôl való függôség és relativizálás hatálya alól. Ezek nagyjából azok az alapelvek, alapértékek, alapvetô igazságossági szabályok és normák, amelyekre vonatkozóan kialakítható a meghatározó, és »mérsékelt
átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« (14.§; 16.§; 21.§). Mint már említettük, az
Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya 1789 óta összesen 27 ratifikált kiegészítéssel
módosult, de ebbôl valójában csak 17 kiegészítés az, ami ténylegesen utólagos módosításnak tekinthetô az elmúlt több mint 220 évben.19
A társadalom stabilitása, igazságos, tehát tisztességes mûködése, és kiszámítható fejlôdése érdekében az alkotmányban kell rögzíteni (i) az »igazságosság politikai koncepciójának« az »átfedô konszenzussal« elfogadott alapértékeit, alapelveit, normáit, és fôbb
szabályait, (ii) valamint a »társadalom alapvetô struktúrájának«, és a »háttérigazság«
rendszerének mûködésére, és garanciáira vonatkozó elveket és szabályokat, (iii) ideértve
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) minden egyes polgár számára való,
»tisztességesen alkalmas küszöbszint« feletti biztosításának a kötelezettségét, és az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« alkalmas mûködésének alkotmányos védelmét, és garanciáit is (20.2.§). Ez, az alkotmány
»társadalmi igazságosságot, mint tisztességességet«, stabilitást, és kiszámíthatóságot biztosító szerepére vonatkozó megjegyzésünk, különösen akkor érvényes, ha a viszonylag
rövid, általános, és mégis számos helyzetre alkalmazható alkotmányt komolyan is veszik.
Az alkotmány komolyan vételének lényege, hogy a törvényhozás nem módosítgatja
ad hoc politikai érdekek mentén, pusztán csak azért, mert formálisan megteheti, és az
éppen uralkodó elitcsoport úgy érzi, hogy valamilyen rövid távú hatalmi, gazdasági, vagy
hatalomtechnikai érdekének megfelel az alkotmány ilyen, vagy olyan módosítgatása.
Egy ilyen gyakorlat magának az alkotmányosságnak, a demokráciának, és a társadalom
polgárainak a semmibevételét jelzi. Miért súlyos probléma ez? A tisztességtelen hatalom
nem csak az ôt megválasztó és eltartó polgárokkal szemben kötelezô tiszteletet, és a tisztességesség alapvetô követelményeit tagadja meg ilyenkor. Ne feledjük el egy pillanatra
sem, hogy az alkotmány nem a kormányzat törvénye a néppel szemben. (PAINE, 1791–
92), hanem »a nép« (»We the People«) törvénye, az általa létrehozott és fenntartott kormányzattal szemben, amely »a nép« (»We the People«) által a kormányzat számára
adott felhatalmazásokat, e felhatalmazások feltételeit, és a kormányzat által kizárólag
adott rövid távú felhatalmazás alapján gyakorolható »közönséges hatalom« (»ordinary
power«) (14.11.§), kötelezô, korlátozó feltételeit rögzíti. (RAWLS, 2001.) »A nép«
(»We the People«) által a kormányzat, és a politikai hatalom felhatalmazására, és korlátozására alkotott alkotmány a »mértékadó, és mérsékelt átfogó doktrínák átfedô kon-
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1-10 Amendments: „Bill of Rights” (ratifikálásra benyújtva: 1789. szeptember 25., ratifikálva:
1791. december 15.).
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szenzusával« létrejövô alapvetô fontosságú dolgokat rögzíti, és ezzel a »jó okokból létrejövô, és fennmaradó társadalmi stabilitást« (21.§) biztosítja. (RAWLS, 2005.)
Tehát, mit is tesz a tisztességtelen hatalom, amikor ad hoc módon, és egyoldalúan
módosítgatja »a nép« (»We the People«) helyett, »a nép« alkotmányát? Valójában ilyenkor a tisztességtelen hatalom, »a nép« (»We the People«) lényegi felhatalmazó hatalmát
gyakorolja, mely nem az övé. Ez bitorlás, mert a tisztességtelen hatalom felhatalmazása
per definitionem nem terjedhet ki, a saját maga felhatalmazására vonatkozó alkotmányozó, felhatalmazó hatalomra. (LOCKE, 1690; PAINE, 1791–92; RAWLS, 2001.)
Emellett, ilyenkor a tisztességtelen hatalom, nemcsak bitorló, hanem ad hoc módon,
önkényesen felrúgja, és egyoldalúan átírja a »jó okból létrejövô társadalmi stabilitás«
feltételét jelentô »átfedô konszenzust« (21.§), ami súlyos társadalmi és politikai megosztottsághoz, társadalmi konfliktusokhoz, és a társadalmi bizalom súlyos erodálódásához, és a társadalom politikai közösségének, mint a legfontosabb közjónak (23.§) a
rombolásához, és a társadalmi tôke pusztításához is vezet. (RAWLS, 1999a, 2005.)
Amit egy komolyan vett alkotmányban rögzítünk (az alapvetô fontosságú értékeket,
és az alapvetô fontosságú társadalmi igazságossági intézményeket, és a »háttérigazságosság« mûködését) azt kivontuk az aktuálpolitikai vitákból, harcokból, a »közönséges
hatalom« (»ordinary power«) (14.6.§) gyakorlásának körébe tartozó pártpolitikai szint
fölé emeltük, s egyszersmind kivonjuk a manipulálható »szociális kalkulus« hatálya alól
is (20.2.§). Ez az alapvetô fontosságú „technikája” is annak, hogy kiszámíthatóvá tegyük, és tartósan biztonságba helyezzük azokat az alapvetô intézményeket, amelyeknek
a mûködését a társadalom minden tagjának a legalapvetôbb érdekei miatt, összehasonlíthatatlanul hosszabb, generációváltási idôtávokra (25-35 év), és egy generáció
élettartamára(60-70 év) kell stabilizálni, mint amilyen egy-egy kormányzati ciklus igencsak rövid távú, 4 éves idôtartama. (RAWLS, 2001.) Ezt tisztességes és igazságos társadalmakban az éppen aktuálisan hatalmon lévô többség is tiszteletben kell tartsa, és
tiszteletben is tartja. Az adott társadalmon, intézményein, a benne élô polgárok általános testi, lelki, egészségi állapotán, és jólétén meglátszik az is, ha egy tisztességes
hatalom ezeket, az ôket megválasztó polgárokkal szembeni a alapvetô kötelezettségeit
tiszteletben tartja, de az is meglátszik, ha ezeket a kötelezettségeit tisztességtelenül
megszegi. (SCHRECKER és mtsai, 2015.)
Ha a történelmi, politikai, társadalmi, gazdasági, technológiai fejlôdés, olyan új –
korábban még csak el sem képzelhetô – helyzeteket, problémákat állít elô, amelyek
szabályozást igényelnek, akkor ezt megpróbálják – az alkotmányos alapelvek újszerû
alkalmazásával – törvényeken keresztül, illetve az alkotmánybírósági interpretációkon
keresztül lekezelni, szabályozni. Ezzel egyébként az alapelvek, alapértékek eredeti jelentése, értelmezése, felhasználása is színesedik, bôvül. Lényegében, maga az alkotmányos rend is egy folyamatos fejlôdésen és gazdagodáson megy keresztül, a régóta
rögzített alapelvek, új helyzetekre történô alkalmazásával, értelmezésével.
Ha ez nem megy, mint ahogyan például az Amerikai Egyesült Államokban az elmúlt több, mint 220 év alatt 27 (17) alkalommal elôfordult, akkor, de csakis akkor
hozzányúlnak magához az alkotmányhoz, és az eredetileg rögzített alapértékek és alapelvek kiegészítéséhez. Ez nem ad hoc módon, és pláne nem ad hoc, rövid távú hatalmi,
vagy gazdasági érdekbôl történik, hanem nagyon komoly elvi, elméleti kiérlelést köve-

300

9.§ A TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJA, ÉS A HÁTTÉRIGAZSÁGOSSÁG

tôen történik meg az alkotmány módosítása, kiegészítése. Ez biztosítja azt is, hogy a
»társadalom alapvetô struktúrája«, az alapvetô politikai, társadalmi és gazdasági intézmények, és ezek egységes rendszerként való mûködése, és a »háttérigazságosság
rendszere« az aktuális politikai csatározásoktól, érdekcsoportoktól, hatalmi harcoktól
nagymértékben függetlenül, kiszámíthatóan és stabilan mûködjön.

H

ARMADSZORRA , A »TÖRVÉNYHOZÁS SZINTJÉRE« TÉRÜNK KI. Ez az alkotmányos rendszer négy különbözô szintje, illetôleg egymásra épülô megvalósítási
szakasza közül sorrendben a harmadik. Ez az aktuális politikai küzdelmek, és a tulajdonképpeni politizálás színtere. Az elôzô szinttôl ezt a szintet az is megkülönbözteti,
hogy itt »a nép« (»We the People«) lényegi »alkotmányozó, felhatalmazó hatalmánál«
(»constituent power«) (14.6.§) fogva, meghatározott alkotmányos felhatalmazások és
korlátok által, együttesen definiált »közönséges hatalom« (»ordinary power«) (14.6.§)
-gyakorlása történik.
Az alkotmány csak a mértékadó, és »mérsékelt átfogó doktrínák átfedô konszenzusával«
(12.7.§; 21.§) a »nyilvánosság követelményeinek« (7.§) megfelelô, és széles körben elfogadott dolgokat rögzíti, azaz lényegében az »igazságosság politikai koncepciójának«, az
»átfogó doktrínák átfedô konszenzusával« elfogadott részét. Ebbôl eredôen, minden idôben
viszonylag széles körû a lehetôség arra, hogy a különbözô értékrendek, eszmék, ideológiák,
és érdekek mentén mûködô pártok a saját prioritásaiknak, hangsúlyaiknak, fontosság és
jelentôség tulajdonításuknak megfelelôen, különbözô politikai és ideológiai tartalmú programokat, javaslatokat dolgozzanak ki, terjesszenek be, és próbáljanak érvényre juttatni,
adott esetben ugyanazon probléma kapcsán. A »törvényhozás szintje« az, ahol az egyes
pártok – az alkotmány által már eleve meghatározott keretek között –, megpróbálhatják a
közpolitikai intézkedéseket ilyen vagy olyan oldalira hangolni; és próbálkozhatnak ilyen
vagy olyan oldali értékek, prioriások érvényesítésével; de kizárólag csak az alkotmányos
keretek és korlátok között, és az olyan ügyek, szakpolitikai programok, és hasonlók kapcsán, amelyek nem élveznek alkotmányos védelmet. Fontos tudni azt is, hogy ez sem teljesen „szabadon választható” mûfaj. A formális »eljárási szabályokon« kívül, a »közügyekkel kapcsolatos nyilvános érvelés, indoklás«, és a javaslatoknak valamilyen alkotmányos
értékre, elvre visszavezethetô közügy jellegének igazolása, »nyilvános indoklása« (»public
justification«) (12.1.§; 13.3.§) kötelezô, részben íratlan, morális viselkedési szabály.
Ennek részletes tárgyalására a »nyilvános indoklás« (12.1.§), a »civilitás kötelessége«
(»duty of civility«) (13.§; 19.2.§), a »politika morális legitimációja« (13.§; 19.2.§), és a
»közügyekben folytatott nyilvános, és közcélú érvelés« (»public reason«) (19.§), illetôleg
a »procedurális igazságosság«, és a »procedurális (eljárási) érvényesség és érvénytelenség«
koncepcióit bemutató fejezetekben térünk vissza (13.§; 19.§).

E

HELYÜTT, AZ IGAZSÁGOSSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NÉGY EGYMÁSRA
ÉPÜLÔ SZAKASZA , ÉS AZ IGAZSÁGOSSÁGI ELVEK „LAZA” MEGFOGALMA-

kapcsán, még egy nagyon fontos momentumra hívjuk fel a figyelmet. Az a korábban említett szempont, hogy ezek a dolgok – fôként az »igazságosság politikai koncepciója« szintjén – tudatosan és szándékosan, viszonylag laza meghatározást kapnak,
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és nincsenek „túldefiniálva” az elôzô néhány bekezdés alapján, még jobban érthetô,
és egy újabb értelmezéssel is kiegészül. Az »igazságosság politikai koncepciója« alapvetôen nem a tényleges politika, hanem a politikai filozófia »realisztikusan utópisztikus«
feltételrendszerében (3.4.§; 7.2.§) próbálja meghatározni azokat, a társadalmi
együttmûködés tisztességes feltételrendszerére vonatkozó »igazságossági elveket«, normákat, amelyek reálisan megvalósíthatók lennének, reálisan idealisztikus körülmények
között, és amelyek a »nem szélsôséges«, mértékadó, és »mérsékelt átfogó doktrínák átfedô
konszenzusát« élvezhetnék. Ez egy alkalmas rendszerbe szervezett valahány alapelvet,
alapértéket, morális normát és szabályt jelent, mint az »igazságosság politikai koncepciója«. Ezzel elôáll az a „csomag”, ami alapján meghatározhatjuk: (i) Mi lenne a „jó”,
és reálisan ideális mûködés? (ii) Mit kellene, hogy el akarjunk érni? (iii) Mihez lehet
hozzámérni a jelenlegi tényleges állapotokat? Ez egy tulajdonképpeni zsinórmértéket,
morális viszonyítás rendszert, s egy „kell értéket” határoz meg. Ez lenne egy »megalapozott remények alapján reális« (20–23.§§) eszmény, egy társadalmi jövôkép, egy ideáltipikus program, illetve politikai szintû követeléscsomag. Vegyük észre, ez nem egy
valóságtól elrugaszkodott rózsaszín ábránd, mert mindvégig alapvetô tervezési követelmény volt, hogy az »igazságosság politikai koncepciója« realisztikus, azaz megvalósítható és stabilan fenntartható legyen (20–23.§§).
Az ideális körülményekre, azaz a realisztikusan utópisztikus feltételre, gyakorlati
okból van szükség. A tényleges lehetôségeket, ugyanis soha nem az aktuális status quo
adja meg. (RAWLS, 2001.)
Ha normatív céllal a „jó” koncepciót szeretnénk kialakítani, akkor ezt az elvi szintû
gondolkodást nem szabad összekeverni, és gúzsba kötni az éppen aktuális státus quo
kényszereivel. Ez, a korábban már részletezett (5.5.§), David Hume (1711–1776)
Értekezés az emberi természetrôl (1740) címû munkájában »van-kell tévedésnek« nevezett gondolkodási hiba lenne. Ha nem figyelünk oda a „van”, és a „kellene” közötti
különbségre, azaz a dolgokat leíró (deskriptív), és a dolgokat elôíró (preskriptív) tárgyalási módok, és nézôpontok közötti lényegi, és minôségi különbségekre, könnyen
abba a tévedésbe, vagy önbecsapásba bonyolódhatunk, hogy egy kényszer szülte kompromisszumos megoldásról, vagy netán a fennálló, és megváltoztatandó helyzetrôl – a
»van értékrôl« – jelentjük ki normatív, elôíró értelemben, hogy az kellene, hogy legyen
az elérendô ideális cél (5.5.§).(HUME, 1739–40.)
Ezzel szemben, azonban nem a ténylegesen létezô és fennálló helyzet, hanem a reális
és megalapozott remények alapján realisztikus, de ideális politikai igazságossági koncepció
az, amirôl normatív értelemben is kijelenthetjük, hogy ez kellene, hogy legyen a »realisztikusan utópisztikus«, elérendô eszmény és ideális célállapot. A tényleges, nem ideális aktuálpolitikai helyzetben azonban, tipikusan nem az ideális koncepció az, ami ténylegesen
átvihetô, illetve amivel kapcsolatosan meg lehetne teremteni a nyilvánossági követelményeknek is megfelelô átfedô konszenzust. Ez a jelenleg fennálló helyzetnél lényegesen
jobbat jelentô, de az ideálishoz képest egy tipikusan szûkebb „csomag”. Az igazságossági,
tehát tisztességességi elveknek (14.§) azonban, a rendszerszerû összefüggéseirôl nem szabad megfeledkezni; ezek rendszerszerû összehangolt együttes mûködését fenn kell tartani;
egymáshoz képesti kiegyensúlyozottságuk nem bomolhat meg.
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Egyetlen igazságossági elv sem ragadható ki összefüggéseibôl, és nem értelmezhetô
önmagában!20 Sôt, kifejezetten káros hatású lehet, ha egy-egy elvet egyedül, vagy összefüggéseibôl kiragadva erôltetünk, vagy abszolutizálunk, és figyelmen kívül hagyjuk a
többi elvvel, értékkel való rendszerszerû összefüggéseket. Gondoljunk például a kommunista ideológia szerinti, megvalósult államszocialista rendszerek »egyenlôség« -koncepciójára, és annak kezelésére. A »szabadság«, és az »egyenlô szabadság« teljesen
másodlagos, alacsony prioritású szemponttá vált. A megvalósult államszocialista rezsimek a »személyes szabadságot«, a »politikai szabadságjogokat«, és még a »személyes
magántulajdonhoz való jogokat«21 is készségesen alárendelték egy rosszul értelmezett
egyenlôségi elvnek, és társadalmi igazságossági koncepciónak, pontosabban, egy rosszul
definiált és túlhangsúlyozott »elosztási igazságossági elvnek«. Nem csak a »megvalósult
államszocializmus« egyenlôségi koncepciója, és annak tényleges tartalmi definíciója
volt hibás. Ezekben a »megvalósult államszocialista rendszerekben« felborították a »személyes és politikai szabadságjogok«, a »tisztességes esélyek«, és az »elosztási elvek« közötti egyensúlyt, és megbomlott az egyes elvek, normák és szabályok rendszerszerû,
összehangolt és kiegyensúlyozott mûködése, együttes érvényesülése. Nevezetesen: a
szabadságot egyoldalúan alárendelték az egyenlôségi elveknek. Ennek az egyáltalán
»nem mérsékelt átfogó doktrínának« az egyeduralkodóvá tételére irányuló törekvésnek,
egyenes következményeként ezek az államszocialista rendszerek kemény diktatúrákba
torkollottak.
Megjegyzendô, hogy a »megvalósult államszocialista rendszerek« történelmi példája
az »elnyomás tényének« (12.4.§) empirikus bizonyítéka is egyben: a »doktrínák és eszmék pluralizmusának a ténye« miatt, egyetlen »átfogó doktrína« sem tehetô egyeduralkodóvá súlyos elnyomás nélkül; egy hibás, és egyáltalán »nem mérsékelt átfogó doktrínának« az egész társadalomra való ráerôltetése, pedig kivétel nélkül, minden esetben,
a legkeményebb és legkegyetlenebb diktatúrákba torkollik. Érdekes módon igazolja

20

Ez az egyik oka, hogy magukra az »igazságosság elveire« és az azok közötti »lexikális prioritás szabályaira« csak a késôbbiekben térünk ki (14.§), mert csak az ezekben a részekben a rendszerrel
és a kontextussal kapcsolatosan kifejtettek fényében lesznek késôbb értelmezhetôk az igazságosság
elvei és azok rendszerszerû összefüggései (14.§; 18.§). Izoláltan, összefüggéseibôl kiragadva csak
félreértések forrásai lennének, vagy a „jelszóvá válás” áldozatául válnának. A jelszóvá válás azért
probléma, mert a jelszó valójában elválik a tényleges mögöttes tartalmától és értelmétôl és megakadályozza azt, hogy egy-egy megnevezett koncepció valódi értelmét és jelentôségét is értsük, miközben a jelszóvá vált megnevezésére szolgáló szót emlegetjük. Ez az oka annak is, hogy számos
fogalmat nem a megnevezésére szolgáló szóval, hanem a tényleges értelmének és jelentésének a
leírásával emlegetünk ebben az írásban.
21
Nemcsak a kommunizmus, de más irányzatok is markánsan különbséget tesznek a személyes magántulajdon és a termelôeszközök magántulajdona, és megítélése között. A »személyes dolgok magántulajdonához való jogot«, mint fontos alapjogot általában nem vitatja egy irányzat sem (talán
csak a kommunizmus). A »termelôeszközök magántulajdonához fûzôdô jogokat«, azonban számos
irányzat sokkal árnyaltabban kezeli, továbbá kevés irányzat van, amely abszolutizálná, szentként
kezelné »termelôeszközök magántulajdonához« fûzôdô jogokat. Ezt jogot is, fontos alapjognak tartják ezek az irányzatok, de – például a libertarianizmussal ellentétben – nem tartják abszolút fontosságúnak.
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ezt a tételt az is, hogy ezek a »megvalósult államszocialista rendszereknek« a végsô öszszeomlásához vezetô belsô erjedési, felbomlási folyamatok, pontosan akkor indultak
meg, amikor a hatalom – a gazdaság teljesítôképességének javítása, és egyéb más okok
miatt – megpróbált enyhíteni az elnyomáson, és megpróbálta „emberarcúvá” tenni a
»megvalósult államszocialista rendszereket«.
Az elôbbi gondolatmenetnek egy másik, bizonyos értelemben fordított irányú következménye is van: egy-egy eszmerendszert soha nem lehet, és nem is szabad egy-egy
összefüggésrendszerébôl kiragadott eleme alapján megítélni, kritizálni. Például a »megvalósult államszocialista rendszerek« nem önmagában az »egyenlôség eszméje« miatt
torkollottak kemény diktatúrákba. Kevés olyan »mérsékelt átfogó doktrína« létezik,
amelynek az »egyenlôség eszméje«, így vagy úgy, ne lenne valamilyen értelmezésben
központi eleme. (SEN, 1980.) Ezért aztán gondolkodási hiba lenne magát az »egyenlôség eszméjét« általában elvetni, pusztán azért, mert a teljesen tévútra tévedt kommunista diktatúrák, és a »megvalósult államszocialista rendszerek« az »egyenlôség eszméjének« számtalan létezô, és lehetséges értelmezése közül egy, konkrét speciális, és hibás
definícióját tûzték a zászlajukra. Ha valakinek van egy konkrét márkájú autója, ami
állandóan elromlik, abból nem az következik, hogy minden olyan jármû, ami négy keréken gurul, és benzinmotor hajtja, rossz lenne. Maga a konkrét autó biztos rossz, de
már az sem biztos, hogy általában rossz lenne ennek a konkrét autónak a márkája; az
pedig, hogy minden autó, mindig rossz lenne, az végképp téves következtetés. Ezt,
bármennyire is triviálisnak hangzik, azért kell hangsúlyozni, mert pontosan a »megvalósult államszocialista rendszerek« diktatúráinak a konkrét, specifikus, és elhibázott
»egyenlôség eszméje« az, ami miatt az »egyenlôség eszméjét« általában is sikerült, némiképp diszkreditálni mindazoknak, akiknek ez érdekében áll. Ez viszont súlyos hiba,
és súlyos társadalmi károkat és bajokat okoz szerte a világban.
A probléma a »megvalósult államszocialista rendszerek« diktatúráiban az volt, hogy
(i) számos más egyaránt fontos eszmét, tipikusan a »szabadság eszméjét« is alárendelték, az »egyenlôség eszméjének«; (ii) és ráadásul egyeduralkodóvá akartak tenni egy
egyáltalán »nem mérsékelt átfogó doktrínát« egy elképzelt nagyobb „jó” érdekében.
A történelem számtalanszor bizonyította, hogy minden ilyen törekvés – függetlenül az
adott »átfogó doktrína«, és eszméinek a tartalmától és minôségétôl –, minden esetben
törvényszerûen, és kikerülhetetlenül diktatúrába torkollik. Ez tehát nem csak specifikusan a kommunista rendszerek sajátja. A »megvalósult államszocialista rendszerek«,
az »egyenlôség eszméjének« rendelték alá a »szabadság eszméjét«. Bármely rendszer,
amely azt hirdeti, hogy bármilyen – jól megalapozott vagy éppen zavaros – szempontnak alá lehet rendelni a »szabadság eszméjét«, szükségképp diktatúrába torkollik. Sôt,
bármely rendszer szükségszerûen diktatúrába torkollik, amely (i) bármilyen »átfogó
doktrínát« egyeduralkodóvá akar tenni, (ii) vagy a szabadság, egyenlôség, testvériség
eszméi közül, bármelyiket egyoldalúan túlhangsúlyozza, abszolutizálja, (iii) vagy felborítja az »alapvetô szabadságjogok, és a polgári és politikai jogok« (14.3.§), a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« (14.2.§), és a »disztributív igazságossági szabályok« (14.1.§; 18.§) rendszerszerû, összehangolt és kiegyensúlyozott együttes
érvényesülését (14.8–14.10.§§)
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TÉNYLEGES, »NEM IDEÁLIS« POLITIKAI HELYZETBEN az ideális társadalmi
igazságossági koncepcióhoz képest egy szûkebb, esetleg egy-egy elemében ittott módosított koncepció kerül elfogadásra. Már ez is jelentôs eredmény lenne! Egy
zavaros és tisztázatlan társadalmi igazságossági elvek alapján, vagy ilyen elvek nélkül
mûködô társadalomban már az is felmérhetetlen, és csak sejthetô mértékû társadalmi
hasznokkal és jólétnövekedéssel járna – ceteris paribus –, ha egy ideális »politikai igazságossági koncepció«, valamilyen »nem ideális körülményekre« szabott, de rendszerszerû
verziója körül ki lehetne alakítani az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusát«.22
Martha C. Nussbaum a Political Emotions: Why Love Matters for Justice? címû
könyvében (2013), »aspiráló társadalomként« írja le azokat, a valós élet körülményei
között mûködô társadalmakat, amelyek sok szempontból igen távol állnak Rawls »jól
elrendezett társadalmától« (»well-ordered society«) (7.§), ámde valamilyen – »átfedô
konszenzussal« elfogadott – »politikai szintû igazságossági koncepció« alapján, konzekvensen törekednek az igazságos, tehát tisztességes társadalmi és politikai mûködés
megvalósítására. (NUSSBAUM 2013.) Az »aspiráló társadalom« koncepciójának gyakorlati, politikai jelentôsége az, hogy mintegy áthidalja az áthidalhatatlannak tûnô távolságot, a való világ politikai, és társadalmi mûködési gyakorlata, és Rawls »realisztikusan utópisztikus« (3.4.§), idealizált, »jól elrendezett társadalma« között. Ezért az
»aspiráló társadalom« koncepciójára a késôbbiekben, a maga helyén egy külön fejezetben visszatérünk (17.§; 17.4.§).
Nyersen fogalmazva: egy zavaros és tisztázatlan igazságossági elvekkel, vagy eleve
ilyen elvek nélkül diszfunkcionálisan mûködô, pontosabban vergôdô és hánykolódó
társadalomban az úgynevezett politikai elit elsô számú kötelezettsége, és abszolút prioritása az kell, hogy legyen, hogy a lehetô legértelmesebb és legtisztességesebb »politikai
szintû igazságossági koncepció« kapcsán, kialakítsa azt az átfogó világnézetek és poli-

22

Több, a témával foglalkozó gondolkodó véleménye szerint (LUNDBERG és mtsai, 2008; STIGLITZ,
2013; MARMOT, 2015; NUSSBAUM, 2011), egyetlen társadalom sem mûködik jelenleg az ideálisnak nevezhetô igazságossági elvek alapján, de legközelebb a skandináv országok állnak ehhez.
Ôk, nem azért állnak közel az ideálisan igazságos mûködéshez, mert gazdag országok, és megengedhetik maguknak, hanem épp ellenkezôleg, azért mûködik jól a gazdaságuk és társadalmuk, és
azért tartják ôket a kívülállók „gazdag” országnak (az alsóbb társadalmi rétegek életszínvonalának
a láttán), mert alapvetôen rendbe tették a társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi kérdéseket
országukban. Norvégia esetében még lehet hivatkozni az északi-tengeri olajmezôkre, de például
Finnország vagy Izland, vagy akár Dánia esetében már nem lehet olyan körülményekre hivatkozni,
ami bárkinek felmentést adhat egy igazságosabb társadalom kiépítésének a kötelezettsége alól. Az
egy pusztító mítosz és félreértés, hogy a szegényebb körülmények, és a rosszabb gazdasági helyzet
miatt szükségszerûen csak rosszul és igazságtalanul, tehát tisztességtelenül mûködô társadalmat,
és politikát lehet mûködtetni, amiben néhány kiváltságost leszámítva senki sem érzi jól magát.
Nem kell várni az aranybányák, gyémántbányák és olajmezôk felfedezésére, vagy az ipari termelés
feldübörgésére. A társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi kérdések politikai rendezése az,
ami helyreállítja a »társadalmi bizalmat«, ami a legfontosabb tôkefajtánk, a »társadalmi tôke« fontos
alkotórésze, és amitôl meg tud indulni a gazdaság fejlôdése, valamint felszámolható (hosszú évek
türelmes és konzekvens munkájával) az a szegénység, egyenlôtlenség és elmaradottság, amire
sokan, mint a társadalmi igazságosság helyreállításának az objektív akadályára mutogatnak, illetôleg tekintenek.
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tikai irányzatok közötti, pártpolitikai szinten felülemelkedett, és minimálisan szükséges
»átfedô konszenzust«, amely ahhoz szükséges, hogy az adott ország és társadalom egy,
a »társadalmi igazságosságra, tehát tisztességességre törekvô«»aspiráló társadalomként«
(17.4.§) meginduljon azon a társadalmi, gazdasági és politikai fejlôdési úton, amely
»reális remények alapján« (21.§; 23.§) esetleg elvezethet a »jól elrendezett társadalomhoz«, amely ha nem is valósul meg, mégis egy pozitív társadalmi fejlôdési folyamatban »realisztikusan megalapozott reményként« (21.4.§), eszményként, ideálként,
és társadalmi jövôképként alkalmas lehet arra, hogy iránytûként kijelölje a változtatások,
és a társadalmi, politikai fejlôdés irányait. Végsô soron egy társadalom életében soha
nem statikus végállapotokról, hanem folytonos változási, és dinamikus fejlôdési folyamatokról van szó. A társadalomban élô emberek életét, életminôségét, a társadalmi jólétet végsô soron soha nem valamilyen statikus társadalmi mûködési állapot, hanem a
dinamikus társadalmi fejlôdési folyamatok minôsége és irányai határozzák meg.
Ha az aktuális politikai helyzet »nem ideális körülményei« között, létrejön az »átfogó
doktrínák átfedô konszenzusa«, a társadalmi igazságosság valamilyen politikai koncepciója kapcsán (21.§), akkor ez az, ami az elsô valódi, és jelentôs lépés a társadalom
közös ügyeinek a tisztességes, és igazságos elrendezéséhez. Ez az »átfogó doktrínák
átfedô konszenzusával« kialakított »politikai szintû igazságossági koncepció« az, amelynek fontos sarokpontjai be kell kerüljenek az alkotmányba. Az alkotmány egyik alapvetô funkciója egy ilyen »politikai szintû igazságossági koncepció« elemeinek a rögzítése,
és ezzel a »társadalom alapvetô struktúrája«, és a »háttérigazságosság« fôbb elveinek
és normáinak a rögzítése23 (14.11.§; 15.§; 20.2.§). Ezzel tulajdonképpen két »politikai szintû igazságossági koncepciónk« is lesz:
(i) az »ideális«, »realisztikusan utópisztikus« politikai filozófiai szintû „vegytiszta”
normatív »kell értéket« jelentô „csomag”;
(ii) és az, ami ebbôl a »nem ideális« aktuálpolitikai körülmények között az »átfogó
doktrínák átfedô konszenzusának« része tud lenni, és mint ilyen, remélhetôen megfelelô – azaz mûködést lehetôvé tevô kellôen definiált, de nem túl specifikált, és a
mûködést, fejlôdést nem gúzsba kötô – formában bekerül az alkotmányba.
Az ideális csomag alkotmányba be nem került részei a társadalom további fejlôdése
szempontjából fontos célokat jelölnek ki. Mindez azt is jelenti, hogy az»igazságosság
politikai koncepciója« úgy is felfogható, hogy az valójában egy »alkotmányos igazságossági és tisztességességi minimumot« plusz annak a továbbfejlesztési céljait, irányait
és eszményeit jelöli ki. Tehát, a különbözô politikai pártok elôl ez nem szívja el a levegôt, mert nem minden politikai erô mindenre kiterjedô politikai programját jelöli ki,
hanem csak egy olyan »alkotmányos minimumot« jelöl ki, amely nemcsak minden »mérsékelt átfogó doktrína«, de minden »mérsékelt és tisztességes politikai párt konszenzusára« reálisan elvárható módon számíthat.
23

Például szabadságok, jogok, politikai intézmények, hatalmi ágak, tisztességes esélyek, fôbb háttérintézmények garanciái, elosztási igazságosság egyes elvei, prioritási szabályok, procedurális igazságossági szabályok. Az »igazságosság két elvének« részletes megismerése után (14.§) ez sokkal
pontosabban és világosabban érthetô lesz. Itt csak illusztrálási céllal soroltuk fel a legfontosabb
elemeket.
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Ezen »alkotmányos igazságossági minimum« megteremti a »háttérigazságosság«
alapfeltételeit, biztonságba helyezi »társadalom alapvetô struktúráját« (20.2.§), azaz
a fôbb politikai, társadalmi és gazdasági intézményeket, ideértve az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« (16.§) biztosító, és ezért »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézményeket«, és ezek egységes társadalmi igazságossági rendszerként való mûködését. Ugyanakkor azt, hogy az ily módon létrejövô alkotmányos keretek
között pontosan milyen részletszabályokban (pl. törvények, rendeletek), milyen részletes megoldásokkal, és milyen hangsúlyokkal fejtôdnek ki az »alkotmányos minimum«
elvei és normái, továbbá milyen szakpolitikákban testesülnek ezek meg, és hogyan jutnak le a »lokális igazságossági« szintekig az már a »törvényhozási szinten«, a különbözô
politikai erôk összjátékában, és vitáiban kell eldôljön. Természetesen, az alkotmányos
kereteket be kell tartani, és erôsen ajánlott az ideális koncepció eszményeinek, céljainak,
értékeinek, elveinek, normáinak a figyelembe vétele.
Ebben az értelemben maga az »igazságosság politikai koncepciója«, amely eleve a
mértékadó, és »mérsékelt átfogó doktrínák átfedô konszenzusára«, és alapvetôen az »alkotmányos minimum« rögzítésére törekszik alapvetôen nem mondható semmilyen politikai oldalhoz tartozónak. Épp az a cél, hogy a társadalom összes tagja számára életbevágó fontosságú igazságossági kérdésekben létre lehessen hozni egy olyan »társadalmi
igazságossági, és tisztességességi alkotmányos minimumot«, amellyel kapcsolatosan, reálisan elvárhatjuk és megkövetelhetjük, minden mértékadó, »mérsékelt és tisztességes
politikai oldaltól«, hogy ezt az »igazságossági minimumot« a társadalom és az ország
egésze érdekében, saját parciális pártérdekein felülemelkedve fogadják el, és az alkotmányba történô beemelésen keresztül vonják ki a pártpolitikai hatalmi csatározások
színtereirôl, és a politikailag manipulálható, a nyilvánosság és átláthatóság követelményeinek egyáltalán nem megfelelô »szociális kalkulus« (például GDP-kalkulációk,
ilyen-olyan makrogazdasági mutatók, költséghaszon és hasonló elemzések) (8.§) hatálya alól is. Ez a legalapvetôbb »stabilitási követelmény« is (20.2.§).

A

FENTI,

„REÁLISAN

ELVÁRHATÓ”, KIFEJEZÉS, NEM NAIV IDEALIZMUST

FEJEZ KI, HANEM EGY ALAPVETÔ TISZTESSÉGESSÉGI KÖVETELMÉNYT FO-

a politikával, és a pártokkal szemben. Nem egy olyan naiv, idealista,
és optimista igazságossági és tisztességességi politikai koncepció reálisan elvárható elfogadásáról van szó, amelyet egy-egy, a hatalomtechnikai játszmákba, és hatalom-brókerkedésbe végzetesen belebonyolódott, és a valódi értékeirôl, céljairól már rég megfeledkezett, kiégett és cinikus politikus, vagy párt csak úgy meg tudna „vétózni” cinikus,
ignoráns, vagy negligens magatartásával.
A reálisan elvárható alatt, a társadalom egészének a jogos, morális követelését értjük.
Aki tisztességesnek akarja tartani magát; aki emberileg, erkölcsileg, szakmailag legalább még nyomokban emlékszik arra, hogy mi is lenne a közjó, és mi is lenne a politikus ezzel kapcsolatos felelôssége, s egyáltalán miért lépett a közügyekkel való fôállású
foglalkozást jelentô politikusi pályára; nos attól reálisan elvárható és erkölcsileg jogosan
megkövetelhetô, hogy egy kaotikus és zûrzavaros helyzetben mindent megtegyen, egy
minél szélesebb alapokon nyugvó »alkotmányos szintû, társadalmi igazságossági és tisztességességi minimum« megteremtésére, és egy erre irányuló »átfedô konszenzus« létGALMAZ MEG
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rehozására. A reálisan elvárható egy normatív, morális és objektív elvárásra és követelményre utal. „Mi, a nép” (»We the People«) (14.6.§) nem tarthatjuk tisztességesnek
és erkölcsileg legitimnek (13.3.§; 19.2.§) azt, aki ez ügyben, még a tôle reálisan elvárhatót sem teszi meg.
A naivitás, az idealizmus, és az optimizmus kérdése valójában egészen másképpen
vetôdik fel az »alkotmányos minimummal«, és a politikai szereplôk »átfedô konszenzussal« kapcsolatos erkölcsi kötelességeivel kapcsolatos, esetleges szkepszisek alapján.
Az idealizmus, és a naivitás kérdése valójában itt az, hogy a magyarországi úgynevezett politikai elit elmúlt több, mint egy negyed évszázados teljesítménye, és ennek
következményei, azaz a társadalom jelenlegi állapota alapján, ki mit képzel arról, hogy
vajon létezik-e még egyáltalán olyan politikus, aki inkább tisztességesnek akarja tartani
magát, mintsem „ügyes” hatalomtechnikusnak, üzletembernek, vagy politikai csalónak
és kalandornak. Ha ilyen még egyáltalán létezik ô közöttük, akkor hányan lehetnek,
és elegendôen vannak-e? Létezik-e még egyáltalán becsületes politikus az eddig megismert arcok közül, aki a saját becsülete miatt, ilyennek akarja magát tartani? Ki, mit
gondol optimistán, pesszimistán vagy naivan arról, hogy létezik-e még olyan, és hány
olyan politikus létezik, aki emberileg, erkölcsileg, szakmailag legalább még apró, pici
nyomokban emlékszik arra, hogy mi is lenne a közjó; és hogy régen, amikor még a
közjó, a közérdek, és a közügyek elmozdítása is érdekelte talán, mit gondolt arról, hogy
a fizetésen, és kiváltságokon kívül mégis, miért szegôdött el politikusnak?
Mi idealisták vagyunk abban, hogy ilyen politikus valószínûleg talán még létezik.
Talán elegendô számban. Ha ilyen létezik, akkor a „reálisan elvárható” kifejezés az
ilyen, még nem teljesen elveszett politikusok kutya kötelességére utaló objektív elvárás,
és jogos morális követelés a társadalom egésze részérôl. Mint korábban már írtuk, John
Fitzgerald Kennedy elnök egyszer azt mondta: … aki a békés változtatást lehetetlenné
teszi, az az erôszakos forradalmat teszi lehetôvé…

N

EGYEDSZERRE A JOGALKALMAZÁS, AZAZ A VÉGREHAJTÓ HATALOM, ÉS
AZ ETTÔL FÜGGETLEN BÍRÓSÁGI ÍTÉLKEZÉS, ÉS INTERPRETÁCIÓ SZINT-

JÉRE, (alkotmánybíróság, bíróságok) térünk ki az alkotmányos demokráciák rendszerének négy szintje, illetôleg szakasza közül. A »törvényhozási szint« mellett az »alkotmánybíróság, és a független interpretáció, és ítélkezés szintje« a másik olyan terület, ahol
az alkotmány által röviden, és kellôen általánosan megfogalmazott alapelvek, alapértékek újabb és újabb alkalmazási lehetôségei, ennek következményei a konkrét ügyek
és problémák kapcsán, mintegy kibontódnak. A korábban példaként felhozott amerikai
alkotmány megalkotói nem az alkotmányos elvek eredeti rövid, és kellôen általános
megfogalmazásaival akarták több száz évre elôre elrendezni az ország, és a társadalom
összes létezô, elképzelhetô, vagy el sem képzelhetô problémáját.
(i) A »TÖRVÉNYHOZÁSI SZINTEN« A FELADAT AZ, hogy normatív – azaz az azonos típusú problémákra, mindenkire azonosan alkalmazható –, részletesebb szabályok megalkotásával, mintegy alkalmazza az alkotmány általános elveit a felismert típus problémára.
(ii) AZ »ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG, ÉS A FÜGGETLEN INTERPRETÁCIÓ ÉS ÍTÉLKEZÉS SZINTJÉN« PEDIG A FELADAT AZ, hogy egy-egy konkrét ügy kapcsán tör-
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ténjen meg annak a „megfejtése”, és interpretációja, hogy az egyes alkotmányos
elveknek, és ezek kölcsönös összjátékának mi a következménye egy-egy adott probléma feloldására, és hogy meg lehet-e oldani egy-egy újonnan jelentkezô alkotmányossági problémát, s ha igen, akkor hogyan, s ha nem akkor szükséges-e, és milyen tartalommal az alkotmány módosítása a társadalom, és a gazdaság változása
miatt újonnan keletkezett alkotmányos probléma feloldása, megoldása érdekében.
Fontos látni, hogy általában soha nem az a probléma, hogy egy-egy alkotmányos alapelvet
önmagában ne tudna alkalmazni bárki egy adott helyzetre; bár ilyen is elôfordulhat néha.
A problémát az szokta okozni, hogy a társadalmi fejlôdés során megjelenik egy-egy olyan
új jelenség, amelyre nemcsak, hogy eddig nem volt példa és kialakult gyakorlat, de az
adott probléma kapcsán több egyaránt fontos, és az alkotmányban szereplô alapelv, alapérték kerül egymással sajátos konfliktusba. Egy-egy újonnan megjelent helyzet, és probléma esetén néhány alapvetô kérdést kell megválaszolni az »alkotmánybíróság, és a független interpretáció és ítélkezés szintjén«. (a) Van-e egyáltalán olyan alkotmányos alapelv,
amely érintett lehet? (b) Melyek ezek? (c) Mi lehet ezeknek az alkalmazása, konzekvenciája vagy szerepe az adott ügyben? (d) Megvan-e ezek összhangja?(e) Ha nincs
meg az egyaránt fontos alkotmányos elvek és értékek összhangja, akkor hol, és hogyan
áll elô a konfliktus az egymással szembekerülô egyaránt fontos alapelvek és értékek között?
(f) Van-e lehetôség, és mi a lehetôség az egymással sajátos konfliktusba kerülô alapelvek
összeegyeztetésére, harmonizálására? (g) Van-e megoldása az ügynek, és mi lenne az?
(h) Mi ennek a megoldásnak az alkotmányos alapelvekre visszavezethetô értelmezése,
indoklása? (i) Leszûrhetô-e ebbôl olyan általános érvényû következtetés, elv, amely az
ilyen ügyek jövôbeli normatív szabályozásához támpontot adhat a törvényhozás számára?
Ez a kérdéssor nem teljes, folytatható lenne. Itt ez a kérdéssor annak illusztrálását szolgálják, hogy tipikusan milyen problémákat kell megoldani az »alkotmánybíróság, és a
független interpretáció és ítélkezés szintjén«.
Az alkotmányos értékek és elvek összeütközésbe kerülése bizonyos, a társadalom,
és a gazdaság fejlôdése miatt elôálló új helyezetek kapcsán nemcsak az alkotmányosság
folyamatos fejlôdésének az egyik fô mozgatórugója, de számos nehezen feloldható társadalmi konfliktusnak is a forrása. E kicsit elvont problémakör jobban érthetôbbé válik,
ha néhány klasszikus, és jól ismert történelmi példára, vagy akár ma is élô problémára
gondolunk.
Például az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya a világtörténelem legelsô, és máig
élô modern, alkotmányos demokrácia, alkotmánya. A szabadság, egyenlôség és testvériség
eszméi jegyében alkották (1787-ben, két évvel a nagy francia forradalom elôtt). Többen
is rabszolgatartók voltak azok között, akik megalkották és elfogadták, és tulajdonképpen
egy újkori rabszolgatartó köztársaság alkotmányaként íródott. Az alapító atyák bizonyos,
hogy ôszintén azt gondolták, amit leírtak, és amit elfogadtak. Nem voltak hipokriták.
A szabadság, egyenlôség és testvériség eszméi, és értékei köré szervezôdô alkotmányt a
fennálló rendszerben kellett persze elfogadni. De egyáltalán nem csak reálpolitikai kompromisszumokról volt szó. Tulajdonképpen nem volt kellôen megfejtve a szabadság, az
egyenlôség és a testvériség, és a magántulajdonhoz való jog összhangba hozása, és nem
voltak kellôen tisztázva az egyaránt fontos alapelvek, és értékek közti prioritási szabályok.
Ráadásul az akkori gondolkodásban a szabadság, és a szabadság kivívásának az ügye
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szempontjából a magántulajdon szentsége (az elnyomó király uralmával, és adószedôivel
szemben) különös jelentôségû volt. Más okok – az elnyomó hatalommal való szembenállás, és a függetlenség kivívása – miatt vált rendkívül fontos prioritássá a magántulajdonhoz való jog.24 A magántulajdon (és a szerzôdések) szentsége számtalan módon összekapcsolódott a szabadság eszméjével, és a függetlenségi törekvésekkel. Ez viszont késôbb,
a rabszolgaság intézményével kapcsolatosan nehezen feloldható, és az Észak–Dél közötti
polgárháborúba torkolló problémát okozott.
Messze nem olyan magától értetôdô és egyszerû az elvi feloldása sem, mint amilyennek azt elsôre gondolhatnánk. Ma is léteznek olyan irányzatok az eredeti Locke-i
hagyományok alapján (libertarianizmus), amellyel a »társadalmi igazságosság politikai
koncepciója« szempontjából az okozza a legnagyobb problémát, hogy a magántulajdonnal, és a szerzôdések szabadságával, megkötésével és betartásával kapcsolatos,
egyébként fontos elveket és értékeket túlhangsúlyozza, lényegében minden más alkotmányos érték fölé helyezi (hasonlóan ahhoz, ahogy a kommunista rezsimek az egyenlôség eszméjét helyezték mindenek fölé). Az alkotmányos elvek új helyzetekkel kapcsolatos ütközésére számtalan más példa található.
(i) Ilyen például az a kérdés, hogy mi legyen azoknak a gyerekeknek a kötelezô állami
iskoláztatásával, akik egy olyan – például Amish – családban születnek, ahol a
vallásuk lényegi része az államtól való távolságtartás, a legkülönbözôbb módokon.
Itt az állam és az egyház szétválasztásának elvei, a lelkiismeret szabadsága, a vallásgyakorlás szabadsága, a gyermekeknek, mint leendô polgároknak, a saját életükre vonatkozó informált, és önálló döntések meghozatalára való joga, és önrendelkezési joga,25 és hasonlók kerülnek egymással konfliktusba. (RAWLS, 1999a.)
24

Például a függetlenségi háború kirobbanásához vezetô folyamatban, az elnyomó királyi hatalommal
kapcsolatos elégedetlenség egyik fô forrását a különbözô, kifejezetten igazságtalannak és tisztességtelennek gondolt adók elleni tiltakozás volt. (Lásd pl. bostoni teadélután, 1773. december 16.).
Az a kérdés, hogy kell-e adót fizetni vagy sem? Mi a tisztességes adó, és a mi a tisztességtelen
adó? Vagy, hogy a nálunk keletkezô jövedelem 100%-os tulajdonosai vagyunk-e (és ebbôl eredôen
az adóztatással az állam meglopja a polgárait)? Vagy ennek ellenkezôje igaz? Nevezetesen nem
vagyunk 100%-os tulajdonosai a nálunk lecsapódó jövedelemnek, mert az a társadalmi
együttmûködésben keletkezett, és ennek kapcsán, és legfôképp ennek részeként léteznek olyan kötelezettségeink a társadalom felé, és társadalmi szintû kötelezettségek a polgárok felé, amelyek teljesítéséhez hozzá kell járuljunk, a társadalmi együttmûködésbôl a nálunk lecsapódó bevétel egy
részébôl adók formájában? De mi köze mindehhez egy távoli királynak? Az biztos, hogy az elnyomó királyi hatalom által szedett adókat lopásnak és rablásnak tartották. Azon az alapon, hogy
a náluk keletkezô jövedelem, és vagyon az ô magántulajdonuk, és az adó, amit a király ebbôl elvesz
az ô magántulajdonuk megkárosítása. Vegyük észre, hogy itt valójában a királyi hatalom erkölcsi
legitimációját kérdôjelezték meg. A királyi adók, a magántulajdon és az adó, mint lopás, az ez
elleni függetlenségi törekvések, és az ebbôl eredô szabadság eszme, és az azért vívott háború, volt
az a fô összefüggés, amelyen keresztül a szabadság és a magántulajdon összekapcsolódott, és nemhogy konfliktusuk nem volt (mint késôbb a rabszolgaság eltörlése kapcsán), de kifejezetten egymást
erôsítették. Akkor. Abban a helyzetben.
25
E konfliktus feloldásának a lényege, hogy a gyermekeknek, mint leendô polgároknak a saját életükre
vonatkozó, és egy késôbbi életkorban meghozandó informált, és önálló döntések meghozatalára
való joga (és az ehhez szükséges lehetôségek és feltételek biztosítása) kapott prioritást, mint elsôleges és személyüktôl elidegeníthetetlen jog.
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(ii) Vagy: mi legyen azoknak a kötelezô katonai szolgálatával, akiknek szintén a vallásuk tiltja, hogy bármilyen háborúban részt vegyenek? Ez békeidôben is probléma, de tényleges háború esetén, igen komoly konfliktusok forrása is lehet. Itt a
vallásgyakorlás szabadsága, a lelkiismeret szabadsága, és a haza védelmével kapcsolatos állampolgári kötelezettségek, és az ezzel kapcsolatos személyes terhek
azonos és igazságos, tehát tisztességes elosztása kerülnek ellentétbe. (RAWLS,
1999a.)
(iii) Vagy: mi legyen az abortusz26 kérdésével. Itt a nôk saját életükrôl, testi integritásukról, és hasonlókról való önrendelkezési joga kerül összeütközésbe a magzat
élethez való jogával.
(iv) Kapcsolódó probléma jön elô, a mélyen vallásos szülész-nôgyógyász, az abortusz,
és az ügyeleti kötelezettsége kapcsán.
(v) Vagy, mi legyen az azonos nemûek házasságával. Netán azzal, hogy gyermekeket
fogadhassanak örökbe. Ha az alkotmányos értékek és alapelvek felôl nézzük, és
jól belegondolunk, itt is rendkívül sok érték és alapelv kerül egymással összeütközésbe, amelyek feloldása közelrôl sem nevezhetô egyszerûnek.
Ezek a problémák a mai napig mélyen megosztók számos demokrácia életében. A megosztottság, és a konfliktusok mélyén az egymással összeütközésbe kerülô alkotmányos
elvek, alapjogok és értékek nem megfelelôen feloldott konfliktusa és összehangoltságának
hiánya húzódik meg. A korábban összhangban lévô alkotmányos alapelvek konfliktusai
általában a társadalom változásai, illetôleg bizonyos technológiai és gazdasági változások
által indukált társadalmi változások következtében állnak elô.
A fenti, illusztratív példák mélyén meghúzódó alkotmányos elvek közötti konfliktusok megoldására mi itt nem vállalkozunk. A példákat annak illusztrálására hoztuk
ide, hogy érzékelhetô legyen, mit is jelent az, hogy az egyaránt fontos alkotmányos értékek és elvek sokszor nehezen feloldható, és mély megosztottságot okozó összeütközésekbe keveredhetnek; és hogy, amint azt az Észak és Dél közötti, rabszolgaság eltörlése kapcsán kitört polgárháború példája mutatja, egy-egy ilyen, az alkotmányos
elvek közti konfliktus feloldatlansága, és mögöttes társadalmi, politikai probléma megoldatlansága, még akár polgárháborúba is torkollott.
E példák azt is illusztrálják, hogy a régi alkotmányos alapelvek az új ügyek, új problémák alkotmánybírósági szintû ügyenkénti, problémánkénti interpretációi, és a törvényhozás általános érvényû normatív részletszabályai alapján, hogyan kapnak újabb értelmezéseket, és alkalmazási lehetôségeket a társadalom fejlôdése során, illetve, hogy
egyes eredetileg összhangban lévô alapelvek és értékek, hogy kerülhetnek új problémák
kapcsán összeütközésbe.
Mindezekbôl az is jobban érthetô, hogy mi is az értelme annak, hogy mind a »társadalmi igazságosság politikai koncepciója«, mind a belôle kikristályosodó alkotmány
lehetôség szerint ne legyen túlrészletezett, túlmagyarázott. Számos olyan, elôre még
csak el sem képzelhetô helyzet lehetséges egy társadalom életében, amikor a megfelelô
általános, és régi alapelvek és értékek tökéletesen alkalmazhatóak (némi kis szellemi
26

Ebben az írásban az „abortusz” szó mindenhol, ahol elôfordul csak a »mûvi terhességmegszakításra«, azaz a (»mûvi abortuszra«) vonatkozik, a kialakult köznyelvi használatának megfelelôen.
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tevékenység árán) az új helyzetre. Ugyanakkor, egy túldefiniált alkotmány, eleve lehetetlenné teheti az új problémákhoz a régi értékek alapján történô igazodást.
Ebbôl a gondolatkörbôl még egy fontos tanulság leszûrhetô: igenis léteznek
örökérvényû elvek és értékek; egy-egy új, eddig nem ismert helyzet, vagy ügy nem jelenthet
kellô indokot, az ilyen régóta érvényesen fennálló elvek és értékek megkérdôjelezésére;
ugyanakkor idônként komoly feladatot jelent a régóta érvényes elvek és értékek új helyzeteknek megfelelô, új interpretációjának, és új alkalmazásának a kidolgozása.

A

Z ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ÔRKÖDÉSE AZ ALKOTMÁNYOSSÁG FELETT MIN-

s az interpretációs, bírósági szakaszhoz tartozó funkció. Meg kell ítélni, hogy például egy adott új törvény,
vagy kormányzati intézkedés, vagy alsóbb szintû bírósági döntés, nem ütközik-e alkotmányos alapelvekbe, értékekbe. Ebben az esetben is nemcsak maga a verdikt a fontos,
hanem annak indoklása, az involvált elvek interpretációja és az iránymutatás arra vonatkozóan, hogy az ilyen esetekben a jövôben hogyan lehet és kell eljárni.
Az ilyen, a társadalom folyamatos fejlôdése, változása által produkált új helyzetek,
problémák azok, amelyekre a törvényhozásnak normatív szabályokat kell alkotni, az
alkotmánybírósági interpretációnak pedig az adott konkrét ügyek kapcsán újra és újra
meg kell fejteni az alkotmányos alapelvek érvényesítésének és alkalmazásának a lehetôségeit. Ezáltal az eredeti alkotmányos alapelvek és értékek hosszú idôn át stabilak
maradnak, de az élet által produkált új helyzetekre való újszerû alkalmazással maga
az alkotmányosság folyamatosan fejlôdik. A kellôen általános alkotmányos alapelveknek folyamatosan egyre több és több értelmezése, jelentése kerül napvilágra és fejlôdik
ki. (SUNSTEIN, 2004.) Megjegyzendô, hogy ha maga az alkotmány túldefiniálja az
alapelveket, akkor pont az élet által produkált új ügyek miatt gyakori módosításra lehet
szükség. Ez viszont alááshatja magát az alkotmányosságot, mert minden módosítás alkalmával megnyílik az új hibák bevitelének a lehetôsége, vagy egyenest az eredeti akarat, értékek és elvek felülírásának a lehetôsége.

A

DEN DEMOKRÁCIÁBAN ALAPVETÔ FONTOSSÁGÚ,

TÖRVÉNYHOZÁS, A KORMÁNYZATI VÉGREHAJTÁS, ÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG CSAK AZ ALKOTMÁNY ALKALMAZÁSÁVAL FOGLALKOZHAT; DE

AZ ALKOTMÁNY „CSINÁLÁSÁVAL” NEM. Sem az alkotmányos értékek és elvek rész-

letes, és normatív kifejtése (törvényhozás), sem ezeknek az egyes ügyek kapcsán történô
részletes értelmezése (alkotmánybíróság) nem az alkotmányos elvek és értékek csinálását, hanem a meglévô, és elfogadott elvek és értékek – az alkotmány adta keretek közötti – alkalmazását jelentik.
Az alkotmányos alapelvek „csinálása” alatt új elvek, értékek kreálását, vagy más meglévôk megváltoztatását értjük. Ez a népfelség elve alapján, »a nép« (»We the People«)
(14.6.§) szuverén, tôle elidegeníthetetlen joga. Ennek a fô lényege az, hogy az alkotmányos értékek és elvek csinálása, kreálása az eddig részletezett négy szint, illetôleg megvalósítási szakasz (alkotmány feletti – alkotmányozó, felhatalmazó – törvényhozási – bírósági és interpretációs) közül, az elsô kettô szinten, azaz (a) az »eredeti kiindulási állapot«
(11.§), és a társadalmi szerzôdés »alkotmány feletti« szakaszában, és (b) az »alkotmányozó, felhatalmazó« szakaszokban történhet csak. Ennek az a következménye, hogy
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sem a törvényhozó testület a törvényalkotás során, sem az alkotmánybírósági szint az interpretációs, és harmonizációs tevékenysége során, sem pedig a kormányzat a kormányzati cselekvéseivel, nem cselekvéseivel, és alacsonyabb rendû jogszabályaival nem írhatja
felül, nem írhatja át, nem írhatja tovább az alkotmányt – szakértelménél fogva legfeljebb
javaslatot fogalmazhat meg rá »a nép« (»We the People«) számára. Azaz nem történhet
az meg, hogy akár az alkotmánybírósági indoklások, akár a törvényalkotás során észrevétlenül, lopakodó módon átírják az alkotmányt.

H

ATALMI ÁGAK SZÉTVÁLASZTÁSA , FÜGGETLENSÉGE ÉS MELLÉRENDELT-

Az alkotmánybírósági szint, a törvényhozási szint és a kormányzati,
végrehajtási szint nem alá- és fölérendeltségi viszonyban állnak egymással. Egymástól
független, egymással mellérendeltségi viszonyban lévô, egymással összemérhetô hatalmú, és egymást kölcsönösen kontrolláló pozícióban kell legyenek.
Meg kell találni a megoldást arra, hogy például az alkotmánybíróság be tudja tölteni
az alkotmányossági kontrollal kapcsolatos fontos szerepét, ugyanakkor ne csússzon rá
a tulajdonképpeni törvényhozási felelôsség. Ha ugyanis egy alkotmánybíróság folyamatosan vétózza az újabb és újabb törvényeket, akkor viszonylag hamar abban a helyzetben találja magát, hogy magára vette a törvényhozói felelôsséget (ugyanis egy idô
után csak abból lesz törvény, amivel ô egyetért). Ezzel egyébként észrevétlenül maga
az alkotmánybíróság számolná fel a »fékek és ellensúlyok rendszerét«, mert így nemcsak
fék, de – a képi hasonlatnál maradva – gázpedál is lesz belôle. Ennek alapvetô feltétele
a felelôs kormányzás és a felelôs törvényhozói mûködés. Ha ugyanis a kormányzat
vagy a törvényhozás nem egyszerûen a joggal, hanem mindjárt magával a jogalkotással
él vissza, és habituálisan ontja magából azokat a jogszabályokat, amelyek alkotmányba
ütköznek – vagy amelyek az alkotmány írott betûjével, vagy az alkotmány szellemével,
és az »alkotmány feletti alkotmányos elvekkel és értékekkel« ellentétesen, bizonyos
önérdekû és magánjellegû visszaélések legalizálása érdekében olyan dolgokat és cselekményeket tesznek törvényessé, amelyek korábban kriminálisnak minôsültek –, akkor
a kormányzat, illetve a törvényhozás maga idézi elô azt a helyzetet, hogy egy adekvát
jogosítványokkal bíró, a feladatait érdemben ellátni képes alkotmánybíróság folyamatosan vétót és kifogásokat emeljen, illetve alkotmányos érvénytelenség miatt megsemmisítse a jogalkotással való visszaélés keretében hozott jogellenes törvényeket, és alacsonyabb rendû jogszabályokat.

F

SÉGE.

ONTOS AZT IS TISZTÁZNI, HOGY MITÔL JOGSZABÁLY, EGY JOGSZABÁLY.
Egy-egy jogszabály ugyanis, egyáltalán nem attól jogszabály, hogy fehér papíron,
fekete betûkkel olyan mondatokkal van tele, amely elôtt számozott paragrafus jelek
vannak. Például, ebben az írásban is számozott paragrafus jelekkel jelezzük az új fejezeteket. Ettôl, ez még nem törvény. Egy jogszabály elôször is közügyekrôl kell szóljon.
Mindenkire általánosan érvényes kell legyen. Valamilyen, a társadalom és polgárainak
életét, életkörülményeit, és fontos viszonyait lényegileg érintô, és létezô problémát kell
rendezzen; továbbá bizonyos »procedurális (eljárási) igazságossági, tisztességességi és
alkotmányossági« normák, és szabályok szerinti eljárásban kell, hogy elfogadásra kerüljön. A procedurális (eljárási) igazságosság, alkotmányosság és érvényesség tekin-
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tetében, a késôbb külön fejezetben tárgyalásra kerülô »közügyekben folytatott nyilvános
és közcélú érvelés« (»public reason«) (19.§) normái, és »procedurális (eljárási) igazságossági szabályai« az irányadók.
Számos ilyen feltétel sorolható még fel. Ami fontos, az az, hogy egy adott jogszabály
kétféle módon – tartalmi és eljárási okok miatt – is lehet alkotmányellenes, és ebbôl
eredôen alkotmányosan érvénytelen, megsemmisítendô. Így szó lehet
(a) »TARTALMI ALKOTMÁNYELLENESSÉGRÔL« ÉS »TARTALMI ÉRVÉNYTELENSÉGRÔL «, ha a jogszabály tartalmilag ellentétes az »igazságosság elveivel«
(14–15.§§);
(b) »PROCEDURÁLIS (ELJÁRÁSI) ALKOTMÁNYELLENESSÉGRÔL« ÉS »PROCEDURÁLIS, ELJÁRÁSI ÉRVÉNYTELENSÉGRÔL«, ha a jogszabály ellentétes a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) normáival, és »procedurális (eljárási) igazságossági szabályaival« (19.§).
Akár »tartalmi alkotmányellenességrôl«, akár »procedurális (eljárási) alkotmányellenességrôl« van szó, a szóban forgó jogszabály »alkotmányos érvénytelensége« azonos
súlyú, s az alkotmányosan érvénytelen, s ebbôl eredôen meg kell semmisíteni a szóban
forgó jogszabályt, vagy intézkedést.
Súlyosan aláássa a közbizalmat és a demokráciát mind a tartalmi, mind a procedurális igazságossági, és alkotmányossági szabályok rendszeres megszegése, de az is,
ha ez még azzal is párosul, hogy rendre olyan jogszabályok jelennek meg, amiben idônként akár groteszk módon is tetten érhetô a „minden állat egyenlô, de a disznók még
egyenlôbbek” Orwelli elv érvényesülése (ORWELL, 1989), ráadásul nem közügyek,
hanem félreismerhetetlen, és a társadalom által még arccal és névvel is beazonosítható
magánügyek, magánérdekek érvényesítése kapcsán. Az igazságtalan, tehát tisztességtelen politika, kormányzat és hatalom jellegzetes vonása, hogy miközben a tartalmi
igazságossági, és alkotmányossági kérdéseket igyekszik legalább formálisan betartani
és kipipálni, rendre megszegi a »procedurális (eljárási) igazságosság« normatív szabályait. Például, egy kormányülés megtartása nélkül elfogadott, és megjelentetett kormányrendelet, bizonyosan számos procedurális (eljárási) alkotmányossági szabály súlyos megszegését jelzi. Összességében az ilyen jogalkotás nem jogalkotás, hanem
jogalkotással való visszaélés.

9.5.§ A tiszta procedurális igazságosság,
és a háttérigazságosság rendszere

K

ÖZÖSSÉGI, TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉS VERSUS KIÉLEZETT VERSENY.
Kiindulásként fel kell vetni, hogy az »igazságosság mint tisztességesség (justice
as fairness) politikai koncepciója« a társadalmi együttmûködésben résztvevô polgárok
együttmûködésének az igazságos mint tisztességes feltételrendszerét határozza meg.
Csakhogy vannak, akik szerint a társadalom, vagy a társadalmi együttmûködés, mint
olyan nem is létezik, hanem ehelyett önérdekérvényesítô, egyéni vágyaik, szükségleteik
kielégítésébôl eredô örömérzetüket maximáló, racionális, egoista individuumok folytatnak éles versenyben túlélési harcot egymással, abban a valamiben, amit társadalom-
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nak mondunk; s szerintük ez így van jól. Ez azért érdekes, mert magának a társadalmi
igazságosságnak a megkérdôjelezése sok szinten történik, s ebbôl az egyik szint, mindjárt magának a társadalomnak, mint a polgárok együttmûködési rendszerének a tagadása. Ennek logikája az, hogy ha igaz lenne, hogy nincs is olyan, hogy társadalom,
akkor nincs társadalmi együttmûködés, s ha igaz lenne, hogy nincs társadalmi
együttmûködés, akkor nyilvánvalóan értelmezhetetlen és szükségtelen a társadalmi
együttmûködés tisztességes feltételrendszerét és a társadalmi együttmûködés közös terheinek és közösen létrehozott hasznainak tisztességes és igazságos megosztását, és szabályozó társadalmi igazságosságról elmélkedni. Margaret Thatcher elhíresült mondása
szerint: „olyan dolog nincs, hogy társadalom. Individuális férfiak, nôk és családok vannak”. (THATCHER, 1987.)27
Ezért aztán, azzal az alapvetô kérdéssel is kell foglalkozni, hogy létezik-e, fontos-e
a társadalom, a közösségi, társadalmi szintû együttmûködés, vagy pedig a társadalom
valóban nem létezik, nincs is társadalmi együttmûködés, és az a valami, amit társadalomnak hívunk nem más, mint magányos, racionális egoista »homo economicusként«
cselekvô individuumok, egymással kiélezett versenyben lévô, laza halmaza.
Az együttmûködés, mint olyan márpedig létezik. Közösségi szintû együttmûködés
azért alakult ki már a legôsibb idôktôl fogva, mert nemcsak például a csimpánzok, a
bonobok,28 az elefántok, a farkasok, és számos más állatfaj, de az ember is már réges-

27

Margaret Thatcher (1925–2013), volt brit miniszterelnök (1979–1990) a Woman’s Own Magazinnak, 1987. szeptember 23-án adott interjújában mondta ezt riporternek, Douglas Keay-nek
(THATCHER, 1987). A mondás eredetije így hangzott: …There is no such thing as society. There
are individual men and women, and there are families…
28
A bonobo – külsôre – a csimpánzhoz hasonló majom faj. Ôk is kisebb-nagyobb csoportokban, „bonobo társadalmakban” élnek. A bonobo és csimpánz „társadalmak” viselkedésének tanulmányozása
során, számos olyan megfigyelést tettek, amelyek azt mutatják, hogy számos, kifejezetten az embernek
tulajdonított magasabb rendû, morális viselkedési forma, és norma szabályozza a bonobo (és csimpánz) csoportok mindennapjait. Ezek a megfigyelések és tapasztalatok arra utalnak, hogy az
együttmûködés, és az azt szabályozó kifejezetten morális normák lényegesen régebb óta, és lényegesen
mélyebben „programozva” lehetnek meg az emberek között is, mint azt általában gondolnánk. Ezek
a megfigyelések teljesen más megvilágításba helyezik azt a modellt, amely abból indul ki, hogy az
ember, a saját vágyainak kielégítésére, és ennek maximalizálásra törô, önérdekérvényesítô, magányos
egoista, és az erkölcs csak késôbb, a vallási erkölcstanokkal alakult ki, önzô vadállati ösztöneink megzabolázása érdekében. (DE WAAL, 2014.) Másképp fogalmazva: a bonobok és a csimpánzok viselkedésének tanulmányozása olyan megfigyelésekhez vezettek, amelyek alátámasztják, hogy az a helyes,
ha a társadalmi együttmûködésbôl indul ki az »igazságosság politikai koncepciója« is. A bonobo vizsgálatok további adalékot adnak a „homo economicus” modellje, és az ezen a redukált embermodellen
alapuló modellek, és azok következtetéseinek érvényességén, és érvényességének a határain való elgondolkodáshoz. Alátámasztják, hogy alapvetôen helyes az, ha például a »társadalmi igazságosság
politikai koncepciójának« az elvei, és általában a társadalmak kapcsán nem az önzô, vágy és haszonmaximáló, magányos, egoistából (azaz, egy tulajdonképpeni antiszociális viselkedési zavarokkal küszködô szociopatából), hanem az egymással való együttmûködésre kikerülhetetlenül rászoruló társas
lény modelljébôl indulunk ki. Ennek megfelelôen nem az önzô, vágykielégítô, és haszonmaximáló,
magányos, és szociopata egoisták közötti törvényeket, szabályokat keressük, hanem a társas lények
közötti társadalmi együttmûködésének igazságossági szabályait.
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régen felismerte, hogy egymással együttmûködve lényegesen többre jut mindenki ahhoz
képest, mint jutna akkor, ha egy igazi vágykielégítô, haszonmaximáló, magányos és
önzô „homo economicusként” egyedül próbálkozna.
A szociális darwinizmus szószólói Charles Darwin evolúciós elméletére hivatkozva,
mintegy természeti törvényként kezelik a kiélezett versenyt, és azt, hogy a természet
rendje a legrátermettebb túlélése.29 Ha ez az elmélet igaz lenne, akkor a nagy egyenlôtlenségek kialakulása a természet törvénye alapján természetes lenne, a kiélezett versenyben az erôs gyôz, a gyenge elbukik, és ez nemcsak, hogy nem lenne probléma,
hanem egyenest, ez lenne a kulcsa az emberi faj fejlôdésének és túlélésének. Ezen elmélet szerint, az egyenlôtlenség, és a gyenge elbukásának, vagy akár elpusztulásának
a lehetôsége egyrészt ösztönzô hatású, másrészt a legjobbak kiválasztódásához vezet.
(The Gospel of Wealth, 1906.)
Itt arra, a verseny népszerûsítésével, propagálásával kapcsolatos „kommunikációs
trükkre” is fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy a kiélezett verseny, amely szükségképpen veszteseket és gyôzteseket hoz létre, lényegében az egyenlôtlenségeket állítja
elô, növeli meg. Az egyenlôtlenségek növelését, mint kívánatos célt, viszont nem anynyira népszerû propagálni. Ezért mindazok, akik valamiért az egyenlôtlenségek növelésében, vagy a kialakult egyenlôtlenségek, mint status quo konzerválásában érdekeltek,
nem az egyenlôtlenséget, mint olyat, hanem a sokkal tetszetôsebben hangzó versenynek
a fontosságát, és mindenekfelettiségét propagálják, mégpedig precízen, pontosan azért,
mert a kiélezett verseny következménye – a társadalmi tôke fontos alkotórészét jelentô
»együttmûködési erények« (20.2.§; 23.§) erodálásán, és visszaszorításán kívül – az
egyenlôtlenségek extrém mértékûvé való növekedése. Amint azonban, arra mostanában
egyre többen felhívják a figyelmet, az elitek, leginkább mindenki más számára prédikálják a versenyt, de ôk maguk irtóznak a versenytôl. A járadékvadász magatartásra
vonatkozó tények ugyanis, arra világítanak rá (8.5.§), hogy ôk maguk nem igazán szeretnék, ha valódi versenyfeltételek között kellene teljesíteniük. Ezért is lobbiznak számos
olyan jogszabályért, amely valamilyen módon a monopolhelyzetük kihasználása, gazdasági erôfölényükkel való korlátlan visszaélés, és az ezerféle járadékhajhász trükk elôl
tünteti el az akadályokat és a korlátokat. (ROTHWELL, 2016.)
Nem meglepô módon a gazdagok között több követôje van a szociális darwinizmus
gyanúsan önigazoló nézeteinek, mint az átlagemberek között. Az lehet, hogy az extrém
gazdagok világának emberszabású fôemlôsei körében, ez a viselkedés és attitûd nagy
arányban érvényes. Az emberi faj maradék 98-99,9%-a, és a természetben elôforduló
többi faj esetében azonban Charles Darwin másban látta az evolúció lényegét.

29

„The survival of the fittest”. 1889-re teszik azt, amikor Andrew Carnegie, pénzpiaci milliárdos
elôször állt elô Darwin tanainak, a társadalomra való alkalmazására vonatkozó javaslataival. Gazdasági nézeteinek középpontjába a „verseny törvényét”, mint Darwin tanainak társadalmi adaptációját emelte. Az ô nevéhez kötôdik az a gondolat, hogy az önérdekük által mozgatott egyedek,
és vállalatok kiélezett versenyében, csak a legerôsebb, legalkalmasabb éli túl a versenyt, de ez nagyon helyes, mert ez a fejlôdés záloga. Ebben a kontextusban értendô az a tôle származó szlogen,
hogy „the survival of the fittest”.
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(i) Darwin Az ember származása címû mûvében amellett érvelt, hogy a versengés
az evolúciónak csak az egyik fontos tényezôje. Darwin véleménye szerint az együttmûködés, a megértés, az összhang, az együttérzés, és a fair, azaz tisztességes viselkedés, az evolúció legalább ennyire fontos tényezôi. Az ember származása címû
mûvében például azt írta: „azok a közösségek virágoznak a legjobban, és azok
hozzák a világra legtöbb utódot, amelyekben a legnagyobb számban fordulnak elô,
az egymással összhangban lévô és megértô egyedek”.(DARWIN, 1871.) Darwin
indoklása szerint, a legkorábbi emberi közösségek közül azok tudtak jobban megfelelni az evolúciós nyomásnak, amelyekben az együttmûködés, a közös munka
volt a jellemzô, az erôforrásokat és a megszerzett javakat fair, azaz tisztességes
módon osztották el egymás között, és kifejezetten odafigyeltek arra, hogy a közösség (vagy a korabeli kis társadalmuk) minden egyes tagja jól járjon. Darwin
szerint, ezt egyébként a közösség tagjai el is várták egymástól. Darwin amellett
érvelt, hogy az ilyen közösségek túlélési, fennmaradási, és továbbszaporodási esélyei lényegesen jobbak voltak, mint az olyan embercsoportoké, ahol mindenki csak
magával törôdött. Darwin akkori nézeteit, azóta számos megfigyelés és tény támasztja alá. (JOHNSON, 2009; KLEIN, 2014.)30
(ii) Megjegyezzük, hogy nem mindegy, hogy a „túlélést”, és a „túlélésért folytatott
harcot”, ki hogyan értelmezi. Kivel is kellene nekünk túlélési harcot folytatni?
A saját társaink ellen, mert velük szemben csak mi akarunk túlélni? Vagy a saját
társakkal együtt, a természet erôivel szemben akarunk túlélni?
(iii) Egy, a Frontiers in Psychology címû lapban megjelent szakirodalmi áttekintés szerzôi megállapítják, hogy „…nem az emberek, hanem a csimpánzok magatartása
az, ami sokkal inkább hasonlít a neoliberális mitológia szerinti »Homo Economicus« modelljére…” Az emberek viselkedése, ezzel ellentétben „ultraszociális”: az
embereknek magas szintû képességük van az empátiára, páratlanul érzékenyek
mások szükségleteire, egyedülálló módon képesek aggódni mások jólétéért, morális
normákat hoznak létre, amelyek általánosabb szinten is felerôsítik és érvényesítik
ezeket a tendenciáikat. (JENSEN és mtsai, 2014.)
(iv) Peter Turchin, a Connecticut Egyetem evolúciós, biológiai professzora, számos
mûvében arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan jöhetett létre, és hogyan maradhatott fenn az, az emberi faj esetében megfigyelhetô, és páratlan „ultraszocialitás”,
aminek az eredményeképpen több milliós emberi közösségek képesek egy-egy társadalomban egymással sikeresen együttmûködni. Ultra-society: How 10,000 Years of
War Made Humans the Greatest Co-operators on Earth címû könyvében amellett
érvel, hogy viszonylag kevés olyan faj van, amelynek a magas szintû kooperáció a jellegzetes sajátossága, de ezek a fajok, szinte az egész földet benépesítik. A hangyák
például, az állati fajokhoz tartozó összes egyed, mintegy egynegyedét teszik ki a földön, de a méhek és darazsak is meglehetôsen elterjedtek mindenfelé. Turchin szerint
minden, a földet benépesítô, és magas szintû együttmûködést megvalósító faj közül,
az emberi faj, mint együttmûködô faj, messze megelôz mindenkit.
30

Már a mû címe is nagyon beszédes, Survival of the Nicest, azaz a Legkedvesebb túlélése, ami nyilvánvalóan a Carnegie-féle Legfittebb túlélése szlogennek az antitézise.
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…több milliós közösségekbe szervezzük magunkat, benépesítjük az összes földrészt, embereket küldünk az ûrbe… Az emberi lények a legnagyobb csapatjátékosok… A legbámulatosabb, hogy a ranglétra tetejére csak az elmúlt 10 000 évben jutottunk fel, megelôzve a darazsakat, a méheket, a termeszeket és a hangyákat. A genetikai evolúcióval
ez önmagában nem magyarázható meg…
Peter Turchin: Ultra-society: How 10,000 Years of War Made Humans
the Greatest Cooperators on Earth (2015)

(v) Egy másik mûvében, Peter Turchin azt a megfejtést adja erre a rejtélyre, hogy a
genetikai evolúció mellett, egy kulturális evolúció is végbement az elmúlt 10 ezer
évben, és a két evolúciós folyamat egymást erôsítette fel igen jelentôs mértékben.
…Az elsô emberi hordáktól, a nagy birodalmak kialakulásán át, a mai modern társadalmakig, egy könyörtelen logika szerinti evolúciós és kulturális evolúció zajlott le,
az emberi faj esetében. Az egymást követô háborúk során, részben a leghatékonyabb
együttmûködésre képes csoportok kerültek elônybe. Másrészt maga az együttmûködô
társadalom nem más, mint a leghatékonyabb katonai és védelmi technológia…
Peter Turchin: War and Peace and War: The Life Cycles of Imperial Nations (2005)

(vi) Martin Nowak, a Harvard Egyetem matematika és biológia professzora, Supercooperators: Altruism, Evolution and Why We Need Each Other to Succeed címû
könyvében, hasonló gondolatmenet alapján, amellett érvel, hogy „…a kooperáció
az, ami a meghatározó jelentôségû emberi jellegzetesség, nem a verseny…” A társadalmak mûködésének matematikai modellezésekor a reciprocitás, a reputáció,
egymás elismerése, tiszteletben tartása és megjutalmazása, az önzetlenség, a
nagylelkûség, a megbocsátó képesség, az együttérzés, a szánalom és a kedvesség,
mind a kvantitatív modellek matematikailag is szükséges tényezôinek bizonyultak.
(NOWAK és mtsai, 2011.) Martin Nowak arra is felhívja a figyelmet, hogy a társadalmak mûködésének kvantitatív elemzési modelljei alapján levezethetô
együttmûködési szabályok, és a nagy vallások által hirdetett egymással szembeni
viselkedési szabályok között, igen jelentôs az átfedés. Ilyen például az aranyszabályként is ismert, »reciprocitási elv«: „ne tégy másokkal olyat, amit Te sem szeretnél, hogy mások tegyenek Veled!”, illetve „úgy bánj másokkal, ahogyan szeretnéd, hogy mások is bánjanak Veled!” (NOWAK, 2012.)
(vii) Vannak olyan megfigyelések, amelyek azt sejtetik, hogy az együttmûködés kísérôjeként már a majmoknál is megjelenik valamiféle igazságérzet, és morális töltetû
érzelmek. Egy vizsgálatban például, ha az egy csoportba tartozó majmok közül
néhánynak lényegesen jobb ételt adtak, mint a többieknek, és mint általában szoktak, akkor a többiek közül volt, aki otthagyta a saját ételét, de olyan is volt, aki a
kutatókhoz vágta. Ez azt sejteti, hogy a majmoknak volt valamilyen elképzelésük
az igazságosságról, érzékelték, ha nem ennek megfelelôen történt valami, és annak
megfelelôen reagáltak is.(DE WAAL, 2010.)
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M

INDEN DOLOG, AMI EGY TÁRSADALOMBAN LÉTEZIK, A TÁRSADALMI

s a társadalmi együttmûködésnek
közös terhei, és közösen létrehozott hasznai, javai, eredményei vannak, amelyek igazságos, tehát tisztességes megosztását szabályozni kell.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« egyik fô gondolata,
hogy a »társadalom a szabad és egyenlô polgárok együttmûködésének tisztességes rendszere« kell, hogy legyen (5.§). Ebbôl eredôen nem egyszerûen arról van szó, hogy a
»társadalmi együttmûködés« során közösen elért eredmények, hasznok keletkeznek,
míg más hasznok és eredmények, meg máshogy keletkeznek. Itt arról van szó, hogy
minden eredmény és haszon, ami egy társadalom életében keletkezik, az a társadalmi
együttmûködés során keletkezik, ebbôl eredôen, máshogyan meg nem keletkezik.
E közösen létrehozott hasznoknak, eredményeknek és javaknak a polgárok közötti
megoszlása igazságosan, tehát tisztességesen is, vagy épp ellenkezôleg kifejezetten igazságtalanul, tehát tisztességtelenül is történhet. A tisztességesség és az igazságosság az
alapja minden együttmûködésnek. Amikor együttmûködésre lépünk valakivel, mindannyian elvárjuk, hogy a hozzájárulásunk, erôfeszítéseinkért cserébe tisztességes részt
kapjunk a közösen elért eredményekbôl és javakból. (WILSON, 2016.) A társadalmi
együttmûködés szintjén pedig, amikor polgárként részt veszünk a társadalmi szintû
együttmûködésben, akkor az explicit, vagy az implicit társadalmi szerzôdés alapján,
ugyanilyen elvárásaink vannak. Ha az együttmûködéssel közösen létrehozott eredmények és javak megosztása, az együttmûködés résztvevôi között nem tisztességes, ha
aránytalanul egyenlôtlenül oszlik meg, vagy amikor nem az elôzetes megállapodásoknak
megfelelôen történik, akkor a megállapodás ilyetén megszegése, és a bizalommal való
visszaélés, végsô soron a bizalom megszûnéséhez, felháborodáshoz, az együttmûködésbôl való kivonuláshoz, és hasonlókhoz vezet. (GINTIS és mtsai, 2005; WILSON, 2015.)
Az »igazságosság politikai koncepciója« a társadalmi együttmûködés a közös terheinek, feladatainak, és az együttmûködés során közösen létrehozott hasznok, javak és
eredmények igazságos, tehát tisztességes megosztásának a mibenlétére, a feltételrendszerére, és a módjára keresi a választ. A »társadalom alapvetô struktúrája«, és a rajta
keresztül érvényesülô »háttérigazságosság« az, amin keresztül a terhek, feladatok, az
együttmûködéssel közösen elôállított javak, eredmények és hasznok eloszlása megvalósul. Ez az alapvetô oka annak, hogy a »társadalom alapvetô struktúrája« és a »háttérigazságoság rendszere« a »politikai szintû igazságosság« elsôdleges témája.

D

EGYÜTTMÛKÖDÉS SORÁN JÖN LÉTRE;

ISZTRIBUTÍV IGAZSÁGOSSÁG VERSUS ALLOKÁCIÓS (ELOSZTÁSI) IGAZSÁGOSSÁG. A társadalmi együttmûködés igazságos, tehát tisztességes feltételrend-

szerének tárgyalása kapcsán fontos tisztázni, a »disztributív (megosztási) igazságosság«
(18.§), és az »allokációs (elosztási) igazságosság« közötti alapvetô, elvi különbségeket.
Ennek tisztázatlansága ugyanis, súlyos félreértések forrása (lehet), amely a társadalmi
igazságosságról való gondolkodás egészét teljesen tévútra viheti.
A »társadalmi együttmûködéssel« közösen elért eredmények, hasznok és javak, polgárok közti igazságos megosztásával kapcsolatos kérdések abszolút fontos, és mindig
szem elôtt tartandó lényegi eleme az, hogy a »közösen létrehozott javakról« beszélünk
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mindvégig. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, amikor a terhek, feladatok, jogok, kötelezettségek, és a polgárok számára jó dolgok (javak) »disztribúciójának az igazságosságát« vizsgálja, a »közösen elôállított javakra« vonatkozik.
(RAWLS, 2001.) Ugyanakkor a társadalom a polgárok együttmûködésének a rendszere, és minden eredmény, haszon, és a polgárok számára jó dolog, így vagy úgy a
társadalmi együttmûködésbôl származik. (WILKINSON, 2016.)
Vannak olyan »allokációs (elosztási) igazságossági« kérdések is, amikor nem az
együttmûködéssel közösen elôállított javak igazságos elosztása a téma. Ilyen »allokációs
(elosztási) igazságossági« kérdés például az, hogy egy másvalakitôl ajándékba kapott tortát,
hogyan kell igazságosan elosztani egymás között. Az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója« nem foglalkozik azokkal az »allokációs (elosztási) igazságossági«
kérdésekkel, amelyek olyan javak elosztásával kapcsolatosak, amelyek elôállításához semmi
közünk, mert csak kaptuk valahonnan, vagy netán az égbôl pottyant közénk. Ebbôl eredôen, hacsak ennek az ellenkezôjére kifejezetten nem hívjuk fel a figyelmet, mi is mindvégig
ebben az írásban a »társadalmi együttmûködés során közösen létrehozott javak« (és feladatok, terhek, jogok, kötelezettségek) igazságos megosztásával, a »disztributív igazságosság« kérdéseivel (18.§) foglalkozunk. (RAWLS, 2001.)
A »társadalom alapvetô struktúrája« az, amelyen keresztül érvényesül az a »háttérigazságosság«, amely a mi általunk közösen elôállított javaink, mi közöttünk való megosztását, és nem a más által elôállított javak, mi köztünk való megosztását szabályozza
– a feladatok, terhek, jogok és kötelezettségek megosztása mellett. Ezt azért kell tisztázni és mindvégig szem elôtt tartani, mert ugyanazon igazságossági elvek, ugyanazok
a mondatok egészen más érzéseket keltenek, és egészen más értelmezést nyernek, ha
a mi általunk közösen elért dolgok elosztására (»disztributív igazságosság«), vagy más
valaki dolgainak, a mi köztünk való elosztására (»allokációs igazságosság«) vonatkoznak. Az »igazságosság politikai koncepciója« a »disztributív igazságosságra«, és nem
az »allokációs igazságosságra« vonatkozik.31
A »társadalmi együttmûködésben« részt vevô polgárok, az együttmûködés során közösen állítják elô mindazokat a polgárok számára jó dolgokat (javakat), és társadalmi
erôforrásokat, amelyeknek az igazságos megosztásával kapcsolatosan »megszolgált jo-

31

A »disztributív igazságosság« és az »allokációs igazságosság« itt ismertetett lényegi, tartalmi ismertetését követôen a teljesség kedvéért adtuk meg a két elosztási, megosztási igazságosság megnevezését. A »disztributív igazságosságot«, talán »megosztási igazságosságként«, az »allokációs igazságosságot«, talán »elosztási igazságosságként« fordíthatnánk, használhatnánk. Mi nem érezzük túl
erôsnek a »javak elosztása«, és a »javak megosztása« kifejezések jelentése közötti különbséget,
mint amennyire éles a különbség a saját dolgaink, saját magunk közti elosztása, és a mások dolgainak, saját magunk közti elosztása között. Ezért, úgy döntöttünk, hogy itt tisztázzuk a két fogalmat,
és a jelentéseik közti lényegi különbségeket, megadjuk a két fogalom megnevezéseit, és a lehetséges
magyar megnevezést, de alapvetôen nem ezekkel a kifejezésekkel fogunk operálni, hanem tisztázzuk
a szöveg egészére vonatkozóan, hogy ebben a kontextusban mindig a saját közösen elôállított javaink,
saját magunk közötti elosztásáról, megosztásáról szétosztásáról – azaz a »disztributív igazságosságról«, és nem az »allokációs igazságosságról« – van szó. Külön jelezzük, ha mások dolgainak a mi
közöttünk való osztogatásáról lenne szó.
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gosultságok« alapján »legitim elvárásokkal«, s »jogos követelésekkel« (18.6.§) léphetnek
fel,32 a társadalmi együttmûködésben való tisztességes részvételük alapján.

A

TISZTA PROCEDURÁLIS IGAZSÁGOSSÁG (»PURE PROCEDURAL JUSTICE«).
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« által »jól elrendezett
társadalomban« (7.§) – amelyben, mind a polgárok számára valós értékkel bíró, »tisztességesen egyenlô szabadságjogok és jogok« (14.1.§; 15.1.§), mind pedig a polgárok
számára ténylegesen kihasználható, és ezért valós értékkel bíró »tisztességesen egyenlô
esélyek és lehetôségek« (14.2.§) biztosítva vannak – a társadalmi együttmûködés során
létrejövô jövedelem és vagyonmegoszlás, tulajdonképpen a »tiszta procedurális igazságosság« (»pure procedural justice«) eredményét testesíti meg. (RAWLS, 2001.) De ez,
csak az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« által »jól elrendezett
társadalomra« érvényes, az »igazságosság két elvének« (14.§) maradéktalan érvényesülése esetén.
Érintettük már a kérdést, de itt ki kell emelni röviden azt, hogy mit is jelent az, hogy
»valós értékkel bíró, tisztességesen egyenlô jogok« (14.1.§; 15.1.§), és »ténylegesen kihasználható, tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« (14.2.§). Itt arról van szó,
hogy önmagában az egyáltalán nem elegendô, ha csak deklaráljuk, hogy minden polgárnak egyenlôk a jogai, vagy egyenlôk a lehetôségei. Az, hogy milyen valós értéke van
ezeknek a jogoknak és társadalmi esélyeknek, lehetôségeknek az adott polgár számára,
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Korábban, az 5.2.§ fejezetben részleteztük a társadalmi együttmûködés rendkívül szerteágazó és
mélyreható jelentôségét, most csak utalunk az ott kifejtettekre. Ha el akarjuk képzelni, és át akarjuk
érezni a társadalmi együttmûködés valódi jelentôségét, akkor képzeljük el, mi lenne, ha tényleg nem
lenne semmilyen társadalmi együttmûködés, és tényleg csak magunkra lennénk utalva. Elég nagy bajban lennénk ilyenkor. Robinson Crusoe-hoz hasonlóan, csak azt a ruhát vehetnénk fel, csak azt ehetnénk, csak azt ihatnánk, csak olyan házban lakhatnánk, csak olyan ágyban aludhatnánk, csak olyan
eszközzel, és csak olyan úton közlekedhetnénk, csak olyan tányérból, és csak olyan evôeszközzel étkezhetnénk, csak olyan tûzhelyen, és csak olyan tüzelôanyaggal süthetnénk, fôzhetnénk és fûthetnénk,
amit mi magunk állítottunk elô, vagy csináltunk meg, a saját magunk által elôállított nyersanyagokból,
és a saját magunk által készített szerszámokkal és alkatrészekkel. Emellett, csak azt tudnánk, amit
mi magunk megtapasztaltunk, vagy valahogyan magunktól megtanultunk (de könyv, tanár, internet
stb. nincs, mert nincs együttmûködés). Ha megbetegszünk, megsérülünk, akkor csak abban az ellátásban részesülünk, amit mi magunknak nyújtani tudunk – a saját magunk által elôállított nyersanyagokból, saját magunk által készített eszközökkel és gyógyszerekkel. Ha munkaképtelenné válunk baleset,
sérülés, vagy életkori okok miatt, akkor abból élünk, amit addig, a saját magunk által megcsinált raktárunkban elraktároztunk magunknak. Hosszan lehetne sorolni, hogy mi minden következményekkel
járna az, ha tényleg nem lenne társadalmi együttmûködés, és tényleg kizárólag csak magunkra lennénk
utalva. Még Robinson Crusoe is azokkal az eszközökkel, és azokból a dolgokból kezdte felépíteni
életét a lakatlan szigetén, amiket a hajótörést követôen a roncsokból kimentett, vagy amit a víz a
partra vetett. Azaz, a teljes magára utaltságában is, valamilyen korábbi társadalmi együttmûködéssel
elôállított eszközökkel és dolgokkal tudott valahogyan nekilátni új élete felépítéséhez. Az ügyek, és a
közös ügyek iránti alázat szempontjából, valamint önmagunk sebezhetetlenségébe, önállóságába és individualizmusába vetett hitünk, és koncepcióink újraértékelése szempontjából nem árt végiggondolni,
hogy akár csak egy pár hétig is, hogyan maradnánk egyáltalán életben, ha tényleg nem lenne semmilyen társadalmi együttmûködés.
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az attól függ, hogy az adott polgár tud-e bármit kezdeni ezekkel, és konkrétan mit tud
kezdeni ezekkel a saját életére, életterveire és életpályájára vonatkozóan. A formálisan
deklarált egyenlô jogok és lehetôségek, csak akkor nevezhetôk tisztességesnek, csak akkor
van valós értékük, és csak akkor egyenlôk a valóságban is, ha a polgárok születési, társadalmi, jövedelmi helyzetüktôl, etnikai, vallási, politikai hovatartozásuktól, nemüktôl,
nemi identitásuktól, és minden más hasonló, irreleváns szemponttól függetlenül, nagyjából azonos módon, érdemben élni is tudnak a formálisan egyenlônek deklarált jogaikkal és lehetôségeikkel.
Ezt szem elôtt tartva, és ebben az értelemben kell értelmezni azt, hogy akkor és
csakis akkor érvényesül a »tiszta procedurális igazságosság« (16.1.§; 16.9.§; 18.3.§;
18.4.§) a »jól elrendezett társadalomban« (7.§), és akkor és csakis akkor igaz az, hogy
a jövedelmek és vagyonok megoszlása a »procedurális igazságosság« eredményét tükrözi,
s ebbôl eredôen, a jövedelmek és vagyonok eloszlása igazságosnak, tehát tisztességesnek
tekinthetô (bármilyen is az konkrétan), ha (i) nemcsak a formálisan egyenlôk a deklarált jogok és lehetôségek, (ii) hanem a polgárok ezekkel élve, ezeket kihasználva ténylegesen javítani is képesek a sorsukon, és ki tudják bontakoztatni saját potenciáljukat,
(iii) és ezeknek a jogoknak és lehetôségeknek, az ebben az értelemben vett valós értéke
nagyjából egyenlô. Ezt a tételt, a piaci versenymechanizmusok által kialakított elosztás,
vélelmezett igazságosságával szembeni tételként is kell értelmezni.
A »társadalom alapvetô struktúrája« egy »jól elrendezett társadalomban« úgy mûködik, hogy ha mindenki követi a tisztességes és igazságos együttmûködés, a »nyilvánossági
követelményeknek« megfelelôen elfogadott közös és nyilvános szabályait, tiszteletben
tartja, és betartja az ebbôl eredô »reciprocitási elvet« (5.3.§) kifejezô, és érvényesítô igazságossági elveknek, normáknak és szabályoknak megfelelô »kölcsönös kötelezettségeket és
elvárásokat«, akkor, de csakis akkor, a»társadalmi együttmûködésbôl« származó javak
adott, konkrét megoszlását mindenki igazságosként, de legalábbis nem igazságtalanként
fogja elfogadni, függetlenül az adott, konkrét eloszlás tényleges mikéntjétôl.
Ez a valós társadalmi mûködésben azt jelenti, hogy a »társadalom alapvetô struktúrája« által meghatározott »háttérigazságosság« keretei között az egyes személyek, illetve szervezetek lényegében saját döntéseik és preferenciák szerint azt tesznek, amit
jónak látnak, mindaddig, amíg az »igazságosság politikai koncepciójának«, és a »társadalom alapvetô struktúrájának« az alapelveivel, alapértékeivel, normáival és szabályaival ez nem ellentétes. Ennek megfelelôen részesednek a közös együttmûködéssel
létrehozott javakból, és a munkamegosztás terheibôl. A részesedésre vonatkozó követeléseik alapja az igazságos mint tisztességes feltételrendszerben megvalósuló társadalmi
együttmûködésben való tisztességes részvételük. A »társadalom alapvetô struktúrája«
által meghatározott »háttérigazságosság« az, amely meghatározza a »tisztességes
együttmûködés feltételrendszerét« és kereteit. E kereteken belül mindenki kellô szabadsággal rendelkezik, hasonlóan például, a szabályozott piacon történô szabadpiaci, vállalkozói mûködés szabadságához.

A

POLGÁROK EGYMÁSSAL SZEMBENI, RECIPROCITÁSON ÉS KÖLCSÖNÖSSÉGEN ALAPULÓ »MORÁLIS KÖTELEZETTSÉGEI«. Az a követelmény, hogy nem

elegendô az egyenlô jogok és lehetôségek formális deklarálása, hanem ezek »valódi és
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egyenlô értékét« is biztosítani kell, rendkívül mélyreható következményekkel jár. Ez a
követelmény, összekapcsolódva azzal, hogy »a polgár egész életén át a társadalmi
együttmûködés teljes értékû funkcionálóképes tagja« kell, hogy legyen, kijelöli az összes
morális értelemben vett kötelezettséget, amellyel a társadalom tagjai – nem elsôsorban
a »háttérkultúrához« tartozó, dicséretes és örvendetes egyéni jótékonykodáson keresztül,
hanem – a társadalom alkalmasan megszervezett »alapvetô struktúráján«, azaz a fô
politikai, gazdasági, társadalmi igazságossági alapintézményeken keresztül »tartoznak
egymásnak«. Ezek a polgároknak, azok az egymással szembeni tartozásai, »viszonosságon«, és »kölcsönösségen« alapuló »morális kötelezettségei«, amelyeket össztársadalmi
szinten megszervezve lehet csak teljesíteni. Ennélfogva, ezek a társadalom felé fennálló
jogos »erkölcsi követeléseket«, és elvárásokat jelentenek minden egyes polgár részérôl.
A polgárok közössége, »a nép« (»We the People«) (9.4.§; 14.6.§) pontosan azért
hoz létre, és tart fenn kormányzatot és államot, hogy az általa – a tôle elidegeníthetetlen,
az alkotmányozó, felhatalmazó hatalmánál fogva – létrehozott, és fenntartott kormányzat
és állam, megszervezze azokat az »elsôdleges társadalmi jelentôségû intézményeket«, amelyek alkalmas mûködése révén – az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§), illetve
a »központi jelentôségû capabilityk« (17.§) minden egyes polgár számára, tisztességesen
alkalmas küszöbszint (17.§) feletti biztosításának megoldása révén – a polgárok eleget
tudnak tenni, az egymás felé fennálló, és csak össztársadalmi szinten teljesíthetô, kölcsönösségen és reciprocitáson alapuló, morális kötelességei teljesítésének. Ebbôl eredeztethetô az összes olyan intézményrendszer és szakpolitika is, amelyek mûködtetése és megvalósítása az állam létezésének elsôdleges okát, és az állam, a kormányzat, és a politika
»elsôdleges prioritású morális kötelezettségeit«, és »morális és politikai legitimációjának«
(13.3.§; 19.2.§) alapvetô elôfeltételét és alapját jelentik. Itt, ebben az alfejezetben csak
az elvi és morális alapokat tisztázzuk, a késôbbiekben az ebbôl eredeztethetô elsôdleges
fontosságú politikai, gazdasági és társadalmi igazságossági intézményekre (14–15.§§),
valamint az »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« (16.§), illetve a »központi
jelentôségû capabilitykre« (17.§) még részletesen visszatérünk.
Amennyire száraznak, sterilnek és elméletinek tûnnek, ezek az általános és normatív
elvi megfogalmazások, annyira életbe vágó, és gyakorlati a jelentôségük. Gondoljunk
bele, és képzeljük el, némi intuitivitás és kreatív képzelôerô mozgósításával, hogy mi
minden oka lehet annak, ha egy polgár a számára formálisan biztosított egyenlô jogokkal, és egyenlô esélyekkel és lehetôségekkel nem tud élni, azaz a formális szabadságjogai, jogai és lehetôségei semmilyen valós értékkel nem bírnak a számára.33 Lehet,
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A társadalmi igazságosság szempontjából fontos intézmények stabilitása, és társadalmi támogatottsága szempontjából nem elhanyagolható a képzelôerô, a mások helyzetébe való beleérzés képessége (empátia), az igazságosságérzet, a szánalom és az együttérzés képessége. Egy „jó” oktatási
rendszer, amely elsôdleges céljának a demokrácia, és a társadalom és a gazdaság egészséges
mûködését tekinti – és nem a gazdasági és profit érdekek kiszolgálását – az ilyen, a demokrácia
szempontjából alapvetô fontosságú és morális jelentôségû érzelmek fejlesztésére nagy súlyt fektet.
(NUSSBAUM, 1997, 2013.) Ez például, a szerepe az olyan tárgyaknak, mint például irodalom,
mûvészetek, filozófia, minden más bölcsészet, társadalomtudományok, zene, tánc, ének stb.
(NUSSBAUM, 1997, 2010.) A diszfunkcionálisan mûködô, és az oktatás szerepét félreértelmezô,
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hogy mélyszegénységben él, és kisebb gondja is nagyobb annál, hogy a jogaival foglalkozzon. De az is lehet, hogy nagyon szeretne élni a jogaival és a lehetôségeivel, csakhogy
épp a mélyszegénysége miatt nem jut el odáig, hogy éljen is ezekkel. Például nincs egy
olyan ruhája, vagy nincs pénze vonatjegyre, vagy nincs megfelelô tisztálkodási lehetôsége,
így aztán nem tud elmenni egy állásinterjúra, vagy nem tud elmenni egy felvételi vizsgára
(hiába okos). Lehet, hogy az önbecsülése, és az emberi méltósága oly mértékben rendült
meg, hogy már nem tud megfelelôen fellépni a maga ügyeiben. Lehet, hogy súlyos beteg
vagy sérült. Lehet, hogy annyira idôs, hogy már nem tudja elôteremteni magának a megfelelô jövedelmet, vagy nem mások gondoskodására szorul. Lehet, hogy rendkívül okos,
tehetséges, de olyanok az otthoni körülményei, hogy nem tud a tanulmányaira koncentrálni, és nem tud a tényleges képességeinek megfelelô tanulmányi eredményt produkálni,
ami viszont eleve determinálja egy egyetemi felvételi sikertelenségét. Lehet, hogy tömegesen mennek csôdbe a vállalatok, mindenütt egyszerre szûnnek meg a munkahelyek,
sehol nincs munkalehetôség, ezért hiába keres, nem talál tisztességes megélhetést biztosító
munkát, nyilvánvalóan rajta kívül álló okokból.
Ezeket a példákat hosszan lehetne sorolni. Azt kell érteni, hogy – szemben a részben belôlünk fakadó, részben belénk sulykolt, önmagunk sérthetetlenségére vonatkozó
hiedelmeinkkel – valójában, mindannyian rendkívül sérülékenyek vagyunk. (NUSSBAUM, 2013.) Bármikor, bárkivel történhet olyan dolog, amelynek a következtében
olyan helyzetbe kerül, amivel egymagában nem képes megbirkózni.
Azt is fontos érteni, hogy bármilyen állandó, vagy átmeneti fogyatékosság, csökkent
funkcionálóképesség, vagy a funkcionálóképességet lerontó helyzet, önmagban csak egy
objektíven létezô állapotot jelent (»disability«). Hogy ez »társadalmi hátránnyá«, »hátrányos helyzetté«, „hendikeppé” válik-e, és milyen mértékû társadalmi hátránnyá (»handicap«)
illetve a profitérdekek kiszolgálására szervezôdô oktatási rendszerekben, ezeket a tárgyakat mondják
feleslegesnek. Azért, mert az e tárgyakkal megszerezhetô tudások, képzelôerô, beleérzô- és belegondoló képesség, intuitivitás, önálló, kritikai gondolkodás képessége, bizonyos téves percepciók és rövidlátó szemlélet alapján senkinek a közvetlen profitérdekét nem szolgálják, pusztán csak a társadalom
mûködésének a jobbá tételéhez járulnak hozzá. Az ilyen rövidlátó, gazdaság- és profitközpontú téves
eszmék uralkodóvá válása, akkor tud elôfordulni, és az »education for democracy«, mint alapcél,
akkor tud »education for profit« céllá átváltozni, ha az államot egyes, meglehetôsen kulturálatlan,
szûklátókörû, rövidlátó és önzô gazdasági érdekcsoportok ügyesen foglyul tudják ejteni, magánérdekeiket közérdeknek tudják „eladni”, és a közcélokra fordítandó forrásokat magánérdekeik finanszírozására tudják eltéríteni. (NUSSBAUM, 2010). Tegyük hozzá: teljesen illegitim és tisztességtelen
módon. Ráadásul, tényszerûen nem is igaz az, hogy az önálló kritikai gondolkodásra képtelen, korlátozott képzelôerôvel bíró, mûveletlen és kevéssé fejlett EQ-val, azaz érzelmi intelligenciával rendelkezô
szakbarbárok képzése jobban szolgálná a gazdaság érdekeit, mint a széles látókörû, mûvelt valódi értelmiség képzése. Ismert, hogy például az USA vezetô vállalatainak, legfelsô vezetôi rétegeiben igen
nagyarányú a tulajdonképpeni bölcsészeti, filozófiai végzettséggel (is) rendelkezô topvezetôk száma,
a csak mûszaki, informatikai, természettudományos, és hasonló végzettségûek egy bizonyos szint fölé
már igen nehezen jutnak el a vállalt ranglétrákon, afféle „üveg plafonba” ütköznek. A legfelsô szinteken ugyanis már olyan készségekre, képességekre (például képzelôerô, beleérzô képesség, belegondoló
képesség, empátia, kritikai gondolkodás, mûveltség, érzékenység, érzelmi intelligencia fejlettsége és a
hasonlók) van szükség, amelyeknek pusztán csak a mûszaki, informatikai és hasonló jellegû képzésbôl
kikerülôk jellemzôen híján vannak. (ZAKARIA, 2015.)
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válik, az szinte teljes mértékben a társadalomtól, pontosabban a »társadalmi igazságosság politikai koncepciója« szempontjából releváns intézmények létezésétôl, illetve
mûködésének megfelelôségétôl függ. (WOLFF és mtsai, 2007.) A »valós értékû jogokhoz, lehetôségekhez«, a »teljes életen át tartó funkcionálóképességhez«, a »szégyenmentes
élet«, és az »önbecsülés társadalmi feltételeinek« a biztosításához az szükséges, hogy
jól mûködjenek mindazok az intézmények, amelyek biztosítják azt, hogy semmilyen –
ebben a szélesebb értelemben vett – átmeneti, vagy tartós fogyatékosság ne alakuljon
át »társadalmi hátránnyá«, »hátrányos helyzetté«, „hendikeppé”.
Mindezek fényében, a társadalmi együttmûködés igazságos, tehát tisztességes feltételrendszerének részét képezô, s a »társadalom alapvetô struktúrája«, és a »háttérigazságosság« részeként mûködtetendô politikai, gazdasági, és »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézmények« valójában úgy is felfoghatók, mint egy, a
társadalmi együttmûködésben részt vevô polgárok, és majdani polgárok (azaz a mai
gyermekek) teljes életútjára kiterjedô, és az összes, az egyén által egyéni és családi
szinten egyedül nem, de társadalmi szinten jól kezelhetô ilyen eshetôségre, véletlenre,
és balszerencsére (10.§) kiterjedô egységes »társadalmi esélyteremtési«, és »társadalmi
biztosítási« rendszer. Olyan dolgok tartoznak ide, mint például:
(i) azok az intézmények, amelyek a felnövekvô generációk tagjainak életesélyeit, és
az együttmûködésben való részvételhez szükséges »teljes körû normál funkcióképességét« a »születéskori morális képességeik« (6.3.§), és »természetes képességeik«
és tehetségük minél magasabb szintû kibontakoztatásán keresztül mintegy „felépítik”, és a lehetô legmagasabb szintre fejlesztik (például oktatási rendszer);
(ii) azok az intézmények, amelyek a polgárok »teljes körû normál funkcióképességét«
fejlesztik, megôrzik, és ha szükséges helyreállítják (például egészségügy, a maga
egészségfejlesztési, egészségmegôrzési, betegségmegelôzési, gyógyító és rehabilitációs alapfunkcióival, s az ezt biztosító »társadalmi egészség- és balesetbiztosítás«;
de tágabb értelemben ide tartozik a »társadalmi munkanélküli biztosítás«, a »társadalmi keresôképtelenségi és rokkantsági biztosítás«, és a»társadalmi nyugdíjbiztosítás« is);
(iii) azok az intézmények, amelyek bármely ok miatt egzisztenciális, vagy egyéb bajba
jutottak, illetôleg az életkoruk miatt már aktív jövedelemtermelésre képtelenek »teljes körû normál funkcióképességét«, és alapvetô szabadságjogainak, jogainak és
lehetôségeinek a valós értékét azáltal is ôrzik és biztosítják, hogy nem engedik azt
meg, hogy bárki, bármely ok miatt olyan egzisztenciális (vagy egyéb fenyegetô)
helyzetbe kerüljön, amelyben önbecsülése, emberi méltósága már olyan mértékben
rendül meg, hogy emiatt nem képes a társadalom »teljes körû normál funkcionálóképességû« tagjaként létezni (például ilyenek az elôzô pontban is felsorolt társadalmi egészség-, baleseti, munkanélküliségi, rokkantsági, keresôképtelenségi és
nyugdíjbiztosítások, és számos ezekhez kapcsolható, illetve ezzel összefüggô szociális ellátás).

A

»HÁTTÉRIGAZSÁGOSSÁG« KIFEJEZÉSBEN A „HÁTTÉR” SZÓ ARRA UTAL,
hogy magában a »társadalom alapvetô struktúrájába« és mûködésébe, olyan
alapelvek, normák, eljárási szabályok, mechanizmusok vannak beépítve, amelyek nem-
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csak azt biztosítják, hogy a »társadalmi együttmûködés« jelenlegi rendszere tisztességes
és igazságos legyen, de azt is garantálják, hogy ez a jövôben is így maradjon meg, az
»egymásra épülô generációkon át«.
Ez az »igazságosság politikai koncepciójának« a generációs, és generációkon át tartó
idôtávjaira is rámutat; s arra is, hogy miért is alapvetô stabilitási követelmény (20.2.§),
hogy bizonyos »igazságossági elveket« (14–15.§§), azaz az »alapvetô szabadságjogokat, jogokat, esélyeket és lehetôségeket«, és ezek tisztességes egyenlôségének, és valós
értékének a megôrzésével kapcsolatos kötelezettségeket (a) mind az ehhez képest „ultrarövid távú”, és 4 éves választási ciklusokban gondolkodó pártpolitikai szintektôl; (b)
mind pedig a »szociális kalkulus« jellemzôen 1 éves, esetenként néhány éves gazdasági,
gazdaságossági, hatékonysági, növekedési, és hasonló számításaitól, becsléseitôl (8.§)
függetlenítsük, és alkotmányos szintre emelve, generációkon át tartó idôtávokra biztonságba helyezzük és garantáljuk.
Rawls egy érdekes példán keresztül világítja meg, a »háttérigazságosság« lényegét,
és az egyedi igazságossági szabályok, és a »háttérigazságosság« szabályainak egymáshoz
való viszonyát, és rendszerszerû összefüggését. A professzionális kosárlabda mezônyben például, a csapatok következô szezonra történô játékostoborzás egyik fô szabálya
az, hogy a csapatok nem általában jogosultak játékosokat toborozni az új szezonra,
hanem a szezon végi helyezésüktôl függôen: elôször az utolsó helyezést elért csapat jogosult új játékost toborozni, utána az utolsó elôtti, majd az az elôtti, és ebben a sorrendben, a legvégén az elsô helyezést elért csapat. Mit akarnak ezzel a »fordított erôsorrend szerinti játékosigazolási szabállyal« biztosítani?
Ez a »fordított erôsorrend szerinti játékosigazolási szabály« – mint a profi kosárlabda
„alapvetô struktúrájába” beépített »procedurális háttérigazságossági« szabály – a háttérben való mûködésével azt hivatott biztosítani, hogy a mezôny, a profi kosárlabda
csapatainak mezônye szezonról szezonra nagyjából kiegyenlített maradjon. Így biztosítható, hogy a mezôny ne szakadjon szét; egyik csapat se kerülhessen olyan túlzott
erôfölénybe, amely olyan túlzott egyenlôtlenségek kialakulásához vezethet a csapatok
között, amely tulajdonképpen már kizárja, hogy a mezôny egyes csapatainak akárcsak
esélye is lehessen a tisztes gyôzelemre. A cél az, hogy szezonról szezonra biztosítva legyen az, hogy nagyjából minden meccsen kiegyenlített küzdelemre kerülhessen sor, és
minden csapatnak megmaradjon a reális esélye a gyôzelemre. Erre a »fordított erôsorrend szerinti játékosigazolási szabályra« szükség van ahhoz, hogy hosszabb távon, soksok egymást követô bajnokságon át is teljesüljenek a sport és a bajnokság eredeti
célkitûzései, megmaradjon a meccsek sportszerûsége, és vonzereje. Ez a »háttérigazságossági« szabály biztosítja, hogy a bajnokság ne alakuljon át valami olyan egész más
valamivé, ami már teljesen ellentétes a kosárlabda-bajnokságok eredeti céljaival és értékeivel. (RAWLS, 2001.) Figyeljük meg azt is, hogy ez a fordított erôsorrend szerinti
játékosigazolási szabály is a kosárlabda szabályrendszeréhez tartozik. De ez nem közvetlenül az egyes meccsek játékszabályai közé tartozik, hanem a szezon összes mérkôzésének a keretfeltételeit adó, „alapvetô struktúrához”, azaz a bajnokság, és lebonyolításának a szabályrendszeréhez tartozik. Ez a kosárlabda-bajnokság alapvetô
struktúrájába beépített »háttérigazságossági« szabálya.
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Hogy jön a profi kosárlabda fordított erôsorrend szerinti, játékosigazolási és mezônykiegyenlítési szabálya a társadalmi igazságossághoz? A társadalomban is az történik
az »egymásra épülô generációkon át«, hogy a legkülönbözôbb okok miatt a vagyonok,
a jövedelmek, és a lehetôségek túlzott mértékû koncentrációja alakulhat ki. A magánvagyonok túlzott mértékû koncentrálódása, a magán gazdasági hatalom túlzott mértékû
koncentrálódását is jelenti egyben, s a túlzott gazdasági hatalomkoncentráció elôbbutóbb túlzott politikai hatalmi koncentrációhoz vezet. A túlzott egyenlôtlenségek kialakulása mögött mindig a magánvagyonok, és a magánhatalom túlzott koncentrálódása
húzódik meg. Ez nagyon sokféle módon ássa alá a társadalom egészséges mûködését,
a társadalmi igazságosságot, a társadalmi bizalmat, a biztonságot és a demokráciát.
Hogy mi ez a sokféle mód, arra már az eddigiekben is sokszor kitértünk, és a késôbb
is visszatérünk rá.
A járadékhajhász magatartásra vonatkozó tények alapján (8.5.§) az is súlyos problémát jelent, hogy a nagyvagyonok jelentôs része egyáltalán nem valódi értékteremtés,
innováció, vagy más hasonló érdem alapján, megérdemelten képzôdik. A Nobel-díjas
Joseph E. Stiglitz szerint, nehéz megbecsülni a járadékhajhászatból származó vagyonképzôdés pontos mértékét, de az minden bizonnyal hatalmas; a vagyonképzôdés, akár
több mint több mint fele is a járadékhajhászatra vezethetô vissza. (STIGLITZ, 2013.)
A járadékhajhász magatartásra vonatkozó tényeken kívül más érvek is alátámasztják
azt, hogy mennyire tarthatatlan az extrém egyenlôtlenségek, és a nagyvagyonok képzôdése, és a velük járó extrém gazdasági és hatalmi koncentrációt kizárólag a szorgalommal, kitartással, a tehetséggel, és más hasonló érdemekre és erényekre hivatkozva
magyarázni, igazolni:
…ha a vagyon és a gazdagság valóban a kemény munka, a vállalkozó szellem, és a hasonló
egyéni érdemek szükségszerû jutalma lenne, akkor ma milliárdos kellene, hogy legyen minden
Afrikában élô nô…
George Monbiot: The 1% Are The Very Best Destroyers of
Wealth The World Has Ever Seen (2011)

Ez feltehetôen nemcsak az afrikai nôkre igaz, de szinte minden dolgozó és háztartást
vezetô, és gyermeket nevelô nôre, és sok mindenki másra is. A probléma az, hogy a
tehetségen, a tudáson, a szorgalmon, a vállalkozó szellemen, és az extrém vagyonok
„kiérdemlésének” alátámasztására mondott, vagy sugalmazott hasonló érdemeken,és
erényeken kívül, az ilyen vagyoni koncentrációk kialakulásában szerepe van sok-sok
olyan dolognak, aminek egyáltalán semmi köze nincs az egyéni érdemekhez.
Az extrém vagyonok kialakulása és természetrajza kapcsán érdemes tanulmányozni,
Thomas Piketty, A tôke a 21. században (2013) címû mûvét. Az extrém vagyonok
kialakulásában az egyéni érdemeken kívül, szerepe van a vakszerencsének, a korábban
részletezett »járadékhajhász magatartásnak« (8.5.§), azoknak, az eleve jelentôs társadalmi elônyöknek, amibe valaki beleszületik (és nem megfelelôen kezelt társadalmi hátrányoknak, amikbe mások születnek bele), az erôviszonyok, és a társadalmi esélyek,
lehetôségek aránytalan eltorzulásának, az öröklésnek, az eleve igazságtalan, tehát tisztességtelen társadalmi rendnek, és a hasonlóknak. (PIKETTY, 2015.)
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Az érdemek, és az érdemnek egyáltalán nem nevezhetô okok miatt kialakuló extrém
vagyoni koncentráció, szükségszerûen extrém gazdasági és politikai hatalmi koncentrációval is jár. A túlzott vagyoni, és gazdasági, politikai hatalmi koncentráció nemcsak
a társadalmi egyenlôtlenségeket növeli meg, annak minden káros társadalmi (és egészségi) hatásával együtt, hanem rendkívüli mértékben megnöveli a társadalmi távolságokat is. A lesüllyedô alsóbb és középrétegek a helyzetet nagyrészt joggal igazságtalannak
találják, maga az irigység és a harag is felüti a fejét, ami az ellenoldalon, a gazdagok
részérôl szintén haragot, és a kiváltságos helyzet féltését váltja ki. (RAWLS, 1999a.)
Összességében a társadalom szétszakadhat, a társadalmi bizalom – ami szinte minden
társadalmi és gazdasági együttmûködés alapfeltétele – súlyosan megrendül (lásd még
5.4§, 6.8§, 7.4§, 9.4.§). Nemcsak maga az igazságos, tehát tisztességes társadalmi
együttmûködés, mint olyan szûnik meg, de még a feltételei és a lehetôségei is súlyosan
aláásódnak. Mindez nemcsak a súlyos társadalmi problémák felerôsödését, az egészségi
állapot hanyatlását, az egészségi állapot indokolatlan egyenlôtlenségeit (WILKINSON
és mtsai, 2009), de magának a demokráciának, és a demokratikus mûködés feltételeinek a megrendülését is okozza. (SUNSTEIN, 2004.)
A profi kosárlabda világából hozott korábbi példánkhoz visszatérve, ez olyan,
mintha az ott ismertetett fordított erôsorrend szerinti játékosigazolási és mezônykiegyenlítési-szabály helyett, a legjobb játékosokat mindig csak a mezôny gyôztes csapatai tudnák leigazolni a következô bajnokságra, ami végül a mezôny szétszakadásához vezetne,
és azt eredményezné, hogy egyes csapatoknak eleve semmilyen esélye nem marad arra,
hogy valaha is megnyerhessenek egy-egy meccset.
Végezetül meg kell említeni az Ószövetségbôl ismert Jóbel-évet, (»annus jubilei«;
»szabadságév«), amelybôl a „jubileum” szavunk is származik, és amely tulajdonképpen
egy ôsi „rendszerszintû háttárigazságossági szabály”.
Mózes III. Könyve 258–17 szerint, minden 50. év, melyet 7×7szombat év, azaz 49 év
után kürtszóval (héberül jóbel, innét a neve) hirdettek meg. A Jóbel-évben minden mezei
munka szünetelt, a zsidó rabszolgák visszanyerték szabadságukat, s az eladott földbirtok
visszakerült elôbbi tulajdonosához, illetve annak örököséhez (u. o. 2539–42 és 2550–54 vö.
u. o. 2717–25). Az egész Palesztinában hirdetett szabadság (u. o. 2510), tehát az ország
minden személyének, s összes földbirtokának szólt, miért a Jóbel-évet »szabadság-évnek«
is nevezték (Ezékiel 4617). Ezen intézmények, mint a szombat, és a szombatév alapeszméje tovább vezetésének a végcélja: az egyes családok megóvása a végképpi elszegényedéstôl s elzülléstôl, a föld termelékenységének emelése, és a földbirtok felosztása körül létrejött egyenetlenségek kiegyenlítése, szóval a régi zsidó társadalom félszázadonkénti
újjászületése.
A Pallas nagy lexikona: Jóbel-év szócikk

Ha a fenti, a Jóbel-évre vonatkozó (A Pallas nagy lexikonából átvett) szócikket végiggondoljuk, rájöhetünk, hogy ez valóban egy ôsi „társadalmi szintû háttérigazságossági
szabály”, amelynek célja az, hogy ha az egyébként mégoly tisztességes egyedi tranzakciók együttes kölcsönhatása révén, az idôk folyamán bármely túlzott egyenlôtlenség,
illetôleg igazságtalanság halmozódna fel, akkor ezeket 50 évente, azaz nagyjából, egy
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(akkori) generáció élettartamának megfelelô idô elteltét követôen generációról generációra kiegyenlítse, illetôleg megszüntesse. Ez az ôsi háttérigazságossági szabály, sok
szempontból hasonló, a profi kosárlabda kapcsán fentebb ismertetett »fordított erôsorrend szerinti játékostoborzási, igazolási szabályhoz«.
10

Szenteljétek meg az ötvenedik esztendôt, és hirdessetek fölszabadulást az ország minden
lakosának. Legyen az nektek örömünnep: hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához,
és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez. … 13Az örömnek ebben az ünnepében
jusson hozzá újra mindenki a birtokához. … 17Ne csalja meg senki a honfitársát. Féld Istenedet. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek! 18Hajtsátok végre rendelkezéseimet, tartsátok
meg végzéseimet. Hajtsátok végre azokat, akkor biztonságban lakhattok azon a földön. …
23A földet senki se adja el véglegesen, mert az enyém a föld, ti csak jövevények és zsellérek
vagytok nálam. 24Ezért a birtokotokban lévô egész földön tegyétek visszaválthatóvá a földet.
… 39Ha atyádfia elszegényedik melletted, és eladja magát neked, ne végeztess vele rabszolgamunkát. 40Napszámosként vagy zsellérként legyen nálad, az örömünnep évéig szolgáljon nálad. 41Aztán távozzék tôled gyermekeivel együtt, és térjen vissza nemzetségéhez.
Ôsei örökségébe térjen vissza. 42Mert az én szolgáim ôk, akiket Egyiptomból hoztam ki, ne
adják el ôket rabszolgák módjára.
Mózes III. Könyve 2510; 13; 17–18; 23-24; 39–42

A

HÁTTÉRIGAZSÁGOSSÁG A

»SZABAD

EMBERHEZ MÉLTÓ DEMOKRÁCIA«

MEGÔRZÉSÉT SZOLGÁLJA . Annak érdekében, hogy a társadalmi együttmûkö-

dés igazságos, tehát tisztességes feltételrendszere, és így a »szabad emberhez méltó«
demokratikus mûködés feltételrendszere, valamint az »alapvetô szabadságjogok, jogok«
(14.1.§; 14.5.§), és a tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek«( 14.2.§) valós értéke »generációkon át« megôrizhetô legyen, az »igazságosság politikai koncepciója« által
»jól elrendezett társadalom«(7.§) a »társadalom alapvetô struktúrájába«, olyan »háttérigazságossági« szabályokat épít be, és juttat érvényre folyamatosan, amelyek meggátolnak minden olyan, extrém, és »elfogadhatatlan egyenlôtlenségekhez« (18.§) vezetô
folyamatot, amely a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerének, a társadalmi igazságosság mint tisztességesség, és a demokrácia aláásásához, megrendüléséhez vezetne.
Vegyük észre, hogy ha megrendül, vagy megszûnik a társadalmi együttmûködés feltételrendszerének tisztességessége, az végsô soron a »szabad emberhez méltó demokrácia«
megrendüléséhez, illetve megszûnéséhez vezet. Például, a »társadalom alapvetô struktúrája« fôbb politikai, gazdasági és társadalmi igazságossági alapintézményeinek a
mûködésébe olyan – az amerikai profi kosárlabda-bajnokság »fordított erôsorrend szerinti
játékosigazolási szabályaihoz« hasonló – »háttérigazságossági« mechanizmusokat (is) kell
beépíteni és mûködtetni, amelyek »generációkon át« képesek fenntartani és biztosítani az
alapvetô »jogok tisztességes és egyenlô értékét«, és a »tisztességes, és egyenlô esélyeket és
lehetôségeket«, a »társadalmi együttmûködésben részt vevô összes polgár« számára. Gyakorlatilag ezt valósítja meg a fent ismertetett Ószövetségi Jóbel-év is.
A »háttérigazságosság« mechanizmusaival a túlzott, esetenként extrém erôegyensúly-torzulásokat kell kivédeni; azaz azt kell biztosítani, hogy ne alakuljon ki olyan
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mértékû vagyoni és hatalmi koncentráció, amely felborítja a jogok és lehetôségek tisztességes, és viszonylag egyenlô valósértékeinek az egyensúlyát. Ez például megfelelô
progresszív adórendszerrel, a bizonyos, kellôen nagy küszöbérték feletti vagyonok adóztatásával, a bizonyos küszöbérték feletti vagyonok öröklésének szabályozásával, jól
mûködô »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« (16.§) alkalmas megszervezésével és mûködtetésével, és hasonló mechanizmusokkal érhetô el.
Meg kell jegyezni, hogy ma már tapasztalati tények igazolják, hogy a fejlett országok
társadalmai között azok mûködnek, és teljesítenek minden szempontból a legjobban, ahol
a legkisebbek a vagyoni egyenlôtlenségek. (WILKINSON és mtsai, 2009; MARMOT,
2015a.) A társadalom alsó és legfelsô 10%-a közötti különbség, ezek között az (OECD)
országok között négyszeres (pl. skandináv országok), de akár több mint tízszeres is lehet
(pl. USA). A lakosság egészségi állapota, a korai halálozás, a várható élettartam, az alkohol, kábítószerproblémák, a bûnözés, az erôszak, a tinédzserkori terhességek, a válások,
a depresszió, és más mentális problémák, az írási, olvasási és matematikai képességek, a
gyermekéhezés, a gyermekkori szegénység, a hajléktalanság, a gazdaság teljesítô képessége, a környezetszennyezés, és lényegében az összes említésre méltó, nagy és súlyos társadalmi probléma tekintetében, annál jobb a helyzet egy adott országban, minél kisebb
a társadalmi távolság az egyes jövedelmi csoportok között, és annál rosszabb a helyzet,
minél nagyobb ez a különbség. (MARMOT, 2015a, 2015b; WILKINSON, 1996, 2005;
és mtsai, 2009; WHO|Commission on Social Determinants of Health, 2008.) Ezeket
a korábban már említett összefüggéseket nem árt itt is felidézni, és az egyenlôtlenségek
és a társadalmi problémák összefüggéseire vonatkozó, ma már rendelkezésre álló bizonyítékokat is figyelembe venni, Rawls sokkal korábban megfogalmazott elméleti és politikai filozófiai szintû következtetései és elmélete kapcsán.

9.6.§ A szabadságjogok, a jogok és a lehetôségek valós
értékének megôrzése, és a háttérigazságosság

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK« FÔ TÉMÁJA A »TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJA«, ÉS A

»HÁTTÉRIGAZSÁGOSSÁG«.
Ennek az egyik legfôbb oka, hogy – amint azt korábban részleteztük – alapvetô fontosságú, hogy »generációról generációra« megôrizzük a »társadalmi együttmûködés«
minden résztvevôje számára az »alapvetô szabadságjogaik, jogaik esélyeik és lehetôségeik« tisztességes egyenlôségét és valós értékét; azt, hogy ezek ne csak formálisan deklarált dolgok legyenek, hanem mindenki ténylegesen tudjon is élni ezekkel a jogokkal,
ki tudja használni a lehetôségeket, és így mindezek valós értékkel bírjanak a számára.
Ha megszûnik a »jogok és lehetôségek valós értéke«, akkor a polgárok számára a demokrácia valós értéke is megszûnik.
Ezzel a kérdéssel természetesen nem csak az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« foglalkozik. Számos más »politikai szintû igazságossági koncepció«
létezik, és különbözô válaszokat ad ezekre a problémákra. Más »társadalmi szerzôdéses
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elméletek« a társadalmi igazságosságot egyfajta historikus folyamatban értelmezik.34
Ezek megközelítôen részletes ismertetése, elemzése (is) akár több könyvet megtöltene.
Mi itt csak nagyon röviden, ebbôl eredôen leegyszerûsítôen, és a mi mondanivalóink
szempontjából kiemelt egyes részekre fókuszálva tudjuk érinteni ezeket.

J

OHN LOCKE (1632–1704) EREDETI A TWO TREATISES OF GOVERNMENT, Két
értekezés a polgári kormányzatról címû 1698-ban publikált mûvében kifejtett elméletére hivatkozva (LOCKE, 1690) vázoljuk a »historikus társadalmi szerzôdéselméletek« fô
gondolatmenetét. Locke abból indul ki, hogy a tökéletes állapot a bármely állam, vagy
társadalomszervezôdés elôtti paradicsomi »természeti állapot«, amely – Thomas Hobbes
Leviathán címû mûvében (1651) kifejtettekkel ellentétben nem az erôszak és kaotikus
viszonyok (HOBBES, 2013) –, hanem a korlátlan szabadság, és a teljes egyenlôség állapota. Miután nagyjából azonos képességeket kaptunk, a természetnek egyazon közösségéhez tartozunk, alapértelmezésben nincs, és nem is lehet köztünk lényegi különbség,
vagy alá- és fölérendeltség az eredeti, „paradicsomi” természeti állapotban. A nagyobb
jó elérése, vagy akár bizonyos együttmûködési kényszerek és szükségszerûségek következtében – például egymás megvédése, vagy jobb boldogulás a »mérsékelt szûkösség«körülményei (»moderate scarcity«) (20.1.§) között – azonban, az »eredeti természeti állapot«
szereplôi megegyezhetnek egymással az együttmûködésben.
Tételezzük fel, hogy ilyen alapon megegyeznek bizonyos jogokban, kötelezettségekben ideértve a tulajdonhoz való jogot, és a tulajdon átruházásához való jogot, és
ehhez kapcsolódóan a szerzôdések betartásának fontosságában. Itt, mi most azt is feltételezzük, a saját mondanivalóink fókuszának a fenntartása érdekében, hogy a felek
ezeket a szabadságjogokat tökéletesen jól határozták meg.35 Ha a tökéletes egyenlôség,
és szabadság állapotában a felek (i) a szabadságukat garantáló jogokat jól meghatározták; (ii) az együttmûködésre a szerzôdésekre, a tulajdonra és a tulajdonszerzésre,
eladásra, átruházásra vonatkozó jogokat, garanciákat is szintén tökéletesen jól megha34

A Rawls által kidolgozott »igazságosság mint tisztességesség« koncepciója (»Justice as Fairness«)
nem historikus, hanem »hipotetikus szerzôdéselmélet«. Tulajdonképpen egy »nem historikus«, hipotetikus modell, amely mint gondolatkísérlet segít elemezni és megérteni, hogy egy elképzelt, hipotetikus »eredeti kiindulási állapotban« (»Original Position«) (11.§) a felek miért pont azokat az
»igazságossági elveket«, és »prioritási szabályokat« (14.§) választják, amiket választanak, akkor
amikor megkötik egymással a »hipotetikus társadalmi szerzôdést«. Erre a késôbbiekben külön fejezetekben térünk majd ki (11.§; 14–18.§§). Más elméletek, pl. John Locke, Jean Jacques Rousseau,
vagy akár Robert Noczik elméletei nem ilyenek. Ôk egy elképzelt, és »idealizált historikus folyamat«
mentén elemzik a társadalmi igazságossági kérdéseket.
35
Itt az alapvetô szabadságjogokról van szó elsôsorban, az ebben az elméletben különös hangsúlyt
kapó tulajdon, tulajdon átruházás és szerzôdésekre, és azok védelmére vonatkozó jogokon kívül.
De ezek azok, amiket itt ebben a szövegben mi nem tudunk megközelítô részletességgel sem bemutatni. A mi mondanivalóink céljából itt most az az alapfeltételezés, hogy ezeket a szabadságjogokat mind jól határozták meg Locke szerzôdô felei az eredeti állapotban. A részletek kapcsán
érdemes John Locke mûveit tanulmányozni. Ezek közül ezzel a témával kapcsolatosan a részleteket
a Két értekezés a polgári kormányzatról (Two Treatises of Government [1698]) címû mûvében érdemes tanulmányozni. Locke mûvei rendkívül nagyhatásúak voltak korában. Az Amerikai Egyesült Államok alapító atyái is sokat merítettek Locke filozófiájából.
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tározták; és (iii) ezeket a további történelmi fejlôdés során mindenki, mindig betartja;
(iv) akkor a történelmi fejlôdés során bármely pillanatban, bármely állapot igazságosnak tekinthetô, független attól, hogy a társadalmi szerzôdéskötés óta mennyi idô telt
el. Az ilyen alapgondolat-menetre épülô igazságossági elméleteket Rawls »ideális történelmi folyamat nézetnek« nevezi. (RAWLS, 2005.)

R

OBERT

NOCZIK

IGAZSÁGELMÉLETE IS EGY ILYEN »IDEÁLIS TÖRTÉNELMI

FOLYAMAT NÉZET«,

amelyet az Anarchy, State and Utopia címû könyvében
publikált 1974-ben. Ez Rawls Theory of Justice címû könyvében (1971) publikált
igazságosság elméletére adott libertariánus válasz is egyben.
Noczik abból indul ki, hogy minden egyénnek fontos jogai vannak és vannak dolgok,
amelyet senki nem tehet meg vele szemben anélkül, hogy ne sértené meg a jogait. Ezek
a jogok olyan szerteágazók, olyan messzehatók, hogy nagy kérdés, hogy ezeket figyelembe véve egyáltalán van-e helye, szerepe az államnak. Noczik amellett érvel, hogy
legfeljebb csak egy minimális államnak lehet bármi szerepe és létjogosultsága, amelynek
funkciója leszûkül a magántulajdon, és a szerzôdések védelmére, az erôszak, a lopás a
csalás elleni védelemre, és a szerzôdések betartásának a kikényszerítésére. Ezen túlmenôen minél több szerepet vállal az állam annál jobban sérti az egyének jogait és szabadságát. (NOCZIK, 1974.)
Ha ehhez hozzá vesszük a John Locke kapcsán vázolt »historikus szerzôdéselméletet«, akkor lényegében a személyi szabadságjogok, a személy integritásának, és az erôszaktól való védelemnek a garantálása mellett az állam szerepe a magántulajdon és a
szerzôdések védelme. Noczik libertariánus igazságosság elmélete – az egyén szabadsága
nevében – alapvetôen kérdôjelezi meg mind a liberális, mind a konzervatív, mind a
szociáldemokrata politikai és társadalom elméleteket. Bármelyik irányzat állam- és társadalomfelfogása ezen elmélet alapján az egyéni szabadság, és az egyén jogainak súlyos
sérelmével jár. Ez az elmélet tulajdonképpen John Rawls igazságosság-elméletének
antitéziseként is felfogható. Persze nem abban a redukált értelemben, mintha Noczik
a „minimális államról”, Rawls pedig a „maximális államról” beszélne.

J

OHN RAWLS VÁLASZA ROBERT NOCZIK ELMÉLETÉRE ÉS KRITIKÁJÁRA AZ, hogy
ahhoz, hogy értelmezni lehessen a »historikus szerzôdéselmélet« társadalmi igazságosságra vonatkozó következtetéseit pontosan tisztázni kellene minimálisan a következôket
(i) Melyek is az eredeti kiindulási természeti állapotnak azok indulófeltételei, amelyek
között az eredeti társadalmi szerzôdés megállapodásai létrejönnek?36

36

Meg kell jegyezni, hogy Rawls a maga »hipotetikus szerzôdéselméletében« rendkívüli részletességgel
mutatta be az »eredeti pozíció« hipotetikus modelljét és feltételrendszerét (11.§). A »hipotetikus
nonhistorikus társadalmi szerzôdés« (11.3.§) modellezése során a társadalmi együttmûködésnek
azt a tisztességes feltételrendszerét keressük, amelyben a racionális felek olyan módon állapodnak
meg – az »eredeti kiindulási állapotban« (»original position«) (11.§) a »tudatlanság fátyla« (»the
veil of ignorance«) (11.2.§) mögött –, hogy a megállapodás során nem tudják, és nem tudhatják,
hogy végül a társadalom melyik csoportjába fognak tartozni: a kiváltságosok közé, a kevésbé kiváltságosok közé, vagy netán a leghátrányosabb helyzetû csoportba; sôt a még azt sem tudják a
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(ii) Mik a tisztességes szerzôdés fô jellemzôi, amelyek alapján kijelenthetô, hogy az
eredeti társadalmi szerzôdés tisztességes?
(iii) A késôbbiekben milyenek azok a társadalmi körülmények, amelyek között a társadalom tagjai megkötik a különbözô szerzôdéseiket egymással? Mennyiben tekinthetôek ezek a feltételek igazságosnak, tehát tisztességesnek, és milyen alapon?
Ha ugyanis jelentôs aszimmetria áll fenn a felek között bármely okból (például aszimmetrikus információ, tudás, politikai, hatalmi, gazdasági erô, társadalmi helyzet, egyoldalú kiszolgáltatottság, függôségi viszonyok és hasonlók), akkor eleve kérdéses, hogy
az egyes felek között létrejövô szerzôdések, és azok feltételei igazságosnak és tisztességesnek nevezhetôk e – az itt releváns kontextusban és értelmezési keretek között.
(RAWLS, 2001.)
Ezenfelül tegyük fel, hogy teljesen igazságos a Noczik-féle világban az »eredeti kiindulási állapot«. Tegyük fel, hogy a késôbbi idôszak feltételei is igazságosnak, tisztességesnek nevezhetôk – legalábbis egy bizonyos ideig. Ezalatt számtalan látszólag tisztességes egyedi szerzôdés jön létre számtalan egyén és szervezet között. E számtalan
kisebb-nagyobb, egyedi szinten tisztességes szerzôdés együttes, és összeadódó rendszerszintû
hatása azonban, hosszabb távon egyre jobban alááshatja azokat a háttérfeltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a szerzôdéseket ténylegesen valódi szabad akaratukból kössék meg a felek, és ténylegesen igazságos és tisztességes feltételekkel.
Ebben az érvelésben a »sok egyedi szerzôdés együttes összeadódó rendszerszintû hatása«
alatt, nem csak sok egyenként lényegtelen kis hiba egy nagy hibává való összeadódásáról
van szó elsôdlegesen. Sokkal inkább arról van itt szó, hogy az egyedileg – tételezzük fel –
tökéletesen tisztességes egyedi szerzôdéseknek a rendszer egésze szintjén összeadódó
makroszintû hatása „rossz” is lehet, hiába „jók” az egyes egyedi szerzôdések a mikroszinteken. Például minimum, az emberek informáltsága különbözô lehet az egyes ügyletekben.
Vagy néhányan lényegesen nagyobb gazdasági erôvel rendelkeznek, korábbi szerencsés
ügyletek, vagy a nagyszülôk ügyessége által létrejött vagyon öröklése miatt.
Az idôben elôre haladva a Noczik-féle világban, egyedileg mindig tisztességes szerzôdések jönnek létre egyre aszimmetrikusabb háttérfeltételek között. Ezért, egyre nagyobb vagyon és gazdagság koncentrálódik, egyre kevesebbek kezében. Ez az egyre
felek, hogy egyáltalán melyik generáció tagjai lesznek. Rawls úgy gondolta, hogy míg az önérdekek
érvényesítésére vonatkozó racionalitás viszonylag egyszerûen modellezhetô, addig lényegesen nehezebben modellezhetô, hogy a felek valóban tisztességes ajánlatokat tegyenek egymásnak a »hipotetikus
társadalmi szerzôdés feltételeire« vonatkozóan, és nem próbálják meg saját érdekeiknek megfelelôen
manipulálni a többieket. Ehhez az szükséges, hogy a felek teljesen el tudjanak vonatkoztatni saját
társadalmi, gazdasági és politikai pozíciójuktól. Ennek kezelésére vezette be a »tudatlanság fátylát«
(»the veil of ignorance«), amellyel azt a szituációt állította elô gondolatkísérletként, hogy a »társadalmi
együttmûködés tisztességes feltételeire« vonatkozó megállapodást megkötô felek minden általános emberi szükségletükkel, általános érdekükkel tisztában vannak, de semmi olyan specifikus ismerettel nem
rendelkeznek a saját tényleges társadalmi helyzetükre vonatkozóan, amely esetlegesen befolyásolhatja
a javaslataik tisztaságát, pártatlanságát. Nem tudják nemüket, korukat, vallásukat, etnikai és faji hovatartozásukat stb. Ezekre a kérdésekre külön fejezetben térünk ki részletesen. Itt most csak az a lényeg, hogy Rawls pontosan azokat a problémákat „kéri számon” a »historikus társadalmi szerzôdés
elméleteken«, amelyek a saját maga számára is sok fejtörést okoztak.
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nagyobb vagyoni koncentráció, egyre nagyobb hatalmi koncentrációvá is válik, ami
egyre súlyosabban ássa alá az »esélyek és lehetôségek tisztességes egyenlôségét« (14.2.§),
és az »alapvetô szabadságjogok és jogok valós értékét« (15.1.§), a társadalom egyre
több tagja esetében.
Rawls álláspontja az, hogy azok a különbözô korlátok, kitételek, feltételek, amelyeket a »historikus szerzôdéselméletek« közvetlenül az egyéni tranzakciók szintjén fogalmaznak meg, azok az egyedi szerzôdések tisztaságát elvben biztosíthatják, de azt
nem tudják biztosítani, hogy az egyedi tranzakciók szintjén egyenként tiszta szerzôdések
együttes, összeadódó rendszerszintû hatásaként ne induljon be az elôbb mondott vagyoni, majd hatalmi koncentrációhoz vezetô, és a jogok, esélyek és lehetôségek egyenlôségét felszámoló, és valós értékét leromboló önmagát gerjesztô folyamat. Az egyes tranzakciók szintjén megfogalmazott szabályok nem tudják kivédeni a rendszerszintû
hatások negatív következményeit.
A profi kosárlabda-bajnoksággal kapcsolatos korábbi hasonlatunkra, és a »fordított
erôsorrend szerinti játékosigazolási szabály« példájára visszakanyarodva (9.5.§): az,
hogy minden meccsen, minden csapat betartja az összes szabályt még egyáltalán nem
védi ki azokat a – túlzott egyenlôtlenségek kialakulásához vezetô – problémákat, amelyek abból erednének, hogy a legjobb csapatok természetesen a legjobb játékosokat
akarják leigazolni, s a legjobb játékosok, pedig a legjobb csapatokhoz is szeretnének
csatlakozni. Ha ez pár bajnokságon keresztül szabadon meg tudna valósulni, akkor
elkerülhetetlenül létrejönne, néhány extrém erôs csapat, amelyik minden más csapatot
„lemosna a pályáról”. Ha ez bekövetkezne, akkor ez megölné magát az egész bajnokságot, mert a legtöbb csapatnak esélye sem lehetne a gyôzelemre. Így a meccsek érdektelenekké és unalmasakká válnak. A nézôk elfogynak, és végül minden csapat roszszul jár: az extrém jó csapat tagjai unatkozni fognak a meccseken, a többi csapatnak
meg nem lesz értelme, hogy elmenjen a meccsre a biztos vereség tudatában és úgy,
hogy biztosan még esélye sincs a gyôzelemre.
Ha afféle rendszerszintû háttérigazságossági szabályként nem létezne a korábban
ismertetett »fordított erôsorrend szerinti játékosigazolási szabály«, akkor egy negatív, és
végsô soron magának a teljes kosárlabda-bajnokságnak a megszûnéséhez vezetô önfelszámoló folyamat indulna el, és zajlana le, mégpedig úgy, hogy közben az egyes konkrét
meccsekre vonatkozó játékszabályok teljesen igazságosak. Az összes egyedi „tranzakcióra”, azaz a meccsre vonatkozó szabályt mindenki mindig betartja, de a rendszerszintû
háttérigazságossági szabályok hiányában mégis felborul, és akár meg is szûnhet a bajnokság, mint a meccsek rendszere.
Rawls szerint pontosan ez a probléma a »historikus szerzôdéselméletekkel«, és az
»ideális történelmi folyamat szemlélettel«, köztük Noczik libertariánus igazságosság elméletével. Vegyük észre azt is, hogy ennek a problémának nem az a megoldása, hogy
magukon a meccsek szabályain változtatnak, bizonyos „protekcionista” szabályok bevezetésével (például a gyengébb csapat által dobott pont, kétszer-háromszor annyit
érne, vagy az erôsebb csapat tagjai nem használhatják az ügyesebb kezüket, vagy hogy
ô náluk csak a félpályáról dobott kosarak számítanának stb.). Az ilyen protekcionista
intézkedések még jobban tönkre tennék az egyes meccseket is, de a bajnokságot, mint
a meccsek rendszerét is, mert további káros folyamatokat indítanának el, és további
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nehezen megoldható problémákat okoznának. Ehelyett ezt a problémát úgy oldják
meg, hogy az egyedi meccsek játékszabályai mellett, azzal párhuzamosan egy »háttérigazságossági« szabályrendszert is mûködtetnek a mezônyben kialakuló túlzott egyenlôtlenségek kialakulásának, és így a mezôny szétszakadásának a megelôzésére, (a »fordított erôsorrend szerinti játékos igazolási szabályrendszeren« keresztül).
Robert Noczik libertariánus igazságosságelméletét illetôen, Rawls másik fontos kritikája az, hogy a Noczik-féle világ, amelyben a minimális állam az egyének személyes és
vagyoni biztonságára, a magántulajdonra, és a magánszerzôdések betartatására ügyel
csak, valójában nem is társadalmi szerzôdés elmélet, mert a Noczik-féle elmélet magánszerzôdéseinek a világában »társadalmi együttmûködésrôl«, mint olyanról nem is lehet beszélni. Rawls explicit kijelenti, hogy a libertarianizmus nem tekinthetô elfogadható és
»mérsékelt átfogó doktrínának«, mert magát a »társadalmi együttmûködést«, mint olyat
lényegében magánszerzôdések rendszerével helyettesíti be. (RAWLS, 2001, 2005.)
Miután a libertarianizmus nem társadalomban és társadalmi együttmûködésben,
hanem egymástól független individuumok egymással kötött magánszerzôdéseinek a
rendszerében gondolkodik, valójában nem tud részt venni az általa lényegében tagadott
»társadalmi együttmûködés« tisztességes feltételeire vonatkozó »politikai igazságossági
koncepciónak« az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusával« történô kialakításában, illetôleg a »társadalmi szerzôdés« létrehozásában.
Másrészt a libertarianizmus nem csak magával az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciójával« inkompatibilis: a többi »mérsékelt átfogó liberális, konzervatív
és vallási doktrína« sem tudja állam- és társadalomfelfogását, politikai szintû igazságossági nézeteit olyan mértékig redukálni, hogy az meg tudjon felelni a libertarianizmus,
minimális államra vonatkozó koncepciójának.

N

EM ELEGENDÔ CSAK AZ EGYEDI TRANZAKCIÓK SZABÁLYAIT MEGHATÁROZNI, RENDSZERSZINTÛ HÁTTÉRIGAZSÁGOSSÁGI SZABÁLYOKRA IS

SZÜKSÉG VAN,

ahhoz hogy a »társadalmi együttmûködés feltételrendszerének« igazságossága és tisztességessége fennmaradjon, és a benne részt vevô összes polgár számára
megtudjuk ôrizni alapvetô szabadságjogaik, jogaik, társadalmi esélyeik, lehetôségeik
tiszteséges egyenlôségét és valós értékét. Ezek együttese makroszinten egy valamilyen
rendszert alkot, az egyes, egyedi tranzakciók ilyen, vagy olyan eredményei, következményei összeadódnak és együttes, összeadódó hatásuk teljes mértékben ellentétes lehet
az eredeti társadalmi igazságossági, mint tisztességességi célokkal. Az akkumulálódó
vagyon, a gazdasági erô és a politikai hatalom egyre nagyobb koncentrációja, olyan
mértékû aszimmetriákhoz vezet, amelyek miatt egyáltalán nem állnak fenn annak a feltételei, hogy szabad akaratból megkötött, igazságos, tehát tisztességes szerzôdésekrôl
beszélhessünk.
Ha el akarjuk képzelni magunkban, hogy mit jelent mindez a gyakorlatban, idézzük
fel magunkban Charles Dickens szinte bármelyik mûvét és regényhôseinek sorsát, vagy
például Victor Hugo Nyomorultak címû regényét. A regény egyik hôse, Fantine, azért
áll prostituáltnak, majd fiatal nô létére, azért adja el a fogait, a haját, hogy pénzt tudjon
küldeni annak a házaspárnak, akikhez azért adta oda Cosette nevû kislányát, mert
saját maga nem képes egyedül gondoskodni róla. Az ô összes, ezzel kapcsolatos „tran-
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zakciója”, a fogainak és a hajának az eladása, a házaspárral kötött megállapodása,
megfelel a libertariánus-elmélet szerinti magánszerzôdéseknek: az adott körülmények
között végül is Fantine, saját elhatározásából kötötte ezeket az »akaratával mindenben
megegyezô megállapodásokat«, tehát elvileg minden rendben lenne ezekkel. Szerintünk
pedig az »egyén akaratával mindenben egyezô szerzôdésrôl« ilyen helyzetbe jutott emberek esetében, egyáltalán nem lehet beszélni. Sôt! Egyetlen olyan momentum sincs
Fantine sorsában és szerzôdéseiben, ami rendben lenne.
Elég, ha a Nyomorultakra, vagy Charles Dickens regényeire gondolunk, hogy el tudjuk képzelni, át tudjuk érezni, és meg tudjuk érteni, hogy létezik az egyenlôtlenségnek,
és a kiszolgáltatottságnak az a szintje, amikor kifejezetten abszurddá válik az, ha a „saját,
jól felfogott érdek érvényesítésérôl”, vagy „az egyén akaratával egyezôen megkötött szerzôdésrôl”, és annak tisztaságáról, tisztességességérôl beszélünk. A jelentôsebb mérsékelt,
vallási, liberális, konzervatív doktrínák, különbözô válaszokat adnak az ilyen problémákra,
tagadni azonban egyik sem tagadja ezek létezését, és azt sem vitatják, hogy valamit tenni
kellene az ilyen problémák kapcsán, össztársadalmi szinten is. A mérsékelt, és nagy hagyományokkal rendelkezô vallási, liberális, konzervatív, republikánus, szociáldemokrata
filozófiákkal és politikai irányzatokkal, azért nem foglalkozunk külön, mert Rawls a
mûveiben hosszasan elemezi, hogy miért alkalmas az összes ilyen mérsékelt átfogó, és
részlegesen átfogó vallási, erkölcsi és politikai doktrína az »igazságosság politikai koncepciójának« az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusával« történô kialakítására (21.§).
Ennek itt csak a végeredményével foglalkozunk. Mindegyik alkalmas arra, hogy az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójára« vonatkozó »átfedô
konszenzus« kialakításában részt vegyen. Akit bôvebben érdekel, hogy melyik miért,
annak Rawls mûveit ajánljuk tanulmányozásra.
A társadalmi igazságosság mint tisztességesség fenntartása, a »szabad emberhez
méltó demokrácia«, és értékeinek a megôrzése, a szabadság, a szabadságjogok, a politikai jogok, valamint a tisztességes és egyenlô életpálya lehetôségek valós értékének a
megôrzése, a »társadalom alapvetô struktúrája« által érvényesülô »háttérigazságosság«
révén biztosítható és garantálandó. Ha az idôk folyamán nem kerül sor folyamatosan
a »társadalom alapvetô struktúrájának« a szabályozására, finomhangolására, ha a
rendszerszintû »háttérigazságossági mechanizmusok« hiányoznak, és a »háttérigazságosság« nem mûködik folyamatosan, akkor jelentôs mértékûvé válhat a jövedelmek, a
vagyonok, majd a hatalom koncentrálódása, és akár extrém mértékû társadalmi egyenlôtlenségek alakulhatnak ki, ami végül erodálhatja, felszámolhatja a társadalom igazságos, tehát tisztességes mûködését. Nem önmagában a gazdagok gazdagodásával van
a probléma, hanem sokkal inkább a társadalom többi rétegének az elszegényedése, és
jogaik és lehetôségeik tisztességes egyenlôségének, és valós értékének az elvesztése az,
ami miatt a túlzott egyenlôtlenségek kialakulása veszélyes és elfogadhatatlan.
Hiába létezett valaha egy tökéletesen igazságos »kiindulási állapot«, hiába voltak
valaha a legkülönbözôbb javak igazságosan megosztva. Bármennyire tökéletes volt a
»kiindulási állapot«, bármennyire teljesültek a szabadság és tisztességesség kritériumai
minden egyes, egyedi szerzôdés esetében, a maguk egyedi mikroszintjén vizsgálva, ha
nem mûködik a rendszer egésze szintjén a »háttérigazságosság«, akkor az idôk folyamán
extrém vagyoni és hatalmi koncentráció áll elô. Néhányak kezében extrém vagyon és
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hatalom koncentrálódik, korlátlan lehetôségekkel párosulva, míg a többiek jogai, lehetôségei egyre jobban kiürülnek, elértéktelenednek, jelentésüket és értelmüket vesztik.
Ennek az az oka, hogy ezeknek a mikroszinten, akár rendben lévô egyedi tranzakcióknak, az együttes rendszerszintû hatását és következményét, számos olyan elôre nem kalkulálható eshetôség, véletlen, szerencse és balszerencse (10.§) befolyásolja, aminek a
bekövetkezésével, és következményeivel egyáltalán nem számol senki, mert senki nem
is tud ezzel számolni.
Ezek következtében megfelelô »háttérigazságosság« nélkül, mind a szerzôdések tisztességességének, mind a tisztességes szerzôdéskötési folyamatnak a feltételei erodálódnak,
illetve eltûnnek. Egyre nagyobbá válik az aszimmetria a felek között. Az egyik oldalon
erôfölény, a másik oldalon kiszolgáltatottság áll elô. Fantine a Nyomorultakban, miközben arra kényszerült, hogy gyermekét idegenekhez adja, akikrôl tudta, hogy nem
bánnak a gyermekkel rendesen; miközben prostitúcióra kényszerült; miközben a haját
eladta; miközben a fogait egyenként eladta, formálisan mindvégig szabad volt. Ezért
tudott minden olyat szabadon megtenni, aminek a megtételére kényszerült. Ha a formálisan biztosított jogok és lehetôségek számára valós értékkel bírtak volna, mert a
»társadalom alapvetô struktúrája« és a »háttérigazságosság« mechanizmusainak folyamatos mûködése ezt a valós értéket minden idôben fenntartotta és megôrizte volna, a
társadalom összes polgára számára, akkor Fantine és Cosette sorsa egészen másképp
alakult volna. Egy igazságos, tehát tisztességes társadalomban semmit sem tett volna
meg mindazokból a rossz dolgokból, amiket látszólag saját elhatározásából és önként
azért tett meg, mert rákényszerült, és amire azért kényszerült rá, mert megfelelô »háttérigazságossági« mechanizmusok hiányában formális jogai és lehetôségei semmiféle
valós értékkel, és tartalommal nem bírtak a számára.
A magántulajdon, és a (magán)szerzôdések „szentségének” abszolutizálása, az,
hogy mindebbôl eredôen az „adólopás”, az adócsökkentési programok, a minimális,
„éjjeliôr” állam, és a „bürokráciacsökkentése”, a laissez-fair ideológia elvei, egyenként
hallgatva bármennyire is jól hangzanak, az idôk folyamán (nem túl hosszú idô alatt),
mind odavezetnek, hogy néhányaknak nagyon jó lesz a sorsuk, de társadalmi szinten
egyre több fiatal nô jut Fantine sorsára, egyre több gyermek jut Cosette sorsára, egyre
több Thénardier házaspár-típusú nyomorult próbálja saját nyomorúságossá vált életét,
mások nyomorának a gátlástalan kihasználásával fenntartani. Aki spirituálisan hisz a
szerzôdések és a magántulajdon abszolutizálásának a helyességében, és abban, hogy
a személy szabadsága akkor a legnagyobb, ha az állam minél kisebb, azzal egy ponton
túl nehéz észérvek alapján vitatkozni.

M

IÉRT TÉVEDÉS A MINIMÁLIS (ÉJJELIÔR) ÁLLAM KONCEPCIÓJA? Jól hangzó,
elsôre tetszetôs, ámde mégis súlyos következményekkel járó tévedés azt hinni,
hogy az emberek szabadsága az állam minimálisra történô leépítésével lenne megôrizhetô. Az állam leépítése egyáltalán nem több szabadsághoz és demokráciához vezet,
hanem épp ellenkezôleg a legtöbb ember formálisan biztosított egyenlô szabadságának,
jogainak és lehetôségeinek, társadalmi esélyeinek a kiüresedéséhez, de facto elvesztéséhez vezet, jogaik és lehetôségeik valós értékének az elvesztése révén.
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Az emberek szabadsága a tisztességesen egyenlô szabadságjogaik, jogaik és lehetôségeik valós értékének megôrzésével ôrizhetô meg. Ehhez szükség van a »társadalom
alapvetô struktúrájának«, az »igazságosság politikai koncepciója« alapján történô elrendezésére, és az ennek megfelelô, rendszerszintû »háttérigazságossági« mechanizmusok folyamatos mûködésére. Ez nem az emberek szerzôdésekkel kapcsolatos szabadságát veszi el, vagy sérti. Éppen ellenkezôleg, a »háttérigazságosság« biztosítja azt,
hogy az idôk folyamán senki ne kényszerüljön arra, hogy „önkéntesen” és „szabadon”,
olyan szerzôdéseket legyen kénytelen megkötni, amelyet kiszolgáltatottság, vagy kényszer nélkül sose kötne meg ép ésszel.
A »háttérigazságosság« keretében a túlzott vagyoni, gazdasági és politikai hatalomkoncentráció, és erôfölény kialakulását kell megakadályozni, és a szükségképpen aszimmetrikussá váló helyzetekben és viszonyokban, az aszimmetria mértékét kell elfogadható
korlátok között tartani. A bizonyos méret feletti vagyonok öröklésének a szabályai; a bizonyos méret feletti ingatlanok, örökségek és vagyonok adózási szabályai; bizonyos tranzakciók (pl. pénzügyi spekulációk) adózási szabályainak a tisztességessé tétele; »a tisztességes esélyek és lehetôségek« megteremtése az oktatási, felsôoktatási rendszereken
keresztül; a polgárok »teljes körû normál funkcionálóképességének« az »egész életúton át«
való fejlesztését, megôrzését, helyreállítását célzó »társadalmi biztosítási intézményrendszer«; a »szégyenmentes élet«, és az »önbecsülés társadalmi feltételeinek«, és az »elsôdleges
prioritású társadalmi javaknak« (16.§) a tisztességesen alkalmas küszöbszint feletti biztosítása, és a hasonló dolgok, és »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« (16–17.§§) azok,37 amikkel el lehet érni azt, hogy ne csak egy ideálisnak
feltételezett rég elmúlt »kiindulási állapot«, és ne csak az egyes, egyedi magánszerzôdések
legyenek tisztességesek, hanem a jelenlegi társadalom, és a jövôbeli társadalom mûködése
is az legyen, illetve az is maradjon generációkon át.
Vegyük észre, hogy mindaz, amit Rawls a libertariánus, és általában a »historikus
szerzôdéselméletek« kapcsán kritikaként megfogalmazott, és mindaz a következtetés,
amiket ebbôl le lehet vonni az úgynevezett laissez-fair politikák, a piaci verseny, és a
piaci mechanizmusok mindenhatóságába vetett hiten alapuló gazdaságpolitikák kritikája
is egyben. A hangsúly itt a (piac) „mindenhatóságába vetett hiten van”. Szó sincs a
piaci mechanizmusok hasznosságának en bloc tagadásáról. A problémát az jelenti, ha
abszolutizáljuk a piaci mechanizmusokat, és elhisszük, hogy a verseny és a piac, a
„maga végtelen bölcsességében” minden problémát a lehetô legjobban, legoptimálisabban megold. A piac ilyenfajta abszolutizálása; isteni tulajdonságokkal való felruházása,
azaz mindenhatónak (»omnipotent«), mindent tudónak (»omniscient«), és mindenütt
jelenlévônek (»omnipresent«) való beállítása (COX, 2016); a közgazdaságtan által
leírt, sokféle ismert piaci hiba, és piaci kudarc (»market failures«) (BARR, 2001) lé37

Idáig is, és ezután is sokszor, sokféleképpen részletezzük azt, hogy mik ezek az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû« »társadalmi esélyteremtési«, és »társadalmi biztosítási« alapintézmények (5.§; 6.8.§; 14–18.§§; 20.2.§). Itt most, ilyen egyszerûen intézzük el, mert nem akarjuk
magát a fô gondolatmenetet megakasztani ezen intézmények tételes felsorolásával. Ez a példálózó
felsorolás itt csak, az itteni gondolatmenetet akarja alátámasztani, a máshol kifejtett részletekre
történô utalással.
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tezésének, vagy következményeinek az ignorálása, és a piaci versenyfeltételek (BARR,
2012; STIGLITZ és mtsai, 2015b) tökéletes teljesülésének a téves elôfeltételezése, az
a gondolkodási hiba, vagy intellektuális csalás, ami ha egy vallásos hit, és ideológiai
jelleget öltô, piaci fundamentalizmussá alakul, és jelentôsen befolyásolja, vagy meghatározza a közpolitikai, szakpolitikai döntéseket, akkor rendkívül súlyos társadalmi károkat, és emberi tragédiákat képes okozni. Ugyanakkor – amint az remélhetôen már
most is látszik, de az »igazságosság két elvének« (14.§) ismertetésekor végképp világos
lesz – nem valamiféle, az állam túlhatalmát alátámasztó etatista, vagy netán államszocialista rendszer az, ami mellett Rawls érvel.

A

»HÁTTÉRIGAZSÁGOSSÁGI« SZABÁLYOK, ÉS AZ »EGYEDI SZERZÔDÉSEKRE«
VONATKOZÓ SZABÁLYOK KÖZÜL NEM AZ EGYIK, VAGY A MÁSIK A FONTO-

SABB. A KETTÔ SZABÁLYRENDSZER EGYÜTT FONTOS. Valójában kétféle, és egymás-

sal harmonikusan összehangolt elvrendszert és szabályrendszert kell mûködtetni »a szabadság valós értékének az idôk folyamán történô megôrzése« érdekében:
(i) A »TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJÁT«, ÉS A »HÁTTÉRIGAZSÁGOSSÁGOT« SZABÁLYOZÓ ELVEKET, SZABÁLYOKAT. Ez ôrzi meg »generációról generációra« a szabadság, a jogok, és a lehetôségek valós és tisztességes értékét, a társadalom minden tagja számára. Ez az, amin keresztül magának a »demokráciának
a valós értékét« sikerül megôrizni »generációkon keresztül« minden polgár számára.
(ii) AZ EGYES KONKRÉT, EGYEDI ÉS MAGÁNJELLEGÛ TRANZAKCIÓK, ÉS SZERZÔDÉSEK TISZTASÁGÁT ÉS TISZTESSÉGESSÉGÉT GARANTÁLÓ ELVEK, ÉS
SZABÁLYOK rendszere. Ez garantálja például a polgárok szabadságát a mindennapi élet, a piaci mûködés, és minden fontos területen a »háttérigazságosság« adta
keretek között.
Ha e két elvrendszer és szabályrendszer bármelyikét elhanyagoljuk, vagy a két rendszert
nem hangoljuk össze, vagy ezek közül bármelyiket hibásan hozzuk létre, az súlyosan és
mélyrehatóan ássa alá, és siklatja ki magát az egész társadalmi igazságosságot, az igazságosság politikai koncepcióját, és végsô soron a polgárok szabadságát, és a demokráciát. Az
államszocialista rendszerekben például, pont a magántulajdon, az ahhoz fûzôdô jogok, a
szerzôdések szabadsága, és az egyedi tranzakciók tisztasága terén voltak a legnagyobb hiányosságok és súlyos problémák, amelyek fontos okai voltak, e rendszerek korlátozott szabadságának, nem demokratikus voltának, és végsô soron e rendszerek bukásához vezettek.
A Világbank 1994-ben egy könyvet készíttetett és adott ki a rendszerváltási folyamat elején lévô közép- és kelet-európai országok reformfolyamatainak a támogatása,
és bizonyos rendszerszintû reformokkal kapcsolatos háttérismeretek közvetítése céljából.
Ez a Labor Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe címû könyv,
amelyet Nicholas Barr,38 a London School of Economics közgazdász professzora szer-

38

Nicholas Barr több évtizede a London School of Economics and Political Science, jóléti közgazdaságtannal (»welfare economics«), közpolitikával és közpolitikai reformokkal (»public policy«)
foglakozó professzora. Fô oktatási, kutatási területe a jóléti állam (»welfare state«), a jóléti szektorok, és a piaci kudarcok, és információs hibák a fontosabb jóléti szektorok esetén. Jelenleg emeritus
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kesztett (BARR és mtsai, 1994) – egyáltalán nem a szabad piaci mechanizmusokat hirdette
és dicsôítette, hanem éppen ellenkezôleg a kritikátlan és szabályozatlan piacosítás veszélyeire hívta fel a figyelmet, és az alkalmasan szabályozott piacgazdaság létrehozására irányuló reformokat javasolta a rendszerváltás kezdetén lévô országoknak. Ez, a Világbank
által kiadott tanulmánykötet Franklin Delano Roosevelt elnök híres, Négy szabadság beszédének (»Four Freedoms Speech«) (ROOSEVELT, 1941) alapgondolatához hasonlatosan, az emberek szabadsága, szabadságának kiterjesztése, és a »szabad emberhez méltó
demokrácia« kialakítása és megerôsítése érdekében érvelt a könyv, a kritikátlan piacosítás
és privatizáció ellen, és a piac megfelelô korlátok és szabályok között tartása mellett, valamint
az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû« »társadalmi esélyteremtési«, és »társadalmi biztosítási« intézményrendszerek kiépítése és megerôsítése mellett.
A könyvhöz az elôszót Václav Havel írta. E rész lezárásaként érdemes felidézni
Václav Havel e könyv elôszavában írt, néhány fontos gondolatát, amely nemcsak kiváló
összefoglalása a fentebb írt gondolatmenetnek, de egyszersmind fel is idézi, hogy a
’90-es évek elején, a rendszerváltás kezdetén, milyen célokért, és milyen megfontolások
mellett küzdöttek azok, akik közcélokért, közérdekek mentén, közügyekért és a rendszerváltás sikeréért küzdöttek:
professzorként vesz részt az LSE-n folyó oktatásban. Sok más mellett, több ország nyugdíjrendszerének a reformjában (Kína, Finnország, Svédország, Dél-Afrika), és több ország diákhitelrendszerének a létrehozásában (Új-Zéland, Ausztrália, Nagy-Britannia, Magyarország, Chile)
vett részt. A Nobel-díjas Peter Diamond professzorral (MIT), a 2000-es évek elejétôl, a kínai
kormány meghívása és felkérése alapján segítik a kínai kormányt egy megfelelô nyugdíjrendszer
létrehozásában. 2008-ban jelent meg Peter Diamond professzorral (MIT) közösen írt könyve, a
nyugdíjrendszerek lehetséges reformjairól Reforming Pensions: Principles and Policy Choices címen.
(BARR és mtsai, 2008.) A The Economics of the Welfare State címû, sok kiadást megért könyve,
számos élvonalbeli és meghatározó egyetemen alaptankönyv. Fontos tudni, hogy Nicholas Barr,
barátja Iain Crawford és Hugh Macadie (a Brit Diákhitel Intézet volt CEO-ja) szerepe alapvetô
fontosságú volt 1998-2001 között, a magyar diákhitelrendszer megtervezésében, bevezetésében.
Sôt, ennek az írásnak a fontosabb alapgondolatai, az akkori közös munka, és az azóta eltelt közel
másfél évtized alatti baráti beszélgetéseink során (is) érlelôdtek. Ez az írás valószínûleg soha nem
jött volna létre, ha nem lettem volna 1997-98 között a hallgatója, ha az utána következô években
nem együtt dolgoztunk volna, sokszor kiélezett körülmények között a magyar diákhitelrendszer
megvalósításán, és felsôoktatás akkori reformján, és ha az azóta eltelt közel másfél évtizedben néhány közös munkánk, és számtalan baráti beszélgetésünk nem e témák körül forogtak volna. Ez
természetesen nem azt jelenti, hogy sok mindenki másnak, ne lett volna sok hatása erre az írásra.
Nicholas Barr fogalmazta meg azt, az ebben az írásban is szereplô alapgondolatot, hogy az a
tény, hogy elsôsorban a társadalmi igazságossági dimenzióra vonatkozóan, sok fontos szavunk hiányzik, azért is súlyos probléma az ország, és a társadalom szempontjából, mert a szavak mögött
fontos fogalmak, a fogalmak mögött pedig olyan koncepciók húzódnak meg, amelyek ha hiányoznak
a gondolkodásunkból, akkor a legjobban képzett szakemberek, szakpolitikusok és politikusok is
csak eltorzított módon tudnak gondolkodni a közpolitikai kérdésekrôl és intézkedésekrôl. Ha
„pusztán csak” az igazságossági dimenzió szavai, fogalmai, és koncepciói hiányoznak a közpolitikai
gondolkodásunkból, akkor sajnos nem csoda, ha „pusztán csak” az igazságosság, és a tisztességesség
hiányzik a közpolitikai folyamatokból és intézkedésekbôl. Ez elsôdlegesen és alapvetôen egy súlyos
kulturális és edukációs probléma, amely az ügyek természeténél fogva persze nem tud máshol megjelenni, mint a politikai, közpolitikai szinteken. (BARR és mtsai, 1994.)
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A reformok valódi célja a polgárok képessé tétele, emancipálása. Ehhez az elsô lépés, hogy
tudást adjunk számukra és hatalmat is, hogy tudjanak is élni ezzel a tudással … A képessé
tételnek, és az emberek emancipálásának van néhány, sokkal technikaibb dimenziója is.
Ez nagyon közvetlenül a jobb egészségi állapotból is ered. A munkavégzéssel kapcsolatos
ismeretek, tudások, készségek és képességek transzferálhatóságából, és egy jól mûködô munkaerôpiacból is ered, mert ezek teszik lehetôvé, hogy az emberek egy bizonyos szintû hatalommal bírjanak a saját munkájuk kapcsán. Ez a jövedelmek biztonságát garantáló intézkedésekbôl is ered. Igaz, hogy egy piacgazdaságban a jövedelmek biztonságának bizonyos
fokú csökkenése kikerülhetetlen, de ha a jövedelem biztonsága extrém mértékben megrendül,
ha extrém mértékû szegénység alakul ki az aláássa a személy identitását és lerombolja a
szabadságát. … Ezek lényeges anyagi jellegû aspektusai a reformoknak. Még fontosabb,
hogy ezek központi jelentôségûek abban, hogy a reformokat végrehajtó országok polgárai
valódi szabadságot kapjanak és kézben tudják tartani saját sorsuk alakulását…
Václav Havel: Foreword, Labor Markets and Social Policy (1994)

A

»HISTORIKUS
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MATSZEMÉLETE« VERSUS A

»NEM

»IDEÁLIS

TÖRTÉNELMI FOLYA-

HISTORIKUS SZERZÔDÉSELMÉLET«

»IDEÁLIS TÁRSADALMI FOLYAMAT SZEMLÉLETE«. A következô néhány bekezdésben
röviden összefoglaljuk a »társadalmi igazságosságra« vonatkozó, fentiekben már említett
»historikus szerzôdéselméletek«, és azok »ideális historikus (történelmi) folyamat szemlélete«, valamint John Rawls »nem historikus szerzôdéselmélete«, és annak az »ideális
társadalmi folyamat szemlélete« közötti különbségeket. Ennek több fontos gyakorlati
jelentôsége is van a »társadalmi együttmûködés igazságos és tisztességes feltételrendszerének« megvalósítása, és »generációról generációra« történô fenntartása szempontjából.
Rawls »nem historikus szerzôdéselméletének«, és ezen elmélet »ideális társadalmi
folyamat szemléletének« egyik lényegi jellemzôje, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, és annak »két igazságossági elve« (14.§) nemcsak az
egyének és szervezetek között létrejövô megszámlálhatatlan egyedi szerzôdés és tranzakció játékszabályait határozzák meg, és szabályozzák, hanem a »társadalom alapvetô
struktúráját« is, és a rendszer egésze szintjén érvényesülô »háttérigazságosság« rendszerét is. Az egyének és szervezetek közötti számtalan egyedi szerzôdés és tranzakció,
ily módon nem egy teljesen szabályozatlan térben zajlik, hanem a »társadalom alapvetô
struktúrája«, és az annak részét képezô »háttérigazságosság« által – a rendszer egészére
vonatkozóan – érvényesített igazságossági, tisztességességi elvek, normák, és szabályok
által meghatározott feltételrendszerben és keretek között. Azaz, az »igazságosság mint
tisztességesség politikai koncepciójának«»igazságossági elvei« – a »historikus társadalmi
szerzôdéselméletekkel« ellentétben – két szinten érvényesülnek: (a) az egyedi szintû
szerzôdések és tranzakciók szintjén; (b) a rendszer egészére vonatkozón érvényesülô
»háttérigazságosság« szintjén.
Mind az elsôként John Locke által megfogalmazott »historikus társadalmi szerzôdéselmélet«, és annak »ideális történelmi folyamatszemlélete«, mind Rawls »nem historikus társadalmi szerzôdéselmélete«, és annak »ideális társadalmi folyamat szemlélete«
közös abban, hogy mind a kettô »ideális folyamatokat« feltételez, és a »tiszta procedu-
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rális igazságosság« (»pure procedural justice«) koncepcióját (9.5.§; 16.1.§; 16.9.§;
18.3–18.4.§§) használja fel, a saját társadalmi igazságosság elméletének a kifejtéséhez.
Az eltérés a »tiszta procedurális igazságosság« koncepciójának értelmezésében, és specifikálásában van a két nézet között:
(i) A »HISTORIKUS SZERZÔDÉSELMÉLETEK«, ÉS AZOK »IDEÁLIS TÖRTÉNELMI
FOLYAMAT SZEMLÉLETE« egyedül a társadalom lévô egyének és szervezetek közötti, egyedi tranzakciókra fókuszálnak, és a különbözô tisztességességi elveket,
kikötéseket ezekre az egyedi tranzakciókra vonatkozóan fogalmazzák meg.
(ii) RAWL »NEM HISTORIKUS SZERZÔDÉSELMÉLETE«, ÉS ANNAK »IDEÁLIS TÁRSADALMI FOLYAMAT SZEMLÉLETE«, ezzel szemben nem csak az egyedi tranzakciók igazságossági, tehát tisztességességi szabályaira fókuszálnak. Az »ideális
társadalmi folyamat szemlélet« emellett elsôdlegesen arra fókuszál, hogy »társadalom alapvetô struktúrájának«, az alapintézményei által megvalósított »háttérigazságosság« rendszere generációról generációra biztosítsa és fenntartsa az
egyenlô igazságosságot, megôrizze a jogok és lehetôségek »tisztességesen egyenlô
valós értékét« a társadalom minden egyes tagja számára, függetlenül attól, hogy
melyik generációhoz tartozik.
A társadalmi igazságosság »közös és nyilvános« politikai koncepciója, és a »nyilvánossági
kritériumok« teljesítése (7–8.§§) azt igényli, hogy a társadalmi igazságosság szabályai,
normái, elvei világosak, egyszerûek és érthetôk legyenek. Ezért a »háttérigazságosság«
normái és elvei, valamint az egyének és szervezetek közötti »egyedi tranzakciókra« vonatkozó elvek és szabályok, intézményesített „munkamegosztását” kell kialakítani. Amint
ez az intézményesített munkamegosztás létrejött, szabadon lehet, és kell hagyni az egyéneket, és a szervezeteket, hogy egyedi tranzakcióik során jogos (és elfogadható) egyéni
érdekeiket, szempontjaikat megpróbálják szabadon érvényesíteni; hiszen mindenki biztos
lehet abban, hogy valahol, a »társadalmi együttmûködés rendszerének«, valamely más részein mûködnek azok a normák és szabályozási mechanizmusok, amelyek fenntartják és
érvényesítik a »háttérigazságosságot«, és megôrzik a »jogok és lehetôségek valós értékét«
»generációról generációra«.
Mint már részleteztük, a »nem historikus szerzôdéselméleteknek«, és a kapcsolódó
»ideális társadalmi folyamat szemléletnek«, és így az »igazságosság mint tisztességesség«
politikai koncepciójának a fô tárgya »társadalom alapvetô struktúrája«, az ezen keresztül érvényesülô »disztributív-igazságosság« (18.§) lényegében egyfajta »tiszta procedurális háttérigazságosságot« (»pure procedural background justice«)39 (9.5.§; 16.1.§;

39

A szövegben két, egymástól tartalmilag némileg különbözô, de elnevezésében hasonló »procedurális
igazságossági« fogalom szerepel: (a) A »procedurális igazságosság«, és a »tiszta procedurális háttérigazságosság«. Ad (a) A »procedurális igazságosság« (»procedural justice«) fogalma, ami a »nyilvános
indoklás, igazolás« (»public justification«) (13.§), illetve a »közügyekben folytatott, nyilvános közcélú
érvelés« (»public reason«) (19.§) koncepcióhoz, és a »politika morális legitimációjának« (13.3.§;
19.2.§) a feltételeihez kapcsolódik. Itt arról van szó, hogy olyan esetekben, amikor tisztességes, jó
szándékú felek, méltánylandó okok miatt, és az ítéletalkotás korlátai (»burdens of judgements«)
(12.5.§) miatt, nem találnak egyetlen igaz »tartalmi igazságossági megoldást«, akkor, milyen eljárás
szerint kell eljussanak valamilyen megoldásra ahhoz, hogy igazságosnak, tehát tisztességesnek és
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18.4.§) valósít meg egy, az »igazságosság két elve« (14.§) szerint »jól elrendezett társadalomban« (7.§; 23.§), azaz olyan rendszerben, amelyben az »igazságosság két elve«
maradéktalanul érvényesül. Ha mindenki követi és betartja a társadalmi együttmûködés
»nyilvánossági kritériumoknak« (7.3.§) megfelelô, közösen elfogadott igazságossági,
tehát tisztességességi elveit, normáit és szabályait; ha megvalósul a munkamegosztás,
és összhang a »háttérigazságossági« szabályok, és az egyedi tranzakciókra vonatkozó
szabályok között, akkor az a »disztributív igazságossági« helyzet (például a jövedelmek,
vagyonok megoszlása), ami ebben a társadalmi együttmûködési folyamatban létrejön,
elfogadhatónak tekinthetô, függetlenül attól, hogy ez ténylegesen milyen jellemzôkkel
írható le, és egyes nevesíthetô, konkrét személyeket hogyan érint. Ez lehetôvé teszi,
hogy a mindennapi életben lezajló megszámlálhatatlan egyedi tranzakcióval, és az ebbôl eredô rendkívül komplex problémahalmazzal, ne kelljen foglalkozzunk, és ne kelljen belebonyolódjunk az egyes egyének relatív pozícióinak változásának követésébe, esetlegesen ezek megváltoztatásába.
Vegyük észre, hogy »tiszta procedurális háttérigazságosságra« vonatkozó gondolatmenet, legalábbis a logikai szerkezetét tekintve nagyjából hasonló ahhoz, mint amikor
egy alkalmasan szabályozott piacon, az adott keretek között történô alkalmasan szabályozott piaci mûködés, és versenymechanizmusok »allokációs (elosztási) hatékonyságáról« gondolkodunk. Természetesen, itt csak analógiáról és hasonlóságról van szó,
azonban ez a hasonlóság és analógia nem véletlen; s jelzi azt is, hogy az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciója«, teljes mértékben kompatibilis az alkalmasan
szabályozott piaci mûködéssel, és tulajdonképpen egy alkalmasan szabályozott piacgazdasággal mûködô »szabad emberhez méltó, demokratikus« társadalom igazságossági,
tehát tisztességességi elveit, normáit és szabályait írja le, illetôleg az ismert demokráciák
piacgazdaságának igazságossági, tehát tisztességességi korrekciójának az elveit, normáit, irányait, kereteit jelöli ki.
A »tiszta procedurális háttérigazságosságra« vonatkozó koncepció, egyfajta „hiánypótlás” is egyben, ugyanis a piaci elosztás hatékonyságára vonatkozó elméletek, illetôleg
az össztársadalmi szintû elosztási hatékonysággal foglalkozó »Pareto-hatékonyság«
»politikailag és morálisan legitimnek« lehessen elfogadni az adott probléma megoldását. Ad (b) a
most tárgyalt »tiszta procedurális háttérigazságosság« (»pure procedural background justice«), amire
még néhány más fejezetben is kitérünk (9.5.§; 16.1.§; 18.4.§), szintén egy eljárási igazságossági
koncepció, azonban ez nem az adott ügyben érdekelt, érintett felek közti vita és megegyezés eljárási
szabályaira vonatkozik, hanem a társadalom egészének rendszerszintû »disztributív igazságossági«
normáira, és »háttérigazságossági rendszerére«. A »procedurális igazságosság koncepciójához« hasonlóan itt arról van szó, hogyha a társadalomban az »igazságosság elvei« (14.§; 18.§) maradéktalanul
érvényesülnek, és egy megfelelô »háttérigazságossági rendszer« (»background justice«) mûködik, akkor
a társadalmon belül a jövedelmek, vagyonok és szociális, gazdasági helyzetek eloszlása igazságosnak
tekinthetô, függetlenül attól, hogy az egyes nevesíthetô személyek vonatkozásában, milyen konkrét
helyzeteket jelent. De ez akkor, és csakis akkor érvényes, ha egy az igazságosság elvei szerint jól elrendezett társadalom körülményeirôl beszélhetünk és valóban maradéktalanul érvényesül minden
igazságossági elv. Erre a koncepcióra az »igazságosság elvei«, és az azok közötti munkamegosztás
tárgyalása a 14.§ fejezetben is, továbbá az »eltérési elv« (»difference principle«) kapcsán a 18.§ fejezetben is részletesen ki fogunk még térni.
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(18.§), és a »Pareto-hatékony elosztás« elméletei csak leíró (deskriptív) elméletek;40 s ezért
normatív (elôíró, preskriptív) értelemben, semmit sem mondanak arról, hogy azok lehetséges elosztási helyzetek, amelyek hatékonyak, egyben igazságosak-e, tisztességesek-e vagy sem, illetôleg melyek ezek közül azok, amelyek nemcsak hatékonyak, de
tisztességesek is – noha intellektuálisan vonzó lenne azt feltételezni, hogy minden, ami
»Pareto-hatékony«, az egyben mindjárt igazságos, tehát tisztességes is lenne. Ez azonban nem így van, mert a »jó mint helyes és tisztességes« mindig, minden körülmények
között abszolút prioritást kell élvezzen, a »jó mint racionális, és érdekeinknek megfelelô«
felett (»the priority of the right [as reasonable] over the good [as rational]«) (5.4.§;
23.6.§). Ebbôl eredôen a lehetséges »racionális, mert hatékony« megoldások körét
minden esetben le kell szûkíteni arra, ami nemcsak hatékony és racionális, de tisztességes, igazságos is egyben. Azokat az alternatívákat, amelyek hatékonyak, racionálisak,
de igazságtalanok, tehát tisztességtelenek mindig, minden esetben el kell vetni, bármennyire is vonzónak tûnnek.
Mindezeknek a dolgoknak még egy fontos tanulsága van, amint azt majd a 18.§
fejezetben részletesen bemutatjuk. Ez pedig az, hogy alkalmasan szabályozott piacgazdasági körülmények között, elvben végtelen számú olyan, az össztársadalmi hatékonyság követelményeinek is megfelelô Pareto-hatékony, társadalmi disztribúciós pont
létezik, amely nemcsak hatékony, de igazságos, tehát tisztességes is. Ebbôl eredôen
egyáltalán nem igaz az, hogy valamiféle átváltási (»trade-off«) viszony lenne a társadalmi hatékonyság, és az igazságosság mint tisztességesség között, s ebbôl eredôen
egyáltalán nem igaz az, hogy a társadalom igazságossága, tehát tisztességessége csak
a hatékonyság rovására lenne javítható, vagy fordítva (14.1.§; 16.5.§; 17.1.§; 18.1–
18.3.§§; 18.9§; 20.2.§).
Kétségkívül igaz, hogy elvben végtelen számú Pareto-hatékony, ámde igazságtalan
és tisztességtelen társadalmi termelési, mûködési és »disztribúciós igazságossági« pont
létezik (18.1§–1. sz. ábra). Ezek esetében valóban létezhet olyan társadalmi hatékonyságnövelés, amely még tovább növeli az igazságtalanság, tehát tisztességtelenség
szintjét, s innen nézve valóban úgy tûnhet, mintha létezne hatékonyság versus igazságosság »átváltási viszony« (»trade-off«). Csakhogy, miután a »jó mint helyes és tisztességes« abszolút prioritást kell kapjon, a »jó mint racionális és érdekeinknek megfelelô«
felett (»the priority of the right [as reasonable] over the good [as rational]«) (5.4.§; 23.6.§),
40

A »Pareto-hatékony elosztás« azokat az elosztási helyzeteket (pontokat) jelenti, amikor már senkinek a jóléte nem növelhetô anélkül, hogy más valakinek a jóléte ne csökkenne (18.§). A mondás
az, hogy a piac „láthatatlan keze”(»invisible hand«) – legalábbis a mondások és az elmélet szerint –,
azért nagyon hatékony össztársadalmi elosztási eszköz és mechanizmus, mert – a mondások és az
elmélet szerint – végsô soron »Pareto-hatékony elosztáshoz« vezet. Ez sokakat félrevezet, mert
sokan tévesen morális és normatív tartalmat is tulajdonítanak ennek, az alapvetôen deskriptív megállapításnak, és sokan tévesen azt hiszik, hogy az, ami hatékony, az automatikusan igazságos, tehát
tisztességes is egyben. Ezt a kérdést itt csak röviden érintjük, bizonyos összefüggések felvillantása
érdekében. Az össztársadalmi hatékonyság, a »Pareto-hatékony elosztás«, és az elosztás igazságossága, tehát tisztességessége közötti összefüggéseket a 18.§ fejezetben, részletesen tárgyaljuk,
az igazságosság mint tisztességesség koncepciója »disztributív igazságossági elvének«, az »eltérési
elvnek« (»difference principle«) a részletes tárgyalása során.
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ezeket az össztársadalmi szinten »Pareto-hatékony«, ámde igazságtalan, tehát tisztességtelen társadalmi termelési, és »disztribúciós igazságossági« alternatívák eleve morálisan tiltott alternatívák, amelyeket ki kell zárni az elfogadható alternatívák közül; s a
társadalom mûködését az elvben végtelen számú, össztársadalmi szinten hatékony, és
egyben igazságos mint tisztességes – és ezért morálisan elfogadható – társadalmi termelési és mûködési alternatívák egyikének megfelelôen kell megvalósítani egy »szabad
emberhez méltó demokráciában«. Ennek az a gyakorlati következménye, hogy számos
érvényesnek gondolt gazdaságpolitikai programot, dogmát és intézkedést, az alapoktól
újra kell gondolni, és úgy kell korrigálni, hogy az adott program, vagy intézkedés ne
pusztán csak a társadalmi szintû hatékonyságot növelje, de egyben igazságos, tehát
tisztességes is legyen. Ez jelenleg számos esetben egyáltalán nem érvényesül. Ezeknek
részleteit a 18.§ fejezetben, az »eltérési elv« (»difference principle«) kapcsán fogjuk tárgyalni.

A

Z »IDEÁLIS TÁRSADALMI FOLYAMAT SZEMLÉLET« A TÁRSADALMAT EGY
OLYAN EGYÜTTMÛKÖDÉSI RENDSZERKÉNT KEZELI, AMELY

(a) az idôk során örökösen és folyamatosan létezik és mûködik;
(b) generációról generációra fennmarad az igazságossága, mint tisztességessége;
(c) és amelynek sem olyan kezdete, sem olyan vége nincs, amely az igazságosság politikai koncepciója szempontjából releváns lenne.
A rendszerszintû »háttérigazságosság«, és az egyéni szintû egyedi tranzakciók igazságossági, mint tisztességességi elvei, normái és szabályai közötti munkamegosztás és
összhang mindvégig, és folyamatosan biztosítja a társadalmi együttmûködés igazságos
mint tisztességes feltételrendszerét; s ennélfogva a mindenkori elosztási mintázat is elfogadható – feltéve, hogy valóban maradéktalanul érvényesülnek az igazságosság mint
tisztességesség elvei az adott társadalomban.
Az »igazságosság politikai koncepciójának« elvei, normái által meghatározott, és
folyamatosan mûködtetett és fenntartott »háttérigazságosság« teljesen független kell,
hogy legyen bármely történelmi szituáció egyedi sajátosságaitól. Ami fontos, az a »társadalom alapvetô struktúrájához« (»basic structure«) tartozó alapvetô intézményeknek,
és a »háttérigazságosság« (»background justice«) rendszerének a mindenkori, és »generációról generációra« fenntartott folyamatos mûködése. Ebbôl a szempontból teljesen
irreleváns, bármilyen feltételezett, historikus »eredeti kiindulási állapot«, illetve, az hogy,
hogyan vélekedünk arról, hogy abban kinek, milyen volt a jóléti szintje. Ezt történelmi
homály fedi, nem tudjuk megismerni; de ha ismernénk, akkor sem lenne relevanciája
a minden idôben, »generációról generációra« folyamatosan mûködtetendô és fenntartandó »háttérigazságosság« szempontjából.
Ezzel szemben a »historikus szerzôdéselméletek«, és annak az »ideális történelmi folyamat szemlélete« egy ideális eredeti pozícióból indul ki, és arra jut, hogy miután a »kiindulási állapotot« tökéletesnek vélelmeztük; és az egyének és szervezetek közötti egyedi
tranzakciók egyedileg tisztességesek voltak, ezért bármilyen elosztási mintázat is jön
létre az idôk folyamán, az elfogadhatónak tekinthetô. Ebbôl eredôen, bármilyen igazságtalanságokat is látunk a jelenben, ha az egy ilyen vélelmezett »ideális történelmi folyamat« során alakult ki, el kellene azt fogadjuk – feltéve, hogy az »eredeti historikus
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kiindulási állapot« körülményei tisztességesek voltak, és a történelmi léptékben vett
idôk folyamán az összes egyedi tranzakció igazságos és tisztességes volt.
Ez tulajdonképpen egy rendszerszintû »háttérigazságosság« nélküli »tiszta procedurális
rendszerszintû igazságosság« lenne (ha igaz, és érvényes lenne). Vegyük észre, hogy a
laissez-fair elvek szerint szabadjára engedett piaci mechanizmusok versus szabályozott piacgazdaság közötti vita mélyén is ez a lényegi koncepcionális különbség húzódik meg. Ebbôl
eredôen a »historikus társadalmi szerzôdéselméletek«, és azok »ideális történelmi folyamatszemlélete« versus Rawls »nem historikus hipotetikus társadalmi szerzôdéselmélete«, és
annak »ideális társadalmi folyamat szemlélete« közötti vita, illetôleg lényegi különbség hasonló és analóg (de nem ugyanaz), az »alkalmasan szabályozott« piaci mechanizmusokon
alapuló »szabályozott (szociális) piacgazdasági mûködés« versus a sehogyan sem szabályozott »laissez-fair«, azaz szabadversenyes kapitalizmus közötti lényegi különbségekkel és
vitával. Ez utóbbi hátulütôirôl érdemes Victor Hugo (1802–1885) Nyomorultak (1862)
címû történelmi, társadalom-filozófiai regényébôl, vagy Charles Dickens (1812–1870)
regényeibôl, vagy akár Madách Imre (1823–1864) Az ember tragédiája (1861) címû
mûvébôl (londoni szín) tájékozódni.

9.7.§ A piaci kudarcok, a döntések racionalitásának
korlátai, és a háttérigazságosság

P

IACI FUNDAMENTALIZMUS, PIACI KUDARCOK VERSUS AZ ETATISTA FUNDAMENTALIZMUS, ÉS A KORMÁNYZATI KUDARCOK

– A KÉT SZÉLSÔSÉG. Az
elôzô részben utaltunk arra, hogy súlyos problémák forrása lehet, ha a piaci elosztási mechanizmusok tökéletességébe vetett ideologikus hitbôl kifolyólag, a »piaci fundamentalizmus« jegyében ignoráljuk a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerének
generációkon át való fenntartását biztosító »háttérigazságosság« (»background justice«)
szükségességét. Ebben a részben néhány pontosítást, kiegészítést szeretnénk hozzáfûzni
a »piaci fundamentalizmusra« vonatkozó korábbi megjegyzésekhez. A »piaci kudarcok«
(»market failures«), és a »kormányzati kudarcok« (»government failures«), valamint a
»piaci fundamentalizmus«, és a »piaci kudarcokra« hivatkozó »etatista fundamentalizmus«
problémakörével kapcsolatosan egy kisebb kitérôt kell tegyünk a közgazdaságtan, illetve
a magatartástudományok területére, hogy jobban érthetôk legyenek a piaci kudarcokkal,
kormányzati beavatkozással, és »kormányzati kudarcokkal« kapcsolatos mondanivalóink.
Az állam és a piac szerepével kapcsolatos néhány alapvetô gondolatot azért is érdemes ezen a helyen végiggondolni, mert szorosan összefügg a »háttérigazságosság«
kérdéskörével. Ha ugyanis igaz lenne, hogy a piac minden területen, mindig minden
problémát megold, akkor a »háttérigazságosság« problémakörének egy igen jelentôs részét, akár meg is oldhatnánk azzal, hogy hagyjuk, hogy a piac kifejtse „áldásos és jótékony” hatásait. Ha azonban a piac mégsem old meg minden problémát, minden idôben, minden esetben, és minden területen, mert például különbözô okok miatt nem
állnak fenn a hatékony piaci mûködésfeltételét jelentô »tökéletes verseny elôfeltételei«,
illetôleg kiderül, hogy a piac hatékony mûködésének a következményei egyáltalán nem
minden esetben felelnek meg az igazságosság mint tisztességesség követelményeinek,
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akkor a »háttérigazságosság« érvényesüléséhez egyáltalán nem elegendô az, ha a például a »minimális (éjjeliôr) állam« zászlaja alatt, a teljesen szabályozatlan piacra, és a
szabadjára engedett piaci mechanizmusokra hagyunk mindent. Valójában két problémával is kell szembesülni:
(i) A legtöbb esetben egyáltalán nem teljesülnek a tökéletes verseny (»perfect competition«)
elôfeltételei, illetve a piaci szereplôk tökéletesen racionális (»perfect rationality«) döntéseire vonatkozó elôfeltételezések, így a piaci mechanizmusok ezekben az esetekben
egyáltalán nem tekinthetôk hatékonynak.
(ii) Ha azonban a verseny tökéletes lenne, és a piaci szereplôk döntései tökéletesen racionálisak lennének, és a piaci mechanizmusok, ennélfogva tökéletesen hatékony
társadalmi elosztáshoz vezetnének, akkor sem lenne igaz, hogy minden, ami hatékony, az egyben igazságos, tehát tisztességes is (5.4.§; 23.6.§).
Ebben a fejezetben azokra a piaci kudarcokra (»market failures«) fókuszálunk, amelyek
abból erednek, hogy a piaci elosztási mechanizmusok hatékonyságának elôfeltételét jelentô
»tökéletes verseny« számos elôfeltételezése, sok esetben sokszorosan és súlyosan nem teljesül, valamint a piaci szereplôk »tökéletesen racionális döntéseire« vonatkozó elôfeltételezések számos esetben szintén nem teljesülnek. Ez a közgazdasági jellegû érvrendszer
fontos kiegészítését jelenti annak a politikai filozófiai érvrendszernek, amely a »jó mint
helyes és tisztességes« abszolút prioritását írja elô, a »jó mint racionális«, a »jó, mert érdekeinknek megfelelô«, és a »jó, mert hatékony« felett (5.4.§; 7–8.§§; 23.6.§).

A

HOL NEM ÁLLNAK FENN A TÖKÉLETES VERSENY MEGVALÓSULÁSÁNAK
A FELTÉTELEI, PIACI KUDARCOK LÉPNEK FEL, AMELYEKET KORRIGÁLNI

KELL. Ezeken a területeken olyan állami beavatkozásokra is szükség van, amely az
egyes »piaci kudarcokat« korrigálja, és ezáltal lehetôvé teszi, hogy a piaci mechanizmusok ténylegesen érvényesülhessenek. (BARR, 2012.)
A »piaci kudarcok« korrekciója minden esetben pontosan azért fontos, hogy megfelelôen tudjanak mûködni a piaci versenymechanizmusok. Így a piaci kudarcok korrekciója
elleni, látszólag piacpárti és versenypárti érvelés, valójában egy piac- és versenyellenes
érvelés. Ez a fajta, látszólag piacpárti érvelés, valójában nem »pro-market«, hanem »probusiness«, és »pro-corporation« érvelés, azaz a »piaci fundamentalizmus« és a laissez-fair
ideológia szószólói, valójában nem a piaci mechanizmusok érvényesülésének a hosszú
távú tisztességes feltételrendszerének megteremtése, hanem az aktuális status quo, és az
aktuális üzleti és nagyvállalati profitérdekek konzerválása mellett érvelnek. (FREELAND,
2012.) A »háttérigazságosság« esetében azok a területek a relevánsak, ahol a piaci mechanizmusok részét jelenthetik a »háttérigazságosság« rendszerének.
A piac akkor mûködik tökéletesen – azaz, csakis akkor teljesül mindaz a „jó”, amit
a piaci mechanizmusoktól elvárunk, és amit a piac mûködésének a jóságába beleképzelünk –, ha megvalósul a »tökéletes verseny«, illetve, ha a »piaci kudarcokat« az állam
adekvát, azaz alkalmas és megfelelô beavatkozással korrigálja. (BARR, 2012.) A hangsúly az „adekvát”, azaz a probléma megoldására „alkalmas” szón van.
A »tökéletes verseny«, mint olyan, csak úgy, általában nem létezik, megvalósulásának számos elôfeltétele van. Ha ezek közül egyik-másik nem teljesül, akkor nincs »tökéletes verseny«, és »piaci hiba« (»market failure«) lép fel, ami azt eredményezi, hogy
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egyáltalán nem teljesül az a „jó”, és a társadalmilag hatékony elosztás, amit a piac
mûködésétôl várunk, illetôleg amit abba beleképzelünk. (STIGLITZ és mtsai, 2015b.)
Ezért, fontos szembesülni azzal, mik is a »tökéletes verseny elôfeltételei«. Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül, a jelen mondanivaló illusztrálása céljából felsorolunk
néhányat a »tökéletes verseny elôfeltételei« közül. Fontos szem elôtt tartani, hogy ezen
elôfeltételek mindegyike maradéktalanul kell, hogy teljesüljön ahhoz, hogy megvalósulhasson a »tökéletes verseny«, és ezért teljesüljenek mindazok a dolgok, amelyeket a
piaci mechanizmusoktól elvárunk. (CHANG, 2014.)
Azért is fontos ezekkel, a piac hatékony mûködéséhez szükséges alapvetô versenyfeltételekkel szembesülni, mert a piac mûködéséhez fûzôdô pozitív elvárásokról sokan úgy gondolkodnak, vagy úgy beszélnek, mintha az itt felsorolt versenyfeltételek egyáltalán nem is
léteznének, vagy a nem teljesülésükbôl eredô »piaci kudarcok« elhanyagolhatók, vagy könynyen korrigálhatók lennének. Ha ez így lenne, akkor akár igaz is lehetne, hogy legfeljebb
»minimális államra«, vagy másképp »éjjeliôr államra« lenne szükség. Ha azonban a »tökéletes verseny elôfeltételeit« mégiscsak komolyan kellene vegyük, akkor viszont fontos, hogy
az egyedi szerzôdések tisztességes játékszabályai alapján létrejövô tranzakciók, mégiscsak
egy, az »igazságosság mint tisztességesség« feltételrendszerének a hosszabb távú fenntartására
irányuló »háttérigazságosság« szabályrendszere között menjenek végbe. A közbeszéd szintjén
ismerôs »minimális állam«, »éjjeliôr állam«, „dereguláció”, „szabad piaci mechanizmusok”
versus „szabályozott piaci mûködés” vita mögött, ez (is) húzódik meg.
Érdemes felfigyelni egy furcsa paradoxonra, ami azt követôen válik láthatóvá és érthetôvé, ha lépésrôl lépésre végiggondoljuk a szabad piaci mechanizmusokkal kapcsolatos érvelés logikáját.
Az érvelés azzal kezdôdik, hogy a piaci elosztási mechanizmusok, minden más
megoldásnál (például központi tervezés) hatékonyabb elosztást valósítanának meg, és
mint egy »láthatatlan kéz« végsô soron a közjót mozdítanák elô. Ez az elvárásunk,
amiben hiszünk a »láthatatlan kéz« metaforája, és a teóriáink alapján. Az „elvárás”,
a „hiszünk”, és a „teóriáink” szavakat azért hangsúlyoztuk ki, hogy világosan érzékeltessük, hogy elvárásról, hitrôl és teóriáról van szó, nem pedig tudományosan igazolt, a
természettudományos törvényekhez (például a gravitáció törvénye) hasonló objektív
tényekrôl és törvényekrôl.
A következô lépésben logikusan feltehetjük a kérdést, hogy miután a piac, mint
olyan, csak egy színtér, mégis mi történik ezen a színtéren, mi az a mechanizmus, ami
által megvalósul mindaz a sok és nagy „jó”, amit a piaci mûködéstôl elvárunk a teóriáink alapján. Erre a válasz az, a piaci versenyben, a racionális önérdekkövetô »homo
economicus« piaci szereplôk, a saját szükségleteik kielégítésének maximálására törô
racionális döntéseik révén, végsô soron beállítják a piaci egyensúlyt, és az annak megfelelô társadalmilag leghatékonyabb árakat; és az ily módon megvalósuló piaci önszabályozó mechanizmusok révén, a sok egyedi önzô döntés mintegy át transzformálódik
egy nagy össztársadalmi közjóvá.
A következô logikus kérdések adódnak ennek hallatán: (a) Tényleg feltétel nélkül
megvalósul tökéletes verseny, vagy megvalósulásának vannak feltételei? A válasz, hogy
ennek sok, és számos esetben nehezen teljesíthetô feltétele van. Hogy mik ezek, arra a
hamarosan rátérünk. (b) Tényleg minden esetben racionális egoistaként viselkednek-e az
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emberek? A válasz az, hogy nem (lásd lentebb). (c) Tényleg minden esetben a saját
hasznukat maximáló racionális döntéseket hoznak az emberek? És tényleg mindig racionálisnak nevezhetô a döntésük? A válasz az, hogy nem, mert számos más motivációjuk
lehetséges az egoizmuson, és a racionális önérdekkövetésen kívül; nem biztos, hogy van
megfelelô információjuk a megfelelô döntéshez; továbbá egyáltalán nem biztos, racionálisan döntenek, még akkor sem, ha tökéletes információk birtokában vannak. (lásd lentebb). (d) Tényleg minden esetben a leghatékonyabb ár alakul ki, az úgynevezett piaci
egyensúlyi állapotban? A válasz az, hogy nem. Mégpedig azért nem, mert a tökéletes
versenynek számos olyan elôfeltétele van, amely, ha nem teljesül, akkor egyes piaci szereplôknek módjában áll eltéríteni az árakat a maguk javára (és a többiek kárára).
A piaci mechanizmusok akkor teljesítik a tôlük elvárt pozitív hatásokat, ha a verseny
(közel) tökéletes, a szereplôk tényleg racionális egoistaként viselkednek, és tényleg racionális döntéseket hoznak, továbbá a kialakuló ár, tényleg a leghatékonyabb ár. Ezeknek, mint látni fogjuk számos, és egyes szektorok esetén kifejezetten nehezen teljesíthetô
feltétele van. Ha ezeket ignoráljuk, vagy nem tudjuk megfelelô állami beavatkozással
korrigálni, akkor a verseny feltételei nem teljesülnek (azaz nem valósul meg tiszta és
tisztességes verseny), és piaci kudarcok lépnek fel.
A fentiek fényében, a korábban említett paradoxon lényege az, hogy a »piaci kudarcok« (»market failures«), és a torz verseny korrekcióját célzó állami beavatkozások elleni
látszólag a szabad verseny, és a szabad piac melletti érvelés, a valós hatásait és tényleges
végkimenetét tekintve valójában az eltorzított verseny, és a hibás piaci mûködés fenntartása melletti, piac- és versenyellenes érvelés. Sôt! Kevés, ennél verseny- és piacellenesebb
érvelés képzelhetô el, legalábbis a dolgok valóságos tartalmát, jelentését és tényleges hatásait nézve. Miért? Azért, mert ez a látszólag verseny- és piacpárti, és beavatkozás-ellenes érvelés, épp azon piaci hibák korrigálását célzó beavatkozások ellen irányul, amely
beavatkozások révén helyreállnának, de legalábbis jelentôs mértékben javulnának, a szabad piaci verseny feltételei, és a piaci mechanizmusok hatékonysága.

M

ELYEK A FONTOSABB PIACI KUDARCOK, ILLETVE A MELYEK A TÖKÉLE-

Az alábbiakban a mondanivalóink
illusztrálása céljából, s a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat41 a piactól elvárt,

41

TES PIACI VERSENY ELÔFELTÉTELEI?

A »tökéletes verseny« itt fellistázott elôfeltételezéseit abban a kijelentô módban írjuk le, ahogyan
azt érteni kellene, akkor, ha ezek teljesülnének. Lehet, hogy ezek közül egyik-másik abszurdnak,
képtelenségnek tûnik. Ezért szeretnénk rögzíteni, hogy a kijelentô módban megfogalmazott egyes
tételeket mi nem állítjuk, hanem ismertetjük, hogy milyen állítások vannak ezekben az elôfeltételezésekben. Zárójelben odatettük a „tegyük fel…” kifejezést minden mondat elejére. Az igazság
az, hogy meglehetôsen sok problémát okoz a világban az, hogy a „tegyük fel…” kezdetû mondatokkal, több tucat igencsak nehezen feltehetô dolgot bátran elképzelünk, merészen feltételezünk,
majd arra bonyolult matematikai modelleket építünk, majd a bonyolult matematikai modellekbôl
kiesô eredményeket már tudományos tényként kezeljük, valóságként értelmezzük megfeledkezve
arról, hogy mi minden merész feltételezés húzódik meg az eredmény mögött. A probléma abból
adódik, amikor két tucat merész elôfeltételezés, némi bonyolult matematikai manipuláció után átlényegül megkérdôjelezhetetlen objektív igazsággá, majd kôkemény megszorító intézkedéscsomaggá,
és annak „tudományos” alátámasztásává és fô legitimációs tényezôjévé.
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és hitt pozitív hatások feltételét jelentô tökéletes verseny néhány mikro- és makroszintû
elôfeltétele közül.42 Ezeket a feltételeket általában az ilyen elméleti konstrukcióknál
szokásos „tegyük fel, hogy” kifejezéssel kezdjük, részben azért, hogy mindvégig hangsúlyozzuk és érzékeltessük ezen elôfeltevések, és a ráépülô következtetések erôsen spekulatív jellegét, másrészt azért, hogy mindvégig világos legyen, hogy elôfeltevésekrôl
van szó, nem pedig tudományosan igazolt tényekrôl:
(1) (TEGYÜK FEL, HOGY:) A „VEVÔ” ÉS AZ „ELADÓ” (VAGY A „SZOLGÁLTATÓ”),
KÉT EGYMÁSTÓL FÜGGETLEN SZEREPLÔ, saját, egymástól teljesen független
»hasznossági függvénnyel« (»utility function«).
Ez a feltétel például az orvos–beteg viszonyban egyáltalán nem teljesül: a beteg
azért fordul az orvoshoz, mert nem tudja mi a baja, nem tudja, hogyan lehet azt
meggyógyítani, és ha tudná, akkor sem tudná azt maga kivitelezni. (BARR,
2001.) A »second opinion«, azaz a második orvosi vélemény kikérésének a lehetôsége csak igen korlátozott mértékben képes kezelni ezt az alapvetô információs
aszimmetriából eredô problémát. Sôt, ha a »second opinion«, azaz a második orvosi vélemény jelentôsen eltér az elsô orvosi véleménytôl, akkor számos esetben
további súlyos problémát jelent annak az eldöntése, hogy a beteg mégis melyik
eltérô orvosi véleménynek higgyen, és mégis milyen alapon.
(2) (TEGYÜK FEL, HOGY:) A PIACRA LÉPÉSNEK NINCSENEK KORLÁTAI. (CARLTON
és mtsai, 2006.) Ez a feltétel például egyetlen olyan foglalkozás, hivatás vagy tevékenység esetén sem teljesül, amelynek a végzését – a súlyos információs aszimmetriák
kezelése érdekében – mûködési engedélyhez, licenszhez kötik. A mûködési engedély
bizonyos »információs aszimmetriák« kezelése szempontjából fontos fogyasztóvédelmi
eszköz, más szempontból azonban a piacra lépés korlátját is jelenti. (BARR, 2012;
STIGLITZ és mtsai, 2015b.)
(3) (TEGYÜK FEL, HOGY:) SENKI NEM TUDJA A MAGA JAVÁRA TORZÍTANI A PIACI
VERSENYFELTÉTELEKET, MERT a piacon igen nagyszámú szereplô mûködik, és
egyik sem éri el azt a méretet, gazdasági súlyt, amely révén az ô egyedi tevékenységével érdemben el tudná téríteni az árakat, vagy manipulálni tudná a kínálatot,
és általában sincs piaci erôfölénye (TIROLE, 1988; CARLTON, és mtsai, 2006;
STIGLITZ és mtsai, 2015b.) Ez a feltétel például, a legtöbb multinacionális nagyvállalat esetében egyáltalán nem teljesül. A 2008-as válság során pedig kiderült,
42

A tökéletes verseny elôfeltételei nagyjából minden komolyabb mikroökonómiai tankönyvben megtalálhatók. Tekintettel ennek a kérdésnek a közpolitikai, versenyjogi, és az állami szabályozással
kapcsolatos összefüggéseire, meglehetôsen alapos és részletes áttekintést nyújt ezekrôl a feltételekrôl
Joseph E. Stiglitz: Economics of The Public Sector 4th ed., (2015) címû, sok kiadást megért tankönyve, Nicholas Barr: The Economics of the Welfare State (2012) címû, sok kiadást megért tankönyve, Nicholas Barr: The Welfare State as Piggy Bank: Information, Risk, Uncertainty and the
Role of the State (2001) címû könyve. Tekintettel ennek a kérdésnek a versenyjogi és versenyszabályozási összefüggéseire, Dennis W. Carlton és Jeffrey M. Perloff: Modern piacelmélet (Modern
Industrial Organization) (2006) címû könyvében, vagy Jean Tirole: The Theory of Industrial Organization (1988) címû könyvében is fontos adalékokat találhatunk a tökéletesnek feltételezett piac
tényleges tökéletlenségeire. Akiket e kérdés mélyebb közgazdasági részletei érdekelnek, azoknak
ajánljuk e mûvek tanulmányozását.
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hogy egy-egy „too big to fail” bank, vagy multinacionális vállalat esetén, éppen
azért kellett az adófizetôk pénzébôl szanálni egyes nagybankok, illetve nagyvállalatok csôdjeit, mert nemhogy a piacot képesek egyoldalúan torzítani a méretük
miatt, de esetleges csôdjük, akár a leggazdagabb nemzetek, teljes nemzetgazdaságát
is veszélybe sodorhatják, bedönthetik.
Megjegyzendô, hogy míg a Wall Street nagy bankjai esetében a „too big to
fail” típusú probléma áll fenn, addig egyes európai nagy bankok esetében a probléma az, hogy mérlegfôösszegük az anyaország GDP-jének két-háromszorosát is
kiteheti, ezért itt a „too big to bail”, azaz a „túl nagy, hogy egy bankmentô programmal megmenthetô legyen” probléma áll fenn. Azaz túl nagyok ahhoz, és túl
nagy a csôdjük ahhoz, hogy egy bankmentô csomaggal meg lehessen oldani a
problémájukat. (BLYTH, 2015.)
(4) (TEGYÜK FEL, HOGY:) ELHANYAGOLHATÓK A PIACRA LÉPÉS KÖLTSÉGEI
(TIROLE, 1988; CARLTON és mtsai, 2006.)
Ha ezt következetesen végiggondoljuk, ráébredhetünk arra, hogy szinte sehol
nem teljesül. (STIGLITZ és mtsai, 2015b; BARR, 2012.) Pontosabban, az alkalmi bolhapiacokon, egyes termékek esetén érvényesülhet ez a feltétel.
(5) (TEGYÜK FEL, HOGY:) ELHANYAGOLHATÓK A PIACRÓL VALÓ KIVONULÁS
KÖLTSÉGEI. (CARLTON és mtsai, 2006.)
Ismét: Ha ezt következetesen végiggondoljuk, ráébredhetünk arra, hogy szinte
sehol nem teljesül. (STIGLITZ és mtsai, 2015b; BARR, 2012.) Pontosabban, az
alkalmi bolhapiacokon, egyes termékek esetén érvényesülhet ez a feltétel.
(6) (TEGYÜK FEL, HOGY:) NINCSENEK MONOPOL-, OLIGOPOLHELYZETEK, ÉS
NINCSENEK TERMÉSZETES MONOPÓLIUMOK (ez nem teljesül) (STIGLITZ és
mtsai, 2015b); és tegyük fel, hogy az egyes vállalatok semmilyen titkos, vagy kevésbé titkos versenytorzító összejátszásba, gyakorlatba nem bonyolódnak, vagy ha
igen, akkor arra mindig fény derül, és az ilyen összejátszások rövid idô alatt
megszûnnek. (TIROLE, 1988; CARLTON és mtsai, 2006.)
(7) (TEGYÜK FEL, HOGY:) NINCS »ESZKÖZSPECIFICITÁS« (»ASSET SPECIFICITY«),
azaz a piacra lépés érdekében elvégzett beruházások (pl. egy összeszerelô üzem)
a piacról való kilépéskor, más célra is hasznosítható, értékesíthetô – ellenkezô esetben ugyanis a beruházás költsége elvész, ami növeli a piaci kivonulás költségeit.
(CARLTON és mtsai, 2006.)
(8) (TEGYÜK FEL, HOGY:) NINCSENEK SEM POZITÍV, SEM NEGATÍV EXTERNÁLIÁK, azaz az adott piaci szereplô tevékenysége, vagy a két releváns szereplô tranzakciója más, kívülálló harmadik szereplôt sem pozitívan, sem negatívan nem
érint. Ez a gazdaság számos területén nem teljesül, gondoljunk például egy környezetszennyezô üzemre. (BARR, 2012; STIGLITZ és mtsai, 2015b.)
(9) (TEGYÜK FEL, HOGY:) NINCS INFORMÁCIÓS ASZIMMETRIA, azaz minden fél
információs és tudásszintje nagyjából azonos. (STIGLITZ és mtsai, 2015b.)
Ez az, ami például sem az egészségügyi szolgáltatások esetében az orvos–beteg
viszonyban nem teljesül, sem az egészségbiztosítások esetén, a beteg és a biztosító,
illetôleg az orvos–beteg találkozás eseményei és a biztosító esetében. Az információs
aszimmetria, és az egyéb információs problémák miatt két típusú piaci kudarc léphet
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fel: az egyik az »erkölcsi kockázat« (»moral hazard«), a másik a »kontraszelekció«
(»adverse selection«).
»ERKÖLCSI KOCKÁZAT« (»moral hazard«) léphet fel (a) az orvos–beteg viszonyban, mert a beteg nem tudja megítélni, hogy mi az az ellátás, amire valóban
szüksége van, és mi az, amire valójában nincs szükség (BARR, 2001); (b) a biztosító, mint az ellátást fizetô harmadik fél, és a fizetendô egészségügyi szolgáltatás viszonylatában, mert mind a beteg, mind az orvos bizonyos értelemben a „túlszolgáltatásban” érdekelt, a biztosító pedig, valójában soha nem tudja kívülálló harmadik
félként megítélni, hogy milyen ellátásokra volt valóban szükség, és mi az, ami indokolatlan volt. Ez, a harmadik fél fizet probléma (»third party payment problem«),
hasonlatos az »all-you-can-eat« éttermekben megfigyelhetô túlfogyasztáshoz.
(BARR, 2012.)
A »KONTRASZELEKCIÓ« (»adverse selection«) pedig, a biztosító és a biztosításra
jelentkezô között jelenik meg: a biztosító elfogadható költségszinten és elfogadható
módszerekkel, soha nem tudja rendesen felmérni az adott biztosított valódi, tényleges
egészségi kockázatát. (BARR, 2001.) Ez a kontraszelekció olyan súlyos lehet – amint
azt a Nobel-díjas Kenneth Arrow 1963-ban publikált, Uncertainty and the Welfare
Economics of Medical Care címû publikációjában bemutatta –, hogy a magára hagyott magán egészségbiztosítási piac akár össze is omolhat, fel is számolhatja önmagát,
mert a rejtett, rossz kockázatúak jelenlétének a ténye lényegében olyan mechanizmusokat indít el, amelyek kivezetik a jó kockázatúakat a biztosítási piacról. (Uncertainty
and the Welfare Economics of Medical Care, 1963.)
A szintén Nobel-díjas George Akerlof 1970-ben publikált cikkében elemezte
tovább, és mutatta be részleteiben a Kenneth Arrow által leírt kontraszelekciós mechanizmus részleteit. A jelenséget szakzsargonban „Lemon-principle” néven említik.
Az elnevezés Akerlof híressé vált cikkének a címébôl, és a cikkben alkalmazott metaforából43 jön. (The Market for ’Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, 1970.)

43

A használt autók piacán, Amerikában a „Lemon” az a rejtett hibás autó, amely külsôre teljesen
olyan, mint a többi, azonban valamilyen súlyos, de a vevô által nem, vagy csak igen nagy nehézségek
árán észrevehetô rejtett hibával rendelkezik. A „Lemon” létezésérôl mindenki tud, a ténnyel mindenki tisztában van, hogy ilyen autók is vannak, lehetnek a kereskedésekben, de azt, hogy konkrétan
melyik a „Lemon”, a látszólag teljesen jó állapotú autók közül, legfeljebb az autókereskedô tudja.
A Kenneth Arrow által leírt (1963) jelenség modellezésekor, és részletezésekor Akerlof (1970) a
biztosító, és a betegbiztosítási ügyfél közötti információs aszimmetriát, nevezetesen azt, hogy a látszólag egészséges ember, a saját rejtett kockázatait ismeri, de a biztosító ezt nem tudja megfelelôen
detektálni, a használt autópiac, rejtett hibás „Lemonjaihoz” hasonlította. Innen a »Lemon principle«
elnevezés. A piac önfelszámolásának lényege, hogy abból eredôen, hogy mindenki tud a „Lemon”
létezésének a tényérôl, olyan ártorzulás jön létre, amely azt eredményezi, hogy az ár a nem „Lemonok” számára elfogadhatatlan. Ezért a „Lemon” jelenléte, a nem Lemonokat kivezeti a piacról, ami
végül a piac önfelszámolódásához vezet. Ennek részletei kapcsán Arrow és Akerlof citált cikkeiben
kell tájékozódni, a »Lemon principle«, és bizonyos egészségügyi közgazdaságtani alapvetések részletes
ismertetése meghaladja ezen írás kereteit. Itt csak arra a tényre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy
legkorábban 1963 óta ismert, hogy az egészségügyi szolgáltatások biztonságos, megnyugtató, és a
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(10) (TEGYÜK FEL, HOGY:) TÖKÉLETES, DE LEGALÁBBIS ELEGENDÔEN JÓ MINÔSÉGÛ AZ INFORMÁCIÓ

(a) a termékrôl, szolgáltatásról, annak minôségérôl, és egyéb lényegi sajátosságairól;
(b) a termék, vagy a szolgáltatás igénybevételének, vagy nem igénybevételének
a következményeirôl;
(c) az alternatívákról, azok lényegi sajátosságairól, és az azokkal kapcsolatos
következményekrôl;
(d) a jövôrôl, mert az információ könnyen hozzáférhetô, érthetô;
(e) a hiányzó információ megszerzésének elhanyagolhatók a költségei;
(f) s a könnyen megszerzett információ pedig hiteles, releváns és közérthetô;
(g) továbbá a döntések ismétlôdôk, és a rossz döntés következményei nem végzetesek és nem irreverzibilisek, így egy esetleges rossz döntés során szerzett
negatív tapasztalatok felhasználhatók a késôbbi hasonló döntések során.
Ezek a feltételek a lényeges egészségi, egészségügyi döntések esetén a legtöbb esetben egyáltalán nem teljesül és nem is teljesíthetô. (BARR, 2001; 2012;
STIGLITZ és mtsai, 2015b.)
(11) (TEGYÜK FEL, HOGY:) NEM ÁLL FENN INFORMÁCIÓ-FELDOLGOZÁSI PROBLÉMA. Ez nem teljesül komplex problémák esetén, különösen akkor, ha kis
valószínûséggel bekövetkezô, távolabbi jövôbeli eseményrôl van szó.
Ilyen például egy egészségkárosító magatartás esetén mondjuk 15-20 év
múlva, viszonylag kis valószínûséggel bekövetkezô súlyos késôbbi megbetegedés;
s ez az »információ feldolgozási« probléma az egyik mélyen fekvô oka annak,
hogy például a betegségmegelôzô programokon általában igen nehéz elérni a
megfelelô arányú részvételt, vagy, hogy bizonyos egészségkárosító magatartásokra, vagy termékekre vonatkozó figyelmeztetések hatástalanok maradnak.
(BARR, 2001.)
(12) (TEGYÜK FEL, HOGY:) SEM »ERKÖLCSI KOCKÁZATOKKAL«, SEM »KONTRASZELEKCIÓS« PROBLÉMÁKKAL NEM KELL SZÁMOLJUNK, miután nincs semmilyen információs probléma.
Az olyan területeken, mint az egészségbiztosítás, vagy az egészségügy, épp
a számos és súlyos erkölcsi kockázat és kontraszelekciós probléma okoz sokrétû
és súlyos piaci kudarcot. (BARR, 2001.) De megjegyzendô, hogy az a tény,
hogy egy-egy nagybank akkora méretûvé válhat, hogy esetleges csôdje nemhogy
a piacot, de akár egy egész nemzetgazdaságot is képes bedönteni, önmagában
súlyos erkölcsi kockázatok melegágyává teszi ezt a szektort. Az a tudat, hogy
társadalmi igazságossági szempontokat kielégítô finanszírozását egyáltalán nem tudja megoldani a
magánegészségbiztosítás; egyedül a gazdagok számára tud rendkívül költségesen, és igen nagy piaci
kudarcok mellett, rendkívül nagy hatékonysági veszteségekkel járó inkomplett megoldásokat kínálni.
Ennek fényében rendkívül figyelemre méltó és elgondolkodtató, hogy az elmúlt 25 évben hányszor
próbálták meg egyes érdekcsoportok a magyar egészségügy problémáit, a privát egészségbiztosítások
valamilyen rendszerével, illetve az egységes társadalmi egészségbiztosítás privatizálásával „megoldani”,
s hogy vajon mi lehetett ennek a valódi mögöttes oka, motivációja.
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’mi túl nagyok vagyunk ahhoz, hogy csak úgy hagyjanak minket bedôlni’, ’perverz ösztönzô’ hatással van a mûködésre; elszaporodnak a felelôtlen és gondatlan
kockázatvállalással járó ügyletek; hisz, ha a bank megússza, akkor zsebre teszi
a profitot, ha pedig balul üt ki egy-egy ügylet (lásd ingatlanbuborék kipukkadása), akkor a túlzottan nagy méret miatt számíthat arra, hogy csôdjét az adófizetôk pénzébôl, az állam szanálni fogja. (STIGLITZ és mtsai, 2015b.)
Ez az egyik oka annak, hogy a 2015-2016 évi amerikai elnökválasztási kampány során, az egyik fô témává vált a Wall Streetnek 2008 óta nyújtott összesen
14 ezer milliárd dolláros (14×1012 USD) bankmentô csomag (SANDERS,
2015); a bankok felelôtlen magatartása és gyakorlata; valamint megfogalmazódott az, hogy ’ha egy bank túl nagy ahhoz, hogy csôdbe menjen (mert magával
ránthatja a nemzetgazdaság egészét), akkor túl nagy ahhoz is, hogy létezhessen’.
Például Bernie Sanders szenátor már 2009-ben benyújtott egy törvényjavaslatot
a túlzottan nagyméretû bankok okozta problémák kezelése, és a túlzottan nagy
bankok feldarabolása érdekében. Ennek az – S2742 számon benyújtott – törvényjavaslatnak, már a címe is rendkívül beszédes (és késôbb, a 2015-2016 évi
elnökválasztási kampány egyik szlogenjévé is vált): „Too Big to Fail, Too Big to
Exist Act”. (SANDERS, 2015.)
(13) (TEGYÜK FEL, HOGY:) AZ ESETLEGES ROSSZ DÖNTÉSNEK A KÖVETKEZMÉNYEI SOHA NEM IRREVERZIBILISEK, ÉS SOHA NEM TÚLZOTTAN SÚLYOSAK, és ezért egy termékrôl, szolgáltatásról szerzett negatív tapasztalat, mint információ a jövôben egyáltalán felhasználható lesz (lásd 10/g). Ez a feltétel
megvalósul akkor, ha például egy étteremben rossz minôségû a felszolgált étel,
és udvariatlan a személyzet; de nem valósul meg például egy súlyosabb betegség
nem megfelelô kezelésekor, vagy ha egy hosszabb képzési programról, annak
elvégzését követôen derül ki, hogy teljesen elavult, hibás, vagy értéktelen tudást
oktattak. (BARR, 2012.)
(14) (TEGYÜK FEL, HOGY:) NINCSENEK, VAGY ELHANYAGOLHATÓK A TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK, például a szerzôdések megkötésével, tökéletes betartásával, kikényszerítésével, és a megfelelô együttmûködés fenntartásával kapcsolatosan. (CARLTON és mtsai, 2006; STIGLITZ és mtsai, 2015b.) (Ha például
belegondolunk az amerikai egészségbiztosítók legalább 30-35%-os adminisztratív költségszintjébe (BARR, 2001), amely kissé magasabb, mint például a
magyarországi Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1% körüli adminisztratív
költségszintje, illetve az európai társadalmi egészségbiztosítási rendszerek hasonlóan alacsony adminisztratív költségszintje, akkor megfelelô nézeteket alkothatunk arról, vajon tényleg elhanyagolhatók-e a tranzakciós és adminisztratív
költségek);
(15) (TEGYÜK FEL, HOGY:) MAKROSZINTEN A PIAC ÖNKORREKCIÓS MECHANIZMUSAI MIATT, ELÔBB-UTÓBB AUTOMATIKUSAN BEÁLL A »TÖKÉLETES ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI ÁLLAPOT«, (»general equilibrium«), hiszen feltételeztük,
hogy teljesülnek a »tökéletes piaci verseny« (»perfect competition«) fenti elôfeltételei
(1-14), és ezért azt is feltételezzük, hogy »piaci kudarcok« (»market failures«) nincsenek, vagy elhanyagolhatók, vagy könnyen korrigálhatók. (QUIGGIN, 2010.)
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Miután vannak, akik számos „tételezzük fel, hogy…” típusú kérdésre bátran
megadják magunknak a szabályozatlan piac tökéletességébe vetett hitüket alátámasztó választ, ezért bátran azzal a feltételezéssel is élnek, és bátran abból indulnak ki, hogy teljes a foglalkoztatottság. (WEEKS, 2014; QUIGGIN, 2010.)
(16) (TEGYÜK FEL, HOGY:) MUNKANÉLKÜLISÉG, MINT OLYAN NEM LÉTEZIK;
PONTOSABBAN KIZÁRÓLAG »ÖNKÉNTES MUNKANÉLKÜLISÉG« LÉTEZIK
– egy pár százaléknyi, éppen munkahelyet váltó polgárt leszámítva –, mert a
piac tökéletesen mûködik, és ez hosszú távon, mindig »tökéletes általános egyensúlyi állapothoz« (»general equilibrium«), és teljes foglalkoztatottsághoz vezet.
(QUIGGIN, 2010; BLYTH, 2015; KEYNES, 1936.) Magyarán nem létezik
olyan, hogy »nem önkéntes munkanélküliség« (például válság miatti tömeges vállalati csôdök, és tömeges elbocsátások következtében). Eszerint kizárólag csak
»önkéntes munkanélküliség« létezik (nyilván, mert az illetô nem akar dolgozni).
Ez egyébként komoly! Azok a makrogazdasági modellek, amelyekbôl levezetik
napjaink megszorító intézkedési csomagjainak, a korábban már részletezett (8.§)
»austerity-programjainak«, továbbá a kínálati oldali elméleteken (»supply side
economics«) alapuló »leszivárgási elméletekre« (»trickle-down theory«) épülô
gazdaságpolitikák szakmai megalapozottságát és legitimációját, ilyen és hasonló
„realisztikus” kiindulási elôfeltételezéseken nyugszanak.44
Ebbôl erednek azok a megfontolások is, hogy például káros lenne a munkanélküliség esetére folyósított »társadalmi munkanélküliség biztosítás«, mert ez
káros ösztönzést jelentene az »önkéntes munkanélküliséget« választók számára,
ami az ellen hatna, hogy munkába álljanak.
Ez a következtetés abból ered, hogy elsôként is feltételeztük, hogy a »tökéletes
verseny« (»perfect competition«) minden feltétele tökéletesen teljesül; majd másodszor ebbôl eredôen feltételeztük, hogy a piac tökéletesen mûködik; majd ebbôl
eredôen harmadszorra feltételeztük, hogy mindig beáll az »általános makrogazdasági egyensúlyi állapot« (»general equilibrium«), és ennek részeként a teljes
foglalkoztatottság; amibôl negyedszerre az következne (ha az eddigi feltételezéseink mind igazak és érvényesek lennének), hogy kizárólag önkéntes munkanélküliségrôl lehetne csak beszélni. (QUIGGIN, 2010; WEEKS, 2014.)
A valóságban a teljes foglalkoztatottság, és az, hogy kizárólag önkéntes munkanélküliség létezne, nem a tipikus esetet, hanem a rendkívül ritka kivételt jelenti,
amely csak különlegesen kedvezô gazdasági helyzetben fordul elô, igen rövid
ideig. (KEYNES, 1936.)

44

Ennek a mélyebb szakmai részleteirôl külön könyveket lehetne írni. Ezért mi itt csak utalunk
néhány olyan tényre, amelyet más szerzôk külön könyvben elemeztek végig. E téma kapcsán érdemes áttanulmányozni néhány alapmûvet, például (i) John Quiggin: Zombie Economics: How
Dead Ideas Still Walk Among Us (2010), (ii) Mark Blyth: Austerity: The History of a Dangerous
Idea (2015), (iii) Philip Mirowski: Never Let a Serious Crisis Go to Waste: How Neoliberalism
Survived the Financial Meltdown (2014), (iv) John Weeks: The Economics of the 1%: How
Mainstream Economics Serves the Rich, Obscures Reality and Distorts Policy (2014). Ezeket
azért is citáltuk ide (is), mert már önmagukban e mûvek címei is beszédesek, és minimum elgondolkodtatók.
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ALÓJÁBAN A »TÖKÉLETES PIACI VERSENY«, MINT OLYAN, CSAK RENDKÍVÜL
KIVÉTELES ÉS SPECIÁLIS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT LÉTEZIK! Ha jó alaposan

belegondolunk a »tökéletes verseny elôfeltételeibe«, és összevetjük ezeket a saját gyakorlati
tapasztalatainkkal, akkor arra jöhetünk rá, hogy nem a tipikus helyzetet, hanem a rendkívül kivételes esetet jelenti az, ha fennállnak ezek a piaci versenyfeltételek, és ezért meg
tud valósulni az a kellôen »tökéletes piaci verseny«, ami lehetôvé teszi, hogy »piaci kudarcok« nélkül mûködjön a piac, és ezért megvalósuljon mindaz a „jó”, amit általában a
versenynek, és a piaci mechanizmusoknak tulajdonítunk, illetve amit a piac mûködésébe
beleképzelünk. »Tökéletes verseny«, és »tökéletes piac« szinte a valóságban legfeljebb az
alkalmi bolhapiacon, de ott is csak egyes rendkívül egyszerû termékek esetében létezik.
Ezt azért kell alaposan végiggondolni, és észben tartani, mert számos súlyos baj származik
abból, ha figyelmen kívül hagyjuk, és teljes mértékben ignoráljuk azt a tényt, hogy a tökéletes piaci mûködés elméleti modelljei, de a 2008-as válság óta folytatott makroszintû
megszorítási politikák (»austerity-programok«) is olyan elôfeltételeken alapulnak, amelyek
a valóságban rendkívül ritka esetben teljesülnek csak, ha egyáltalán teljesülnek és nem
csak a mesében léteznek. (BLYTH, 2015; WEEKS, 2014.)
Paul Romer, a Világbank 2016. július 18-án kinevezett vezetô közgazdásza 2016
szeptemberében publikálta The Trouble with Macroeconomics címmel a Yale Egyetem
honlapján egy 2016. január 5-én tartott elôadásának, a cikké átdolgozott anyagát.
Ebbôl vettük az alábbi idézetet, amely fontos adalékkal szolgál a fenti gondolatokhoz:
Több mint három évtizede a makrogazdaságtan retrográd módon visszafelé halad. A problémák azonosításának a kezelése semmivel sem hitelesebb, mint az 1970-es évek elején
volt, de a makrogazdaságtan mégis el tudja kerülni, hogy kétségbe vonják, megkérdôjelezzék (elméleteit), mert sokkal átláthatatlanabb, mint akkor volt. A makrogazdasági teoretikusok már a puszta tényeket is elutasítják; s bárgyú tudatlanságot tettetnek az olyan
egyszerû állítások kapcsán is, mint például az, hogy ’a recessziónak a szigorú monetáris
politika is az okozója lehet.’ A modelljeik az aggregát változók fluktuációit olyan képzeletbeli oki faktoroknak tulajdonítják, amelyeket semmilyen ember, semmilyen cselekvése
nem befolyásol. Létezik figyelmeztetô példánk … arra, amikor az elmélet pórázon tartása,
a tudományt egy általános kudarcüzemmódba viszi, amelyet az vált ki, hogy a nagyra
becsült vezetôk iránti tisztelet átmegy az autoritás elôtti meghunyászkodásba, és végül ez
a meghunyászkodás az, amely felváltja az objektív tényeket, mint a tudományos igazság
végsô meghatározóit.”
Paul Romer: The Trouble with Macroeconomics (2016)

A

PIACI SZEREPLÔK, MINT DÖNTÉSHOZÓK RACIONALITÁSA, MINT SZUBJEKTÍV
FELTÉTEL SEM TELJESÜL, nem csak a »tökéletes verseny« eddig tárgyalt »objektív

és külsô elôfeltételeinek« a teljesülésével vannak igen jelentôs problémák. A »tökéletes verseny elôfeltételei«, hátterében a piaci szereplôk döntéseinek a tökéletes racionalitására vonatkozó elôfeltevés is meghúzódik. Nevezetesen, a feltételezés az, hogyha tökéletesen informáltak lennénk, akkor bizonyosan tökéletesen racionális döntéseket hoznánk, hiszen a
piaci döntéseket – amint azt minden elsôéves közgazdász hallgatónak megtanítják, és
minden mikroökonómia tankönyv bevezetô fejezeteiben szerepel –, a »homo economicus«,
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mint tökéletesen racionális egoista hozza meg. Ugyanakkor, már évtizedek óta, Herbert
Simon (1916–2001) »korlátozott racionalitás« elméletének megjelenése óta lehet
tudni, hogy ez a háttérben meghúzódó elôfeltevés sem igazán teljesül. (A Behavioral
Model of Rational Choice, 1955.) Az emberek általában, és az emberek, mint a piaci
döntéseket meghozó szereplôk döntései sokkal kevésbé racionálisak, mint azt a »racionális egoista« modellje feltételezi, de még annál is sokkal kevésbé racionálisak, amint
azt az emberek saját magukról feltételezik. (SIMON és mtsai, 1988.)
Herbert Gintis egyik mûvében (The Bounds of Reason), amellett érvel, hogy a hagyományos játszmaelméleti (»game theory«) modellek racionális szereplôire vonatkozó
elôfeltevéseinket módosítani kellene a legújabb magatartástudományi és pszichológiai
ismeretek szerint, és az eddigi „klasszikus” játszmaelméleti modelleket fel kellene, hogy
váltsa egy új, magatartástudományi alapú játszmaelméleti modell, hogy jobban megérthessük az ember társadalmi viselkedését. Gintis azt veti fel a legújabb kutatási eredmények fényében, hogy szemben a »racionális egoista« »homo economicus« modelljével,
a valódi embereknek vélhetôen genetikailag (is) determinált tendenciájuk van arra,
hogy bizonyos alapvetô társadalmi és morális normákat kövessenek, még akkor is, amikor nyilvánvaló, hogy ez nem áll érdekükben, illetve kifejezetten kárt okoz a számukra.
(GINTIS, 2014.)
Jonathan Rosenhead,45 három olyan körülményt azonosít be, amely akár teljes mértékben ellehetetlenítheti a racionális döntéshozatali folyamatot magát, a »racionális tervezés
és döntéshozatal« modelljét (»rational comprehensive planning«), és az azzal kapcsolatos
elképzelések és várakozások teljesülését: (i) a komplexitás, (ii) a konfliktus magas szintje,
(iii) és a bizonytalanság (»uncertainty«), azaz a jövôre vonatkozó információ hiánya, ami
ebben a kontextusban élesen megkülönböztetendô a »kockázattól« (»risk«), amikor is a
múltbéli tapasztalatok és információk alapján statisztikai, kockázatelemzési módszerekkel,
a jövô hasonló eseményeire vonatkozóan, képesek vagyunk bizonyos bekövetkezési
valószínûségeket számolni. A »bizonytalanság« (»uncertainty«), abban különbözik a »kockázattól« (»risk«), hogy a »bizonytalansággal« jellemezhetô helyzetekben, kérdésekben
semmiféle olyan múltbéli tapasztalat és információ nem áll rendelkezésre, amely alapján
bármilyen következtetést tudnák levonni a jövôre vonatkozóan.
A »komplexitás«, illetve a »konfliktus«, illetve a »bizonytalanság« körülményei között,
lehet, hogy elhisszük magunknak, hogy racionális döntéseket tudunk hozni a szokványos
módszerekkel, de ez valójában tévedés és önbecsapás. (ROSENHEAD és mtsai, 1992.)
(i) KOMPLEXITÁS. Ha túlzottan nagy a komplexitás, akkor a túlzottan sok összetevô,
és az azok közötti sokrétû kölcsönhatás következtében az egész másképp viselkedik, mint a részek összessége. Az ilyen helyzetekben csôdöt mond a bizonyos linearitást, és sorrendiséget feltételezô »racionális döntéshozatal« modellje.
(CHECKLAND, 1981; SENGE, 2006.)
(ii) KONFLIKTUS. A sokszereplôs helyzetekben, amikor (az érthetô és elfogadható
okok miatt fennálló) konfliktus szintje, igen jelentôs szintén nem mûködik a racionális döntéshozatal modellje. (HOWARD, 1992.)
45

Jonathan Rosenhead a London School of Economics Operational Research döntéselméleti professzora az 1980-as évek óta, jelenleg emeritus professzorként vesz részt az oktatásban.
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(iii) BIZONYTALANSÁG (»UNCERTAINTY«). Ugyanez a helyzet azokban az esetekben, amikor a jövôre vonatkozó információink hiányoznak, vagy rendkívül hiányosak. Ezek az esetek nem tévesztendôk össze a kockázatokkal és a kockázatkezeléssel. A »kockázatok« (»risks«) esetében, a múltbeli események statisztikai
feldolgozása alapján következtethetünk a múltban már bekövetkezett események
jövôbeli bekövetkezési valószínûségére, és így bizonyos kockázatkezelési módszerekkel megpróbálhatjuk a jövôre vonatkozó döntéseinket javítani. Azonban vannak
olyan jövôbeli eseményeket, amelyekre vonatkozóan semmiféle múltbeli tapasztalat
nincs. Ezeket nem lehet kockázatkezelési módszerekkel beterelni a racionális döntéshozatali modell keretei közé. (ROSENHEAD, 1992.)
A jövôre vonatkozó döntések, illetôleg a tervezés esetén – akár alkalmazhatóak a szokásos, és esetenként igen szofisztikált matematikai eszköztárat is felvonultató »kockázatkezelési módszerek«, mert egyáltalán rendelkezésre állnak kalkulálható múltbéli tapasztalatok, akár nem – még egy probléma létezik, amely teljes mértékben befolyásolja
a racionálisnak gondolt döntések racionalitását, és alkalmasságát. Ez a probléma pedig
az, hogy nem egy, hanem több jövôbeli idôsík létezik. Az a döntés, amelyik a közvetlenül elôttünk álló jövôbeli idôsíkban a legjobbnak tûnhet, lehet, hogy több idôsíkot is
figyelembe véve, mondjuk három-négy, még belátható idôsíkra vonatkoztatva a létezô
legrosszabb döntésnek bizonyul.

A

TÖBB IDÔSÍKRA VONATKOZÓ DÖNTÉSEK ROBUSZTUSSÁGA – ÉS A RACIO-

Jonathan Rosenhead a London
School of Economics and Political Science professzora; fô kutatási területe a döntéselmélet és operációkutatás. A saját 14 éves unokája középiskolai fakultációs tárgyválasztásának a példájával szemléltette, a több idôsíkra kiható döntések döntéselméleti
problémáit. Az általa kidolgozott »Robustness Analysis« (»robusztussági elemzés«) ismertetésekor. (ROSENHEAD, 1992.) Rosenhead, némi iróniával írja, le, hogy neki,
mint az LSE döntéselméleti és operációkutatási professzorának, milyen nehezen megoldható döntéselméleti problémát jelentett, amikor saját unokájának próbált volna tanácsot adni abban, hogy mégis milyen fakultációs tárgyakat kellene, hogy válasszon.
A tét nem kicsi: abban kell segíteni, hogy az unokája jó döntést tudjon hozni saját jövôbeli sorsáról, mert a fakultációs tárgyakról való döntés behatárolja a továbbtanulási,
pályaválasztási lehetôségeit a felvételi tárgyak miatt, ez behatárolja a pályaválasztásra
vonatkozó döntési alternatívákat és opciókat, aminek viszont az egész életútjára vonatkozó hatása van.46 A jó döntéshez nyilván figyelembe kell venni unokája érdeklôdési
körét, képességeit, azt, hogy miben tehetséges, az iskolarendszer szerkezetét, a felsô46

NÁLIS DÖNTÉSEK KORLÁTOZOTTSÁGA .

Ez egyben az ottani (és a hasonló) oktatási rendszerek kritikája is. Valójában súlyos hozzáférési,
elérési, igazságossági, és társadalmi mobilitási problémákat is okoz egy olyan oktatási rendszer,
amelyben 12-15 éves kor körül, olyan tárgyválasztási és iskolaválasztási döntéseket kell meghoznia
minden egyes 12-15 év körüli gyermeknek (és szüleinek), amelyekkel – amint az Rosenhead írásából kiderül – a London School of Economics döntéselméletet és operációkutatást oktató professzora sem tud egyszerûen jó eredménye jutni. Az ilyen döntéseket ugyanis minden évben tömegesen hozzák meg az érintett korosztály tagjai. Ezekkel az elsôre egyszerûnek látszó fakultációs
tárgyválasztási döntésekkel, valójában sok gyermek egész életútjára, és jövôbeli lehetôségeire kiható,
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oktatási felvételi rendszer összetettségét, és az egyetemi kurzusok, és a pályaválasztási
döntések irányait.
(i) Amikor egy 13-15 éves gyerek (szüleivel) a fakultációs tárgyak választásáról dönt,
akkor lehet, hogy a közvetlenül elôtte álló, elkövetkezô évekre jó döntésnek tûnik
a gyermek számára legkedvesebb tárgyak választása, azonban lehet, hogy ezzel a
közvetlenül elôttük álló idôsíkra vonatkozóan jó döntéssel, számos olyan jövôbeli
opciót, lehetôséget zárnak ki, a késôbbi idôsíkokban esedékes pályaválasztási és
továbbtanulási döntések tekintetében, amelyekrôl a döntés pillanatában még nem
is biztos, hogy tudnak, vagy amelyeket a döntés pillanatában nem megfelelô információk alapján, vagy nem kellô súllyal vesznek figyelembe.
(ii) A 13-15 éves gyermekek fakultációválasztási problémája egy „egyszerû”, sok mindenki számára ismert példa. Jól illusztrálja azt a sokak által sokszor fel sem ismert
problémát, hogy valójában a legtöbb döntés racionalitását, alkalmasságát, „jóságát” nem egy, hanem lényegében számtalan jövôbeli idôsíkra vonatkozóan kell értékelni. Ráadásul minél távolabbi az a jövôbeli idôsík, amelyet vizsgálunk annál
kevesebb releváns információ áll rendelkezésünkre, azaz annál nagyobb a jövôre
vonatkozó információhiány miatti »bizonytalanság« (»uncertainty«) szintje. Minél
nagyobb ez a »bizonytalanság«, annál kevésbé mûködnek a hagyományos racionális tervezési paradigma szerinti módszerek. (ROSENHEAD és mtsai, 1992.)
(iii) A probléma lényege, hogy a közvetlenül elôttünk álló idôsíkra vonatkoztatott legjobbnak gondolt döntés, a második, harmadik, illetve n-edik idôsíkban már eleve
kizárhat számos, most még nem annyira fontosnak gondolt, vagy egyáltalán nem
is létezô, vagy nem is ismert, de majd akkor fontossá, létezôvé és ismertté váló
döntési opciót. Így kiderülhet, hogy a most legjobbnak gondolt döntésünk, hoszszabb távra nézve, akár a legrosszabbnak bizonyuló döntésünknek bizonyulhat.
(iv) Mivel a jövôre vonatkozó információink rendkívül hiányosak, sôt sokkal hiányosabbak, mint ahogyan azt hisszük, ezért az ilyen helyzetekben az a legjobb döntés, amelyik a legrobusztusabb, abban az értelemben, hogy a jövôre vonatkozó lehetô legtöbb
idôsíkban is a lehetô legtöbb opciót, döntési alternatívát hagyja nyitva. A legrosszabb
döntés pedig az a legkevésbé robusztus döntés, amelyik a jövôre vonatkozóan a legtöbb választási, döntési opciót zárja ki. Ez, az a racionális döntésekkel kapcsolatos
döntéselméleti probléma, amelyet Rosenhead »Robustness Analysis«, (»robusztussági elemzés«), és »keeping the options open« (»a legtöbb opció nyitva tartása«) névvel
és azokat behatároló döntések születnek meg, úgy hogy ez, és a több idôsíkra vonatkozó döntések
döntéselméleti problémája tipikusan nem is tudatosul csak nagyon kevesekben. Egy túlzottan bonyolult rendszerben nagyon könnyen, és nagyon sokan léphetnek bele csapdákba, fordulhatnak
be zsákutcákba. Nem áll minden egyes döntés mögött az egyik elit egyetem, vezetô döntéselméleti
professzora. Ráadásul a rossz döntések aránya a társadalmi ranglétra szerint változik. Ez a szociális
gradiens is a túlzottan komplex oktatási rendszer komplexitása által generált társadalmi mobilitási
és társadalmi igazságossági problémáira hívja fel a figyelmet. Rosenhead egyébként amellett érvel,
hogy az ilyen több idôsíkú döntések esetében az a legrobusztusabb döntés (azaz a legjobb döntés),
amelyik a legtávolabbi, de még belátható idôsíkokra vonatkozóan a lehetô legtöbb választási, döntési opciót hagyja nyitva. Innen is a konkrét (lágyrendszerekre vonatkozó) döntéshozatali technika
elnevezése: »Robustness analysis« avagy »keeping the options open« (ROSENHEAD, 1992).
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említ, mint specifikus, a jövôre vonatkozó információ hiányakor komplex döntési szituációkban alkalmazható döntéshozatali módszert. Miután a döntések ilyen értelemben vett, több idôsíkú robusztusságának a szükségességére általában nem szoktak
gondolni az emberek, és általában nem szoktak ilyen alapon kalkulálni, ezért ez a
fajta probléma, szintén egy azok közül, amelyek rendkívül korlátozottá teszik a „piaci
szereplôk” döntéseinek, választásainak a racionalitását. (ROSENHEAD, 1992.)
A »racionális döntéshozatal« erôsen korlátozott voltának, valamint a komplexitás, konfliktus
és bizonytalanság (jövôre vonatkozó információhiány) körülményei közötti racionális döntések és racionális tervezés korlátainak, és a lehetséges döntéshozatali, tervezési módszereknek mára, igen jelentôssé vált az irodalma. Ennek a döntéselméleti, operációkutatási
részleteire, mi itt nem tudunk részleteiben kitérni. Ugyanakkor mindenképp fel szeretnénk
hívni a figyelmet, hogy magának a döntéselméleti szakterületnek az újabb felismerései és
eredményei is aláhúzzák azt, hogy nemcsak a »tökéletes verseny elôfeltevései« nem teljesülnek, de még az azok mögött meghúzódó, és a döntések racionalitásáról szóló elôfeltevés
sem teljesül.
Másképp fogalmazva: nem csak az a probléma, hogy például nem áll rendelkezésre
megfelelô, jó minôségû információ, vagy információs aszimmetria van a felek között.
Ha tökéletes lenne minden fél informáltsága, akkor sem biztos, hogy képesek lennének
a felek mit kezdeni a tökéletes információval, és erôsen kérdéses, hogy a tökéletesen
informált felek döntései racionálisak lennének-e. Pontosabban: igen jelentôs korlátozó
feltételek mellett, vagy rendkívül egyszerû és jól strukturált problémák esetén
valószínûsíthetjük csak a döntések racionalitását. Miért érdekes ez? Ne feledjük, hogy
a piaci versenymechanizmusokhoz fûzôdô elvárások és mondások szerint a tökéletesen
mûködô piacon, a »tökéletes versenyt«, végsô soron a »tökéletesen racionális egoista
homo economicusok« valósítják meg tökéletesen racionálisnak feltételezett döntéseiken
keresztül. Ezért aztán nem árt tudni arról a tényrôl, hogy a döntések racionalitásának
maguknak is igen komoly korlátai vannak.

A

Z EMBEREK A LEGTÖBB HELYZETBEN EGYÁLTALÁN NEM OLYAN DÖNTÉSEKET
HOZNAK, MINT AMILYENEKET A RACIONÁLIS EGOISTA »HOMO ECONOMICUS«

MODELLJE FELTÉTELEZ. A piaci döntések korlátozott racionalitásának problémaköréhez
tartozik az is, hogy mára több jelentôs kutató, így például Cass Sunstein, Richard Thaler
(THALER és mtsai, 2008), valamint a Nobel-díjas Daniel Kahneman és Amon Tversky
is meglehetôsen világossá tette (KAHNEMAN és mtsai, 2000), hogy az emberek a legtöbb
döntési helyzetben egyáltalán nem olyan távlatosan gondolkodó, elôrelátó, mindent gondosan mérlegelô, és kikalkuláló racionális és konzisztens módon hozzák meg a döntéseiket,
amint azt a közgazdaságtan racionális egoistaként viselkedô, homo economicus modellje feltételezi.
Amikor különbözô jövôbeli dolgokra vonatkozó alternatívák között kell választani,
akkor a racionális döntések helyett sokkal inkább olyan, egyébként inkonzisztens döntéseket hozunk, amelyeket olyan szisztematikus hibák, elfogultságok torzítanak el, amelyek a mindenkori status quo fenntartása irányába hatnak. (THALER és mtsai, 2008.)
Kísérleti körülmények között igazolták, hogy a kísérleti alanyok még akkor is ilyen
szisztematikus hibákat (»bias«) követnek el, amikor kifejezetten figyelmeztetik ôket erre
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a szisztematikus hibára, és felszólítják ôket ennek elkerülésére. Például a »jövôre vonatkozó információhiány« (»uncertainty«) körülményei közti döntések során az emberek, az egészen kicsi, lényegében elhanyagolható valószínûséggel bekövetkezô eseményt jelentôsen túlértékelik ahhoz a jövôbeli eseményhez képest, amirôl viszont
biztosan tudják, hogy nem fog bekövetkezni. Így a biztosan nem bekövetkezô, és a teljesen elhanyagolható bekövetkezési valószínûségû esemény között irracionálisan
nagymértékû különbséget tesznek. (KAHNEMAN és mtsai, 2000.) Daniel Kahneman
az ilyen, és hasonló eredmények összegzéseként megállapította:
Az emberek igen rövidlátók a döntéseikben, számos fontos képességük hiányozhat arra
vonatkozóan, hogy saját jövôbeli ízlésüket, preferenciájukat megjósolják maguknak, és ez
társulva a memóriájuk könnyen elôforduló tévedéseivel, valamint, és a múltbéli tapasztalataik hibás értékelésével könnyen teljesen hibás döntésekhez vezet.
Daniel Kahneman: New Challanges to the Rationality Assumption (1994)

Máshogy fogalmazva: miközben a közgazdaságtan, minden emberi cselekvés centrális
elemévé teszi a modelljeiben a választás és a döntés aktusát, kiderül, hogy az emberek
nem igazán jók a választásaikban és döntéseikben. A döntések racionalitásának korlátaival, az információfeldolgozás hibáival, és a kognitív folyamatokkal kapcsolatos magatartástudományi, pszichológiai ismeretek további adalékkal szolgálnak ahhoz, hogy
lényegesen óvatosabbak legyünk azokkal a piaci mechanizmusokra épülô modellekkel
és következtetésekkel kapcsolatosan, amelyek a »tökéletes verseny elôfeltételeit«, a »racionális döntések korlátait« ignorálva, túlzottan sok mindent feltételeznek a verseny tökéletességérôl, a verseny elôfeltételeinek a megvalósulásáról, a piaci szereplôk és döntéseik racionalitásáról, és általában a piaci mechanizmusok áldásos hatásairól. Ez messze
nem csak elméleti kérdés. Közvetlen, mélyreható, és rendkívül szerteágazó gyakorlati,
közpolitikai konzekvenciái vannak és kell, hogy legyenek az ilyen és hasonló új tudományos eredményeknek. (BOWLES, 2016.)

N

EM ÁLTALÁBAN NEM TELJESÜLNEK A »TÖKÉLETES VERSENY ELÔFELTÉTELEI«. SZEKTORRÓL SZEKTORRA, ÁGAZATRÓL ÁGAZATRA, IPARÁGRÓL

IPARÁGRA VÁLTOZÓ az, hogy a »tökéletes versenynek« mely feltételei, milyen mértékben, és milyen kombinációkban nem teljesülnek, illetve mennyire teljesülnek. (BARR,
2001.) Ha a »tökéletes verseny« feltételei nem teljesülnek az »piaci kudarcokhoz« vezet,
azaz a magára hagyott piac nem a tôle elvárt, vagy beleképzelt „nagy társadalmi jóhoz”
vezet. Súlyos társadalmi és gazdasági károkkal, és emberi tragédiákkal járhat az, ha az
adott piaci szegmens ismert piaci hibáit nem korrigáljuk, vagy a korábbi adekvát korrekciókat, dereguláció címén megszüntetjük. (BARR, 2012.)
Meg kell jegyezni, hogy nemcsak »piaci kudarcok« (»market failures«), hanem »kormányzati kudarcok« (»government failures«) is léteznek! Az olyan jelenségekre, mint
az optimális döntések szavazatmaximálás miatti torzulása, vagy a döntéseknek a négyéves – azaz a dolgok lényege szempontjából ultrarövid távú – kormányzati ciklusokhoz
való torzítása, vagy a korrupció, a nepotizmus, a haveri kapitalizmus (»crony capita-
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lism«) kérdéseire itt, ezen a ponton nem térünk ki részleteiben. (BUCHANAN és mtsai,
1999.) Ezek mellett az egyik legsúlyosabb rendszerszintû problémát az okozza, ha az
egyes piaci szegmensek hibáinak az állami korrekciója inadekvát, azaz alkalmatlan és
nem megfelelô. (CULLIS és mtsai, 1998; BARR, 2012.)
Az állam, illetôleg a kormányzat nem általában kell, hogy beavatkozzon a piac
mûködésébe, ahogyan neki éppen tetszik, vagy kedve szottyan, az épp aktuális ad hoc
ötletei alapján. Csak a ténylegesen létezô »piaci kudarcok« korrigálása érdekében kell
beavatkozzon az állam, piaci szegmensenként differenciáltan, szakmailag jól megtervezett és adekvát, azaz szakmailag alkalmas, és az adott piaci szegmens sajátosságainak
megfelelô módon.
Nincs általános állam versus piac probléma! A »piaci kudarcokból« (»market failures«)
egyáltalán nem az következik, hogy az államnak szinte teljesen differenciálatlanul, mindenütt jelen kell lennie, és mint elefántnak a porcelánboltban rendezkednie kell. A »kormányzati kudarcok« (»government failures«) pedig nem azt jelentik, hogy az államnak
mindenünnen ki kellene vonulni, „mert majd a piac mindent megold”. (BARR, 2012.)
Két nagy és súlyos tévedés létezik:
(i) az egyik súlyos tévedés a »piaci fundamentalizmus«, azaz az, hogy „a piac mindent
jobban megold, mint az állam”;
(ii) a másik súlyos tévedés pedig az, »etatista fundamentalizmus«, azaz az, hogy „az
állam mindent jobban megold, mint a piac”. (DREZE és mtsai, 2014; SEN, 1999.)
Két alaptípusa van a piaci kudarcokból, és az inadekvát állami beavatkozásból (vagy
az inadekvát, nem beavatkozásból) eredô problémáknak, amelyek súlyos társadalmi
károkat okoznak:
(i) az egyik, ha a piaci kudarcokat nem korrigáljuk adekvát(!) – azaz nem akármilyen,
hanem arányos és alkalmas – állami beavatkozással;
(ii) a másik, ha az állam inadekvát, azaz alkalmatlan módon avatkozik be, vagy nem
avatkozik be a piac mûködésébe. (BARR, 2001.)
Az inadekvát állami beavatkozás több formát is ölthet, és az elmúlt több, mint egy negyed
évszázadban ennek szinte minden típusával számtalan formában találkozhattunk is:
(i) (az állam, illetôleg a kormányzat) nem a piaci hibát korrigálja, csak beavatkozik,
valamilyen aktuális ad hoc ötlet szerint, vagy más teljesen alkalmatlan módon;
(ii) differenciálatlanul, mindenütt beavatkozik egy sajátos »etatista fundamentalizmus«
jegyében;
(iii) beavatkozik ott, ahol nem kellene, és nem avatkozik be ott, ahol kellene. (BARR, 2001.)
A rosszul mûködô államok és kormányzatok pontosan azáltal okoznak súlyos károkat, ha
vagy a »piaci fundamentalizmust«, vagy éppen ellenkezôleg ahelyett, valamiféle »etatista
fundamentalizmust« próbálnak meg erôltetni; vagy ha számos olyan piaci szegmensben,
ahol az államnak és a kormányzatnak semmi keresnivalója nincs, masszívan beavatkozik;
miközben számos területen, ahol jelentôs állami beavatkozásra lenne szükség, nem avatkozik be, vagy egyenest megtagadja a beavatkozási kötelezettségének teljesítését.
Például súlyos szereptévesztés, és még súlyosabb hiba az, ha az állam bankot, gyárat
és hasonlókat vásárol, netán mûködtet, különféle üzleti vállalkozásokba bonyolódik,
miközben nem foglalkozik megfelelô módon olyan az »elsôdleges prioritású társadalmi
javakat« (»primary social goods«) (16.§), és a »központi jelentôségû capabilityket«
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(»central capabilities«) (17.§) biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
háttérintézményekkel«, mint például az egészségügy, oktatás, nyugdíj és a társadalmi
biztosítás rendszerei.

Ö

SSZEGZÉSKÉPPEN: A »TÖKÉLETES VERSENY ELÔFELTÉTELEINEK« EGYÜTTES FENNÁLLÁSA, ÉS ÍGY A PIAC TÖKÉLETES, »PIACI KUDARCOK« NÉLKÜLI

MÛKÖDÉSE, A RITKA KIVÉTELEK KÖZÉ TARTOZIK, nem pedig a tipikus alapértelmezett helyzetet jelenti. Ezért általában is fontos biztosítani a piaci mûködés hatékonyságának a feltételrendszerét, mégpedig a »piaci kudarcok« adekvát, azaz alkalmas és arányos,
ágazatonként differenciált állami beavatkozások révén. Azokon a területeken, ahol a »piaci
mechanizmusok« a »háttérigazságosság« rendszerében is szerepet játszanak, nemcsak gazdasági hatékonysági, hanem a »társadalmi igazságosság«, és a »háttérigazságosság« szempontjából is fontos a »piaci kudarcok« alkalmas, arányos és szakszerû »állami beavatkozásokkal« történô korrekciója. (Ilyen területek például egészségügy, oktatás, felsôoktatás,
nyugdíj, munkanélküliség, rokkant és baleseti biztosítás, élelmiszer-biztonság, fogyasztóvédelem és a hasonlók.) Ezekben az esetekben az az érdekesség is fennáll, hogy a »piaci
kudarcoknak« a »társadalmi igazságosság«, és a »háttérigazságosság« érdekében történô
korrekciója egyszersmind a »gazdasági hatékonyságot« is javítja. Azaz, ezeken a területeken az igazságos és tisztességes megoldás az, ami egyben a gazdaságos és a hatékony
megoldást is jelenti. (BARR, 2001.) Emellett ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a
»jó mint helyes és tisztességes« abszolút prioritása miatt kötelezôen el kell vetni minden
olyan megoldást, ami ugyan »jó mint racionális«, mert például a hatékonyságot, gazdaságosságot éppen növelhetné, csakhogy igazságtalan, tehát tisztességtelen lenne (5.4.§;
23.6.§).

A leszivárgási elméletet (»trickle-down theory«) – az ôt alátámasztó »határtermelékenységi
elmélettel« (»marginal productivity theory«) együtt sürgôsen újra kell gondolni. … A közgazdászok azt szokták hinni, hogy a nagyobb társadalmi egyenlôség és igazságosság, egyben kisebb gazdasági növekedést is jelent. Mi tudjuk, hogy ez a nézet téves és rossz. A bizonyítékok erôteljesen azt támasztják alá, hogy a nagyobb társadalmi egyenlôség és
igazságosság nagyobb gazdasági növekedést jelent.
Joseph E. Stiglitz: Standard Economics Is Wrong. Inequality
and Unearned Income Kills the Economy: The Rules
of the Game Can Be Changed to Reverse Inequality (2016)

A másik tanulság, hogy teljes mértékben értelmetlen és értelmezhetetlen az állam versus
piac vita, és teljesen félrevezetô az a differenciálatlan, általánosító megközelítésben történô kérdésfeltevés, hogy „vajon a piac adja-e a jobb megoldást (mindig, minden esetben,
minden problémára), vagy az állam?” Ezt a rosszul feltett kérdést – különösen így, differenciálatlanul, minden piaci szegmensre vonatkoztatva, és általános igazságként –,
csak rosszul lehet megválaszolni. A helyes kérdésfeltevés nem az, hogy „piac vagy
állam”, hanem az, hogy a „piac és az állam” milyen – szektoronként differenciált –
módon kell együttmûködjön ahhoz, hogy mind az igazságosság mint tisztességesség,
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mind a társadalmi hatékonyság a lehetô legnagyobb mértékben tudjon érvényesülni.
(JACOBS és mtsai, 2016.)
A gazdasági és társadalmi mûködés különbözô szegmenseiben, más és más kombinációban, más és más súlyossággal lépnek fel piaci kudarcok, mert a tökéletes verseny
elôfeltételei szektorról szektorra, ágazatról ágazatra eltérô kombinációban nem teljesülnek. Ezeket a szektoronként és ágazatonként nagymértékben eltérô tartalommal, és
súlyossággal megjelenô piaci kudarcokat kell korrigálni; mégpedig nem általában, és
nem akárhogyan, hanem az egyes területek gondos elemzését követôen, szektorról szektorra, ágazatról ágazatra differenciált, szakmailag helyes és alkalmas beavatkozásokkal.
Minden ilyen esetben elemezni kell (i) a »piaci kudarcok« (»market failures«) természetét, mögöttes okait; (ii) a »piaci kudarcok« összetevôinek egymással való összefüggéseit, kölcsönhatásait, és együttes következményeit; (iii) a »piaci kudarcokat« korrigáló
állami beavatkozás által másodlagosan, mintegy nem kívánatos mellékhatásként okozott
újabb piaci kudarcokat,47 és (iv) mindezek összefüggéseit, kölcsönhatásait és gyakorlati
következményeit (CARLTON és mtsai, 2006; BARR, 2012.)
Azt sem árt szem elôtt tartani, hogy az állami beavatkozás végsô soron három fô formában történhet: (i) szabályozás (»regulation«), (ii) közfinanszírozás (»public finance«),
és (iii) közszolgáltatás, állami elôállítás (»public production«), azaz az, ha az állam nemcsak szabályozza, nemcsak finanszírozza, de ô maga szervezi meg és nyújtja az adott
közszolgáltatást (pl. társadalmi egészség és nyugdíjbiztosítás, vagy közoktatás stb.).
Az egyes közszolgáltatások, jóléti szektorok eltérô piaci kudarcai, és az állami beavatkozások szektoronként, ágazatonként való differenciálásának a szükségessége kapcsán, érdemes elgondolkodni azon a Nicholas Barr professzor által feltett „tancélos”
kérdésen, hogy vajon miért is van az, hogy sok országban evidensnek tartják, hogy az
47

Például: jó néhány szakma és hivatás esetén bizonyos alapvetô fontosságú információk hiányát pótolja
be a mûködési engedély, vagy valamilyen szakképesítés. E nélkül nem tudna mûködni az adott piaci,
gazdasági szegmens. (Pl. nem tudjuk megítélni valakirôl, hogy pontosan mit tud a jogból, vagy az
orvoslásból, de alapvetôen elhisszük a diplomája, és a mûködési engedélye alapján, hogy valamilyen
standard szakmai színvonalnak megfelel az illetô.) Ugyanakkor piacelemzési szempontból a sokéves
kiképzés, a speciális engedélyek mind-mind piacra lépési korlátokat, költségeket, azaz piaci mûködést
torzító beavatkozást jelentenek. Tehát: van egy alapvetô információ (és bizalmi) hiányból eredô alap
piaci hiba (nem tudjuk az önmagát jogásznak mondó, szimpatikus 30-40 éves polgártársunkról, hogy
tényleg az-e, akinek mondja magát). Ezt korrigálja a szakképzési, a kamarai, és a mûködési engedélyezési rendszer. (Nem is tudjuk bárhogy leellenôrizni, úgyhogy jobb megoldás híján, elhisszük a diplomájának és a kamarai engedélyének, hogy az illetô tényleg jogász, és tényleg egy elvárható szinten
ismeri a szakmáját.) Azzal, ahogyan ezt az alapvetô információhiányból eredô piaci hibát korrigáljuk,
lényegében egy új piaci hibát is kreáltunk: súlyos piacra lépési korlátokat állítottunk fel. Ebbôl nem
az a tanulság, hogy be se avatkozzunk. A tanulság az, hogy a piaci hiba korrekciója, újabb piaci kudarcokat szül, és ez az, ami miatt nem lehet differenciálatlanul, mekk-mester módjára, bizonyos ágazati
és piacelemzési sajátosságokat figyelmen kívül hagyva, csak úgy össze-vissza beavatkozni az egyes
fontos szektorok és ágazatok életébe, mûködésébe. Ugyanakkor be kell avatkozni, mert számos súlyos
piaci hibát korrigálni kell, azt azonban kizárólag adekvát, azaz az adott piaci szegmens specifikus
piaci kudarcai korrigálására adekvát, és arányos módon szabad megtenni, ellenkezô esetben a beavatkozás nem a piaci hibákat korrigálja, hanem azokat részben súlyosbítja, részben pedig további
problémákat tesz hozzá azokhoz.
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egészségügyi ellátást a »National Health Service« (»Állami Egészségügyi Szolgálat«)
révén kell biztosítani, de általában soha, sehol nem merül fel komolyan az a gondolat,
hogy a lakosság élelmiszerellátását »National Food Service« (»Állami Élelmiszerellátó
Szolgálat«) létrehozásával kellene biztosítani; pedig az, hogy a polgárok ne haljanak
éhen, legalább annyira fontos kérdés, mint az, hogy a beteg polgárok megfelelô orvosi
ellátáshoz juthassanak. Az egészségügyi ellátórendszer finanszírozása esetében az a
legjobb, leghatékonyabb és legigazságosabb megoldás, ha az állam maga szervezi meg
a »társadalmi egészségbiztosítás« rendszerét,48 illetve a »National Health Service« rendszerét; míg a lakosság élelmiszerellátása esetében egy »National Food Service« létrehozása kifejezetten bornírt gondolat lenne, s ehelyett bôven elegendô, ha az állam a
szükséges piacszabályozási, fogyasztóvédelmi, élelmiszerbiztonsági, minôségi, és hasonló szabályozás révén teremti meg a piac hatékony és biztonságos mûködésének a
48

Az egészségügy nem egy, hanem két piaci területet jelent: finanszírozás és egészségügyi szolgáltatás.
Figyeljünk fel arra, hogy a szöveg alapvetôen csak az egészségügy finanszírozási oldalára vonatkozik.
Azaz, az állam akkor jár el helyesen, ha az egészségügy finanszírozását nem bízza a privát biztosítókra, hanem saját maga oldja meg a lakosság egészségbiztosítását, egy egységes »társadalmi egészségbiztosítás« megszervezésével. Ugyanakkor az egészségügyi ellátórendszer (rendelôk, kórházak)
esetében, már nincs valódi közgazdasági indok arra, hogy az állam a »public production« révén, saját
maga oldja meg az egészségügyi ellátórendszer megszervezését és szolgáltatásait. A szolgáltatói oldalon számos példa van a közfinanszírozott magán-ellátórendszerekre (például Kanada); a közfinanszírozott vegyes rendszerekre (például Nagy-Britannia, Magyarország, Németország, Hollandia);
a nagyjából jól mûködô közfinanszírozott állami egészségügyi szolgáltatórendszerre pedig, példa
lehet a 20 évvel ezelôtti brit rendszer, vagy Kuba egészségügyi ellátórendszere. Ha az egészségügy
finanszírozási oldalát az állam megoldja, akkor alkalmas szabályozás esetén alapvetôen mindegy,
hogy állami, privát vagy vegyes rendszerben történik e a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatások
nyújtása. Természetesen az egészségügy szolgáltatói oldalán teljesen másképp kell szabályozni a dominánsan állami kórházakkal, szolgáltatókkal mûködô állami ellátórendszert, mint a dominánsan
privát szolgáltatókkal mûködô ellátórendszert, vagy a vegyes rendszereket. Az »egészség nem üzlet«
szlogen és jelszó, legnagyobb hibája és bûne az, hogy teljesen összemossa az egészségügy finanszírozási
oldalát, és az ettôl totálisan eltérô piacot jelentô szolgáltatási oldalát; s miközben a magyar egészségügyben domináns módon vannak jelen a privát egészségügyi szolgáltatók (például közremûködô alvállalkozók formájában), a rendszer álságos módon úgy tesz, mintha ez nem így lenne. Ebbôl eredôen
totálisan inadekvát az egészségügyi szolgáltatói rendszer szabályozása: úgy teszünk, mintha egy homogén állami tulajdonú ellátórendszerünk lenne. Épp emiatt nem csoda, hogy számos súlyos diszfunkció van jelen a rendszer mûködésében, pontosan azért, mert egy olyan alkalmatlanul szabályozott
rendszerrôl van szó, amely a lényeget tekintve úgy mûködik, mintha egyáltalán nem is lenne szabályozás. Lényegében egy teljesen szabályozatlan egészségügyi szolgáltatói piac, szinte összes diszfunkcióit figyelhetjük meg, annak ellenére, hogy látszólag teljesen túlszabályozott a rendszer. Csakhogy
egy totálisan alkalmatlanul szabályozott egészségügyi szolgáltatói rendszerben, hiába létezik sok totálisan alkalmatlan jogszabály, valójában egy érdemi »szabályozás nélküli egészségszolgáltatási piac«
mûködik, alkalmas szabályozás hiányában. Ez részben az »egészség nem üzlet« álságos, ignoráns,
ostoba, és mindent mindennel egybemosó jelszavából ered. Egy dominánsan privát jelenléttel mûködô
egészségügyi szolgáltatói rendszert ugyanis nem lehet a fejünket a homokba dugva, úgy szabályozni,
mintha az még mindig a negyed évszázaddal ezelôtti állami egészségügyi rendszer lenne, miközben
az OEP forrásainak több, mint a fele már réges-régen privát szolgáltatóknál köt ki. Ezt a kérdést
ebben az írásban, ennél részletesebben nem tudjuk tárgyalni, mindösszesen a problémára akartuk itt
felhívni a figyelmet.
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feltételeit, a ténylegesen létezô piaci kudarcok adekvát állami szabályozáson keresztül
történô korrekciójával. (BARR, 2012.)
Ismét hangsúlyozzuk, hogy nem általában van szükség állami beavatkozásra, és nem
bármilyen állami beavatkozásra van szükség. Szakmailag nagyon alaposan végiggondolt és megtervezett, szektoronként és ágazatonként differenciált beavatkozásokra van
szükség, és csak addig a minimálisan szükséges mértékig, amely már elégséges a »piaci
kudarcok« korrekciójához, illetve e »piaci kudarcok« társadalmilag káros következményeinek a kivédéséhez. Ezt azért kell igen erôteljesen hangsúlyozni, mert Magyarországon az elmúlt több, mint egy negyed évszázad számos téves, és súlyos társadalmi
károkat okozó intézkedésének a hátterében tetten érhetô, hogy hol a piac általános
mindenhatóságába vetett piaci fundamentalizmus, hol az állam mindenhatóságát hirdetô
etatista fundamentalizmus szakmailag megalapozatlan hittételei és dogmarendszere alapján hoztak meg számos káros döntést. Az inga folyamatosan kileng a két abszurd szélsôség: a piaci fundamentalizmus, és az etatista fundamentalizmus téves eszméi, tévhitei
és dogmatikai rendszere között.
Mindkét téves eszmerendszer bizonyított: egyik sem tudott pozitív eredményt elérni,
kárt viszont sokat okozott mindkét ideologikus, túlpolitizált, és doktriner hit- és téves eszmerendszer. Ez sajnos meg is látszik az ország és a társadalom állapotán. Ehelyett az egyes
területek, szektorok, ágazatok, alrendszerek specifikus jellemzôi, piaci hibái alapján területenként, szektoronként, alrendszerenként differenciált, adekvát, azaz alkalmas, arányos,
hozzáértô, szakmailag helytálló, és megalapozott állami beavatkozásokra lenne szükség.
Kártékony az, ha piacosítani akarunk ott, ahol azt a sokszoros, és súlyos »piaci kudarcok« miatt, egyáltalán nem lehet, és nem szabad megtenni (pl. társadalmi egészségbiztosítás, közoktatás stb.), és ugyanilyen kártékony az, ha mindenáron mindent államosítani akarunk ott, ahol ez nem feltétlenül szükséges, vagy kifejezetten káros (pl.
egészségügyi szolgáltatások bármi áron történô államosítása, vagy bizonyos az állam nélkül is mûködô piaci szegmensek államosítása, vagy ha például „National Food Service”,
vagy „National Hotel & Restaurant Service”, és más hasonló teljesen alkalmatlan dolog
létrehozását kezdeményeznénk). Mint korábban kifejtettük: totális tévedés, és teljesen
ideologikus a »piac versus állam« vita. Az alapvetô kérdés mindig az, hogy az adott piaci
szegmens szakszerû közgazdasági piacelemzéssel alátámasztható, és ténylegesen létezô
»piaci kudarcaira« alakítson ki a mindenkori állam szakszerûen, közgazdaságilag megalapozott, alkalmas és arányos állami beavatkozásokat a szabályozás, a »public finance«,
és végsô szükség esetén a »public production« alkalmas kombinációjával és eközben mellôzzön minden légbôl kapott, ideologikus és túlpolitizált, dilettáns és szakszerûtlen szempontot, jelszót, és ötletcunamit. Ellenkezô esetben súlyos társadalmi, gazdasági károkat
kell elszenvedjen az adott társadalom. Ennek empirikus bizonyítéka az elmúlt több mint
egy negyed évszázad megannyi dilettáns, ideologikus, doktriner, és szakmailag megalapozatlan állami, kormányzati beavatkozása.
Az állam és a piac kérdéskörének rendezése, a piaci kudarcok és összefüggéseik beazonosítása, és szektorról szektorra, ágazatról ágazatra differenciált állami beavatkozásokkal
történô korrekciója alapvetô jelentôségû a »háttérigazságosság« rendszerének megfelelô kialakítása szempontjából. Ezért is tértünk ki erre a területre részletesebben.

10.§ A véletlenek, a szerencse
és a háttérigazságosság kölcsönhatásai
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INDANNYIUNK ÉLETÉT, ÉLETÚTJÁT NAGYMÉRTÉKBEN MEGHATÁROZZA
A HÁTTÉRIGAZSÁGOSSÁG ÉS A VÉLETLENEK, A SZERENCSE, A BALSZE-

RENCSE EGYÜTTES ÖSSZJÁTÉKA . Az, hogy egy adott véletlen balszerencse mekkora

törést okoz egy ember életében nemcsak a balszerencsétôl függ, hanem elsôsorban a
társadalom igazságos mint tisztességes mûködésétôl, illetve az ezt meghatározó politika
és politikusok tisztességességétôl. Igazságos, tehát tisztességes társadalomban lehet,
hogy egy nagy balszerencse is csekély hatással van az ember egész életére, míg egy
igazságtalan, tehát tisztességtelen társadalomban egy kisebb balszerencse is súlyos
következményekkel járhat.
Mint korábban kifejtettük a »társadalmi igazságosság politikai koncepciójának« elsôdleges tárgya a »társadalom alapvetô struktúrája« (»basic structure«), annak fôbb
társadalmi igazságossági alapintézményei és az általuk megvalósított »háttérigazságosság« (»background justice«). A 9.§ fejezet számos szempontból próbálja megvilágítani
ennek okait, jelentôségét, következményeit és a mindennapi, gyakorlati közpolitikai folyamatokkal és vitákkal kapcsolatos rendszerszerû összefüggéseit.
Az eddig ismertetett szempontok és okok mellett létezik egy másik típusú alapvetô
jelentôségû oka annak, hogy az »igazságosság politikai koncepciójának« elsôdleges tárgya a »társadalom alapvetô struktúrája« és az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« mûködésének minôsége által megvalósuló »háttérigazságosság«: ezek a rendszerek rendkívül mélyreható és szinte mindent átitató hatással
vannak a társadalomban élô személyek egész életére, teljes életútjára kiterjedô életpálya
lehetôségeire, életminôségére és egészségére, elkerülhetô megbetegedéseire és elkerülhetô,
indokolatlan korai halálozására (1–2.§§). Ugyanakkor az ember életére, életútjára
rendkívüli hatása van, illetôleg lehet, a véletleneknek és a szerencsének, illetve balszerencsének is. Igen jelentôs mértékben kihat(hat) egész életünkre az, hogy
(i) hova, azaz milyen családba, társadalmi csoportba és szociális, gazdasági környezetbe születünk;
(ii) milyen természetes adottságokkal, képességekkel és tehetséggel születünk;
(iii) milyen szerencsénk vagy balszerencsénk van, s milyen véletlenek és eshetôségek hatnak életünkre, életutunkra.
Az, hogy végsô soron kinek-kinek hogyan alakul az életútja attól függôen, hogy milyen
társadalmi, gazdasági csoportba született, az alapvetôen két fontos dolog összjátékának
az együttes hatásától és eredményétôl függ: egyrészt függ a különbözô eshetôségektôl,
véletlenektôl, a szerencsétôl és a balszerencsétôl; másrészt, pedig attól függ, hogy milyen
»társadalmi igazságossági politikai koncepció« szerint van elrendezve a »társadalom
alapvetô struktúrája« és az annak keretei között mûködô »háttérigazságosság«.
Egy tisztességesen és igazságosan mûködô, »jól elrendezett társadalomban« (»wellordered society«) (7.§) például az olyan tényezôknek, hogy két azonos, vagy közel azonos természetes képességekkel és tehetséggel született gyermek közül ki milyen társadalmi-jövedelmi csoportba született, mi a neme, a vallása, milyen etnikumhoz tartozik
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és a hasonlóknak nincs, és nem is lehet meghatározó szerepe abban, hogy a két eltérô
társadalmi helyzetû, ámde közel azonos képességû gyermek közül ki mire viszi az életben.
Az ilyen társadalomban nem attól függ az, hogy egy-egy gyermek hova jut az életében,
azaz kivé képes válni, s mit tud megvalósítani életében (»capability to be & capability
to do«) (17.§), hogy honnan jött, és milyenek a szociális, gazdasági körülményei,
hanem attól, hogy valóban mennyire tehetséges; s az ilyen társadalom minden egyes
gyermeket tehetségesnek tart és személyes képességeinek, tehetségének megfelelô tehetséggondozásban részesít.
Minden gyermek tehetséges, s az alapvetô igazságossági, tehát tisztességességi kérdés
az, hogy az adott társadalom oktatási és iskolarendszere mennyire aktívan törekszik
arra, és mennyire eredményes abban, hogy megtalálja, hogy melyik gyermek miben tehetséges, továbbá mennyire eredményes abban, hogy minden egyes gyermeket – függetlenül családja anyagi teherviselô képességétôl, szociális helyzetétôl és a hasonló irreleváns
körülményektôl – eredményesen támogasson születéskori képességeinek, tehetségének
kibontakoztatásában. Ebben az értelemben megkülönböztethetjük (i) a »felismert és támogatott tehetséget«, (ii) a »felismert, de nem támogatott tehetséget« és (iii) a »fel nem
ismert és ezért nem is támogatott tehetséget«. Ez utóbbi két kategória az igazságtalan,
tehát tisztességtelen mûködésû társadalom által eltékozlott, elpazarolt tehetség (»waste
of talents«). Más kategória nem létezik, csak igazságtalan, tehát tisztességtelen oktatási
rendszer. Ebbôl tehát az következik, hogy nem az úgynevezett „tehetséggondozás” során
„tehetségesnek” kiválasztott és kinevezett gyermekeket kell tehetséggondozásban részesíteni, hanem minden egyes gyermeket! Minél nagyobb a »felismert és támogatott« tehetséges gyermekek aránya, s ebbôl eredôen minél kisebb a »felismert, de nem támogatott«,
illetve a »fel sem ismert tehetségek« aránya, annál igazságosabb, tehát tisztességesebb a
társadalom mûködése. Minden egyes »felismert de nem támogatott tehetség«, illetve »fel
nem ismert tehetség« elsôdlegesen morális probléma, azaz társadalmi igazságossági, tehát
tisztességességi probléma, azonban mint a társadalmi erôforrások eltékozlása, elpazarlása
általában is, ez a fajta pazarlás, azaz a »tehetségek elpazarlása, eltékozlása« (»waste of
talents«) is súlyos össztársadalmi hatékonyságveszteséget és versenyképességi problémákat okoz.1 (BARR, 2001, 2012; és mtsai, 2005, 2011.) Az egyén számára pedig
1

Érdekességképp megjegyezzük, hogy ezt az érvet, mármint azt, hogy a »tehetségek elpazarlása« (»waste
of talents«) elsôdlegesen morális és igazságossági probléma, mely azonban súlyos társadalmi hatékonysági és versenyképességi probléma is egyben, a magyar diákhitelrendszer 2001 szeptemberében
történt bevezetésének az 1998–2001 közötti elôkészítése és a szükséges egyeztetések lebonyolítása
során is használtuk, akkori brit tanácsadóink, az itt idézett Nicholas Barr professzor és munkatársa,
Iain Crawford (London School of Economics) tanácsára. A diákhitelrendszer alapvetô társadalmi
célja ugyanis pontosan az, hogy a tehetséges fiatalok továbbtanulása, pályaválasztása ne a szülôk és
a család anyagi teherviselô képességétôl, vagy szociális helyzetétôl, körülményeitôl függjön. Természetesen e cél teljesítéséhez a teljes korai gyermekfejlesztési, óvodai, iskolai és közoktatási rendszer alkalmas és megfelelô mûködésére van szükség, hisz a felsôoktatáshoz való hozzáférési kérdés nem a
felsôoktatásban, hanem az oda vezetô úton dôl el. Maga a diákhitelrendszer ebben az értelemben
csodát nem tud tenni, de fontos és hasznos kiegészítôje lehet egy minden szinten a tehetséges fiatalok
tudáshoz és oktatáshoz való hozzáférését segítô és a tehetségek elpazarlásának a jelentôs visszaszorításán aktívan munkálkodó igazságos, tehát tisztességes oktatási rendszernek.
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mindez az értelmes alkotó élet esélyének, lehetôségeinek és reményének az elvesztését
okozza, s az egyént ezen esélyektôl, lehetôségektôl és reményektôl fosztja meg; illetôleg
az egyén ehhez való alapvetô és személyétôl elidegeníthetetlen jogainak a megtagadását
jelenti, és az »egyéni életutak elfogadhatatlan egyenlôtlenségeihez« (16.2.§; 17.§;
18.5.§) vezet.

P

ERSZE MÁS VÉLETLENEKNEK, PÉLDÁUL A SZERENCSÉNEK VAGY A BALSZERENCSÉNEK LEHET VALAMILYEN SZEREPE AZ EMBERI ÉLET ALAKULÁSÁ-

BAN. A korábbiakban több helyen is kitértünk a »személyes érdemek« kérdésére és
arra, hogy a »társadalmi egyenlôtlenségek« tekintetében, abban, hogy ki mire tudja
vinni az életében, természetesen van szerepe a személyes képességeknek, tehetségnek,
szorgalomnak, kitartásnak és a hasonló érdemeknek és erényeknek, azonban ezekkel a
személyes érdemekkel, erényekkel, illetve ezek egyéni eltéréseivel, különbségeivel csak
igen korlátozott mértékben lehet megmagyarázni a társadalmi, gazdasági egyenlôtlenségeket. Pontosabban: az olyan extrém mértékû társadalmi egyenlôtlenségeket, az olyan
extrém mértékû vagyoni, jövedelmi és hatalmi koncentrációt, és a vagyonok, jövedelmek
olyan mértékû (százszoros-kétezerszeres) különbségeit, mint amilyenek a tisztességtelenül és igazságtalanul mûködô társadalmakban megfigyelhetôk (8.5.§), egyáltalán
nem lehet az egyéni érdemekkel se megmagyarázni, se morálisan legitimálni.
Idézzük fel, hogy a »polgárokat, mint a társadalmi együttmûködésben résztvevô szabad és egyenlô személyeket« úgy tekintjük, mint akik
(i) nem önkéntesen választják az adott társadalmat, hanem beleszületnek abba;
(ii) az emigráció joga és lehetôsége, az emigráció rendkívüli egyéni hátrányai és terhei
miatt –a rendszer morális legitimációja szempontjából – egyáltalán nem ekvivalens
egy adott társadalmon belüli szervezetbôl való önkéntes távozással (3.3.§; 4.3.§;
5.3.§; 19.4.§; 20.3.§);
(iii) ezért az önkéntes távozás (emigráció) lehetôsége nem ad felmentést a hatalomnak
azok alól az elsôdleges morális kötelezettségek alól, amelyek a társadalmi együttmûködés igazságos mint tisztességes feltételrendszerének a kiépítésével és fenntartásával kapcsolatosak (5.3.§; 19.4.§; 20.3.§);
(iv) ebbôl eredôen az emigráció joga és lehetôsége nem ad morális legitimációt és felmentést a tisztességtelenül és igazságtalanul mûködô hatalomnak, továbbá nem
szünteti meg a tisztességtelen hatalom morális illegitimitását.2

2

Az „el lehet innen menni!”, és az „akinek nem tetszik a rendszer, vagy nem tud megfelelô életpályalehetôségeket találni, az nyugodtan elmehet másik országba!” típusú mondások nem adnak választ
egy tisztességtelen hatalom és egy igazságtalan, tehát tisztességtelen társadalmi mûködés morális illegitimitásának a problémájára. Az ilyen típusú kijelentések, és a hasonlók, általában a hatalom
erkölcsi legitimitásának az elvesztését jelzik. Ha pedig a tisztességtelen hatalmat gyakorló politikusok
szájából hangoznak el ilyen mondások, az egyenesen az erkölcsi legitimitásuk elvesztésének, és a
tisztességes mûködésre való alkalmatlanságuknak a beismerését jelenti. A helyzet lehet nehéz, a
helyzet megoldásában lehet hibákat elkövetni, de a polgárok által az ügyeik intézésével megbízott,
és a polgárok adóiból eltartott hatalom képviselôje nem mutathat ajtót azoknak, akik megbízták és
adóikon keresztül de facto eltartják – tegyük hozzá, ahelyett, hogy a dolgát tisztességesen végezné.
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Mindezekbôl eredôen a »társadalmi igazságosság politikai koncepciója« szempontjából
a polgárokat úgy kell tekintenünk, mint aki beleszületik a társadalomba, és alapértelmében az egész életét ott kell leélje.
Miután minden modern társadalomban – sôt, még »az igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója« által »jól elrendezett társadalomban«
(7.§) is – kikerülhetetlenül bekövetkezik bizonyos fokú egyenlôtlenség kialakulása; sôt,
bizonyos fokú egyenlôtlenség hozzátartozik a társadalom „jó” mûködéséhez (18.§),
felvetôdik az a kérdés, hogy melyek az »elfogadható egyenlôtlenségek«, és melyek a »jól
elrendezett, társadalmak« és a »szabad emberhez méltó demokratikus társadalmak« által
»nem elfogadható egyenlôtlenségek« (1.8.§; 13.1.§; 13.5.§; 14.2.§; 16.4.§; 18.5.§;
18.8.§), amelyek felszámolása össztársadalmi szintû morális kötelezettséget jelent.
(RAWLS, 2001.)

E

BBEN AZ ALFEJEZETBEN A TÁRSADALMI, TERMÉSZETI TÍPUSÚ VÉLETLENEK,
A SZERENCSE, A BALSZERENCSE ÉS A »HÁTTÉRIGAZSÁGOSSÁG« KÖLCSÖN-

HATÁSAIRA, összjátékára és együttes hatásainak következményeire fókuszálunk. Ebbôl
a szempontból tárgyaljuk a »társadalmi igazságosság politikai koncepciójának«, és a
»társadalom alapvetô struktúrájának« (»basic structure«), és azáltal megvalósuló »háttérigazságosságnak« (»background justice«) a szerepét, jelentôségét és következményeit –
a társadalomba született és felnövekvô összes gyermek, és a társadalomban élô összes
polgár életútjára, életpálya lehetôségeire, életminôségére, boldogságára, egészségére,
elkerülhetô megbetegedéseire, és elkerülhetô korai halálozására vonatkozóan.
Ma már számos megfigyelés és tapasztalati tény áll rendelkezésre arra vonatkozóan,
hogy a véletlen, a szerencse, a balszerencse hogyan függ össze a társadalom mûködésének igazságosságával, tehát tisztességességével. Ezek az empirikus tények alátámasztják
azokat a sokkal korábban született elméleti, politikai filozófia szintû megfontolásokat,
amelyek szerint egy „jól mûködô”, tisztességes és igazságos társadalom mérsékeli a véletlennek, a szerencsének és a balszerencsének az emberek életútjára és egész életére kiható negatív hatásait, és mérsékeli az »el nem fogadható egyenlôtlenségek« elôfordulását
és azok mértékét. Ezzel szemben egy „nem jól mûködô”, tisztességtelen és igazságtalan
társadalomban akár extrém módon is felerôsödhetnek e tényezôknek az »el nem fogadható társadalmi egyenlôtlenségeket« (13.5.§; 16.2.§; 18.5.§) okozó hatásai, az olyan
életútra kiható tényezôk tekintetében, mint például:
(i) a gyermekek, mégpedig minden egyes gyermek ambícióinak kifejlôdése és születéskori
természetes képességeinek, tehetségének, valamint erkölcsi képességeinek (6.3.§)
kibontakoztatása, majd egész életen át történô magas szintû gyakorlása (16.§)
(pl. egyenlôtlen hozzáférés az oktatási rendszerhez, vagy a felismert, de nem támogatott, vagy fel sem ismert, elpazarolt tehetségek (»waste of talent«) nagy aránya);
(ii) a »teljes körû normál funkcionálóképesség« lehetô legmagasabb szintû kibontakoztatása, folyamatos fejlesztése, megôrzése és szükség esetén helyreállítása (16.8.§);
(iii) a társadalom minden egyes tagjának az élet- és karrierlehetôségei, és ezzel összefüggésben életútra vetített jövedelmük (pl. alacsony társadalmi mobilitás, diszkrimináció valamilyen alapon), azaz a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek«
(14.2.§; 16.§) megléte vagy hiánya;
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(iv) az »egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségei«, az »elkerülhetô megbetegedések«,
a »betegségben töltött évek számának elkerülhetô és igazolhatatlan egyenlôtlenségei«,
és az »elkerülhetô korai halálozás« (ezek általában minden rosszul mûködô társadalom tisztességtelen és igazságtalan mûködésének a végkövetkezményei, állapotjelzôi; továbbá jelzi az egészségügyi rendszer terhelését és állapotát is).
Ezzel a példálódzó felsorolással azt is jelezni akarjuk, hogy egyes fontosabb szektorok,
ágazatok és szakpolitikai területek, ilyen módon is kapcsolódnak a társadalmi igazságosság politikai koncepciójához és elméleti megfontolásaihoz. Bizonyos tapasztalatok
azt mutatják, hogy sokak számára e gyakorlati, tapasztalati tények jelentôsége nem érzékelhetô teljes erkölcsi súlyával akkor, ha ezek nincsenek belehelyezve abba a politikai
filozófia szintû és társadalmi igazságossági kontextusba, amelyek nemcsak érthetôvé,
de átérezhetôvé is teszik a mindennapi életben tapasztalható, egyes visszás jelenségek
mögötti morális problémák súlyát és jelentôségét. Ugyanakkor, az elvontabb, elméleti,
politikai filozófia szintû fejtegetések valódi súlyának, és a mindannyiunk életére való
mélyreható és szinte mindenre kiható jelentôségének a valódi súlyával történô átérzéséhez és megértéséhez fontosnak érezzük, hogy az olvasó képzelôerejét, fantáziáját megtámogassuk bizonyos fontos gyakorlati és tapasztalati tényekkel. Ezért már most jelezzük, hogy ebben a részben – egyes korábbi fejezetekhez hasonlóan – a kissé elvont,
elméleti fejtegetésekkel párhuzamosan bemutatunk számos, az elméletet alátámasztó
és a képzelôerônket támogató gyakorlati, tapasztalati megfigyelést és tényt. Ezért ebben
a részben (is) az elméleti fejtegetések és az egyes, társadalmi igazságossági és tisztességességi szempontból fontos közpolitikai területek mûködésére vonatkozó megfontolásokat párhuzamosan, illetôleg egymást váltogatva ismertetjük.
Fontos, hogy az elméleti és a gyakorlati közpolitika szoros összefüggéseit kellô súlyával érzékeljük, és a problémát ne csak az értelmünkkel és az eszünkkel értsük, de érzelmileg is képesek legyünk átérezni. Egy társadalom tisztességes és igazságos mûködése
és annak hosszú távú fenntartása szempontjából ugyanis nemcsak az értelmi képességeinkre, hanem bizonyos, fontos morális érzelmekre, érzelmi képességekre, képzelôerôre
és érzelmi intelligenciára is szükség van. Ilyenek például az igazságérzet, együttérzés,
beleérzô képesség, átérzô képesség, képzelôerô, könyörületesség, szánalom, a morális
felháborodás képessége és a hasonló morális és politikai igazságossági szempontból
fontos érzések, érzelmek. (NUSSBAUM, 2013.)
Nem véletlen a politikai filozófiai szintek és a gyakorlati, tapasztalati szintek összekapcsolása, illetve összekapcsolásának a szükségessége. Fontos, hogy olyan tisztán és
világosan értsük, amennyire az csak lehetséges: a társadalmi mobilitással, az oktatással,
az egészégüggyel, az egészségi állapot egyenlôtlenségeivel, az elkerülhetô megbetegedésekkel, az elkerülhetô halálozással, a munkanélküliek és rokkantak biztosításával, a
nyugdíjbiztosítással és a hasonlókkal kapcsolatos problémák elsôsorban és elsôdlegesen
morális problémák. Mégpedig az össztársadalmi szintû morális kötelezettségek megtagadásából eredô erkölcsi problémákról van szó, amelyek egyben a polgárok társadalmi
szintû kollektív hatalmának gyakorlásával megbízott hatalom és az azt ténylegesen gyakorló, a polgárok által választott és eltartott politikusok tisztességtelenségét és morális
illegitimitását, mint tünet, világosan jelzik, és mint tény, bizonyítják.
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Ez a fejezet fontos kiegészítése és logikai folytatása a korábbi, az érdemekre, morális
érdemességre és a meritokratikus érvelésekre vonatkozó fejtegetéseinknek (4.1.§; 8.5.§;
9.5.§). Az érdemek, a morális érdemesség és a társadalmi igazságosság és a »disztributív
igazságosság« összefüggéseire a késôbbiekben az »igazságosság politikai koncepciójának
alapkérdései« (13.§); az »igazságosság két elve« (14.§) és az »eltérési elv« (»difference
principle«) (18.§) részletes tárgyalásakor is kitérünk (18.6–18.8.§§).
A »meritokratikus«, azaz az »érdemekre« és »morális érdemességre« hivatkozó érvelésekkel nem általában van probléma és nem arról van szó, hogy ne léteznének fontos érdemek és erények. Az »igazságosság politikai koncepciója« szempontjából az egyik probléma,
hogy az érdemek és az erények általában valamely »átfogó nézetrendszer, doktrína« »átfogó
értékrendjéhez« kapcsolódnak, abból erednek. Ezen »átfogó doktrínák« nézetrendszerei
között azonban sok esetben évszázadok óta feloldhatatlan konfliktusok állnak fenn. Ezért,
ha »politikai szintû igazságossági koncepció« részévé tennénk bármelyik – önmagában
teljes mértékben elfogadható – »átfogó doktrína« »átfogó értékrendjébôl« eredô, és az érdemekre és erényekre vonatkozó »átfogó nézeteket«, az teljes bizonyossággal súlyos társadalmi
megosztottsághoz, társadalmi konfliktusokhoz vezetne – a »mérsékelt átfogó doktrínák méltánylandó pluralizmusának a ténye« (»the fact of reasonable pluralism of reasonable comprehensive doctrines«) miatt (12.4.§). Meg kell jegyezi viszont, hogy az »igazságosság
mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója« egyáltalán nem értéksemleges
vagy értékmentes; a koncepció szerves és integráns részét képezik nagyon fontos polgári
erények és társadalmi együttmûködési erények. A »polgár eszményére« (13.4.§), a »polgári
érétkekre és erényekre« (13.4.§; 19.3.§), és az ezzel szorosan összefüggô »kooperatív erényekre és értékekre« (20.2.§; 23.§) azonban, csak a késôbbiekben tudunk kellô részletességgel kitérni.
Az érdemekkel és a »morális érdemességgel« kapcsolatos másik probléma sokkal
gyakorlatibb jellegû: rendre tetten érhetô, hogy az érdemekre való hivatkozás erôsen
önigazoló motivációjú, illetve önös érdekeket szolgál. Bármekkora – akár extrém mértékû
– társadalmi, gazdasági, jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségeket az érdemek alapján
márpedig nem lehet sem megmagyarázni, sem igazolni, sem elfogadni. Ugyanabban
a társadalomban például százszoros, sokszázszoros, vagy akár két-három ezerszeres
jövedelmi és vagyoni különbségekrôl ugyanis egyáltalán nem lehet elmagyarázni, hogy
léteznek olyanok, akik százszor, vagy akár több ezerszer érdemesebbek morálisan bármely más polgárnál (8.5.§). Ilyen márpedig nincs! Ebbôl a szempontból fontos, hogy
felidézzük a »járadékhajhász magatartással« (»rent-seeking behavior«), a »haveri kapitalizmussal« (»crony capitalism«), a »soha meg nem érdemelt és meg nem szolgált jövedelmekkel« (»unearned income«) (8.5.§), és a hasonló visszásságokkal elmondott
érveket, tapasztalati tényeket és megfigyeléseket is (pl.: 4.1.§, 8.5.§, 9.1.§, 9.5.§).
Ezek szintén fontos adalékkal szolgálnak a véletlenek, a szerencse, a balszerencse és a
társadalom mûködésének igazságossága, mint tisztességessége és a háttérigazságosság
összjátékával kapcsolatosan ebben a fejezetben ismertetett összefüggésekhez.
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10.1.§ Sorszerû véletlenek, természeti csapások,
a háttérigazságosság és a társadalmi katasztrófák
mérete

H

OGYAN KÜLÖNBÖZTETHETJÜK MEG A BALSZERENCSÉT AZ IGAZSÁGTALANSÁGOKTÓL?

HOGYAN VÁLNAK A SORSSZERÛ VÉLETLENEK EMBERI

VAGY TÁRSADALMI KATASZTRÓFÁKKÁ, a társadalom igazságtalan, tehát tisztesség-

telen mûködése révén? Egy bizonyos adottság (például fogyatékosság) és az abból
eredô társadalmi hátrányok és hendikep esetén mikor beszélhetünk igazságtalanságról
és mikor beszélhetünk természeti adottságokról? Egy természeti csapás okozta katasztrófa mikor kezelhetô balszerencseként és mikor válik társadalmi katasztrófává és igazságossági, mint tisztességességi problémává?
Az, hogy mit tartunk elkerülhetetlennek, természeti csapásnak, és mikor beszélünk
társadalmilag kontrollálható, vagy a társadalom és a politika mûködése által okozott
igazságossági problémákról sok esetben az aktuális technológiáktól, a dolgok és jelenségek interpretációjától, és az alkalmazott »politikai szintû igazságossági koncepciótól«
függ. (SHKLAR, 1990.)
E meglehetôsen szerteágazó problémakör érzékeltetésére, itt csak mintegy gondolatébresztôként, ismertetünk néhány példát arra, hogy a társadalom igazságos, tehát tisztességes mûködése, vagy annak hiánya, hogyan határozza meg azt, hogy egyes véletlenszerû, sorsszerû vagy természeti csapásszerû »eshetôségek« (»contingencies«) végsô soron
milyen mértékben és hogyan érintik az emberek életét. Másképp fogalmazva: hogyan
is alakulnak át társadalmi katasztrófákká vagy emberi tragédiákká bizonyos természeti
csapások, vagy sorsszerû, balszerencsés véletlenek a társadalom, a politika és a politikusok igazságtalan, tehát tisztességtelen mûködése révén. Az, hogy például egy-egy természeti katasztrófa milyen méretû társadalmi és emberi katasztrófává válik, csak részben
függ magától a katasztrófa mértékétôl; a társadalom mûködésének óriási a szerepe
abban, hogy egy adott méretû természeti csapás mekkora méretû társadalmi katasztrófához vezet.
A példák másik része a sokak által szintén sorszerûnek, illetve sorscsapásszerûnek
– azaz mi általunk cselekvéssel nem befolyásolhatónak gondolt – megbetegedési, halálozási mutatókra vonatkozik. Ezek kapcsán is látni fogjuk, hogy egy adott társadalom
népegészségügyi, megbetegedési, halálozási mutatói és számos más társadalmi probléma elôfordulásának a mértéke, a társadalom igazságos és tisztességes mûködésétôl,
vagy annak hiányától függ elsôdlegesen. Azaz: az »egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségei« nem olyanok, mint egy természeti csapás, aminek a bekövetkezését nem
tudjuk befolyásolni. Az, hogy hányan halnak meg idô elôtt, hányan betegszenek meg
elkerülhetô módon és a hasonló mutatók alakulása rajtunk, a döntéseinken és a társadalom tisztességes és igazságos mûködésén múlnak. (MARMOT, 2015a.)

A

MARTYA

SEN SZÁMOS MÛVÉBEN ELEMEZTE A SOK HALÁLOS ÁLDOZAT-

TAL JÁRÓ, HÍRHEDTTÉ VÁLT NAGY ÉHÍNSÉGEK OKAIT. Az egyik fô megálla-

pítása az, hogy sem az 1-5 millió halálos áldozattal járó 1943-as „nagy bengáli éhínségnek”; sem a 50-200 ezerre becsült halálos áldozattal járó etiópiai éhínségnek; sem a
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2-3 hónap alatt közel 100 ezer éhhalálhoz vezetô 1974-es bangladesi éhínségnek a fô oka
nem az volt, hogy ne állt volna rendelkezésre elegendô mennyiségû élelmiszer, hanem az,
hogy senki nem rendelkezett adekvát és tisztességes módon a rendelkezésre álló élelmiszer
tisztességes elosztásáról.
I

Az ismertté vált, tömeges halálozásokat okozó éhínségeket egyetlen egy esetben sem lehetett
megmagyarázni a rendelkezésre álló élelmiszer hiányával! Nyilvánvaló, hogy a konkrét áldozatok a számukra egyénileg rendelkezésre álló élelmiszer hiánya, vagy annak minôsége
miatt haltak éhen, de maga a tömeges emberi katasztrófát okozó éhínség nem az élelmiszer
hiánya, hanem a teljesen alkalmatlan elosztási mechanizmusok és a teljesen igazságtalan és
tisztességtelen társadalmi együttmûködésben megvalósuló cserearányok miatt alakulnak ki!3
Amartya Sen: Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation (1990)
I

Lehet, hogy vannak, akikben ilyenkor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy „jó, jó, de
mi közünk van a sok évtizede bekövetkezett és igen távoli bengáli, bangladesi vagy az
etiópiai tömeges éhínségekhez?” A lényeg nem a konkrét, több évtizede a messzi távoli
országokban bekövetkezett és már rég lezajlott éhínséghez való közvetlen személyes
kapcsolatunkban rejlik. Sokkal inkább ezeknek az emberi és társadalmi katasztrófáknak
a kapcsán a Sen által levont általánosítható következtetések azok, ami miatt ehelyütt
felidézzük az ezek elemzése alapján megfogalmazható alapvetô tanulságot: számos természeti katasztrófa, vagy arra visszavezetett jelenség valamekkora méretû emberi és
társadalmi katasztrófához is vezethet. Az azonban, hogy mekkora ez az emberi és társadalmi katasztrófa a legtöbb eddig ismert és feldolgozott esetben nemcsak a természeti
katasztrófa tényleges pusztításától, hanem az arra adott és ahhoz kapcsolódó emberi
és társadalmi válaszoktól függ. (SEN, 2009.)
Súlyos társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi problémák miatt a kisebb természeti katasztrófák is rendkívül súlyos emberi és társadalmi katasztrófákká alakulhatnak; míg a társadalom megfelelô, igazságos, tehát tisztességes mûködése a sokkal súlyosabb természeti katasztrófák által okozott emberi és társadalmi katasztrófák mértékét
képes igen jelentôs mértékben mérsékelni. (SEN és mtsai, 1999.)
Megjegyzendô, hogy ez a megállapítás analóg (és szorosan össze is függ) azzal a
korábban már említett gondolattal, hogy a fogyatékossággal élôk esetében az, hogy a
fogyatékosság, mint objektív állapot, mekkora mértékû társadalmi hátránnyá válik, nem
a fogyatékosságtól mint állapottól, hanem az azzal kapcsolatos társadalmi válaszoktól,
a társadalmi igazságosság intézményeinek mûködésétôl és általában is a társadalom
igazságos és tisztességes, vagy épp ellenkezôleg, igazságtalan és tisztességtelen mûkö-

3

Nem szószerinti idézet, hanem a fô üzenetek összefoglalása. A szöveg az üzenet fontossága miatt
került kiemelésre.
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désétôl függ. A fogyatékosság egy adottság és egy objektív állapot; hendikeppé, társadalmi hátránnyá a társadalom teszi. (WOLFF és mtsai, 2007.)
Ugyanezt a Sen által megfogalmazott általános tanulságot a New Orleansra 2005.
augusztus 30-án lecsapott Katrina hurrikán, annak áldozatai, valamint társadalmi igazságossági összefüggései kapcsán is le lehet vonni. (QUIGLEY, 2008.)

10.2.§ Az egészségi állapotot eleve meghatározó
társadalmi tényezôk és a háttérigazságosság

A

LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA , AZ ELKERÜLHETÔ MEGBETEGEDÉSEK
ÉS AZ ELKERÜLHETÔ KORAI HALÁLOZÁS SZINTÉN A HÁTTÉRIGAZSÁ-

GOSSÁG ÉS A VÉLETLEN ESHETÔSÉGEK KÖLCSÖNHATÁSAITÓL FÜGG.

Az, hogy
a természeti katasztrófák által elôidézett társadalmi katasztrófák mérete nagymértékben
a társadalom és a politika igazságos, tehát tisztességes mûködésétôl függ rendkívül fontos tanulsággal bír a legfontosabb – és sokak által tévesen afféle természeti csapásszerûnek hitt – társadalmi problémákra vonatkozóan is. Számos súlyos társadalmi igazságossági problémára – például az »egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségeire«
(»avoidable inequalities in health«), a szegénységre, a hajléktalanságra, a gyermekkori
szegénységre és éhezésre, a bûnözésre, az alkohol- és drogfogyasztásra, a csecsemôhalandóságra és a hasonlókra – ugyanis hajlamosak vagyunk úgy gondolni, mintha a
társadalom igazságos vagy éppen tisztességtelen mûködésének semmi köze nem lenne
ezekhez; és mintha valamiféle természeti törvényszerûség eredményeképp; s nem pedig
a társadalmi igazságtalanságokat okozó rossz emberi döntések következményeként állnának elô ezek a jelenségek. Amartya Sen éhínségekkel kapcsolatos elemzései, vagy a
Katrina hurrikánnal kapcsolatos elemzések világosan megmutatják, hogy nemhogy
ezek a súlyos társadalmi problémák, de még a látszólag nyilvánvalóan természeti katasztrófák miatt kialakuló emberi és társadalmi katasztrófák mérete is a társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség súlyos hiányosságaira vezethetôk vissza.
A korábbi fejezetekben (1.3–1.6.§§) már kitértünk a lakosság egészségi állapota,
»elkerülhetô megbetegedései« és »elkerülhetô korai halálozása«, ezek elkerülhetô egyenlôtlenségei; valamint az egyes súlyos társadalmi problémák elôfordulása, súlyossága,
megoszlásának szociális gradiens szerinti egyenlôtlenségei; továbbá a társadalom igazságos, tehát tisztességes mûködése, és ennek hiányosságai közötti szoros összefüggésekre. Mint kifejtettük, ezzel a problémakörrel ebben az írásban nem egészségpolitikai
vagy népegészségügyi okok miatt kell foglalkozni, hanem azért, mert a lakosság »elkerülhetô korai halálozását«, »elkerülhetô megbetegedéseit«, és ezek elkerülhetô, indokolatlan és »elfogadhatatlan egyenlôtlenségeit« leíró egészségi állapotmutatók – mint afféle
végkövetkezmény mutatók és indikátorok (»outcome measures«) – érzékenyen és pontosan jelzik, hogy az adott társadalom mûködése mennyire igazságos, tehát tisztességes,
vagy épp ellenkezôleg, mennyire igazságtalan, tehát tisztességtelen.
Az egészségpolitika és a népegészségügy szaknyelvén »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôknek« nevezett dolgok (»social determinants of health«)
(1.4.§) lényegében megfeleltethetôk, azonosak azokkal a dolgokkal, amelyeket a po-
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litikai filozófiai szinten Rawls »elsôdleges prioritású társadalmi javakként« (»primary
social goods«) (16.§), Martha C. Nussbaum pedig »központi jelentôségû capabilitykként«
(»central capabilities«) (17.§) ír le; s ezek társadalmon belüli igazságos, vagy igazságtalan megoszlása teljes mértékben a társadalom igazságos, tehát tisztességes vagy igazságtalan, tehát tisztességtelen mûködésétôl függ. (DANIELS, 2008.) Bárhogyan is nevezzük ezeket a dolgokat, ezeknek a társadalmon belüli megoszlása alapvetôen határozza
meg azt, hogy két, nagyjából azonos képességekkel és tehetséggel született embernek
mennyire tér el egymástól az életútja, élete, egészségi állapota, megbetegedései és az
élettartama – attól függôen, hogy milyen családba, és a társadalom melyik szociális,
jövedelmi, vagyoni csoportjába született bele. (GRAHAM, 2010.)
A korábbi, bevezetô részekben (1.3–1.6§§) az egészségi állapotmutatók, a társadalmi problémák és a társadalmi igazságosság összefüggéseit némileg elnagyoltan már
felvázoltuk – a fôbb összefüggések bemutatása céljából. Ebben a részben a véletlen eshetôségek és a »háttérigazságosság« kölcsönhatásainak, összjátékának bemutatása kapcsán újra fel kell idézzük az eddigieknél némileg részletesebben a korábban már vázolt
tényeket és összefüggéseket, ugyanis az egészség és a megbetegedések tipikusan azok
a kérdések, amelyekben a véletlen eshetôségek és a »háttérigazságosság« összjátékának
kulcsfontosságú a szerepe az egyes emberek élete, életútja, egészsége, betegsége és élettartama szempontjából.

I

DE KÍVÁNKOZIK, HOGY ITT IS FELIDÉZZÜK AZT A RICHARD WILKINSON ÁLTAL
BIZONYÍTOTT TÉNYT,

hogy lényegében az összes jelentôs társadalmi probléma és
egészségi egyenlôtlenségi probléma mérete, súlyossága, valamint a társadalom jóléte nem
elsôsorban az adott ország egy fôre jutó átlagos GDP-jétôl, hanem az akármekkora egy fôre jutó GDP társadalmon belüli megoszlásának egyenlôtlenségeitôl függ – legalábbis egy
közepesen fejlett vagy fejlett országban, ahol az egy fôre jutó GDP mértéke eléri a nagyjából 10 ezer USD-nek megfelelô összeget. (WILKINSON és mtsai, 2009.)
Adott GDP-vel rendelkezô országok között jelentôs különbségek lehetnek az összes
lényeges társadalmi és egészségi probléma tekintetében a GDP eloszlásának egyenlôtlenségei függvényében. Sôt, alacsonyabb egy fôre jutó GDP-vel rendelkezô, de igazságosabb,
tehát tisztességesebb mûködésû társadalmak releváns állapot mutatói lényegesen jobbak,
mint a sokkal magasabb GDP-vel rendelkezô, de a GDP-eloszlás tekintetében lényegesen
egyenlôtlenebb országok ilyen mutatói. (WILKINSON, 2005.) Mik is ezek a mutatók?
(a) A várható élettartam, azaz az, hogy hány évet élünk, illetve hány évvel halunk meg
korábban, mint nálunk igazságosabban, tehát tisztességesebben mûködô országok polgárai,
pusztán csak azért, mert oda születtünk, ahova születtünk. (b) Az egyes nagy népegészségügyi jelentôségû krónikus nem fertôzô betegségekben való megbetegedés valószínûsége,
illetve az ezekre visszavezethetô elkerülhetô halálozás; az elkerülhetô megbetegedések; elkerülhetô megrokkanás és fogyatékossá válás; (c) az elhízás; csecsemôhalandóság; a szüléssel,
terhességgel összefüggô anyai halandóság; (d) a bûnözés; a fiatalkorú bûnözés; a kábítószer
– és alkoholfogyasztás, és az egyéb addikciós szenvedélybetegségek; (e) a korai tinédzserkori
terhességek (ami a fiatal fiúk erôszakos cselekményeivel analóg társadalmi probléma); (f)
az öngyilkosság; a mentális betegségek; (g) a beszéd- és olvasási és matematikai készségek
különbségei és a hasonlók. (WILKINSON és mtsai, 2009.)
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Ezek a társadalmi problémák társadalomról társadalomra igen jelentôs mértékben változnak. Ezek elsôsorban attól függenek, hogy milyen a társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség mértéke és mekkora a GDP eloszlásának egyenlôtlensége. (MARMOT, 2015a;
WILKINSON és mtsai, 2009.) Magyarán, egy kevésbé igazságosan és tisztességesen
mûködô társadalom lakói csak azért halnak meg korábban; csak azért élnek a kevesebb
életévük alatt több évet betegségben; csak azért betegszenek meg nagyobb arányban és
nagyobb valószínûséggel; csak azért híznak el többen; csak azért lesznek közülük többen
öngyilkosok és depressziósok; csak azért lesznek közülük többen alkoholisták és drogfüggôk; csak azért lesznek többen valamilyen bûncselekmény áldozatai; és csak azért lesznek
közülük többen bebörtönözve, mint egy hasonló gazdasági fejlettségû, de tisztességesebben
és igazságosabban mûködô társadalom tagjai, mert abba az országba és társadalomba
születtek, ahova születtek; s mert ebben az országban a társadalom és a politika sokkal
igazságtalanabbul, tehát tisztességtelenebbül mûködik, mint abban a másik országban,
amellyel összehasonlítjuk. (WILKINSON és mtsai, 2009.)
Azt a Michael Marmot által bebizonyított tényt (1.4.§) is fel kell idézzük itt, hogy
(a) az egészségi és társadalmi problémák a társadalom összes rétegét (a leggazdagabbakat is) sújtják; (b) a társadalmi ranglétra minden egyes fokán lévô csoportra érvényes
az, hogy az adott csoport állapotmutatói jobbak, mint az eggyel alatta lévô csoporté,
és rosszabbak, mint az eggyel felette lévô csoporté; (c) továbbá ez, az egyes társadalmi
csoportok közötti különbség annál nagyobb, minél nagyobb az egyenlôtlenség az adott
társadalmakban. (MARMOT, 2015b.)
Ugyanakkor, az egyenlôtlen társadalmakban a leggazdagabb csoportnak is rosszabb
szinte az összes releváns állapotmutatója, mint egy igazságosabb, egyenlôbb és adott
esetben akár kisebb egy fôre jutó GDP-vel jellemezhetô országban. (WILKINSON,
1996.) Azaz az igazságtalanul, tehát tisztességtelenül mûködô társadalmakban a gazdagok és a rendszer közéjük tartozó haszonélvezôi is betegebbek:4 kevesebb évet élnek
egészségben; több évet élnek betegségben; több évvel korábban halnak meg; és az
egyéb társadalmi problémák elôfordulása is nagyobb a köreikben is, mintha egy igazságosabban, tehát tisztességesebben mûködô társadalomban élnének. Érdekes módon
kevés jele van annak, hogy ezt az információt az ilyen rendszerek haszonélvezôi ismernék, vagy megfontolnák. Pedig egészségükre válna! Például az egyik legmagasabb egy
fôre jutó GDP-vel rendelkezô USA lakosságának az összes jelentôs egészségi és társadalmi probléma esetében releváns állapot mutatója rosszabb, mint a nála lényegesen
kisebb, egy fôre jutó GDP-vel rendelkezô európai országoké. (MARMOT, 2015a;
HIMMELSTEIN és mtsai, 2002.) Vagy például Svédországban a társadalmi ranglétra
legalacsonyabb fokán álló csoportnál a csecsemôhalandóság, számos népegészségügyi
megbetegedés elôfordulása és a várható élettartam jobb, mint – a Svédországhoz képest
egyenlôtlenebbnek számító – Anglia legmagasabb társadalmi csoportjának azonos mutatói. (WILKINSON és mtsai, 2009.)
4

Azért ezzel a megfogalmazással élünk, mert azt akarjuk érzékeltetni, hogy nem minden gazdag a
rendszer haszonélvezôje vagy szekértolója, de a rendszer haszonélvezôi a gazdagok közé tartoznak.
Aki nem ide tartozik, de a rendszer szekerét tolja, az legfeljebb a rendszer kihasznált csatlósa vagy
balekja.
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SZEREPÉT a várható élettartam, az elkerülhetô halálozás, az elkerülhetô megbetegedések

és az életminôség különbségeiben. Ez azért fontos, mert ha az egészségi állapot csak
olyan tényezôktôl függene, mint az, (a) hogy a véletlen eshetôségeknek köszönhetôen
milyen genetikai-biológiai adottságokkal születtünk, (b) vagy, hogy milyen egyéni egészségkárosító életvitelt folytatunk teljes egészében a saját elhatározásainktól, döntéseinktôl
függôen – akkor lényegében a humanitárius segítségnyújtáson kívül a társadalom tagjainak semmilyen társadalmi szintû felelôssége és morális kötelezettsége nem állna fenn
egymás egészségével, egészségi ellátásával kapcsolatosan. Ezt a társadalmi szintû morális kötelezettséget az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôkre«,
és a társadalmi, jövedelmi, vagyoni egyenlôtlenségek és az egészségi állapot elkerülhetô
egyenlôtlenségei közötti összefüggésekre vonatkozó tudományos bizonyítékok és tények
alapozzák meg. (DANIELS, 2008.) Ezért is kell ezekkel bôvebben foglalkozni a társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség témaköre kapcsán.
Mindezekbôl eredôen egyáltalán nem meglepô, hogy bármely igazságtalan, tehát
tiszteségtelen mûködésû társadalomban, az aktuális status quo haszonélvezôinek igen
jelentôs üzleti, gazdasági, hatalmi és politikai érdekei fûzôdnek az egészséggel kapcsolatos társadalmi szintû, kölcsönösségen és reciprocitáson alapuló morális kötelezettségek, és az ezeket megalapozó tudományos evidenciák és tények tagadásához.
Az »egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségei« és a társadalmi egyenlôtlenségek,
valamint ezek összefüggéseinek a tagadásában érdekelt, üzleti érdekbôl finanszírozott,
„kételykufárok” és kételymûhelyek5 (ORESKES és mtsai, 2012) egyik támadási pontja
az, hogy az mind a társadalmi egyenlôtlenségeket, mind az egészségi állapot egyenlôtlenségeit végsô soron a különbözô társadalmi csoportok genetikai összetétele közötti
szisztematikus különbségek határoznák meg. Eszerint az, hogy a társadalom melyik rétegébe kerül valaki, az kizárólag csak attól függene, hogy mennyire kiváló, vagy menynyire rossz a genetikai állománya. Tehát mindenki pontosan azért lenne ott társadalmi
helyzetét tekintve, ahol van, mert pontosan oda való a génjei alapján, ahol most van.
Ezért fontos, hogy Richard Wilkinson, Kate Pickett, Michael Marmot, Angus Deaton
és a hasonló tudósok részletesen elemezték ezt a kérdést is, és megcáfolták a genetikai
állomány kizárólagos, illetve perdöntô jelentôségét. (MARMOT, 2015a; WILKINSON
és mtsai, 2009; DEATON, 2003, 2013.)
Természetesen nem arról van szó, hogy a genetikai tényezôknek egyáltalán ne lenne
szerepe az ember életpálya lehetôségeinek, életútjának és egész életének, egészségének,

5

A »kételykufárok« (»merchants of doubts«) és »kételymûhelyek« kifejezést, Naomi Oreskes (Professor of History and Science; University of California) 2012-ben, kifejezetten az üzleti érdekbôl
fenntartott, tudományosnak látszó „kételymûhelyekrôl” és „kételykufárokról” írt könyvébôl vesszük.
Már a könyv címe is beszédes: Merchants of Doubts: How a Handful of Scientists Obscured the
Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming. Érdekességképp említjük, hogy Naomi
Oreskes a társszerzôje Ferenc pápa egyenlôtlenségekrôl és klímaváltozásról kiadott pápai enciklikájának, illetve annak könyv formában kiadott változatának. (FERENC PÁPA és mtsai, 2015.)
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megbetegedéseinek az alakulásában. Ehelyett arról van szó, hogy a genetikai tényezôknek
nincs kizárólagos vagy mindent eldöntô szerepe (Pinker, 2002); továbbá egy igazságos,
tehát tisztességes politika és társadalom igen sokféle eszközzel és lehetôséggel rendelkezik
arra, hogy kivédje azt, hogy az olyan véletlen és sorsszerû eshetôségek, mint a genetikai
örökség igen súlyos társadalmi hátrányokká válhassanak. (VENKATAPURAM és mtsai,
2011; RUGER, 2010.)
Azt, hogy mit tudunk elérni az életben, hogyan alakul az életünk, mit tudunk megvalósítani a képességeinkbôl (»capability to be & capability to do«) (17.§) mind az olyan véletlenek, mint a genetikai örökségünk, mind pedig a »társadalom alapvetô struktúrájának«
(»basic structure«) (9.§) a mûködése és a »háttérigazságosság« (»background justice«) igen
jelentôs mértékben befolyásolja, akár a jó, akár a rossz irányokba. (NUSSBAUM, 2011;
RAWLS, 2001.) A társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség szempontjából ezért az
alapvetô feladat nem az, hogy az olyan tényezôkre mutogassunk, amelyeket úgysem tudunk
érdemben befolyásolni, hanem az, hogy mind azokon a dolgokon változtassunk, amelyeket
hatalmunkban áll megváltoztatni, annak érdekében, hogy az egyes véletlen, sorsszerû eshetôségek minél kisebb társadalmi hátrányt jelentsenek az érintettek számára. Ez a „társadalomra” vonatkozó, látszólag általános megjegyzés elsôdlegesen a közös ügyek elômozdítására megválasztott politikusok, és a társadalom által fenntartott kormányzat és állam morális
kötelességeire, és »morális és politikai legitimitásának« a feltételeire (13.3.§; 19.2.§) vonatkozik.
Naomi Oreskes, a Merchants of Doubts: How a Handful of Scientists Obscured the
Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming (2012) címû könyvében
»kételymûhelyeknek« és »kételykufároknak« hívja azokat a különbözô üzleti érdekcsoportok által finanszírozott (ál)tudományos mûhelyeket és (ál)tudósokat, akik a tudományos
módszerek eszköztárát és külsôdleges jegyeit felvonultató, kutatások, publikációk, konferencia- és médiaszereplések révén azzal foglalkoznak, hogy megbízóik üzleti érdekeinek
megfelelôen, folyamatosan tudományosnak tûnô kételyeket támasztanak, mindazon ismeretekkel, tényekkel, kutatási eredményekkel szemben, amelyek valamelyik megbízójuk
üzleti vagy hatalmi érdekeivel ellentétesek. Így aztán a dohányzás egészségkárosító és tüdôrákot okozó hatásairól, a klímaváltozás tagadásáig szinte mindenrôl folytattak kutatásokat, és publikáltak tudományosnak tûnô eredményeket ezek a kételykufárok és
kételymûhelyek; mégpedig valamely, az érvényes tudományos eredmények hiteltelenítésében üzletileg érdekelt vállalat, vállalatcsoport vagy politikai-gazdasági érdekcsoport finanszírozásában (pl. a dohányzás rákkeltô hatásának a tagadására vonatkozó áltudományos cikkeket a dohányipar finanszírozta). (ORESKES és mtsai, 2012.)
A »kételykufárok« hatását a média akarva, akaratlanul is felerôsíti a „szólaltassuk
meg mind a két felet” típusú természetes beállítódásával. A mûsorban ugyanis a valódi
tudományos tényekrôl beszámoló és érvelô valódi tudós, nagyjából azonos mûsoridôben
jelenik meg, mint a »kételymûhelyek« áltudományos nézeteit elôadó »kételykufár«, még
akkor is, ha mondjuk a tudományos közösség közel száz százalékának véleményével
egyebesik az, amit a valódi tudós mond. Napjainkban a globális klímaváltozás emberi
tevékenységre való visszavezethetôsége, vagy ennek tagadása kapcsán láthatunk, tapasztalhatunk hétrôl-hétre számos példát. (ORESKES és mtsai, 2012.)
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A »társadalmi, jövedelmi, vagyoni egyenlôtlenségek« – mint társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi probléma –, és az »egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségei« közötti igen szoros összefüggések tagadásához, az erre vonatkozó tudományos
eredmények és bizonyítékok hitelességének aláásásához, a kételyek keltéséhez és elterjesztéséhez szintén fontos gazdasági, üzleti és politikai, hatalmi érdekek fûzôdnek.
Ezért egy icike-picikét sem kell meglepôdni azon, hogy ezek a kérdések is a kételymûhelyek és a kételykufárok üzleti megbízásainak fontos „kutatási- és publikációs területét” jelentik. (WILKINSON és mtsai, 2009.)
A kételykufárok és kételymûhelyek által sugallt szociális darwinizmus szerû érvelés
szerint, már a társadalmi egyenlôtlenségek hátterében is meghatározó módon a genetikai
különbségek húzódnának meg, nem pedig társadalmi igazságtalanságok, tehát tisztességtelenségek. Ha pedig mind a »társadalmi, jövedelmi, vagyoni egyenlôtlenségek«,
mind az »egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségei« mögött szisztematikus genetikai
eltérések húzódnak meg, azaz mindazok szegényebbek és betegebbek, akik „gyárilag
hibások” (vagy „rossz magatartást tanúsítanak”, mert például: nem mozognak eleget,
elhíznak, egészségtelen ételeket esznek és hasonlók), akkor – legalábbis a »kételykufárok« sugalmazása szerint – nincs is társadalmi igazságossági, mint tisztességességi probléma és nincs is társadalmi szintû morális kötelezettségünk e társadalmi- és egészségi
egyenlôtlenségi problémákkal kapcsolatosan; s legfeljebb némi kis jótékonykodásra,
humanitárius segítségnyújtásra lehet szükség.
Wilkinson, Marmot, Pickett, számos más kutató elemzéseinek a fô tanulsága az,
hogy az egyes szomszédos európai országok közötti különbségek a várható élettartam,
az elkerülhetô halálozás, az elkerülhetô megbetegedések és a hasonlók esetében olyan
nagymértékû, hogy a legjobb értékektôl (mint biológiailag lehetségestôl) való igen nagy
eltéréseket az egyes populációk eltérô genetikai összetételével nem lehet meg magyarázni. Különösen érvényes ez két szomszédos ország esetében. Például Magyarország
versus Ukrajna vagy Magyarország versus Ausztria. Ráadásul egészen biztosra vehetô,
hogy addig, amíg az egészségi statisztikák „tiszteletben tartják” az országhatárokat,
addig a populációk genetikai összetétele nem.
Hasonló a helyzet az adott társadalmon belül az egészségi állapotban megfigyelhetô
extrém egyenlôtlenségekkel. Mint Michael Marmot rámutat: az, hogy egyes – egyébként kifejezetten fejlett országokban – „6-8 metró megálló alatt összesen húsz évvel, és
kilométerenként mintegy másfél évvel változzon a várható élettartam” abszurd és elfogadhatatlan. (MARMOT, 2005a.) Ez a különbség túl nagy ahhoz, hogy kizárólag genetikai okokkal lehessen magyarázni. De ha ez lehetséges lenne, akkor sem lehet belenyugodni abba, hogy akármilyen születési adottságok olyan mértékû társadalmi
hátrányokká alakulhassanak, mint mekkorává egyes országokban alakulnak.
Sok vagy kevés például 5 év várható élettartambeli különbség? És 20 év különbség?
Mekkora méretû problémák húzódhatnak meg a várható élettartam adott, látszólag
kicsi párévnyi méretû különbségei mögött? A sokak számára értelmezhetetlenül kicsi,
pár év várható élettartambeli különbség mögött is hatalmas problémák húzódnak meg.
Michael Marmot egy epidemiológiai modellezéssel azt igazolta, hogy már a látszólag kicsi, a várható élettartam 5 évnyi különbsége két kvázi azonos paraméterekkel leírható populáció között sokkal nagyobb, mint az elsôre tûnik. Marmot azt találta, hogy
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két azonos populáció között egy epidemiológiai modellben akkor lehet elôállítani 5 évnyi várható élettartambeli különbséget, ha az egyik populációból – megfelelô statisztikai
módszerekkel – „eltávolítjuk” az összes szívkoszorúér-betegséget és azok halálozásra
való hatását! Azaz a látszólag kicsi, vagy kicsinek érzett 5 évnyi várható élettartambeli
különbség mögött egy akkora méretû probléma húzódik meg, mint amekkorát az egyik
leggyakoribb halálozási okot jelentô szívkoszorúér-betegségek okoznak. (MARMOT,
2015b.) A várható élettartam 5 évnyi különbsége mögött olyan hatalmas méretû problémák húzódnak meg, amelyeket genetikai tényezôkkel nem lehet megmagyarázni.
Olyan genetikai örökség márpedig nincs, amivel meg lehetne magyarázni akár az országok közötti, akár az országon belüli különbségeket; akár pedig ezek összefüggéseit
a GDP társadalmon belüli eloszlásával. (GRAHAM, 2010.) Olyan genetikai tényezôk
pedig végképp nem léteznek, amelyek szigorúan betartják az egyes országok államhatárait.

A

MEGBETEGEDÉSEKHEZ VEZETÔ KÖZVETLEN OKOK ÉS E KÖZVETLEN OKOK
OKAI (»REASONS OF REASONS«). Tényleg az emberek „rossz magaviselete”, te-

hetô felelôssé az egészségi állapot társadalmak közötti és a társadalmon belüli egyenlôtlenségeiért? Azaz valóban csak az ismert megbetegedésekhez vezetô életmódbeli, életvitelbeli, táplálkozási, rendszeres testmozgási és hasonló tényezôk tehetôk felelôssé az
egészségi állapot társadalmak közötti jelentôs eltéréseiért és a társadalmon belüli egyenlôtlenségeiért? Mi az oka, hogy egyesek egészségkárosító életmódot folytatnak, míg mások
nem? Mi az oka, hogy egyesek egészségesen táplálkoznak, rendszeres fizikai aktivitást
folytatnak, míg mások nem? E kérdések lényege, hogy léteznek-e a megbetegedések életmódbeli közvetlen okainak mögöttes okai, s ha igen mik azok? Ezekre a kérdésekre adnak
választ az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôkre« (»social determinants
of health«) vonatkozó tények és ismeretek; melyek egyben meg is teremtik a kapcsolatot a
népegészségügyi, egészségpolitikai tények, érvek és koncepciók, valamint a társadalmi
igazságosság, tehát tisztességesség politikai filozófia szintû koncepciói között.
Miért fontos kérdés a megbetegedésekhez, korai halálozáshoz vezetô közvetlen okok
és e közvetlen okok okainak a problémaköre? A »genetikai, biológiai tényezôkön« kívül,
az egyéni egészségkárosító magatartások, az úgynevezett egészségtelen életmód az a másik
alternatív magyarázat, amely alkalmas lehet arra, hogy kizárólagosan az egyén felelôsségi
körébe sorolják a megbetegedésekért és az egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségeiért
való felelôsséget; s ezzel le is rázzák és ki is zárják egyesek a társadalmi szintû felelôsségeket
és morális kötelességeket egymás egészségi állapotáért és egészségi ellátásáért. Ha ugyanis
a megbetegedések – a »genetikai, biológiai tényezôkön« kívül – kizárólag az egyén „rossz
magaviselete” miatt alakulnak ki, akkor alapvetôen az egyén a felelôs a bajáért. Aki nem
akar beteg lenni, viselkedjen jobban! Ebben legfeljebb majd kaphat némi nevelési segítséget;
és ha az egészségnevelés ellenére is „rossz magaviseletet tanúsít, az az ô baja”.
Természetesen az ismert egészségkárosító magatartások, az egészségtelen életmódés életvitelbeli tényezôk jelentik a megbetegedések közvetlen okait. Azonban az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôkre« (»social determinants of health«)
(1.4.§) vonatkozó tudományos bizonyítékok és tények felhalmozódásával (MARMOT
és mtsai, 2005b) ma már pontosan tudjuk, hogy az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk« társadalmon belüli elfogadhatatlanul egyenlôtlen, igazságtalan,
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tehát tisztességtelen megoszlása jelenti azokat a mögöttes okokat, ami a megbetegedések közvetlen okainak, azaz az ismert életmód- és életvitelbeli okok oka (»reason of reasons«).
(WHO|Commission on Social Determinants of Health, 2008; MARMOT, 2015a.) Ezért
teljesen téves, vagy álságos, valamint inadekvát és alkalmatlan minden olyan próbálkozás,
amely az »egészségi állapotot elve meghatározó társadalmi tényezôk« társadalmon belüli igazságos, vagy igazságtalan, tehát tisztességtelen megoszlására, mint az »okok-okaira« – vonatkozó tényeket figyelmen kívül hagyva, kizárólag csak a közvetlen életvitel- és magatartásbeli
okokra fókuszál; s így próbálja lerázni magáról a népegészségügyi szintû problémákkal kapcsolatos társadalmi felelôsséget. Ez nemcsak téves és alkalmatlan megközelítés, de valójában
egy sajátos áldozathibáztató (»victim blaming«) gyakorlat is. (DANIELS, 2008.) Hogyan
kell ezt érteni?
Michael Marmot és Richard Wilkinson munkásságának az egyik rendkívül fontos
eredménye, hogy azt is bebizonyították, hogy az egészségi állapot romlása, a megbetegedések és az idô elôtti halálozás közvetlen okaként azonosított életmód, életvitel és
magatartásbeli tényezôk elôfordulása szintén szorosan a szociális grádiens szerint alakul.
Azaz az, hogy egy adott társadalmi csoport tagjai közül hányan és mennyit dohányoznak, isznak, hányan folytatnak mozgásszegény életmódot, hányan elhízottak, hányan
táplálkoznak egészségtelenül vagy rendszertelenül és hasonlók, igen nagymértékben
attól függ, hogy melyik társadalmi csoportba tartoznak. Minél feljebb van valaki a társadalmi ranglétrán, annál kevésbé jellemzôek rá ezek a megbetegedések közvetlen okaiként azonosított magatartás és életmódbeli tényezôk. (MARMOT és mtsai, 2005b;
WILKINSON, 2005.)
De ez nem minden. Marmot a brit közigazgatási, kormányzati tisztviselôk utánkövetéses vizgálatai (»Whitehall-studies«) során azt is bebizonyította, hogy adott egészségkárosító hatású életmódbeli tényezô (pl. adott mennyiségû cigaretta vagy alkohol)
tényleges megbetegítô hatása is függ attól, hogy a társadalmi ranglétra melyik szintjén
helyezkedik el az illetô. (MARMOT, 2005a.)
A társadalmi igazságossági problémákból a társadalmi hierarchián keresztül a megbetegedésekhez vezetô közvetlen okokat, és a megbetegedéseknek a „patomechanizmusát”
is sikerült azonosítani: a »relatív szegénység«, a »munkavégzés melletti szegénység«, a
»szégyenmentes élethez szükséges feltételek hiánya«, az önbecsülés társadalmi feltételeinek
a hiánya«, a »saját életünk feletti kontroll hiánya«, vagy a »munkavégzésünk feletti kontroll
hiánya« az, ami a társadalmi ranglétra különbözô szintjeivel arányos mértékben folyamatosan és krónikusan aláássa az érintett emberek önbecsülését, emberi méltóságát, továbbá krónikus stresszt okoz (amirôl ismert, hogy számos megbetegedés hátterében ez
húzódik meg). (MARMOT, 2015b; GRAHAM, 2011.) Fontos felfigyelni arra, hogy a
megbetegedések közvetlen okainak hátterében meghúzódó mögöttes okok és a vázlatosan
ismertetett megbetegítô mechanizmus rendkívül szorosan összefügg a politikai filozófia
szinten is megfogalmazott társadalmi igazságossági kérdésekkel. (DANIELS, 2008.) Például mint majd látni fogjuk, az »önbecsülés társadalmi alapfeltételei«, vagy a »szégyenmentes élet alapfeltételei« fontos alkotórészeit jelentik azoknak az »elsôdleges prioritású
társadalmi javaknak«, (16.§) amiknek az igazságos megoszlása, annak elvei, normái,
szabályai a fô kérdéskörét jelentik az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness)
politikai koncepciójának« is, de a Martha C. Nussbaum és Amartya Sen által kidolgozott
»capability approach«-nak is (17.§). (VENKATAPURAM és mtsai, 2011.)
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Ezek az eredmények azért fontosak és jelentôsek, mert
(i) egyrészt aláhúzzák az egymás egészségével kapcsolatos speciális morális kötelezettségeink és az ebbôl eredô speciális társadalmi szintû morális kötelezettségek jelentôségét (DANIELS, 2008);
(ii) másrészt felhívják a figyelmet arra is, hogy az igazságtalanul, tehát tisztességtelenül
mûködô társadalom, mint olyan saját maga jelenti a legfôbb elkerülhetô megbetegedési és elkerülhetô idô elôtti halálozási kockázatot (SCHRECKER és mtsai,
2015; MARMOT, 2015a);
(iii) harmadrészt pedig megmutatják azt is, hogy mekkora tévedés akár az egészség megôrzése, akár a betegségek megelôzése és akár a megbetegedések esetén kizárólag a
megbetegedések közvetlen egyéni okaira mutogatni és a társadalmi felelôsséget teljes
mértékben az egyénre hárítani; s ennek alapján kizárólag az egyéni életmódra, egyéni
kockázati faktorokra fókuszáló, egyéni szintû egészségnevelési és prevenciós programokat erôltetni, az egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk
teljes mértékû ignorálásával. Ez valójában a társadalmi igazságtalanságok »áldozatainak a hibáztatása« (»victim blaming«). (MARMOT, 2015a, 2015b.)

M

ÉLYREHATÓ KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁR AZ A FELIMERÉS, HOGY A MEGBETEGEDÉSEK KÖZVETLEN OKAINAK IS MEGVANNAK A MAGUK MÖGÖT-

TES OKAI, MELYEK A TÁRSADALMI EGYENLÔTLENSÉGEKBEN ÉS IGAZSÁGTALANSÁGOKBAN GYÖKEREZNEK.

Az »okok, okai« (»reason of reasons«) koncepciójának a
megfogalmazása, és az »okok okainak« az azonosítása és igazolása teljesen új alapokra
kell, hogy helyezze az egészségrôl, betegségrôl, egészségpolitikáról való gondolkodást, és
az egyéni szintû okokra és beavatkozáspkra fókuszáló klasszikus »biomedicinális szemléletet«. (WHO|Commission on Social Determinants of Health, 2008; MARMOT, 2015a.)
Kiderült, hogy nemcsak egyéni egészségi kockázatok, hanem társadalmi szintû kockázatok
is léteznek, s ebbôl eredôen messze nem elegendô, ha csak az egyéni kockázatokat kezelô
egyéni szintû prevenciós beavatkozásokra fókuszálunk, mert a társadalmi szintû kockázatokat csak társadalmi szintû kockázatkezelési módszerekkel és beavatkozásokkal lehet kezelni. Egyéni szinten legfeljebb a társadalmi szintû kockázatkezelés vétkes elmulasztásának
a következményeit lehet kezelni.
Az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôkre« vonatkozó tények
és ismeretek, valamint az »okok okaira« vonatkozó koncepció megteremti a közvetlen
kapcsolatot a társadalmi igazságosság, az »igazságosság politikai koncepciói« és az egészség, az »egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségei«, az »elkerülhetô megbetegedések«,
az »elkerülhetô idô elôtti halálozás« és a hasonló problémák között. (WHO|Commission
on Social Determinants of Health, 2008; DANIELS, 2008.)6 Ez a kapcsolat azért rend6

Megjegyzendô, hogy Magyarországon prof. dr. Klinger András demográfus, aki hosszú évekig a KSH
elnökhelyettese volt évtizedeken keresztül vizsgálta kistérségi mélységben a halandósági különbségek és
a szociális-kulturális tényezôk összefüggéseit. Számos publikációjában ô is hasonló eredményeket és következtetéseket közölt, s az elmúlt több, mint egy negyed évszázad politikusi mûködés „legnagyobb
dicsôségére” publikációival, és a mindenkori kormányzat számára tett javaslataival pártállástól függetlenül
egyik kormányzat sem foglalkozott érdemben, abban az értelemben, hogy érdemi és hathatós lépeseket
tett volna a kimutatott elfogadhatatlan egyenlôtlenségek és elkerülhetô korai halálozások vissza szorítására.
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kívül fontos, mert a leíró (deskriptív) típusú népegészségügyi adatok és statisztikák, e
kapcsolaton keresztül azonnal morális és normatív dimenzióba kerülnek.
A megbetegedések egyéni életvitelbôl és magatartásból származó közvetlen oki tényezôi
saját maguk is (sôt megbetegítô hatásuk is) »szociális gradiens« szerint alakulnak. (MARMOT,
2015b.) A közvetlen okoknak ezeket a mögöttes okait kell megváltoztatni ahhoz, ha egy társadalom egészségi állapotában, életminôségében, az »elkerülhetô megbetegedésekben«, az »elkerülhetô halálozásban« a »várható élettartam elkerülhetô különbségeiben«, a »várható, kényszerûen betegségben eltöltendô életévekben« és ezek különbségeiben; és általában az emberek
általános jólétében és boldogságában jelentôs javulást akarunk elérni. (WHO|Commission
on Social Determinants of Health, 2008; MARMOT, 2015a.)
Ha mindezt a népegészségügy és az »egészségi állapotot eleve meghatározó faktorok«
nyelvérôl le akarjuk fordítani a politikai filozófia nyelvére, akkor lényegében arról van
szó, hogy a társadalom mûködésének igazságosságát, tehát tisztességességét kell helyreállítani, vagy jelentôs mértékben javítani ahhoz, ha azt akarjuk, hogy a társadalomban
élô emberek hosszabb ideig éljenek, egészségsen éljenek, kevesebb évet kényszerüljenek
betegségben élni, továbbá boldogabban és jobb életminôségben éljenek. Amit Wilkinson,
Marmot és a hozzájuk hasonló tudósok az okok-okaiként azonosítottak, az mind elválaszthatatlanul fontos alkotóeleme az igazságosság bármely tisztességes politikai koncepciójának, illetôleg a társadalmon belül igazságosan, tehát tisztességesen megosztandó »elsôdleges prioritású társadalmi javaknak« (16.§), illetôleg »központi jelentôségû capabilityknek«
(»central capabilities«) (17.§).
Ahogyan a társadalom és a politikusok által csinált politika igazságtalan, tehát tisztességtelen mûködése az elsô számú, mindent átitató és rendkívül mélyreható megbetegedési, megnyomorodási és korai halálozási kockázati tényezô; úgy a társadalom és a
politika igazságos, tehát tisztességes mûködése az elsô számú, mindent átitató és rendkívül
mélyreható egészségvédô, életminôségjavító és jólét növelô tényezô. (SCHRECKER és
mtsai, 2015.) Ebben az értelemben a társadalom igazságos, tehát tisztességes, vagy épp
ellenkezôleg, igazságtalan, tehát tisztességtelen mûködésének a kialakításában jelentôs
szerepet játszó politika, a mindennapi közpolitikai folyamatok és az ezt alakító politikusok,
a kormányzat és az állami hivatalnokok tevékenységének tényleges tartalma és minôsége
az elsô számú egészségi, megbetegedési és halálozási kockázati faktor. Ez súlyos, elévülhetetlen és a politikusok által másra át nem hárítható személyes és általános erkölcsi felelôsséget is jelent egyben. (SCHRECKER és mtsai, 2015; BASU és mtsai, 2013.)
E gondolatkör lezárásaként újfent tisztázni szeretnénk, hogy azért kerülnek ennyire
elôtérbe ilyen, a társadalom és a politika igazságos, tehát tisztességes mûködését érintô
kérdéseknél az »elkerülhetô megbetegedésekre«, az »elkerülhetô idô elôtti halálozásra«,
az »egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségeire«, az »elkerülhetô mentális és függôségi
betegségekre«, az »elkerülhetô öngyilkoságokra« és a hasonló, népegészségügyi és társadalmi igazságossági problémákra vonatkozó egészségi állapotmutatók, mert ezek
azok az általában rendelkezésre álló, és az adott társadalom tagjainak állapotát jól leíró
mutatók és állapotjelzôk, amelyekben, mint cseppben a tenger megnyilvánulnak és
megfoghatóvá válnak a társadalom igazságos, tehát tisztességes, vagy épp ellenkezôleg,
igazságtalan, tehát tisztességtelen mûködésének a végsô következményei. Ezek a leíró
jellegû népegészségügyi állapotmutatók így, tulajdonképpen a társadalom és a politika
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mûködésének, valamint az ezt meghatározó politikusok és állami hivatalnokok
mûködésének az igazságosságát, tehát tisztességességét, vagy tisztességtelenségét jelzô
és mérô, normatív jellegû állapotmutatók is egyben.
Emellett az emberek élete, életpálya-lehetôségei, életminôsége és egész életútján át
fennálló »teljes körû normál funkcionálóképessége« (6.§; 16.§) alapvetôen függ attól,
hogy mégis milyen az általános egészségi állapotuk. (DANIELS, 2008; RUGER,
2010.) Több más mellett ezért is van kiemelt és központi morális és társadalmi igazságossági jelentôsége az egészséggel kapcsolatos ügyeknek (az emberi képességeket kiterjesztô, kibontakoztató oktatás mellett). Az egészség tulajdonképp egy olyan dolog,
amelynek a megléte a normál funkcionálóképesség mellett az elôfeltétele annak is, hogy
az emberek az összes többi számukra biztosított szabadsággal, joggal, lehetôséggel
teljesértékû módon tudjanak élni. Az, hogy ezekkel a szabadságokkal, jogokkal és lehetôségekkel egy bizonyos küszöbértéket meghaladó szinten tudjanak élni az emberek
azért fontos, mert ez az, ami lehetôvé teszi az emberhez méltó és a szabad emberhez
méltó életet. (VENKATAPURAM és mtsai, 2011.)
… az egészség határozza meg az ember összes többi képességének és lehetôségének a valós értékét, … azt, hogy mennyire képes kibontakoztatni képességeit, tehetségét, és mennyire képes
élni a lehetôségeivel saját életcéljai elérése és életének kiteljesítése érdekében… Egészségesnek
lenni annyit jelent, hogy az ember az összes többi képességével és lehetôségével élni tud életcéljai
elérése érdekében, és mint ilyen ez egyenértékû az emberi méltósággal… Az a szemlélet, amely
az egészséget, minden más képesség és lehetôség kibontakoztatásának elôfeltételeként kezeli,
az emberi méltóság, a szabadság, az emberek morális értelemben vett egyenlôségének eszméiben
gyökerezik.
Sridhar Venkatapuram: Health Justice (2011)

10.3.§ A születés szerinti társadalmi helyzet,
a veleszületett képességek, a szerencse
és a balszerencse
Ahhoz, hogy egy adott személy sikeres életet építsen fel magának fontos, hogy meg legyen
gyôzôdve arról, hogy mindenki a saját sorsának irányítója. Ahhoz viszont, hogy egy sikeres
társadalmat építsünk fel, legalább ugyanilyen fontos, hogy mélyen meg legyünk gyôzôdve
arról, hogy senki sem maradhat magára a saját sorsa megoldását illetôen.
Duncan Watts: Everything Is Obvious (Once You Know the Answer):
How Common Sense Is Nonsense (2012)

A

Z IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJA A POLGÁROK TELJES ÉLETÚTJÁRA KIHATÓ, »EL NEM FOGADHATÓ EGYENLÔTLENSÉGEKRE« FÓKUSZÁL.

Az elôzô részek fényében talán jobban érzékelhetô, hogy mi is a mélyebb értelme és jelentôsége annak, hogy a »társadalom alapvetô struktúrája« (»basic structure«) és a »háttérigazságosság« (»background justice«) képezi az »igazságosság politikai koncepciójának«
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az elsôdleges tárgyát (9.§; 20.3.§). A társadalomba beleszületett polgárok életét, életminôségét és életútját, valamint a polgárok közötti, teljes életútra kiható »el nem fogadható
egyenlôtlenségeket« több, egymással sajátos kölcsönhatásban, összjátékban lévô tényezô
együttes hatása határozza meg:
(i) egyrészt a minden egyes gyermekkel veleszületett adottságok, tehetségek, képességek;
(ii) másrészt az emberi élet eshetôségei, a véletlenek, a szerencse és a balszerencse;
(iii) harmadrészt a »társadalom alapvetô struktúrája« és a »háttérigazságosság«.
Egy társadalom akkor tekinthetô igazságosnak, mint tisztességesnek, ha a »társadalom
alapvetô struktúrája« és a »háttérigazságosság« (9.§) az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak« (16.§), illetve a »központi jelentôségû capabilityk« (17.§) »tisztességesen elegendô
küszöbszint feletti« biztosításával, és az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« alkalmas megszervezésével és fenntartásával:
(a) elôsegíti a »születéskori természetes képességeink, adottságaink és tehetségünk«, továbbá a »két erkölcsi képességünk« (»two moral powers«) (6.3.§; 14.§; 16.§) lehetô legmagasabb szintû kibontakoztatását, és magas szintû gyakorlását az »egész
életútunkon át«;
(b) elôsegíti a lehetô legmagasabb szintû »teljes körû normál funkcionálóképességünk«
(6.§; 14.§) elérését, folyamatos fejlesztését, megôrzését és szükség szerinti helyreállítását az »egész életútunkon át«;
(c) továbbá minimalizálja az eshetôségeknek (»contingencies«), a véletleneknek (»chances«),
a szerencsének (»luck«) (és szerencsétlenségeknek, a balszerencsének), valamint a
»társadalmi-gazdasági egyenlôtlenségeknek« a polgárok teljes életútjára kiható nemkívánatos hatásait, következményeit.
A »társadalom alapvetô struktúrája« és a »háttérigazságosság« az, ami az emberi élet
eshetôségeivel, a véletlenekkel, a szerencsével, a balszerencsével, és az ember veleszületett
adottságaival, tehetségével, képességeivel sajátos összjátékban, kölcsönhatásban alapvetôen meghatározza a társadalomba beleszületett gyermekek és a polgárok egész életútra vonatkozó életpálya-lehetôségeit, életpályáját, az egyes életutak egyenlôtlenségeit,
és ezzel összefüggésben a polgárok életútra vetített jövedelmét, életminôségét, egészségét, de még azt is hogy mennyi ideig élünk, és ebbôl mennyit kényszerülünk betegségben élni.
Másképp fogalmazva, egy dolog az, hogy milyen az a természeti környezet, amibe
beleszületünk, milyen az a társadalmi környezet, amibe beleszületünk, milyen képességekkel, tehetséggel, adottságokkal születünk, s mennyire vagyunk szerencsések, illetve
balszerencsések az életünkben. Mégis – e tényezôket állandónak véve – teljesen más
és más életünk, életpályánk lehet, attól függôen, hogy abban a társadalomban, amelybe
beleszülettünk, mennyire igazságos, tehát tisztességes, (vagy igazságtalan, tehát tisztességtelen) a politikusok által „csinált politika” és a társadalom mûködése, a »társadalom alapvetô struktúrája« és az annak révén érvényesülô »háttérigazságosság«.
Az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója« a
»társadalmi esélyek és lehetôségek« egyenlôtlenségeibôl (14.2.§) eredô, és a polgárok
teljes életútjára kiható, »el nem fogadható egyenlôtlenségeire« (14.2.§; 16.2.§; 18.5.§)
fókuszál; s ezeket a teljes életútra kiható egyenlôtlenségeket, a megfelelô »elsôdleges prioritású társadalmi javak« indexével határozza meg (16.§). Három típusba sorolhatjuk
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be azt a sokféle véletlent, eshetôséget és körülményt, amely a polgárok teljes életútra
vonatkozó életpálya lehetôségeire akár igen jelentôs mértékben is kihathat:
(i) a származás szerinti társadalmi környezet (osztály), amelybe beleszületnek és
amelyben felnevelkednek;
(ii) a veleszületett képességek, adottságok, tehetség és az ezek kibontakoztatására rendelkezésére álló és ténylegesen igénybe vehetô, kihasználható valós lehetôségek;
(iii) az egész életúton át elôforduló eshetôségek, a véletlenek, a szerencse, a balszerencse, vagy a szerencsétlenségek (például betegségek, balesetek, sérülések, kényszerû,
nem önkéntes munkanélküliség, gazdasági válság és hasonló a polgárok sorsát,
életútját meghatározó, de rajtuk kívül álló, és általuk nem befolyásolható körülmények).
Mint már említettük, mindezek a társadalmi vagy természeti jellegû eshetôségek, véletlenszerûségek, valamint a szerencse, a balszerencse és a szerencsétlenségek még egy »jól elrendezett társadalomban« (7.§) is rendkívül mélyre ható és mindent átható módon befolyásolják az emberek életkilátásait és életét. Ezekbôl az eshetôségekbôl, véletlenszerûségekbôl
természetesen még nem következik nyílegyenesen az, hogy pontosan milyen igazságossági
elveket, normákat kell tartalmazzon a »társadalmi igazságosság politikai koncepciója«, valamint, hogy ezek az elvek és normák egészen pontosan milyen rendszert alkossanak. Az
viszont remélhetôen jól érzékelhetô, hogy szükség van valamilyen társadalmi igazságossági
elvekre, normákra; mégpedig olyanokra, amelyek együttesen, egyetlen koherens rendszert
alkotva képesek mérsékelni az »eshetôségek« (»contingencies«), a véletlenszerûségek
(»chances«), illetve a szerencse (»luck«) és a különbözô szerencsétlenségek »társadalmigazdasági egyenlôtlenségeket« (»social & economic inequalities«), és »társadalmi hátrányokat« (»social disadvantages«) felerôsítô hatásait.
Ha (a) nem veszünk tudomást azokról az emberek életkilátásait és egész életét
érintô »társadalmi-gazdasági egyenlôtlenségekrôl«, amelyek a különbözô eshetôségek,
véletlenek és a szerencse, illetve a balszerencse miatt alakulnak ki; (b) ha hagyjuk hogy
ezek teljes mértékben kifejthessék hatásaikat az emberek életére és így az egyenlôtlenségek akár extrém mértékben is felerôsödjenek; (c) és ha mindeközben elmulasztjuk
azt, hogy intézményesítsük mindazokat a normákat és szabályokat, amelyek a »háttérigazságosság« és a társadalmi igazságosság mint tisztességesség generációkon át történô
fenntartásához és megôrzéséhez szükségesek; (d) akkor valójában nem vesszük komolyan azt a fundamentális alapelvünket, hogy a »társadalom a szabad és egyenlô polgárok
társadalmi együttmûködésének a reciprocitáson és kölcsönösségen alapuló tisztességes
rendszere« kell, hogy legyen. (RAWLS, 2001, 2005.)
A fent részletezett, és a társadalom minden egyes polgárának az életútját és egész
életét, alapvetôen befolyásoló három esetlegesség (hova születünk, milyen tehetségekkel,
adottságokkal születünk, és mennyire vagyunk szerencsések az életben), valamint ezeknek a társadalmi igazságosság fennálló rendszerével, azaz a »társadalom alapvetô struktúrájának« és a »háttérigazságosságnak« a minôségével való összjátéka, illetve ezek kölcsönhatásainak együttes eredôje határozza meg, hogy ténylegesen milyen akadályok
és lehetôségek mellett »mit tudunk elérni és megtenni« (»capability to do«), és »mivé
tudunk válni« (»capability to be«) (17.§) adott képességekkel, tehetséggel az életben.
(NUSSBAUM, 2011; SEN, 2009; RAWLS, 2001.)
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Az „élet lottója” és a »háttérigazságosság« összjátékának, kölcsönhatásainak együttes
eredménye már azt is meghatározza, hogy egyáltalán mit akarunk elérni az életben, azaz
egyáltalán milyen célokat tûzünk ki magunk elé, milyen ambíciókat érzünk reálisnak, s
milyen önbizalommal, magabiztossággal és energiával próbáljuk megvalósítani ezeket az
adott fennálló rendben és létezô status quóban reálisnak gondolt céljainkat. Ez a Sen
által »adaptív preferenciaként« leírt társadalmi igazságossági jelentôségû pszichológiai jelenség. (SEN, 1999.) Az életkilátásainkat, lehetôségeinket igyekszünk reálisan, a társadalom rendszerében elfoglalt helyzetünk alapján értékelni. A céljainkat, ambícióinkat
pedig azokhoz a valósnak és ténylegesen kihasználhatónak gondolt lehetôségeinkhez próbáljuk igazítani, amelyeket reálisan elérhetônek, hozzáférhetônek, kihasználhatónak értékelünk. Súlyos társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi problémát jelent, és igazságtalan, tehát tisztességtelen politikai, társadalmi mûködésre utal az, amikor egy szegény,
vagy bármely más okból (például etnikai, vallási kisebbség) hátrányosabb helyzetû családba született tehetséges gyermek nem olyan célokat, ambíciókat és életterveket alakít
ki a saját jövôjére, életpályájára vonatkozón, amelyek a veleszületett természetes képességei, tehetsége, adottságai alapján tekinthetôk racionálisnak és reálisnak; hanem olyan,
erôsen behatárolt és redukált célokat, ambíciókat, életterveket alakít ki, amelyeket nem a
képességei, hanem a kedvezôtlen társadalmi, gazdasági, szociális körülményei, s valós és
beszûkült »társadalmi esélyei és lehetôségei« alapján gondol „reálisnak”, „racionálisnak”.
(SEN, 2009; NUSSBAUM, 2006; RAWLS, 2001.)
Egy ilyen rendszerben – miközben minden egyes gyermek tehetséges –, elfogadhatatlanul magas a »fel nem ismert tehetségek«, illetve a »felismert, de nem támogatott tehetségek« aránya és a tehetség társadalmi szintû elpazarlása, eltékozlása (»waste of talents«).
Mint már írtuk: ez elsôdlegesen igazságtalansági, tehát tisztességtelenségi probléma, s
az egyének megfosztása a valós lehetôségektôl, esélyektôl és reményektôl, s attól, hogy
»teljes körû normál funkcionálóképességét« (6.§; 16.§) a lehetô legmagasabb szinten kibontakoztathassa és gyakorolhassa életében. Emellett mindez, súlyos társadalmi hatékonysági és versenyképességi probléma is egyben. (BARR, 2001, 2012; és mtsai, 2005,
2011.)

C

ÉLJAINK, LEHETÔSÉGEINK, REMÉNYEINK VAGY REMÉNYTELENSÉG ÉRZÉSEINK NEM CSAK ATTÓL FÜGGENEK, HOGY TÉNYLEGESEN MILYENEK A

TÁRSADALOM RENDSZERÉBEN LÉVÔ POZÍCIÓINK, és ténylegesen milyen társadalmi
egyenlôtlenségek sújtanak minket. Ezek, az önmagunk helyzetére és lehetôségeire vonatkozó értékeléseink és érzéseink attól is függnek, hogy mindeközben, a tényleges
mûködés szintjén – függetlenül a deklarált értékektôl és normáktól – ténylegesen milyen
az a társadalmi igazságossági koncepció, ami érvényesül és ez hogyan határozza meg a
ténylegesen érvényesülô »háttérigazságosságot«, köztük a számunkra ténylegesen elérhetô,
hozzáférhetô és kihasználható társadalmi esélyeinket, lehetôségeinket és jogainkat.
A hangsúly itt a ténylegesen érvényesülô igazságosságon, a ténylegesen elérhetô és kihasználható lehetôségeken és a jogaink és lehetôségeink valós értékén van. A ténylegesen
érvényesülô igazságosság, a ténylegesen kihasználható lehetôségek és a jogok és lehetôségek
valós értéke, igen sokszor igen jelentôs mértékben eltér a deklarált igazságossági normáktól
és deklarált jogoktól és lehetôségektôl (14.2.§; 15.1.§). Minél kevésbé tisztességes és igaz-
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ságos egy társadalom mûködése, annál nagyobb lehet ez az eltérés. A jogok és a lehetôségek valós értékét értelemszerûen a ténylegesen érvényesülô és használható jogok és lehetôségek adják meg. Az emberek ehhez igazítják céljaikat, preferenciáikat és ambíciójukat.
Itt, most csak utalunk arra, hogy Amartya Sen például, »adaptív preferenciaként« írja le
azt a jelenséget (3.4.§, 4.1.§, 5.7.§; 16–17.§§), hogy kívülrôl szemlélve akár egészen
tûrhetetlen és igazságtalan körülményekhez is képesek az emberek oly módon alkalmazkodni, hogy elérendô céljaikat, preferenciáikat, ambíciójukat hozzáigazítják az általuk valóságosnak és reálisnak ítélt lehetôségekhez, körülményekhez. (SEN, 1999.)
Egy igazságtalanul, tehát tisztességtelenül mûködô társadalomban, amelyben például a minôségi oktatáshoz, valamint a felsôoktatáshoz való hozzáférés rossz, súlyos
»társadalmi mobilitási« problémát okoz az a tény, hogy a tanulással és a továbbtanulással – mint a társadalmi felemelkedés és a társadalmi esélyteremtés fontos intézményeivel – kapcsolatos ambíciók szociális gradiens szerint alakulnak. (BARR, 2012.)
Azaz, egy gyermek – bármilyen tehetséges legyen is –, annál esélytelenebbnek, ítéli bejutását a minôségi oktatásba, és a minôségi felsôoktatásba, minél alacsonyabb társadalmi
rétegbôl származik. Ez súlyos hozzáférési és tényleges részvételi probléma forrása lehet.
Súlyosbítja a helyzetet, hogy társadalmi-jövedelmi csoportonként (»socio-economic
groups«), szociális gradiens szerint és a szülôk iskolai végzettsége szerint szisztematikusan eltérô az is, hogy mekkora értéket tulajdonít valaki az oktatásnak és a tanulásnak,
továbbtanulásnak és a tudásnak; továbbá mit képzel arról, hogy mennyire nehéz bejutni
és elvégezni egy-egy minôségi képzési programot. (BARR, 2001.)
Összességében: minél alacsonyabb társadalmi-jövedelmi csoportba születik egy bármily tehetséges gyermek, annál kisebb az ambíciója, annál nehezebbnek hiszi a minôségi
oktatásba való bejutását és azt, hogy azt el is képes végezni; továbbá annál kisebb valós
értéket tulajdonít a tudásnak – különösen akkor, ha nincs diplomás a családban. Az
érintettek a származásuk és társadalmi helyzetük függvényében szisztematikusan túlértékelik a tanulás, továbbtanulás személyes terheit és költségeit, míg szisztematikusan
alulértékelik annak hasznait, elônyeit. (BARR és mtsai, 2011.)

H

A TEHÁT EGY OLYAN, SÚLYOS EGYENLÔTLENSÉGEKKEL TERHELT TÁRSA-

amely (a) nem tesz semmit az alacsonyabb társadalmi-gazdasági csoportokból (»socio-economic groups«) származó tehetséges gyermekek tehetségének
felismerése és kibontakoztatása, valamint az ilyen gyermekek minôségi oktatáshoz való hozzáférése és a minôségi oktatásban való tényleges részvétele érdekében; (b) nem tesz semmit
a tanulás, továbbtanulás valós értékének a megismertetéséért; (c) nem tesz semmit az ilyen
gyermekek képességeinek, tehetségének felismeréséért, ambícióinak a felkeltéséért és tehetségének gondozásáért; (d) s nem tesz semmit azért, hogy az ilyen gyerekek kellô idôben
megfelelô súlyt fektessenek a majdani felvételihez szükséges jó tanulmányi eredmények elérésére;7 – akkor önmagában ez a nem cselekvés (mint minden jóra való restség) igen súlyos

7

DALMAT VESZÜNK,

Már több évvel a felvételi elôtt jó döntéseket kell, hozni például a fakultációs tárgyak választásáról,
ami különösen nehéz és fogós döntéselméleti problémákat rejt magában) lévén, hogy ez már egy „elôpályaválasztási döntés”, amely kifejezetten meghatározza a késôbbi továbbtanulási és pályaválasztási
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»társadalmi-mobilitási« problémák és társadalmi bajok forrásává válhat és a tehetségek tömeges eltékozlásához vezet.
Másutt részletesen kifejtettük, hogy a »társadalmi mobilitás« beszûküléséhez vezetô
társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi problémák, egyben súlyos össztársadalmi hatékonysági és gazdasági-, társadalmi versenyképességi problémák is – mégpedig
a szociális gradiens szerinti kontraszelekció felerôsítése miatt. (BARR, 2001.) A társadalomnak az az alapvetô érdeke ugyanis, hogy minden tehetséges gyermek a lehetô
legmagasabb szinten tudja kibontakoztatni képességeit, függetlenül családi hátterétôl,
szociális helyzetétôl, nemétôl, etnikumától és a hasonló irreleváns tényezôktôl. (BARR
és mtsai, 2011.) Az egyáltalán nem a társadalom érdeke, hogy miközben a szegényebb
hátterû tehetséges gyermekek nem tanulnak tovább, aközben a gazdagoknak még a tehetségtelen gyerekei is továbbtanuljanak az adófizetôk költségén. Egy ilyen igazságtalanul és tisztességtelenül mûködô társadalom elveszti versenyképességét is, és hosszabb
távon degenerálódik, elkorcsosul. Félreértés ne essék, a fô problémát nem a gazdagok
kisebb képességekkel megáldott és tehetségtelenebb gyerekeinek a képzése jelenti,
hanem az, ha mindeközben az alacsonyabb társadalmi-jövedelmi csoportokba született
tehetséges gyermekek kiszorulnak a minôségi képzésbôl; sôt már az erre irányuló ambícióik kifejlôdését is elfojtja a rendszer.
Az olyan hatalom és kormányzat pedig kifejezetten súlyos és nehezen reparálható
károkat okoz a társadalomnak és a társadalomban élô, ôt eltartó polgároknak, amelyik
nemhogy semmit nem tesz a »társadalmi mobilitás« javításáért, de még aktívan meg is
téveszti a gyermekeket, a fiatalokat és a családokat olyan hamis propagandával, mely
szerint állítólag „nem érdemes továbbtanulni”, mert állítólag „nincs szükség annyi diplomásra”, vagy mert, állítólag a „diplomások úgyis munkanélküliek lesznek”.
Ezeket a téves és megtévesztô információkat ugyanis szintén szociális gradiens szerint, azaz a társadalmi-gazdasági csoportok egymásra épülô hierarchia szintjeivel arányosan hiszik el, vagy utasítják el a társadalom különbözô csoportjaiba tartozó polgárok. Minél alacsonyabb társadalmi-gazdasági csoportba tartozik valaki, annál jobban
hajlik arra, hogy el is higgye azokat a megtévesztô, téves és hamis információkat, amelyeket, ha elhisz és komolyan vesz, akkor mintegy önkéntesen zárja el saját maga (vagy
döntési alternatívákat és lehetôségeket (9.7.§). Emellett több éven át kifejezetten jó tanulmányi eredményeket kell elérni, amely egy rossz oktatási rendszerben csak azoknak sikerül, akik képesek a gyermekeiket külön tanárhoz járatni, vagy egyéb módon pótolni az oktatási rendszer hiányosságait. Nyilvánvaló, hogy ez is szociális gradiens szerint alakul. A gazdagoknak több lehetôségük van az
iskolarendszer hiányosságaiból eredô hátrányok kivédésére, mint a szegényebbeknek. Súlyos, és a társadalmi-gazdasági helyzettel szisztematikusan összefüggô hozzáférési problémát okoz az is, hogy a
tehetséges gyerekek képesek legyenek egyáltalán jó felvételi és pályaválasztási döntéseket hozni, és az
is, hogy „idôben kapcsoljanak” és megfelelô, jó tanulmányi eredményeket érjenek el éveken keresztül
több tárgyból is. (ROSENHEAD, 1992.) Bizonyos tapasztalatok szerint a legnagyobb súlyt a matematikai eredmények javítására kell fektetni, mert az e téren jelentkezô lemaradást lehet a legnehezebben
korrigálni, s ebben az értelemben a rossz minôségû matematika oktatás súlyos felsôoktatási hozzáférési
problémát okozhat, illetôleg a társadalmi mobilitás egyik legsúlyosabb gátjává válhat (BARR és mtsai,
2011); tegyük hozzá: a rossz minôségû, alkalmatlan iskolai nyelvoktatással párosuló, irreális és megalapozottság nélküli nyelvvizsga követelmények elôírásával együtt.
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gyermekei, unokái) elôl a »társadalmi felemelkedés« lehetôségét és zárja ki magát (vagy
gyerekeit, unokáját) az ebbôl eredô összes elônyökbôl (például: többszörös életútra
vetített jövedelem, jobb munkaerôpiaci pozíció, jobb életminôség, jobb egészségi állapot, kevesebb betegségben töltött életév, hosszabb élettartam). (BARR és mtsai, 2011.)
Diplomás munkanélküliség, mint olyan – ha létezik egyáltalán –, akkor elenyészô
(1-3%), és összehasonlíthatatlanul alacsonyabb, mint a nem diplomások körében tapasztalható munkanélküliség (20-30%). Ráadásul a diplomások életútra vetített jövedelme 1,5-2,5-szerese a nem diplomásokénak. (BARR és mtsai, 2011.) A képzettség
szintje szorosan összefügg a betölthetô pozíciókkal, az egyén munkaerôpiaci tárgyalási
pozícióival, az elérhetô, realizálható életútra vetített jövedelmekkel, a saját munkavégzés
feletti kontroll lehetôségeivel, az »önbecsülés társadalmi feltételeinek« a meglétével és számos olyan, az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôvel« (1.4–1.6.§§;
10.2.§), amely alapvetôen határozza meg a polgárok »teljes körû normál funkcionálóképességének« szintjét (16–17.§§); továbbá az egészségi állapotot, a megbetegedési és halálozási valószínûségeket, az egészségben és a betegségben töltött életévek számát és az
életminôséget.
Minél magasabb képzettségû, tudású és iskolai végzettségû valaki, annál nagyobb
a valószínûsége, hogy jobb állásban, jobb munkaerôpiaci pozíciókkal, magasabb életjövedelemmel, egészségesebben, jobb életminôségben és hosszabb ideig él. (BARR és
mtsai, 2011.) Ez az egyik fontos oka annak, hogy az egészség mellett a „jó minôségû”
és alkalmas oktatási rendszernek, és az oktatásnak, a tanulásnak és a továbbtanulásnak
általában is kiemelt morális jelentôsége és társadalmi igazságossági jelentôsége van,
mert ez teszi lehetôvé azt is (az egészség megôrzése, vagy helyreállítása mellett), hogy
az összes többi joggal, lehetôséggel minél jobban képesek legyünk élni.
Vegyük észre, hogy a »társadalom alapvetô struktúrája« (»basic structure«), és az
általa érvényesülô »háttérigazságosság« (»background justice«) (9.§), mint a fennálló
társadalmi, gazdasági, politikai rend, nem egyszerûen csak a már létezô egyéni életcélok, elvárások, ambíciók, vágyak és szükségletek kielégítését segíti elô, támogatja, vagy
akadályozza; hanem már arra is alapvetô hatással van, hogy egyáltalán ki milyen életcélokat tart reálisan elérhetônek, ki milyen életcélokat tûz ki maga elé és ki, milyen ambíciókat, vágyakat táplál magában a jövôre vonatkozóan. Minél nagyobb az egyenlôtlenség egy társadalomban, illetve minél tisztességtelenebb, igazságtalanabb és
diszkriminatívabb egy társadalom mûködése, annál nagyobbak a különbségek társadalmi rétegenként a reálisnak értékelt ambíciók, elvárások, vágyak és életcélok tekintetében is, de ezek elérésében, realizálhatóságában is. Ez fordítva is igaz: minél igazságosabb és tisztességesebb a társadalom mûködése, annál kisebbek a társadalmi rétegek
szerinti különbségek a reális ambíciók, elvárások, vágyak és életcélok kitûzése és tényleges realizálhatósága tekintetében. (SEN, 1999.)

V

ELÜNK SZÜLETETT ÉS A TÉNYLEGESEN REALIZÁLT ADOTTSÁGAINK, KÉPESSÉGEINK ÉS TEHETSÉGÜNK KÖZÖTT JELENTÔS AZ ELTÉRÉS. A velünk

született tehetséget, képességeket és intelligenciát nem tekinthetjük úgy mintha állandó
és változatlan kapacitású, természetes és evidens módon mindig rendelkezésünkre álló
„tôkénk” lenne. Egyrészt ténylegesen lehetetlen minden adottságunkat, tehetségünket
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kibontakoztatni és kihasználni a legideálisabb körülmények között is. Léteznek tehát
„objektívnek”, pontosabban a társadalmi igazságosság szempontjából neutrálisnak tekinthetô korlátok, amelyek miatt a számtalan velünk született képességbôl, csak viszonylag keveset tudunk kibontakoztatni. Másrészt viszont – mint fentebb kifejtettük
– a társadalmi környezet, a társadalom mûködésének igazságossága, tehát tisztességessége, (vagy épp ellenkezôleg igazságtalansága, tehát tisztességtelensége), a »társadalom alapvetô struktúrája« és a »háttérigazságosság« rendszere pedig alapvetôen határozza meg nemcsak azt, hogy milyen képességeinket és milyen színvonalon tudjuk
kibontakoztatni, de még azt is, hogy egyáltalán milyen életcélokat és célokat tûzünk ki
magunk elé, és milyen ambíciókat építünk fel magunkban.
Tehetségünk, képességeink, adottságaink pusztán lehetôségeket jelentenek. Az,
hogy mennyire tudunk élni ezekkel, mennyire tudjuk ezeket a magunk és a közösség
javára kamatoztatni nem függetleníthetô az adott társadalom mûködésétôl és annak
feltételrendszerétôl. Emellett soha nem az összes tehetségünket, képességeinket, adottságainkat, hanem ezek közül csak egyet-egyet, vagy néhányat tudunk ténylegesen realizálni. Az oktatással, tanulással, gyakorlással ténylegesen megszerzett, illetve kibontakoztatott képességeink és tudásunk, mindig csak egy meglehetôsen szûk válogatását
jelentik, mindazon lehetséges tudásunknak, amelyet megszerezhettünk volna, illetve
mindazon képességeinknek és tehetségünknek, amelyet kibontakoztathattunk volna.
Máshogy fogalmazva: soha nem az összes képességünket, tehetségünket tudjuk kibontakoztatni (fôként nem egyszerre), hanem a lehetségesek közül, mindig csak néhány
az, amelyet ténylegesen magas színvonalúra tudunk fejleszteni. Hogy melyek ezek, és
hogy milyen magas szinten tudjuk kibontakoztatni ezeket nagymértékben függ a társadalmi környezettôl. A képességeink, adottságaink, tehetségünk kibontakoztatása nagymértékben függ a társadalmi környezet támogató, bátorító (vagy épp ellenkezôleg gátló
és elkedvetlenítô) hatásaitól és attitûdjétôl, továbbá azoktól az oktatási és egyéb intézményektôl, amelyek ezek kibontakoztatását, kimûvelését hivatottak elôsegíteni. Ez anynyiban egészíti ki tehát a korábban írtakat, hogy nemcsak a saját magunkról és saját
lehetôségeinkrôl alkotott képünk, nemcsak a céljaink, életcéljaink és ambícióink, de a
ténylegesen realizált, kibontakoztatott képességeink, és megszerzett tudásunk is függ
attól, hogy milyen társadalmi helyzetbe születtünk bele, milyen ténylegesen elérhetô,
hozzáférhetô és kihasználható lehetôségeink vannak, milyen képességekkel, adottságokkal születtünk és milyen szerencsénk, vagy balszerencsénk volt. (RAWLS, 2001.)
Magyarán az, hogy ténylegesen »mit vagyunk képesek elérni, megtenni« (»capability
to do«), és »kivé, mivé tudunk válni« (»capability to be«) az életben (16–17.§§) az
egyéni érdemeinknek és erényeinknek betudható dolgokon túl, alapvetôen függ számos
eshetôségtôl, véletlentôl, a szerencsétôl és a társadalom igazságos, tehát tisztességes,
vagy éppen ellenkezôleg igazságtalan, tehát tisztességtelen mûködésétôl. (SEN, 1999;
RAWLS, 1999a.) Már azt is a véletlennek és a szerencsének köszönhetjük, és azt is a
„természet lottójátéka” következményének tudhatjuk be, hogy egyáltalán milyen tehetségekkel, képességekkel születünk, és hogy milyen társadalmi helyzetbe születünk bele.
Az, hogy milyen célokat tûzünk ki magunk elé, hogy mit érzünk reális lehetôségnek és
célnak, és hogy milyen ambíciókat fejlesztünk ki magunkban szintén nagymértékben a
társadalmi közegtôl függ. Az pedig, hogy melyik képességünket és adottságunkat re-
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alizáljuk, és milyen szinten rendkívüli mértékben a társadalmi közegtôl, a »társadalom
alapvetô struktúrájától« (»basic structure«), s annak a támogató és esélyteremtô intézményeitôl és a »háttérigazságosságtól« függ. Ezt pedig – ha kissé részletesebben kibontjuk –, az határozza meg, hogy a politikusok által csinált politika révén a társadalom
hogyan biztosítja minden egyes polgára számára a »teljes körû normál funkcionálóképessége« kibontakoztatásához, s egész életútján át történô fejlesztéséhez, megôrzéséhez
és –szükség esetén – helyreállításához szükséges »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« (»primary social goods«) (16.§), illetôleg »központi jelentôségû capabilityket«
(»central capabilities«) (17.§), az e javak és központi jelentôségû capabilityk biztosításához szükséges »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«
alkalmas megszervezése, mûködtetése és finanszírozása révén (16–17.§§).
(i) Egy igazságos és tisztességes társadalomban két nagyjából azonos képességû, adottságú és tehetségû, de eltérô társadalmi réteghez tartozó (pl.: gazdag és szegény)
gyermek reálisan választható céljai, reálisan kifejleszthetô ambíciói, reálisan elérhetô
lehetôségei, és a ténylegesen realizált képességei, adottságai között elvben nincs, a
gyakorlatban pedig nem túl jelentôs az a különbség, ami családjuk, családi hátterük
eltérô társadalmi, jövedelmi és vagyoni helyzetébôl ered. (Továbbá mindez független a nemüktôl, etnikumuktól, vallási, felekezeti hovatartozásuktól és az összes ilyen,
a tehetségek kibontakoztatása szempontjából irreleváns tényezôtôl.)
(ii) Ha viszont két közel azonos képességû gyermek között a családi háttértôl, illetve a
család társadalmi, jövedelmi helyzetétôl függôen jelentôs a különbség abban, hogy
(a) reálisan milyen lehetôségeik vannak és milyen támogató intézmények elérhetôk,
hozzáférhetôk a számukra egyáltalán; (b) s ezért reálisan milyen ambícióik lehetnek
és ténylegesen milyen ambícióik vannak egyáltalán; (c) s ebbôl eredôen reálisan
milyen célokat, életcélokat tûzhetnek ki maguk elé egyáltalán; (d) továbbá mindezekbôl eredôen jelentôs a különbség abban is, hogy számos képességük, tehetségük, adottságok közül melyikeket, ezekbôl mennyit, és milyen magas színvonalon
tudnak kibontakoztatni;8 akkor az a társadalom tisztességesnek és igazságosnak
semmilyen körülmények között nem nevezhetô, hisz számos tehetséges gyermeket
hagyott »fel nem ismert tehetségként«, vagy »felismert, de nem támogatott tehetségként« elkallódni, ami a tehetség társadalmi méretû eltékozlását is jelenti, mely súlyos
társadalmi hatékonysági és versenyképességi probléma is egyben.
A korábbiakban sokféle módon tárgyaltuk (5.§; 8.5.§), hogy mik is a súlyos korlátjai
annak, és mik is a súlyos problémák akkor, amikor a túlzott társadalmi egyenlôtlenségek
kapcsán, annak elfogadása érdekében kizárólagosan az egyéni érdemekre, egyéni képességekre, tehetségekre, szorgalomra, kitartása és hasonló, kizárólag egyéni érdemként és
erényként beállított tulajdonságokra hivatkoznak azok, akik ilyenre hivatkoznak – az
8

Gondoljunk például arra, hogy a tehetséges cigánygyerekek a zenei pályán, énekléssel, muzsikálással
esetleg el tudnak indulni egyfajta társadalmi felemelkedéshez vezetô pályán. De vajon ugyanekkora-e az esélyük arra, hogy sikeres közgazdászok, bankárok, jogászok, mérnökök, tudósok legyenek? Vagy számukra függetlenül attól, hogy a zenei érzéken és tehetségen kívül milyen egyéb matematikai, fizikai, kémiai, történelmi, irodalmi képességük, tehetségük van, domináns módon csak
a zenei pálya marad kitörési lehetôségként?
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egyenlôtlenségek morális legitimálása, azaz végsô soron a status quo fenntartása érdekében. Az ilyen érdemalapú, meritokratikus érvelés érvényességét érdemes végiggondolni
azt itt leírtak alapján is. Ez a rész újabb adalék az egyéni érdemekre, érdemességre,
erényekre hivatkozó meritokratikus érvelés érvényességi korlátainak (18.6–18.9.§§), és
az egyéni érdemekre való hivatkozás félrevezetô voltának megvilágításához.

A

»TÁRSADALOM

ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJÁNAK« ÉS POLITIKAI, TÁRSA-

DALMI IGAZSÁGOSSÁGI INTÉZMÉNYEINEK EDUKÁCIÓS SZEREPE, HATÁSA .

Egy adott társadalomban nem csak a kifejezetten erre a feladatra létrehozott és fenntartott oktatási, nevelési intézményrendszer, és az ahhoz kapcsolódó kiegészítô funkciójú intézmények töltenek be oktatási, nevelési funkciókat. Valójában a »társadalom alapvetô struktúrája« és annak politikai, gazdasági és »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézményei« (9.§; 16.§) a napi mûködésükön keresztül folyamatosan
olyan üzeneteket közvetítenek a felnövekvô generáció tagjai és a polgárok felé, amelyek
révén a gyermekek és a polgárok mintegy megtanulják, hogy – a formálisan deklarált
jogaiktól, lehetôségeiktôl és a politikusok beszédeitôl függetlenül – ténylegesen milyen
a társadalom mûködésének igazságossága, tehát tisztességessége, mik a valós társadalmi esélyeik, lehetôségeik, hogyan tudnak élni deklarált jogaikkal a valóságban
(14.2.§; 15.1.§). Ez részben egy szocializációs folyamat, másrészt pedig egy kifejezetten edukációs és tanulási folyamat.
Egy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« révén »jól elrendezett
társadalomban« (»the well-ordered society«) (7.§), vagy egy, a társadalmi igazságosság
megvalósítására törekvô és a »jól elrendezett társadalom«, mint eszményi jövôkép és
célképzet felé konzekvensen haladó »aspiráló társadalomban« (»the aspiring society«)
(17.§)9 például a gyermekek, mint a felnövekvô generáció tagjai és a polgárok a társadalom életében való létezésük, egymással és az intézményekkel való mindennapi
érintkezésük, és „tranzakcióik” során is sajátítják el a demokratikus ideálokat. A gyermekek és a polgárok azáltal is tanulják meg azt, hogy például mi is a lényege annak
hogy a »polgárok a társadalmi együttmûködés tisztességes rendszerében résztvevô szabad
és egyenlô személyek«, hogy maga a rendszer, a »társadalom alapvetô struktúrája«
(»basic structure«), annak alapintézményei konzekvensen hogyan is kezelik ôket; to-

9

Amint azt a majd a 17.§ fejezetben (és részben a 16.§ fejezetben) részletesen kifejtjük a »jól elrendezett társadalom« (»the well-ordered society«) Rawls »realisztikusan utópisztikus« (3.4.§), azaz
elvben megvalósítható, ám mégis idealizált, és eszményi jövôképet, célrendszert jelentô koncepciója.
Ezt a koncepciót egészítette ki Martha C. Nussbaum – Political Emotions: Why Love Matters for
Justice? címû könyvében –, az »aspiráló társadalom« koncepciójával (17.§) – a létezô demokratikus
társadalmak valós mûködése és a »jól elrendezett társadalom« »realisztikusan utópisztikus« (3.4.§;
21.5.§; 23.§) eszményi mûködése közötti áthidalhatatlannak tûnô távolságok áthidalása érdekében.
(NUSSBAUM, 2013; 112–198.) »Aspiráló társadalom«, minden olyan valós társadalom, amely
konzekvensen törekszik a »társadalmi igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) koncepciója« szerint »jól elrendezett társadalom« megvalósítására, s ezen eszményi jövôkép és idealizált
célrendszer irányába történô fejlôdése, építkezése, folyamatos, konzekvens és töretlen, ámde mégis
távol van ezen eszményektôl (17.§).
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vábbá a társadalom életében való részvételükkor mind az intézményekkel, mind az egymással lezajló mindennapi tranzakcióik során a saját bôrükön tapasztalják meg azt,
hogy mindez mit is jelent a mindennapokban.
A társadalmi mûködésnek ez fajta általános, és mindenben jelenlévô „edukációs”
funkciója tulajdonképpen a »társadalmi igazságosság politikai koncepciójának« a szélesebb
értelemben vett oktatási szerepe is egyben. Ez része a »nyilvános közpolitikai kultúrának«.
A társadalmi igazságosság elvei (a szabadságok, a jogok, a lehetôségek és az elosztási
elvek együttes rendszere) (14–15.§§) a »társadalom alapvetô struktúrájának« (»basic
structure«), az alapintézményeknek (»background institutions«) és a »háttérigazságosság
rendszerének« (»background justice«) (9.§) a mindennapi mûködésében testesülnek meg
és nyilvánulnak meg. A »nyilvános közpolitikai kultúrában« való részvétel, az ezzel kapcsolatos jártasságok, tapasztalatok, a polgárok reflexeibe, gondolkodásmódjába, mentalitásába rendkívül mélyen beivódnak. Azon keresztül, hogy ténylegesen hogyan is kezeli
a polgárokat rendszer, a polgárok mintegy megtanulják a társadalmi igazságosság ténylegesen érvényesülô politikai koncepcióját, megtapasztalják, hogy mit is jelent a valóságban, és hogyan érvényesül a valóságban néhány olyan fontos alapvetô eszme, mint például
a »polgár«, mint a társadalmi együttmûködésben, a »kölcsönösség« (»mutuality«), a »viszonosság« (»reciprocity«) (5.3.§) és az »észszerû elôny« (»rational advantage«) (5.2.§)
alapján, »egész életén át résztvevô« »szabad és egyenlô« személy (6.§).
Egy az »igazságosság mint tisztesség politikai koncepciója«, vagy társadalmi igazságosság bármely más »politikai szintû igazságosság koncepciója« mentén »jól elrendezett
társadalom« (»well-ordered society«), az összes mûködési folyamatában, az összes alapintézményének mûködésében megtestesülô, folyamatosan és következetesen érvényesülô
»politikai szintû igazságossági koncepció« mintegy beépül a társadalomban felnövekvô és
ott élô polgárok tudatába. A »jól elrendezett társadalom« azonban egy idealizált, realisztikus utópia, eszményi jövôkép és célrendszer; s a létezô demokratikus társadalmak és a
»jól elrendezett társadalom« közötti távolság áthidalását az »aspiráló társadalom« (»the
aspiring society«) koncepciója jelenti (17.§).

M

I A HELYZET A „NEM JÓL ELRENDEZETT ” TÁRSADALMAKKAL, AZAZ A
»NEM IDEALIZÁLT KÖRÜLMÉNYEK« KÖZÖTT? Ilyen esetben is igaz az,
hogy a polgárok ténylegesen megélt és átélt tapasztalatai alapvetôen megtanítják ôket
az »igazságosság politikai koncepciójának« a ténylegesen megvalósuló verziójára. Ez
az »igazságosság politikai koncepciójának« ténylegesen létezô, megvalósult verziója az,
amelyet nem a rendszer deklarációi, nem az írott szövegek, nem a politikusok beszédei,
nem a média, hanem a rendszer tényleges, valóságos mûködése közvetít, és amelyet
az emberek a mindennapokban megtapasztalnak a saját bôrükön.

A

SÚLYOS PROBLÉMÁT A »SZABAD EMBERHEZ NEM MÉLTÓ« »IGAZSÁGTA-

LAN, TEHÁT TISZTESSÉGTELEN« REZSIMEK JELENTIK. Itt ugyanis a mondott, a deklarált, az írott eszmék, elvek, értékek, normák és a polgárok által mindennap
átélt és megtapasztalt valóság között olyan mértékû a szakadék, hogy az önmagában
is számos diszkomfort érzés, meghasonulás, cinizmus, kiábrándultság, közöny, bizalmatlanság és más társadalmilag rendkívül romboló és kártékony érzések és hangulat
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forrásává válik. Egy ilyen hazug, képmutató »szabad emberhez nem méltó« rezsim
rendkívüli károkat tud okozni, a társadalom erkölcseinek és demokratikus kultúrájának
a szisztematikus, konzekvens és akár hosszú távra is kiható folyamatos megcsúfolásával
és rombolásával. Az ilyen rendszerekben végletesen képes felerôsödni a társadalmi
megosztottság, végzetesen felerôsödnek a megoldatlan, szônyeg alá söpört, vagy megoldottnak, illetve nem létezônek hazudott, ámde súlyos és létezô társadalmi problémák,
konfliktusok. Az ilyen rezsimekben olyan mértékû lehet a kiábrándultság, a cinizmus,
a közöny, az önzés, a gátlástalanság, az ügyeskedés és a társadalmi bizalom súlyos
erodálódása, hogy az már-már a társadalom és a gazdaság mûködôképességének a
megszûnéséhez vezethet.
Ugyanakkor, maga az eredeti demokratikus kultúra hosszú idô óta és mélyebben
gyökerezik még az ilyen társadalmakban is, mint egy éppen aktuálisan hatalomra jutott
érdekcsoport, ezért a tisztességtelen hatalom által okozott társadalmi károk és erkölcsi
rombolás következményei, ha nem is egyszerûen, de általában helyrehozhatók, felszámolhatók. Ha például a második világháború utáni Németországot vesszük, vagy a
háború utáni, új, demokratikus Németország felépítésében kulcsszerepet játszó Konrad
Adenauer emlékiratait olvassuk, az egyik meglepô tény, hogy viszonylag mennyire
hamar sikerült a náci Németország romjain felépíteni egy új, minden szempontból valóban fejlett és »szabad emberhez méltó« demokratikus országot. (ADENAUER, 1998.)
Az ilyen és a hasonló történelmi példák, minden tisztességtelen és igazságtalan hatalom
esetén, és annak minden súlyos és nehezen helyrehozhatónak látszó erkölcsi és társadalmi rombolása kapcsán némi bizakodásra, optimizmusra adnak okot.
A tisztességtelen és igazságtalan, »szabad emberhez nem méltó rezsimek« súlyos károkat
képesek okozni a társadalomnak, súlyos rombolást képesek végig vinni az erkölcsökben
és a lelkekben, de a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy soha nem tudnak stabilan
és tartósan berendezkedni, illetve fennmaradni; erkölcsi legitimitásukat (13.3.§; 19.2.§)
szükségszerûen elvesztik. Az »erkölcsi legitimáció« elvesztésével a hatalom »politikai legitimációja« is elvész; s csak idô kérdése a tisztességtelen hatalom bukása. Ezt követôen
pedig általában gyorsabban lehet helyreállítani a normál és tisztességes mûködés kereteit
annál, mint ahogyan azt eredetileg bárki elképzelte volna – feltéve, hogy létezett korábban
az adott társadalomban valamilyen demokratikus kultúra és gondolkodás.
Ebbôl a szempontból nem az a fô kérdés, hogy aktuálisan, „per most” milyen a
rendszer mûködése. A fontos kérdés az, hogy jelen vannak-e az emberek gondolkodásában, vágyaiban, érzéseiben a szabadság eszményei, értékei és eszméi, és van-e ennek
bármilyen olyan jellegû elôzménye az ország történelmében, hagyományaiban, kultúrájában. Például, Magyarország esetében ilyenek voltak a reformkor, az 1848-1849-es
forradalom és szabadságharc, a kiegyezés utáni virágkor, vagy akár az 1956-os forradalom és szabadságharc. Soha nem az a kérdés, hogy vannak-e sötét és retrográd, és
valójában szélsôséges módon másoktól a szabadságot megtagadó erôk. Olyanok mindig, minden társadalomban és minden történelmi korban léteznek és próbálkoznak.
Azonban, az egyes társadalmak nemzeti hôsei, általában soha nem a korrupt diktátorok
és a hataloméhes, önkényeskedô zsarnokok közül kerülnek ki, hanem azok közül, akik
életükben a szabadságért és egy szabad emberhez méltó jobb világért küzdöttek; s az
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önkényuralomra törô, hataloméhes zsarnokok idôleges uralmának korszakait, általában
minden nép a történelme legsötétebb korszakaiként tartja nyilván.
Ha létre tud jönni a jelentôs, mérsékeltnek tekinthetô politikai, filozófiai és vallási irányzatok között az »átfedô konszenzus« a politikai szinten a »társadalmi igazságosság politikai
koncepciójáról«, (12.7.§; 21.§) az megteremti egy igen széles alapú társadalmi összefogás
közös kristályosodási pontját és közös platformját és a »jó okok miatt létrejövô stabilitás«
(20.2.§; 21.§) alapjait. Ez az, ami alkalmas lehet a hamis törésvonalak mentén kialakult
társadalmi megosztottság felszámolásához, így a »társadalmi igazságossági minimum« »politikai szintjén« egy elegendôen széles alapú demokratikus összefogás létrejöttéhez. Egy
ilyen »átfedô konszenzussal« létrejövô »társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi politikai koncepció«, és az ennek mentén kialakuló társadalmi konszenzus és összefogás az,
ami együttes hatásában, mintegy „elszívja a levegôt” azoktól a sötét és retrográd erôktôl,
akik a tisztességtelen és igazságtalan hatalmukat és hatalomgyakorlásukat a társadalom
hamis törésvonalak mentén történô megosztásával, az egyes – általuk egyébként semmibe
vett és kisemmizett – társadalmi csoportok egymásnak ugrasztásával, mûproblémák kreálásával és napirenden tartásával, illetôleg a félelem politikájával, és a »nincs alternatíva«
hamis mítoszának gerjesztésével (2.2.§) próbálják fenntartani.
Minden »szabad emberhez nem méltó rezsimben« élô polgár számára okot kell adjon
némi bizakodásra és reményre az a tény, hogy (i) a történelemben még egyetlen hazug,
amorális, igazságtalan, tehát tisztességtelen »szabad emberhez nem méltó« hatalom sem
tudott tartósan fennmaradni és berendezkedni; (ii) minden tisztességtelen hatalom
morális és politikai legitimációja szükségképpen megszûnik; (iii) valamint a »társadalmi
igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« az »átfogó doktrínák átfedô
konszenzusával« való létrehozása reális lehetôség, ami (a) egyrészt reálisan megalapozott reményt ad a tisztességtelen hatalom regnálása és rombolása utáni károk helyrehozására, (b) másrészt reálisan megalapozott reményt ad egy prosperáló »szabad emberhez méltó demokrácia« felépítésére.

V

ÉGEZETÜL ÖSSZEFOGLALJUK, HOGY A »TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJA« ÉS A »HÁTTÉRIGAZSÁG« KONCEPCIÓI (9.§), ÉS AZ ITT LEÍRTAK,

HOGYAN KAPCSOLÓDNAK ÖSSZE EGY GONDOLATI RENDSZERRÉ.

Mindkét rész
fô gondolatmenetében azt próbáltuk megvilágítani, hogy miért a »társadalom alapvetô
struktúrája« annak alapvetô intézményei és közpolitikai folyamatai révén megvalósuló
és érvényesülô »háttérigazságosság« jelenti a »társadalmi igazságosság politikai koncepciójának« az elsôdleges tárgyát. Ennek okai, indokai két nagy csoportba sorolhatók.
A 9.§ fejezetben, majd ebben a fejezetben az okok és indokok e két különbözô csoportját, típusát fejtettük ki, számos gyakorlati példával illusztrálva.
(1) A 9.§ FEJEZETBEN SZEREPLÔ INDOKOK ÉS OKOK alapvetôen a »társadalom
alapvetô struktúrájának« fontosabb a »háttérigazságosságot« érvényesítô és »generációkon át« megôrzô intézményei kapcsán fogalmazódtak meg. Itt az egyik fô
kérdés az, volt, hogy miért is szükséges az, hogy a polgárok és szervezetek mindennapi konkrét tranzakcióit szabályozó normarendszer mellett, azaz a tényleges
konkrét játékszabályokon túl, a háttérben folyamatosan mûködjenek olyan »háttérigazságossági« normák, szabályok, amelyek, afféle kiegyenlítô mechanizmusként
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folyamatosan biztosítják azt, hogy a társadalom összes tagja számára megmaradjon
»szabadságuk, jogaik, lehetôségeik tisztességesen egyenlô, valós értéke«.
Emlékeztetôül: a fô konklúzió itt az volt, hogy szükség van ilyen, a polgárok
szabadságának, jogainak és lehetôségeinek a »tisztességes egyenlôségét« és »valós
értékét« »generációkon át« megôrzô (14.2.§; 15.1.§) és fenntartó »háttérigazságossági« rendszerre és a túlzott vagyoni, jövedelmi és hatalmi koncentráció kialakulásának a folyamatos megelôzésére. Ha a konkrét játékszabályok mellett ilyen
»háttérigazságossági« szabályok és rendszerek is mûködnek, (mert például nem
egy teljesen magára hagyott, szabályozatlan laissez-fair doktrína szerinti piaci
mûködés, hanem egy szabályozott szociális piacgazdaságszerû mûködés valósul
meg), akkor lényegében érvényesül egyfajta »tiszta procedurális háttérigazságosság«
(»pure procedural background justice«) (9.6.§; 18.§).
Ez azért érdekes, mert, ha a »procedurális háttérigazságosság« teljesül és érvényesül, akkor a társadalmi mûködés és a különbözô tranzakciók igazságosnak tekinthetôk, függetlenül azoknak a konkrét végeredményétôl, ideértve azt is, ha bizonyos fokú (nem túlzottan nagy) egyenlôtlenségek kialakulnak ezek során (9.6.§;
18.§). Ha ezt illusztrációs céllal konkretizálni akarjuk a piaci mûködés példáján
keresztül, akkor ez például sok más mellett azt is jelenti, hogy megfelelô és alkalmas
»háttérigazságossági« mechanizmusok, megfelelô adórendszer, és a piaci versenyt
ellehetetlenítô piaci hibák alkalmas korrekcióját jelentô szabályozást követôen a
polgárok és szervezetek mindennapi tranzakciói tekintetében az alkalmasan »szabályozott piac« mechanizmusaira hagyatkozhatunk.
(2) EZ, A 10.§ FEJEZET A TÁRSADALOMBA BELESZÜLETETT POLGÁROK ÉLETE,
ÉLETPÁLYA LEHETÔSÉGEI SZEMPONTJÁBÓL MUTATJA BE A »HÁTTÉRIGAZSÁGOSSÁG«, ÉS A »TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJA« JELENTÔSÉGÉT (s nem pedig a társadalom és a gazdaság általános mûködése szempontjából,
mint a 9.§ fejezet).
Egy jól mûködô, igazságos, tehát tisztességes, »szabad emberhez méltó« demokratikus társadalomban fontos és kiemelt jelentôsége van egy olyan jó oktatási
rendszernek, amely a polgárokat az alkotmányos demokrácia szabad, egyenlô és
öntudatos, önálló kritikai gondolkodásra képes és megfelelô »morális érzésekkel«
és »morális érzékenységgel« bíró tagjaivá neveli; illetôleg »tisztességesen egyenlô
esélyû (és valós értékû) hozzáféréssel« minden egyes gyermeket hozzásegít képességei minél magasabb szintû kibontakoztatásához, és a lehetô legmagasabb szintû
»teljes körû normál funkcionálóképessége« eléréséhez, fejlesztéséhez, megôrzéséhez
(és ha szükségessé válik, egy alkalmas egészségügyi rendszeren keresztül a helyreállításához) (16.§).
Egy ilyen rendszer nem csak az eszünkkel és az értelmünkkel felfogható, megtanulható tudások átadására, és nem csak az értelmi és gondolkodási képességek fejlesztésére fókuszál. Mindezek mellett, nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a társadalmi
igazságosság politikai koncepciója szempontjából fontos és »morális jelentôséggel is
bíró érzelmek« is kellôképpen kifejlôdjenek a felnövekvô gyermekekben, fiatalokban.
(NUSSBAUM, 2010.) Ezen érzelmek kifejlesztése szempontjából rendkívüli
jelentôségû a mûvészeti oktatás minden formája, úgymint például a zene, a tánc, a
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képzômûvészetek, a színjátszás; valamint az úgynevezett szabad bölcsészet minden
formája. Ilyen morális jelentôségû érzelmek és képességek például: a mások helyzetébe való beleérzô képesség (empátia), az együttérzés, a szánalom, a könyörület, a
morális felháborodás képessége, a szégyen bizonyos formái, a megbánás képessége,
a képzelôerô stb. (NUSSBAUM, 1997, 2013.)

E

GY TÁRSADALOMBAN AZONBAN NEM CSAK A KIFEJEZETTEN OKTATÁS, TANULÁS ÉS KÉPESSÉGEK, TEHETSÉGEK KIBONTAKOZTATÁSÁRA DEDIKÁLT

OKTATÁSI RENDSZER VALÓSÍT MEG EDUKÁCIÓS FELADATOKAT. A társadalom
egészének mûködése, intézményeinek mûködése, nap mint nap tanítja arra a társadalomba beleszületett polgárokat és a felnövekvô generációk tagjait, hogy ténylegesen és
valójában mit is gondol róluk, mit tart róluk, hogyan kezeli ôket, mit is gondol a »polgárok, mint szabad és egyenlô személyek« koncepciójáról és a »társadalmi
együttmûködés tisztességes feltételeinek« a mibenlétérôl. Ha a társadalom mûködése, a
»társadalom alapvetô struktúrájának«, az alapintézményeknek és a »háttérigazságosság
rendszerének« a mûködése tisztességes és igazságos, akkor a társadalom olyan polgárokat nevel, a mindennapi mûködésén és a közéleti, közpolitikai folyamatain keresztül,
akik egy »szabad emberhez méltó demokrácia« »szabad és egyenlô öntudatos polgárai«
lesznek. Mindeközben hozzásegíti ôket a képességeiknek valóban megfelelô ambíciók
kialakulásához, a valós képességeiknek megfelelô életcélok kitûzéséhez, az ezek eléréséhez szükséges valós értékkel bíró lehetôségekhez és ezeknek a reális és ambiciózus életcéloknak az eléréséhez, képességeik, tehetségük kibontakoztatásán és felismert tehetségük gondozásán keresztül.
Egy tisztességtelenül és igazságtalanul mûködô »szabad emberhez nem méltó« rezsimben teljesen mást tanít meg a „demokratikusnak” mondott vagy deklarált rendszer
tényleges mûködése; és teljesen más történik például a felnövekvô generációkkal.
A személyt eszközként kezelik, ambíciói valós értékkel bíró lehetôségek hiányában ki
sem fejlôdnek, vagy ha igen, azt elnyomják, letörik. Az, hogy mennyire a valós képességeinek megfelelô célokat és életcélokat tûzhet ki valaki maga elé, az a valóságban
nem elsôsorban a tehetségétôl, hanem minden más, egy tisztességes rendszerben irrelevánsnak számító tényezôtôl függ; ilyen például a családi háttere, a család pénzügyi
lehetôségei, szociális helyzete, a politikai és egyéb összeköttetések és a hasonlók. Ha
valós képességeinek megfelelô ambíciókat érlel és célokat tûz ki maga elé, és leküzdi a
szociális jellegû akadályokat, akkor sem biztos, hogy hagyják, hogy el is érje céljait,
megvalósítsa álmait.
Amartya Sen és Martha C. Nussbaum az általuk kidolgozott ún. »capabilities megközelítésben« (»capabilities approach«) (17.§) a társadalom igazságosságát, tehát tisztességességét úgy (is) értelmezik, hogy annál tisztességesebb, igazságosabb egy társadalom és politika mûködése, minél nagyobb valódi szabadságot biztosít a benne élô
embereknek, mégpedig minden egyes embernek ahhoz, hogy
(a) azzá tudjanak válni életükben, akivé »a veleszületett képességeik, tehetségük alapján
reális ambícióik« alapján válni szeretnének (»capability to be«);
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(b) s mindazt meg tudják tenni és valósítani életükben, amit »a veleszületett képességeik,
tehetségük alapján reális életterveik« szerint meg szeretnének tenni, és meg szeretnének valósítani életük során (»capability to do«) (17.§).
Sen és Nussbaum ebben a kontextusban úgy definiálják a szabadságot (»freedom«), mint
mindazokat a társadalmi lehetôségeket, feltételeket, amelyek révén a személy képessé
válik arra, hogy a lehetô legmagasabb szinten kibontakoztassa és teljes életútján át gyakorolja »két születéskori erkölcsi képességét« (6.3.§) és »születéskori természetes képességeit,
adottságait, tehetségét; mégpedig azáltal, hogy a – társadalom minden egyes tagja számára
– a születésétôl rendelkezésére állnak azok a – képességei és tehetsége kibontakoztatásához szükséges – társadalmilag biztosított »capability«, amelyek révén a társadalmi támogató környezete képessé teszi ôt arra, hogy »a születéskori képességei és tehetsége szerint
reális« ambíciói és élettervei legyenek, és az ebben az értelemben vett reális ambícióit,
életcéljait és életterveit meg is tudja valósítani életében. (»capability to do & capability to
be«). (SEN, 2009, 1999; NUSSBAUM, 2000, 2011.) A »capabilities megközelítésre« a
késôbbiekben ennél részletesebben és érdemben is kitérünk majd (16–17.§§); ehelyütt
csak bizonyos fontos összefüggések érzékeltetése miatt hoztuk fel ezt a témát.

E

DUCATION FOR DEMOCRACY VERSUS EDUCATION FOR PROFIT. Az az oktatási
rendszer, amelyet egy igazságos, tehát tisztességes »szabad emberhez méltó demokratikus« társadalom mûködtet elsôdleges céljának a társadalmi igazságosság és a »szabad
emberhez méltó demokrácia« megerôsítését, fenntartását; a felnövekvô generációk jó életesélyeinek és lehetôségeinek a biztosítását; valamint a felnövekvô generációk saját elképzeléseik szerinti képességeinek, tehetségének kibontakoztatását és saját maguk által meghatározott életcéljaik elérését tekinti, nem pedig üzleti, gazdasági és magáncélú
profitérdekek kiszolgálását, a felnövekvô generációk tagjainak eszközként való kezelésével.
Martha C. Nussbaum ezt a gondolatot frappánsan az „Education for Profit versus Education for Democracy” kifejezéssel foglalta össze Not for Profit: Why Democracy Needs
the Humanities? címû könyvében. (NUSSBAUM, 2010.) Az eddigiekbôl remélhetôen kiderült, hogy mi magunk is az »Education for Democracy« eszményét megvalósító »szabad
emberhez méltó demokráciákra« jellemzô oktatási rendszerek mellett teszünk hitet.
Ez a fajta „jó” és tisztességes oktatási rendszer, amely a »szabad emberhez méltó demokrácia« erôsítésért létezik, megkülönböztetendô attól a tisztességtelenül és igazságtalanul
mûködô, és »szabad emberhez nem méltó rezsimekben« mûködô „rossz” és tisztességtelen
oktatási rendszerektôl, amely a gyermekeket, a fiatalokat és felnövekvô generációk tagjait
nem elsôdleges célként, nem tiszteletben tartandó szabad és egyenlô személyként kezeli,
hanem eszköznek tekinti, akiknek saját személyes céljaikra, ambícióikra, vágyaikra, valós
képességeikre és tehetségükre nem kell figyelemmel lenni, sem személyüket, sem jogos és
méltánylandó érdekeiket, preferenciáikat, ambíciójukat, életterveiket, és ezekhez fûzôdô
alapvetô és elidegeníthetetlen jogaikat nem kell figyelembe venni. Ehelyett, az »Education
for Profit« eszközként és nem célként tekint a fiatal felnövekvô generációk tagjaira, akik kihasználhatók, felhasználhatók lennének valamely – általában szinte személlyé átlényegülô
– gazdasági és munkaerôpiaci „igények” kielégítése érdekében, és sorsuk, céljaik, ambícióik
és egész életük, életpályájuk alárendelhetôk lennének ilyen, végsô soron magánjellegû, rövidtávú és gyakorta változó üzleti és profit céloknak. (NUSSBAUM, 2010.)
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Elsôre akár logikus szempont is lehetne, hogy olyan dolgokat tanuljanak a fiatalok,
amire késôbb szükség lesz a gazdaságban. Ezt a nyilvánvaló közhelyet nem is vitatja
senki. A probléma nem itt van. Az egyik súlyos morális és tisztességességi probléma
ott húzódik meg, hogy mégis ki az, aki hivatott arról dönteni, hogy egy adott tizenéves
fiatal mit tanuljon, és milyen pályát válasszon. Mégis kinek az életérôl is lenne szó?
Mégis ki és milyen alapon képzeli morálisan felhatalmazva magát arra, hogy mások
gyermekei, unokái sorsáról egész életpályájáról rövidtávú üzleti, gazdasági szempontok
szerint döntsön; és hogy ezáltal más személyeket, azaz mások gyermekeit és unokáit
eszközként kezelje? Technikai szinten pedig az a probléma, hogy míg a tanulási, továbbtanulási és pályaválasztási döntések 40-50 éves idôtávra szólnak, addig azok, akik
mások élete, életútja esetében – érdemi felelôsségvállalás nélkül – magabiztosan nyilatkoznak a gazdaság és a munkaerôpiac állítólagos igényeirôl, a saját üzleti vállalkozásaik esetében még egy 2-3 évre szóló üzleti tervet sem képesek megfelelô hitelességgel
elkészíteni, vagy felelôsen felvállalni – precízen, pontosan azért, mert pontosan tudják,
hogy még ilyen rövidtávra sem lehet megbízható terveket készíteni a mai gyorsan változó világban.
Egy »szabad emberhez méltó demokrácia« a »szabad és egyenlô polgárok«, »kölcsönösségen«, »reciprocitáson« és »észszerû elônyökön« alapuló »tisztességes feltételekkel«
történô »társadalmi együttmûködésén« alapul. Ilyen rendszerben a mások gyermekeinek
és unokáinak eszközként való kezelése és az ezzel kapcsolatos hamis felhatalmazottság
érzése morálisan teljességgel elfogadhatatlan és nem is fordul elô. És mégis ki is lenne
az, aki személyes garanciát és szavatosságot tudna vállalni egy-egy egész életre szóló
pályaválasztási döntésért? Korábban részletesen elemeztük, ezért itt csak utalunk rá,
hogy mik is az alapvetô és mélyen fekvô okai annak, hogy az, aki azt állítja, hogy ilyen
40-50 évre elôre szóló döntést felelôsen meg tud hozni (a mások gyermekei és unokái
helyett!), az vagy nem mond igazat, vagy fogalma sincs arról, hogy mi az, amirôl beszél.
(BARR, 2012; ROSENHEAD, 1992.)
Az a rendszer, amely a felnövekvô generációk tagjainak egész hátralévô életét, életpályáját kész alárendelni valamely – vélt, vagy valós, vagy csak mondott, és alapvetôen
rövidtávú – gazdasági érdekeknek és igényeknek azért alapvetôen erkölcstelen, mert a
felnövekvô generáció összes szabad és egyenlô személybôl álló tagját eszközként kezeli,
eszközként kész felhasználni valamely rövidtávú gazdasági, üzleti érdek oltárán. Ehhez
erkölcsileg senkinek sincs joga (KANT, 1797), s különösen nincs joga egy »szabad
emberhez méltó demokráciában«.
Továbbá, jó, ha tisztázzuk magunkban azt is, hogy „’a’ gazdaság” és „’a’ munkaerôpiac”, mint afféle megszemélyesülô homogén entitás, illetve ennek a homogén és megszemélyesülô érdeke és igénye, mint olyan – nem létezik! (MIROWSKI, 2014.) Különösen
nincs ilyen abban a megszemélyesülô és személyként megjelenített, és teljesen homogén
entitásként megjelenített formában, ahogyan azokban az igazságtalan, tehát tisztességtelen
»szabad emberhez nem méltó« rezsimekben szoktak hivatkozni rá, amelyek tisztességtelensége és erkölcstelensége abban is megnyilvánul, hogy minden további nélkül kész a
gyermekek és a fiatalok teljes generációinak, azaz mások gyermekének, unokájának a
sorsát, egész életútját és életpálya-lehetôségeit eszközként alárendelni a megszemélyesülô
„gazdaság” érdekeinek, ami valójában nem más mint egyesek rövidlátó, rövidtávú, kétes
megalapozottságú, és morálisan illegitim üzleti magánérdeke.
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Meg kell jegyezni, hogy – amint arra Philip Mirowski a »Never Let a Serious Crisis
Go to Waste: How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown« címû mûvében
rámutat –, egyáltalán nem véletlen az, hogy vannak olyanok, akik az olyan dolgokat,
mint „a gazdaság”, „a munkaerôpiac”, vagy „az üzlet”, „a vállalat” megszemélyesítik,
személyként emlegetik, mintha valódi élô, személyiséggel és identitással rendelkezô
személyrôl lenne szó; míg a valódi élô, önálló akarattal és személyiséggel rendelkezô
embert, az ember személyiségének egységét, identitását és személy jellegét próbálják részekre darabolni, tárgyiasítani és teljesen szabadon formálhatóvá, plasztikussá tenni.
(MIROWSKI, 2014.)
A nyelv, a szavak, a kifejezések fogalmakat, koncepciókat hordoznak és közvetítenek; s alapvetôen meghatározzák gondolkodásunkat, gondolkodásmódunkat. A társadalom tudati átformálásához; a piac mindenhatóságának interiorizálásához és tudati
imprintingjéhez; valamint a piac mindenhatóságának elfogadásából eredô összes következménynek a békés elfogadásához fontos és tudatosan alkalmazott eszköz a gazdasági,
piaci dolgok perszonalizálása, megszemélyesítése, míg az ember tárgyiasítása, részdolgokra való feldarabolása, dekompozíciója.
Gondoljunk csak bele a mindennapi szóhasználat számos elemébe: a különbözô
helyzetekben az önálló egységet alkotó integráns személyiséggel, énnel, identitással rendelkezô ember helyett olyan dolgokról beszélünk, mint például: a humán tôke; a humán
erôforrás, a fogyasztó, az ügyfél, a vevô, a vásárló, a munkaerô, munkavállaló, a biztosított, a piaci befektetô és hasonlók. A személy, a személyiség, az én és az ember fragmentálása, részdolgokra való szétszedése, és ezen részdolgok tulajdonképpeni tárgyiasítása, párosul az olyan dolgok, mint a gazdaság, a munkaerôpiac, a piac, a piaci erôk,
a piaci szereplôk, és a hasonlók megszemélyesítésével és a szóhasználatban kvázi élô emberi személyként való kezelésével. (MIROWSKI, 2014.) Ez egy olyan a nyelvhasználaton, nyelvi struktúrákon keresztül ható és a tudatunkat észrevétlenül átformáló társadalmi
tudatformáló eszköz, amely elôsegíti azt, hogy szinte fel se tûnjön, amikor valódi személyek, valódi és önálló személyiséggel a személyükhöz kötôdô elidegeníthetetlen emberek elsôdleges érdekeit alárendelik olyan dolgoknak, mint például „a munkaerôpiac”,
„a gazdaság” „érdeke”, és az „igénye”, „szükséglete”.
Márpedig, jó, ha mindenki tudatosítja magában, hogy megszemélyesülô, homogén
entitásként és személyként viselkedô „gazdaság” és „munkaerôpiac” mint olyan nem
létezik! Ebbôl eredôen ezeknek a dolgoknak igénye, szükséglete és érdeke, mint olyan
nincs, mert igénye, szükséglete, érdeke dolgoknak nem lehet! Olyan érdeke, szükséglete,
igénye pedig ezeknek a dolgoknak végképp nincs és nem is lehet, aminek az embert és
az ember személyéhez kötôdô emberi szükségleteket, igényeket és érdekeket alá lehetne
rendelni. Miért? Elôször is azért, mert a gazdaság, a munkaerôpiac, a piac és a hasonló
dolgok, mint olyanok nem személyek. Sôt, valójában ezek a dolgok csak fogalmak,
ember által kreált, teoretikus konstrukciók. Ebbôl eredôen ezeknek a dolgoknak, és teoretikus konstrukcióknak olyan érdekei, igényei, jogai, szempontjai nincsenek és nem is
lehetnek, amilyenek az élô, két lábon járó, valódi személyiséggel, énnel, érzelmekkel,
érdekekkel és más fontos emberi tulajdonságokkal rendelkezô embereknek vannak, sôt,
amely érdekek, igények, szükségletek közül több kifejezetten a személyhez kötôdik és
alapvetôen elidegeníthetetlen a személytôl. (MIROWSKI, 2014; és mtsai, 2015.)
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Ha az olyan dolgoknak, mint a gazdaság vagy a munkapiac nincsenek, és nem is
lehetnek soha emberi szükségletei, igényei, akkor mi az, amirôl valójában szó van a
munkaerôpiac és a gazdaság igényei helyett? Olyan konkrét személyekrôl, rövidtávú,
gyakran változó önös magánérdekekrôl és profitérdekekrôl, illetôleg olyan pénzsóvár,
kapzsi, mohó és gátlástalan önérdekérvényesítô „üzletemberekrôl” lehet szó, akiknek
a vélt, vagy valós és rendszerint tipikusan rövidtávú üzleti, egyéni haszonszerzésre irányuló magáncéljai és magánérdekei szempontjából az tûnik ideálisnak, ha mások gyermekeit, unokáit elvágják a tehetségük, képességeik kibontakoztatását legmegfelelôbben
elôsegítô oktatási, képzési rendszertôl és megpróbálják ôket – rövidtávú üzleti jellegû
magánérdekeik miatt (NUSSBAUM, 2010) – egész életükre szólóan saját, morálisan
illegitim, magánjellegû, üzleti profitérdekeik irányába kényszeríteni – mégpedig az államhatalomba beépülve, vagy az állam foglyul ejtésével (»state capture«), és az államhatalmi eszközök felhasználásával.
Az a politikai hatalom, amely ehhez asszisztál, vagy cinkos, mert tudatosan teszi
ezt tisztességtelenül; vagy akaratán kívül cinkos, mert alkalmatlansága okán fel sem
képes fogni, hogy milyen tisztességtelen módon manipulálják és milyen tisztességtelenség az, amit államhatalomként tevôlegesen csinál. A végeredmény szempontjából
– azaz mások gyermekeinek, unokáinak az üzleti magánérdekek eszközeként való gátlástalan felhasználása, kihasználása; lehetôségeinek szûkítése, elvétele; életpályájuknak
az eltérítése, kisiklatása; és a saját sorsukhoz, életpályájukhoz, életükhöz és önrendelkezésükhöz fûzôdô legalapvetôbb jogaik megtagadása szempontjából – indifferens,
hogy a társadalom által megválasztott és eltartott politikusok személyesen és a hatalom
azért asszisztálnak mindehhez, (a) mert ostobák és alkalmatlanok és fel sem képesek
fogni, hogy mit tesznek, és annak mik a következményei, (b) vagy azért, mert ôk maguk
is tisztességtelenek, erkölcstelenek, s ebbôl eredôen morálisan alkalmatlanok és erkölcsileg méltatlanok arra a közcélok, közügyek és közérdekek szolgálatára és elômozdítására irányuló feladatra, amire vállalkoztak, és amivel az ôket eltartó polgárok megválasztották ôket.

10.4.§ A véletlenek, a szerencse és a háttérigazságosság
együttes hatása az emberek életére

A

TÁRSADALOM IGAZSÁGOS, TEHÁT TISZTESSÉGES MÛKÖDÉSÉTÔL FÜGG,
HOGY AZ „ÉLET LOTTÓJÁNAK ESHETÔSÉGEI” MENNYIRE MEGHATÁROZÓ

HATÁSÚAK AZ ÉLETÜNKRE. Az egész életünket, társadalmi esélyeinket, lehetôségeinket, egész életutunkat, életminôségünket, de még azt is, hogy milyen ambíciókat, célokat, életcélokat érzünk reálisnak és tûzünk ki magunk, alapvetôen meghatározza a
»háttérigazságosság« és néhány rajtunk kívül álló eshetôség, véletlen és a szerencse.
Életpálya-lehetôségeinket, életünk alakulását így jelentôsen befolyásolja az, hogy (i)
milyen társadalmi csoportba születünk; (ii) milyen tehetséggel, képességekkel és adottságokkal születünk; (iii) milyen szerencsénk vagy balszerencsénk van életünk során,
például egy-egy baleset vagy súlyosabb megbetegedés révén; (iv) továbbá, hogy mindeközben társadalmi igazságossági szempontból, hogy mûködik a »társadalom alapvetô
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struktúrája« annak alapvetô politikai, társadalmi esélyteremtési, társadalmi, biztosítási
és egyéb intézményei, és az ezek révén érvényesülô »háttérigazságosság«; (v) valamint
mi az együttes hatása a társadalmi, természeti jellegû véletleneknek, a szerencsének, a
balszerencsének és a »háttérigazságosság« érvényesülésének.
Egy tisztességesen és igazságosan mûködô társadalomban a véletlenek, a szerencse
és a balszerencse a hatásait az ember életére a »társadalom alapvetô struktúrája«, annak
alapintézményei, és a »háttérigazságosság« megfelelô és alkalmas módon lekezeli, tompítja, kiegyenlíti; azaz nem hagyja, hogy az élet lottójának a véletlenszerû eshetôségei
szabadon kifejthessék hatásukat és végül a társadalom végletes polarizálódásához, a
társadalmi egyenlôtlenségek és az egészségi állapot elkerülhetô, és épp ezért morálisan
egyáltalán nem igazolható egyenlôtlenségeinek extrém felerôsödéséhez vezessenek.
Ebben az alfejezetben ezeknek a gondolatoknak a részletesebb jelentését próbáljuk
megvilágítani elvi, elméleti szinteken is néhány konkrétabb gyakorlati, közpolitikai példán keresztül. Tekintettel az oktatás és az egészség, egészségügy és a társadalmi egészségbiztosítás kiemelt és központi jelentôségére, a gyakorlati közpolitikai példáinkat az oktatás és az egészségügy területérôl vesszük.
Mielôtt azonban folytatnánk ezt a gondolatmenetet, fel kell idézzük itt is azt a korábban részletesen ismertetett összefüggést (1.3–1.6.§§; 1.11.§; 6.8.§; 8.1–8.4.§;
9.5.§; 10.2.§), hogy minél igazságtalanabb, tehát tisztességtelenebb egy – a polgárok
által megválasztott, s a közcélok, közérdekek és közügyek elômozdításával megbízott,
jól megfizetett és eltartott politikusok cselekvései és nem cselekvései által eleve meghatározott – társadalmi, politikai, kormányzati és állami mûködés, annál igazságtalanabb,
tehát tisztességtelenebb az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk«,
és az ezeket magában foglaló »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (»primary social
goods«) (16.§), illetôleg »központi jelentôségû capabilityk« (»central capabilities«)
(17.§) szociális gradiens szerinti eloszlása a különbözô »társadalmi-jövedelmi csoportok« (»socio-economic groups«) között. (DANIELS, 2008.) Minél igazságtalanabb,
tehát tisztességtelenebb ezeknek az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi
tényezôknek«, »elsôdleges prioritású társadalmi javaknak« az eloszlása, annál betegebb
a társadalom, azaz várhatóan annál nagyobb az összes súlyos következményekkel járó
népegészségügyi jelentôségû betegség elôfordulása, várhatóan annál rövidebb idei
élünk, rövidebb életünkbôl várhatóan annál több évet töltünk súlyosabb betegségben.
(WHO|Commission on Social Determinants of Health, 2008; MARMOT, 2015a;
WILKINSON és mtsai, 2009.)
Az igazságtalan tehát tisztességtelen módon cselekvô (vagy vétkesen nem cselekvô)
választott politikusok, igazságtalanná, tehát tisztességtelenné teszik a politika, a társadalom, a kormányzat és az államgépezet mûködését, ebbe viszont a társadalom tagjai
belebetegszenek, belerokkannak és idô elôtt belehalnak – azaz sokkal betegebben és
sok évvel rövidebb ideig élnek, mint élnének akkor, ha a választott politikusaik cselekvései és nem cselekvései egy sokkal igazságosabb, tehát tisztességesebb politikai, társadalmi és kormányzati mûködéshez vezetnének. (SCHRECKER és mtsai, 2015.)
Az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôkre« (»social determinants of health«), valamint a túlzott társadalmi, jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek,
és a lakosság egészségi állapotának összefüggéseire vonatkozóan mára bizonyított té-
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nyek végig gondolásával (1.3–1.6.§§; 10.2.§) megállapítható, hogy a leíró jellegû népegészségügyi állapotmutatók tulajdonképpen a választott politikusok és az aktív cselekvéseik és vétkes nemcselekvéseik által meghatározott politikai, társadalmi, kormányzati és állami mûködés igazságtalanságának és tisztességtelenségének a normatív jellegû
állapotmutatói és fokmérôi is egyben. Ebben a kérdésben nem egyszerûen a „politika”,
mint elvont fogalom elvont és személytelen erkölcsi felelôsségérôl van szó, hanem a választó polgárok által megválasztott, megbízott, jól megfizetett és eltartott politikusok,
mint konkrét személyek, személyüktôl el nem idegeníthetô, másra át nem hárítható és
el nem évülô fundamentális erkölcsi felelôsségérôl! Félreértés ne essék, ez a normatív
megállapítás egyáltalán nemcsak bizonyos eddig megismert politikusokra vonatkozik,
hanem mindenkire érvényes, aki bármely oknál fogva és bármely motivációból úgy
dönt politikusi pályára lép és tevôlegesen részt vesz a »társadalom polgárai kollektív
hatalmának« (9.4.§; 12–13.§§; 14.11.§; 19.§; 20–21.§§) gyakorlásában, illetôleg
felhasználásának meghatározásában – mégpedig megbízása és felhatalmazása szerint
kizárólagosan a közcélok, közérdekek és közügyek elômozdítása érdekében.
Minden egyes választott és megbízott politikus cselekvései vagy nem cselekvései
meghatározó módon kihatnak az ôket megbízó, megválasztó polgárok életére. Ez személyes, másra át nem hárítható és el nem évülô erkölcsi felelôsséggel jár, mind a politikus felkészültsége, mind az ügyek iránti alázata, mind a személyes felelôsségéhez
méltó és alkalmas mûködése, mind pedig a közérdekek, közcélok és közügyek alkalmas,
lelkiismeretes, tisztességes, felkészült és kompetens szolgálata és elômozdítása tekintetében. Tekintettel bizonyos – alkalmatlan, méltatlan, felkészületlen, tisztességtelen,
hozzá nem értô, inkompetens és a közügyek helyett a magánügyeik és magánérdekeik
elômozdításával foglalkozó – politikusok által okozott súlyos társadalmi károkra, és
emberi katasztrófákra, a politikusok el nem évülô személyes, és át nem hárítható erkölcsi
felelôsségének a kérdését világosan tisztázni és tudatosítani kell. Egyetlen társadalom
sem engedheti meg magának, hogy udvarias és »politikailag korrekt« mismásolással
pusztán csak absztrakt, elvont és a választott politikus személyes felelôsségét feloldó és
elmosó „politikai felelôsség” kategóriákban beszéljen és gondolkodjon. Szó sincs absztrakt politikai felelôsségrôl; személyes, másra át nem hárítható és el nem évülô erkölcsi
felelôsségekrôl van szó minden egyes esetben. Az igazságos, tehát tisztességes, vagy
az igazságtalan, tehát tisztességtelen döntések és intézkedések nem „születnek” és nem
a semmibôl „keletkeznek”; kivétel nélkül a polgárok által megválasztott, megbízott és
jól megfizetett politikusok, mint személyek hozzák meg a „jó, mert tisztességes” és a
„rossz, mert tisztességtelen” döntéseket. A „jó hír” ebbôl eredôen az, hogy a „rossz,
mert tisztességtelen” emberi, politikusi döntések és intézkedések eltörölhetôk, megváltoztathatók, illetôleg az alkalmatlan, inkompetens, tisztességtelen és a posztjára méltatlanná vált politikusok pedig leválthatók.
E kitérô után a továbbiakban visszatérünk az alfejezet fô gondolatmenetéhez.

M

IÉRT KIEMELT ÉS CENTRÁLIS JELENTÔSÉGÛ A TUDÁS ÉS AZ OKTATÁS,
VALAMINT AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY? Az oktatás, a társadalmi

esélyteremtés, és a képességek kibontakoztatásának alapvetô fontosságú intézményrendszere. (NUSSBAUM, 2011.) Az egészség, az egészségügy és a társadalmi egészség-
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biztosítás ügye, pedig »a társadalmi kooperációban teljes életen át való részvételhez
szükséges teljes körû normál funkcionálóképesség« megôrzésének és helyreállításának
elsôdleges intézményrendszere. (DANIELS, 2010.)
Az tudás és az oktatás, valamint az egészség és az egészségügy, társadalmi egészségbiztosítás kiemelt és centrális jelentôsége, morális jelentôsége és az ezzel kapcsolatos
»társadalmi szinten teljesíthetô morális kötelezettség« a következôkben rejlik:
(a) TUDÁS ÉS OKTATÁS, VALAMINT A TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉS EGYÉB INTÉZMÉNYEI: velünk született természetes képességeink, tehetségünk, és a két erkölcsi képességünk minél magasabb szintû kibontakoztatása a minél magasabb szintû,
egész életutunkra szóló »teljes körû társadalmi funkcionálóképességünk« elérése érdekében;
(b) EGÉSZSÉG ÉS A TÁRSADALMI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY:
a »teljes körû normál funkcionálóképességünk« egész életúton át való gyakorlásának
alapfeltétele az egészség, továbbá ennek megôrzése, illetve szükség esetén helyreállítása az egészségügy és a közcélú, társadalmi kockázatkezelést végzô társadalmi
egészségbiztosítás révén. (DANIELS, 1985, 2008.)
Ez az oka, hogy az oktatás és az egészség, egészségügy és a »közcélú társadalmi kockázatkezelést« (6.2.§; 10.5.§; 14.10.§; 16.9.§) végzô »társadalmi egészségbiztosítás« centrális
fontosságú és kiemelkedô jelentôségû (a többi »központi jelentôségû capabilityhez« (17.§),
illetve az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) más alkotóelemeihez képest: (a)
a tudás, valamint, az új információk, ismeretek és tudás megszerzésének, kritikai feldolgozásának és alkalmas felhasználásának a képessége; (b) valamint az egészség; alapvetô
fontosságú és nélkülözhetetlen elôfeltétele annak, hogy az élet egyéb lehetôségeivel és a
társadalom által biztosított egyéb esélyekkel, lehetôségekkel, »capabilitykel«, illetôleg »elsôdleges prioritású társadalmi javakkal« minél jobban tudjunk élni, s ezek minél nagyobb
valós értéket jelenthessenek a számunkra. (DANIELS, 2008.)
Épp emiatt a tudás és az oktatás, valamint az egészség és az egészségügy afféle
»meta-capability« – ugyanis ezek teszik lehetôvé, hogy az összes egyéb capabilityt«
egyáltalán igénybe tudjuk venni, fel tudjuk használni és ki tudjuk használni. (VENKATAPURAM és mtsai, 2011.) Kevésbé absztrakt módon fogalmazva: hiába biztosítana
a társadalom bármelyikünknek bármilyen esélyeket, lehetôségeket, »capabilityket« és
»elsôdleges prioritású társadalmi javakat«, ezekkel bután, tudatlanul és súlyos betegen
egyikünk sem tudna érdemben mit kezdeni.
Az oktatási példák inkább a »társadalmi eshetôségekre« (hova születünk), és a »természetes eshetôségekre« (milyen tehetséggel, adottságokkal születünk) visszavezethetô
problémák tekintetében relevánsak. Az »egészséget eleve meghatározó társadalmi tényezôk«, és azok megoszlása, az egészségügy és a társadalmi egészségbiztosítás, viszont
a társadalmi együttmûködéshez szükséges normál funkcionálóképesség balszerencseszerû megbetegedés vagy baleset miatt elvesztése, illetve visszaállítása szempontjából
releváns. (DANIELS, 2008.)

T

ÁRSADALMI TÍPUSÚ ESHETÔSÉG, HOGY VÉLETLENSÉGBÔL KI, MILYEN
TÁRSADALMI CSOPORTBA TARTOZÓ CSALÁDBA SZÜLETIK BELE, ÉS MI-

LYEN KÖRÜLMÉNYEK NEVELKEDIK FEL.

Minél igazságosabb, tehát tisztességesebb
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egy társadalom mûködése, annál kevésbé határozza meg a születés szerinti származási
és társadalmi helyzet, és az a családi, társadalmi környezet, amelybe a gyermek beleszületik azt, hogy egy adott tehetségû, adottságú, képességû gyermek hova tud eljutni
életében képességei és tehetsége által. Az igazságos, tehát tisztességes politika révén
meghatározott társadalmi mûködés esetén nem az számít, ki hova született és honnan
jött, hanem az, hogy valóban a tehetsége, szorgalma által hová tud eljutni, kivé képes
válni, mit tud elérni és megvalósítani az életében. Sôt! Az ilyen igazságos, tehát tisztességes társadalom oktatási rendszere minden egyes gyermeket tehetségesnek kezel,
aktívan keresi, hogy mely gyermek, mely dolgokban tehetséges és minden egyes gyermek tehetségét igyekszik kibontakoztatni, támogatni. Ebbôl eredôen az ilyen rendszerben elenyészô a »fel nem ismert tehetségek«, vagy a »felismert de nem támogatott tehetségek« száma, aránya; azaz az ilyen rendszer nem tékozolja el társadalmi méretekben
a felnövekvô generációk tehetségét.
Ezzel szemben minél tisztességtelenebb és igazságtalanabb egy társadalom politikusok által meghatározott mûködése, annál inkább a gyermek születés szerinti társadalmi
helyzetétôl, családi körülményeitôl függ, hogy mire tudja vinni az életben.
A rossz »társadalmi mobilitású«, igazságtalanul mûködô társadalmakban igen nagy
a valószínûsége annak, hogy egy szegényebb családba született gyermek, bármilyen tehetséges is nem tudja többre vinni, mint a szülei; vagy egy gazdagabb családba született
gyermek, bármilyen szerény képességû is nagyjából abban a társadalmi osztályban
marad, amelyikbe született. Hogyan is van az, hogy az alacsonyabb társadalmi rétegbe
született gyermekek, bármilyen jó veleszületett természetes adottságokkal, képességekkel és tehetséggel is születnek, túlnyomórészt a születés szerinti származási osztályuknak
megfelelô állásokban és társadalmi helyzetben kötnek ki nagykorukra? – teszi fel a kérdést James Bloodworth The Myth of Meritocracy: Why Working-Class Kids Still Get
Working-Class Jobs? címû könyvében. (BLOODWORTH, 2016.)
Néha túl sterilnek, túl eufemisztikusnak, túl ártatlannak hangzik a »társadalmi mobilitás« kifejezés. Nem is biztos, hogy a szélesebb közvélemény érti, és teljes súlyával
át is érzi, hogy mirôl van szó, mert annyira technikai szakkifejezés jellege van. Ezért
nem árt tisztázni, és közérthetôbb néven is megnevezni a problémát: valójában egyfajta
modern kori kasztrendszerrôl van szó, különösen a végsô következményeket tekintve.
Ez a modern kori kasztrendszer, társadalmanként eltérô, társadalmi csoportok közötti
„szigetelô képességgel” és „átjárhatatlansági paraméterekkel” jellemezhetô; s általában
nehezen tetten érhetô, lopakodó módszerekkel valósul meg. Végül is, látszólag, mindenkinek, mindenhez joga és lehetôsége van, már, ami a politikusi beszédek deklarációit
és a „papírformát” illeti. Az ha valaki nem él ezekkel a deklarált lehetôségekkel, nyilván
önkéntes választásának eredménye. A deklarált jogok és lehetôségek, valamint a ténylegesen felhasználható és valóságos értékkel bíró jogok és lehetôségek közötti esetenként
óriási különbségek (14.2.§; 15.1.§) elsôre nem látszanak. Képzelôerô hiányában
pedig sokan el sem tudják képzelni, hogy a saját, viszonylag jó helyzetükön kívül milyen
más, kétségbeejtôen rossz társadalmi helyezetek és »társadalmi hátrányok« (»social
disadvantages«) is léteznek. (WOLFF és mtsai, 2007.) Ez tág teret nyit a cinikus, képmutató, álságos és félrevezetô magyarázatok, interpretációk elôtt.
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A képmutató és cinikus magyarázatok szerint végül is „gyermekéhezés nincs”;
„a szegénységben élô gyermekek nyilván azért nem esznek mert nem éhesek”; „a gyermekek éhezése és a tanulmányi elômenetel között nyilván semmi különbség nincs, hisz mi
köze lenne a vajas zsemlének az iskola padhoz és a matekdolgozathoz”; „a szegénysorsú
gyermekek tanulmányi eredményei nyilván azért rosszak, mert lusták és buták, egyetemre
pedig nyilván azért nem jelentkeznek, mert nincs kedvük, vagy jobb dolguk is akad”. Az
ilyen, napjainkat mérgezô, a társadalmi szolidaritást romboló, érzéketlen, közönyös, cinikus, képmutató és félrevezetô megjegyzésekre és sugalmazásokra konkrét idézetet nem
hozunk. Ki-ki kutasson saját emlékeiben, és fog találni ilyen érzéketlen, antiszociális, félrevezetô és társadalmilag rendkívül veszélyes megjegyzésekre példát – ha keres. Az ilyen
cinikus, antiszociális és képmutató magyarázatok természetesen rendre figyelmen kívül
hagyják mindazokat a tapasztalati tényeket, hogy az igazságtalanul, tehát tisztességtelenül
mûködô társadalmakban masszív – a társadalmi ranglétra, hierarchia szintjei szerinti –
szisztematikus különbségek vannak szinte minden jelentôs társadalmi probléma elôfordulásában, így például a gyermek tanulmányi eredményeiben, az olvasási és szövegértési
képességeket felmérô tesztek eredményeiben (WILKINSON és mtsai, 2009), a minôségi
oktatáshoz való hozzáférésben és a minôségi oktatást nyújtó iskolákba, középiskolákba
és egyetemekre való bejutásban is. (BARR és mtsai, 2011.) Ezek »szociális gradiens«
szerinti szisztematikus eltérések olyan masszívak lehetnek, hogy gyakorlatilag postai irányítószám szerint elôre be lehet jósolni a legtöbb társadalmi, társadalmi mobilitási probléma elfordulását, és az egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségeinek súlyosságát és
a különbözô elkerülhetô megbetegedések elôfordulását. (DORLING, 2015; BAMBRA,
2016.)
A modern kori kasztrendszerhez vezetô társadalmi mobilitási problémák elburjánzása, súlyossá válása persze nem meglepô, ha végiggondoljuk, hogy mik is a tisztességtelen és igazságtalan társadalmi mûködést elôidézô, legitimálni és igazolni szándékozó és sajnálatos módon meglehetôsen elterjedt társadalmi igazságtalansági tantételek:
(i) „Az elitizmus hatékony”; (ii) „A társadalmi kirekesztés, de legalábbis a perifériára
sodródás szükséges” (iii) „Természetes, hogy léteznek elôítéletek”; (iv) „A kapzsiság,
mohóság, pénzéhség jó és hasznos erény”; (v) „A kétségbeesés és a reményvesztés elkerülhetetlen”. (DORLING, 2015.)
Az igazságtalan, tehát tisztességtelen társadalmi mûködés ezen öt önigazoló tantétele
váltotta fel a Lord William Beveridge (a brit National Health Service atyja) által azonosított „öt hatalmas gonoszt”, ami „tönkreteszi, lerombolja, illetve szétrohasztja a társadalmakat”. (BEVERIDGE, 1948.) Nem árt ha tudjuk, hogy Lord Beveridge, a »Beveridge
Reportban«10 a leküzdendô „öt hatalmas gonoszt” (»the five giant evil«), akik „tönkreteszik
a társadalmi jólétet és megrontják az embereket”; és amelyekkel egyszerre, egyidejûleg és
egyenszilárdságú módon kell felvenni a harcot a következô képpen azonosította:
(i) SQUALOR: a szenny, a mocsok és a becstelenség;
(ii) IGNORANCE: a tudatlanság és az általános ignorancia;
(iii) WANT: a nélkülözés, a szûkölködés, az ínség, a hiány és a nyomor;

10

Eredeti címe: Social Insurance and Allied Services.
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(iv) IDLENESS: a semmittevés, a tétlenség és a haszontalanság, mely „korrumpálja az
embereket és lerombolja a gazdagságot”;
(v) DISEASE: a betegség. (BEVERIDGE, 1942.)
Azok az európai jóléti rendszerek, amelyeknek az eredményei miatt oly sokan irigyelik
„a nyugatot” országonként eltérô formában (ESPING-ANDERSEN, 1990), de lényegében
ezen „öt hatalmas gonosz” leküzdésére jöttek létre. Az „öt hatalmas gonoszt” ezek a rendszerek igen jelentôsen visszaszorították, de nem küzdötték le. (TIMMINS, 2001.)
A világ sokat változott az elmúlt évtizedekben. A »jóléti államok« (»welfare states«)
a híresztelésekkel ellentétben egyáltalán nem halottak, és egyáltalán nem járt el felettük
az idô; s ennek az a legfôbb oka, hogy a Lord Beveridge által megnevezett „öt hatalmas
gonosz” felett soha nem jár el az idô, s amint a visszaszorítását végzô intézményeket a
politikusok cselekvései és nem cselekvései által megvalósuló politika legyengíti, megrendíti vagy ellehetetleníti, az »öt hatalmas gonosz« erôre kap, szétterjed és megkezdi
a társadalom pusztítását. Az viszont kétségkívül igaz, hogy a megváltozott körülményekhez kell igazítani mûködésüket, ha továbbra is vissza akarjuk szorítani az „öt hatalmas gonoszt”. (BARR, 2001.)
Nem értek egyet azokkal, akik azt, mondják, hogy mindenki maga kell, hogy önállóan
gondoskodjon magáról, mert az állam beavatkozása … fatális lenne az ember önbizalmára, önállóságára, az elôrelátó tervezésére és az okos, megfontolt, takarékos gazdálkodására … Teljes tévedés azt feltételezni, hogy az elôrelátó, okos és megfontolt gazdálkodás
és az öngondoskodás csak a félelem hatására következne be; ez alapvetôen és elsôdlegesen
a reménybôl ered, és csak részben félelembôl. Biztosra veheti mindenki, hogy ahol nincs
remény, ott soha nem lesz elôrelátó, megfontolt gazdálkodás és öngondoskodás.
Sir Winston Churchill: Liberalism and the Social Problem (1909, 209. o.)
A jóléti államok szerkezete, struktúrája továbbra is változni fog … Különféle kényszerítô
körülmények hatására változhat a jóléti államok mérete, kiterjedése … Mindezeknek a
változásoknak a fényében az „alkalmazkodás” az „adaptáció” a kulcs. Az, aki úgy kritizálja a jóléti államot, mintha annak minden részlete kôtáblákba lenne vésve, pontosan
ugyanazt a hibát és tévedést követi el, mint Marx a maga kapitalizmus kritikájával – figyelmen kívül hagyja, ignorálja azt a tényt, hogy mind a piac, mind az állami intézmények
alkalmazkodó képesek és adaptálódnak [a környezet változásaihoz]. Igen, a jóléti államoknak szembesülniük kell bizonyos problémákkal; a jóléti állam intézményei kénytelenek
lesznek adaptálódni; ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy bármiféle krízis állapot
létezne [és létük megkérdôjelezhetô lenne]. Azok az okok ugyanis, amelyek szükségessé
teszik a jóléti államok [és intézményeik] létezését nem fognak odébb állni; a jóléti intézmények robusztusok, s képesek rugalmasan, érzékenyen reagálni, a kihívásokra; alkalmas,
folyamatosan fejlôdô, alakuló módokon és formákban. Ez az, ami a jóléti államok huszonegyedik századi kihívása.
Nicholas Barr: The Welfare State as Piggy Bank: Information, Risk, Uncertainty,
and the Role of the State: A Continuing Welfare State (2001, 271–272. o.)
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Megjegyzendô, hogy a »társadalmi mobilitás« súlyos beszûkülése; a tehetséges, de szegényebb családokból származó gyermekek ambícióinak eltérítése, elnyomása, lerombolása, és a minôségi oktatásból, továbbtanulási lehetôségekbôl – mint a társadalmi
felemelkedéshez vezetô esélyteremtô intézményekbôl– való kiszorulása, vagy kiszorítása; valamint az, amikor egy igazságtalan, tehát tisztességtelen társadalmi rendszerben
az iskolarendszer nem kiegyenlíti, hanem épp ellenkezôleg felerôsíti az amúgy is jelentôs
társadalmi egyenlôtlenségeket, s azoknak a polgárok életútjára kiható káros következményeit – az egyik tipikus esete annak, amikor a társadalmi igazságtalanságok, tehát
tisztességtelenségek fundamentális össztársadalmi hatékonysági és versenyképességi
problémává is válnak egyben. Össztársadalmi-hatékonysági és társadalmi-versenyképességi szempontból ugyanis az az legelônyösebb, ha a legtehetségesebb, legjobb képességû gyermekek, függetlenül származásuktól, családi körülményeiktôl, szüleik
anyagi helyzetétôl és a hasonló irreleváns tényezôktôl a lehetô legtöbbre tudják vinni.
(BARR és mtsai, 2011.)
(i) Vannak társadalmak, ahol eleve az a cél, hogy a gyermekek, illetve a felnövekvô generációk fiataljai függetlenül attól, hogy milyen tehetségesek, milyen képességeik
vannak, maradjanak csak abban a társadalmi osztályban, ahova születtek. A szegény
családba született tehetséges gyerek ne emelkedhessen fel, a gazdag családba született
buta és kevésbé tehetséges gyerek ne süllyedhessen le. Ezt fejezi ki, és ide vezet a
„nem hagyunk senkit lesüllyedni” jelmondattal megfogalmazott oktatáspolitika. Ez
hosszabb távon a tehetségek, mint alapvetô fontosságú erôforrások elpazarlásához,
számos tehetséges gyermek egyéni esélyeinek, lehetôségeinek a megtagadásához, reményeiktôl való megfosztásához, továbbá az össztársadalmi szintû hatékonyság és
társadalmi, nemzetgazdasági szintû versenyképesség súlyos romlásához is vezet, amellett, hogy minden elemében tisztességtelen és igazságtalan.
(ii) A társadalom felsôbb rétegébe született kevésbé tehetségesek felszínen tartását,
és a társadalom alsóbb rétegébe született tehetségesek elôre jutásának, »társadalmi
felemelkedésének« megakadályozását nem lehet tisztességes eszközökkel elérni.
Ráadásul itt olyan versenykorlátozó és egyéb mesterséges, adminisztratív korlátozó
eszközöket vagy protekcionista intézkedéseket is kell alkalmazni, amely túl azon,
hogy igazságtalanok, tehát tisztességtelenek és morális szempontból elfogadhatatlanok, valójában a gazdaság egészére is rendkívül kártékony módon hatnak ki.
Az ilyen »szabad emberhez nem méltó« hatalmi-politikai rezsimek mind morális,
mind gazdasági és társadalmi versenyképességi szempontból viszonylag rövid idô
alatt degenerálódnak, elkorcsosulnak; és hosszabb távon szétesnek.
(iii) Hatásában, végkimenetében ugyanígy lehetne jellemezni azokat a rendszereket
is, amelyek nem készakarva, nem deklarált módon próbálják meg tudatosan konzerválni az aktuális társadalmi pozíciókat és befagyasztani a »társadalmi mobilitást« és eltorlaszolni a »társadalmi felemelkedéshez« vezetô pályákat, hanem csak
egyszerûen nem törôdnek ezzel a kérdéssel. De ugyanez a helyzet, azokkal a rendszerekkel is, amelyek a deklarációk szintjén úgy tesznek, mintha törôdnének a »társadalmi mobilitás« elômozdításával és az ahhoz kapcsolódó igazságossági, tehát
tisztességességi problémákkal, csak éppen ténylegesen nem tesznek semmit a »társadalmi esélyek kiegyenlítése« és a »társadalmi esélyteremtés« és a minôségi okta-
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táshoz történô »tisztességesen egyenlô esélyû hozzáférés« érdekében (vagy amit
tesznek az elhibázott, hatástalan, alkalmatlan vagy éppen nem kívánatos hatású).

A

»TERMÉSZETES JELLEGÛ VÉLETLENEK« JELENTIK AZ ESHETÔSÉGEK ÉS VÉ– AZ EDDIG TÁRGYALT »TÁRSADALMI
JELLEGÛ VÉLETLENEK« MELLETT. Itt a polgárok veleszületett természetes tehetségérôl,
képességeirôl és adottságairól van szó;11 valamint azokról a számukra rendelkezésre álló,
elérhetô és kihasználható valós lehetôségekrôl, amelyek ezen veleszületett képességeik kibontakoztatásában realizálásában segítik ôket. Az egyes polgárok életútja, életminôsége,
élete ezek összjátékának, kölcsönhatásainak együttes végkövetkezményeiként alakul. A polgárok veleszületett képességeit, tehetségét és adottságait, meg kell különböztessük a ténylegesen realizált képességüktôl és tehetségüktôl (16.7.§; 18.7.§).
Mint már említettük, minél igazságosabb, tehát tisztességesebb egy társadalom
mûködése, annál kevésbé függenek a veleszületett képességek kibontakoztatására ténylegesen rendelkezésre álló, valóságosan elérhetô, hozzáférhetô lehetôségek attól, hogy
milyen társadalmi-gazdasági csoportba született bele az adott polgár, illetve milyen
anyagi és szociális körülmények között nô fel, továbbá milyen valláshoz, kisebbséghez,
nemhez, etnikumhoz tartozik – merthogy annál inkább biztosítva van a társadalom
minden egyes tagja számára a társadalmi esélyek és lehetôségek tisztességesen egyenlô,
valós értéke (14.2.§). Magyarán egy igazságos, tehát tisztességes társadalmi együttmûködési rendszer minden gyermeket tehetségesnek tart, és minden gyermek saját tehetségét képességét igyekszik az oktatási rendszeren (és más támogató, társadalmi
esélyteremtô rendszereken) keresztül a lehetô legnagyobb mértékben kibontakoztatni,
függetlenül minden olyan irreleváns tényezôtôl, mint például a gyermek családi és társadalmi háttere, a szülôk és a család jövedelmi és vagyoni helyzete, a gyermek neme,
etnikuma, vallása, bôrszíne és hasonló – a képességek és a tehetség kibontakoztatása
szempontjából – jellemzôi.
Ebbôl eredôen, minél igazságosabb, tehát tisztességesebb egy társadalom mûködése, annál kisebb a különbség az alsóbb és felsôbb társadalmi-gazdasági csoportokba
született, két közel azonos veleszületett képességû (és azonos érdeklôdésû) gyermek
ténylegesen realizált képességei és tehetsége között. Azaz, minél igazságosabb, tehát
tisztességesebb egy társadalom mûködése, annál kevésbé befolyásolja egy tehetségesnek
született gyermek késôbbi életútját, életkilátásait az, hogy milyen a családi háttere és
szociális körülményei, mert a társadalom egyetlen tehetséget sem hagy elkallódni és
egyetlen tehetséget sem pazarol el. (WILKINSON és mtsai, 2009.)
A »társadalmi mobilitás mértékére« abból is következtethetünk, hogy mekkora az
esélye és a bekövetkezési valószínûsége annak, hogy egy adott társadalmi csoportba
született gyermek mire felnô és kijárja az iskoláit ugyanabba a társadalmi csoportba
fog-e kerülni vagy sem, mint a szülei. (WILKINSON, 2005.) Azaz mekkora az esélye
egy szegény családba született tehetséges és jó képességû gyermek »társadalmi felemel-

11

LETLENEK MÁSODIK CSOPORTJÁT

A megbetegedésekrôl, sérülésekrôl, balesetekrôl és a hasonlókról, mint véletlen eshetôségekrôl más
részekben lesz szó.
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kedésének«, vagy egy kevésbé tehetséges és jóképességû, de gazdag családba született
gyermek alsóbb társadalmi csoportba való kerülésének. (BLOODWORTH, 2016.)
(i) AZ IGAZSÁGOS, TEHÁT TISZTESSÉGES MÛKÖDÉSÛ »SZABAD EMBERHEZ
MÉLTÓ DEMOKRATIKUS« TÁRSADALMAKBAN általában alkalmas, igazságos,
és tisztességes az iskolarendszer mûködése. Az ilyen, igazságosságot, tehát tisztességességet elômozdító alkalmas (azaz adekvát) iskolarendszer elôsegíti a »társadalmi mobilitást«, és jelentôsen kiegyenlíti a különbözô társadalmi-gazdasági
csoportokba való beleszületésbôl eredô társadalmi különbségeket és az »egész életútra kiható« »társadalmi hátrányokat« (14.2.§; 16.2–16.7.§§; 18.4–18.9.§§)
A korai gyermekfejlesztô intézményeknek, az óvodának, az iskolarendszernek, a
felsôoktatásnak, és az ezen rendszerekhez kapcsolódó kiegészítô támogató rendszereknek (pl. speciális fejlesztések, szakkollégiumok, szakkörök, speciális ösztöndíjak, diákhitel, lakhatási támogatások, kollégiumok, és hasonlók) óriási a szerepe
a társadalmi mobilitás javítása vagy rontása, illetve a társadalmi egyenlôtlenségek
kiegyenlítése vagy felerôsítése tekintetében.
(ii) AZ IGAZSÁGTALANUL, TEHÁT TISZTESSÉGTELENÜL, VAGY EGYSZERÛEN
CSAK CSAPNIVALÓAN ROSSZUL MÛKÖDÔ ISKOLARENDSZEREK viszont nemhogy nem egyenlítik ki, s nemhogy nem mérsékelik ezeket a társadalmi hátrányokat,
hanem éppen ellenkezôleg, konzerválják, vagy akár fel is erôsítik azokat. Ilyenkor
elôfordulhat, hogy az iskolarendszer a szegény családba született, de rendkívül tehetséges gyermeket nemhogy nem segíti veleszületett képességei kibontakoztatásában
és realizálásában, de még kifejezetten „le is nyomja” az ilyen gyermekeket az átlagos
vagy gyengébb képességûek közé, illetve a legkülönbözôbb módokon, így vagy úgy,
de végsô soron eltorlaszolja elôttük a »társadalmi felemelkedéshez« vezetô utakat,
megtagadja tôlük az ehhez szükséges »társadalmi esélyeket és lehetôségeket«. Egyidejûleg az ilyen rendszer semmit nem csinál a szegény de kevésbé tehetséges gyermekek felzárkóztatásáért, miközben tipikus jelenség az, hogy a gazdag de kevésbé
tehetséges gyermekeket felzárkóztatja, akár a szegény és tehetséges gyermekek szintje
fölé is. A gazdag és tehetséges gyermekek képességeinek a kibontakoztatását viszont
legalább nem akadályozza az ilyen iskolarendszer. A korábbi részekben (4.1.§)
Michael Marmot The Health Gap címû könyvébôl hoztunk egy empirikus tények
alapján igazolt példát az ilyen, a társadalmi egyenlôtlenségeket felerôsítô iskolarendszerre. Az ott ismertetett eset az 1970-ben született brit polgárok évtizedes után követéses vizsgálatainak (1970’s Brit Cohort Study) tudományos elemzésén, értékelésén alapult. (MARMOT, 2015a.)12
Van egy téveszme, hogy a lángelmét nem lehet elnyomni, az utat tör magának. Csodát tör
utat! Azt úgy el lehet nyomni és taposni, mintha ott sem lett volna.
Dr. Szentgyörgyi Albert (1973)
12

Meg kell jegyezzük, hogy a társadalmi egyenlôtlenségek felerôsítése szempontjából a magyar iskolarendszer, szinte minden elemzés, kimutatás szerint rosszabb jellemzôkkel bír, mint a brit oktatási
rendszer.
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Az alkalmas (adekvát) és „jó”, azaz igazságos, tehát tisztességes oktatási rendszerben
odafigyelnek arra, hogy egyetlen tehetségígéret se kallódjon el. Az ilyen rendszer odafigyel, hogy minden gyermek felfedezze és kibontakoztassa a tehetségét; odafigyel,
hogy észrevegye, felismerje a kiemelkedôen tehetséges gyermekeket; védelmezi és gondozza a tehetséget és a tehetséges gyermekeket – függetlenül azok társadalmi, családi
és egyéb hasonló, e tekintetben irreleváns tényezôtôl. A „jó” oktatási rendszer nem
egyes, általa valamely paraméter alapján tehetségesnek gondolt gyermekeket emel ki a
rendszer egészébôl elkülönülten és izoláltan folytatott úgynevezett „tehetség gondozási
programok” címén, hanem minden egyes gyermeket tehetségesnek tart és személyére
szabott tehetséggondozásban részesít.
A rosszul értelmezett tehetséggondozással az a probléma, hogy a tehetséggondozásra
való kiválasztás és kijelölés során a többi – valami másban szintén tehetséges – gyermek, minimum implicit módon, de félreérthetetlenül megkapja a „tehetségtelen”, illetve
az „annyira tehetségtelen, hogy tehetséggondozásra sem érdemes” minôsítést, s esetenként stigmát. Amikor például egy mondjuk 35 fôs osztályból tehetséggondozási célú
felmérés során „tudományosan” kiválasztják, azt a mondjuk 5 gyermeket, aki „annyira
tehetséges, hogy még külön tehetséggondozásban is kell részesíteni”, akkor a „maradék”
30 – szintén tehetséges, de ki nem választott – gyermek ezt csak úgy tudja érteni, hogy
„ezek szerint én nem vagyok elég tehetséges”, vagy hogy „ezek szerint én annyira tehetségtelen vagyok, hogy nem éri meg velem külön foglalkozni”. A rosszul értelmezett, és
rossz tehetséggondozó programok ezen implicit, de félreérthetetlen üzenet közvetítésével
okozzák a legtöbb kárt a felnövekvô generációk tagjainak, azaz a gyermekeknek, akiknek márpedig mindegyike tehetséges, és épp emiatt mindegyiküket a »felismert tehetségüknek« megfelelô, személyre tehetséggondozásban kell részesítenie minden igazságos,
tehát tisztességes társadalomnak és oktatási, iskolai rendszerének.
A »jó, mert tisztességes« (5.4.§; 23.6.§) rendszer minden gyermeket gondozandó,
fejlesztendô tehetségként kezel; abból indul ki, hogy „minden gyermek tehetséges és a feladat az, hogy megtaláljuk, azt, hogy miben az”13 (KLEBELSBERG, 1927.) Ez azt is jelenti, hogy valójában kétféle gyermek létezik egy rossz iskolarendszerben: (i) az egyik
csoportban azok vannak, akiknek felismerték az egyéni képességeit és tehetségét, és támogatták is ennek kibontakoztatásában; (ii) a másik csoportba pedig azok az elpazarolt
tehetségek tartoznak, akiknek nem ismerték fel a tehetségét, nem vették a fáradtságot,
hogy rájöjjenek miben tehetséges, illetve lehet, hogy a tehetségét felismerték, de mégis
hagyták elkallódni. Érdekességképp meg kell jegyezni, hogy gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszterként a tehetségvédelem érdekében jogszabályt alkotott arról, és elrendelte, hogy
ha bármely oktatási nevelési intézmény bármely tanára, tanítója olyan gyermekre bukkan,
akiben megvan a tehetség esélye, annak kötelezô módon jelentést kell tennie a miniszter
számára az ilyen tehetséges gyermekekrôl. Mint miniszter, minden tehetséges gyermeket

13

Gróf dr. Klebelsberg Kuno (1875–1932) a két világháború közötti Magyarország rendkívül fontos
iskolareformokat és iskolafejlesztést végig vivô kultuszminiszterének egyik alapvetô elve és rendszerszervezô elve volt az, hogy „minden gyermek tehetséges, csak meg kell találjuk azt, hogy miben”
(és ezekre az erôsségeire építve próbáljuk meg minél inkább kibontakoztatni a képességeit).
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számon tartott. (HEIMANN, 2011.) Egy állami oktatási rendszerben egy ilyen miniszteri
rendelet azt jelenti, hogy minden egyes tanárnak el kellett számolnia az egyszer már lejelentett tehetségekkel, de azt is jelenti, hogy azzal is el kell számolni, ha valakit kallódni
hagy és nem jelent le egy-egy tehetséges gyermeket.
A késôbbiekben még visszatérünk az alkalmas és »jó, mert tisztességes« oktatási
rendszerekre vonatkozó megfontolásokra, és az oktatási rendszer és az oktatás kiemelt
társadalmi igazságossági jelentôségére. Ezen a helyen csak jelezni szeretnénk, hogy
(i) az oktatás alapvetô jelentôségû a felnövekvô generációk tagjainak, és minden egyes,
a társadalomba beleszületett gyermek tehetségének, képességeinek a kibontakoztatásában (NUSSBAUM, 2011); (ii) alapvetô jelentôségû a demokratikus társadalom
együttmûködési rendszerébe való beilleszkedésben és a lehetô legmagasabb szintû, és
az egész életútra vonatkozó »teljes körû normál funkcionálóképesség« (16.§) elérésében;
(iii) alapvetô jelentôségû a társadalmi felemelkedés és mobilitás elôsegítésében, és az
egész életre szóló, valós értékû, »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« (14.2.§)
megteremtésében. (NUSSBAUM, 2010.)
Az alkalmas és „jó” oktatási rendszer az emberek képességeinek és tehetségeinek a kibontakoztatásáért; a demokrácia, a demokratikus kultúra megerôsítéséért, fenntartásáért;
valamint a felnövekvô generációk önálló gondolkodó és kreatív problémamegoldó képességének; és a demokrácia fenntartása szempontjából »politikai és morális jelentôségû érzések,
érzelmek« fejlesztése érdekében mûködik. (NUSSBAUM, 1997, 2013.) Az alkalmas és
»jó, mert tisztességes« oktatási rendszer a demokrácia és a demokratikus értékek fenntartásáért
és megerôsítésért van, nem a magánprofitért; azaz a „jó” oktatási rendszer nem valakik úgynevezett gazdasági és munkaerôpiaci igényeinek, azaz valakik magáncélú profit érdekeinek
a kielégítéséért létezik és mûködik (1.10.§; 10.3.§; 1.10.§; 17.2.§; 22.§). (NUSSBAUM,
2010.) E rövid, oktatással kapcsolatos eszmefuttatás végén érdemes megfontolni dr. Szentgyörgyi Albert, az elsô magyar Nobel-díjas tudó szavait az alkalmas és »jó mint tisztességes«
iskolarendszerrôl és az iskola valódi feladatáról, küldetésérôl:
Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni,
amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.
Dr. Szentgyörgyi Albert (1893–1986)

A

SZERENCSE, A SZERENCSÉTLENSÉGEK ÉS A BALSZERENCSE, MINT AZ EMBEREK ÉLETÉT, ÉLETÚTJÁT BEFOLYÁSOLÓ ESHETÔSÉGEK HARMADIK TÍ-

PUSA .

Sokféle szerencse és balszerencse érhet mindnyájunkat egész életünk során, az
élet szinte minden területén. A szerencse, a szerencsétlenségek és a balszerencse lényege, hogy valójában nem tudjuk befolyásolni; rajtunk kívül álló okok miatt történik
meg velünk, mégis alapvetôen befolyásolhatja életünket, egzisztenciális biztonságunkat
és életünk további folyását. Az élet minden területén érhet minket szerencse, szerencsétlenség és balszerencse. Mi az alábbiakban a jó egészség megôrzése vagy elvesztése,
a súlyosabb megbetegedések, a balesetek, a sérülések és az idô elôtti halálozás kapcsán
hozunk fel néhány példát e kérdéskör egyes aspektusainak illusztrálása céljából.
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Másrészt pontosan ez a problémakör az, amely rávilágít arra, hogy a társadalomban
élô minden egyes polgár biztonságát társadalmi szinten kell garantálni az emberi életút
egyes, az ember egzisztenciális biztonságát veszélyeztetô véletlenszerû eshetôségei katasztrofális hatásainak a kivédésére. Fontos, hogy szembesüljünk az ilyen, az emberi életút
során bármikor, bárkivel bekövetkezô szerencse, balszerencse jellegû eshetôségek egzisztenciális biztonságot és egyéb személyes és szociális biztonságot fenyegetô hatásaival.
Ennek fényében érthetô meg, hogy minden egyes polgár és gyermek társadalmi szinten
garantált biztonsága érdekében miért is alapvetô fontosságú, néhány, az emberi életút fôbb
eshetôségei által okozott egyéni egzisztenciális katasztrófahelyzettel fenyegetô esemény hatásainak kivédése érdekében a »közcélú társadalmi kockázatkezelést« végzô »társadalmi
biztosítási rendszerek« társadalmi szintû megszervezése, fenntartása, alkalmas közfinanszírozása és alkalmas mûködtetése – a megbetegedések, a balesetek, sérülések, a munkanélküliség, a rokkantság, a keresôképtelenség és az idôskor egzisztenciális biztonságot
fenyegetô esetei lekezelésére (6.2.§; 10.5–10.6.§§; 14.10.§; 16.9.§)
Korábban már többször kifejtettük, itt csak utalunk arra, hogy az ember életútján
bekövetkezô, és az emberek egzisztenciális biztonságát fenyegetô, egyénileg nem kivédhetô, nem kezelhetô és bármikor, bárkivel elôforduló eshetôségek hatásainak a kivédése
nem egyszerûen az emberek egzisztenciális biztonságának a fenntartása érdekében fontos (6.2.§; 14.7.§). Ez a történet nem az egzisztenciális biztonságnál ér véget. Az egzisztenciális biztonságnak a »társadalmi biztosítási rendszereken« keresztül történô társadalmi szintû garantálása a szabadságok, a jogok, a lehetôségek teljes spektruma valós
értékének, s tisztességes egyenlôségének a megôrzése szempontjából alapvetô fontosságú
(14.7.§; 16.§). (ROOSEVELT, 1944; SUNSTEIN, 2004.)
Egy olyan egzisztenciális katasztrófahelyzet, amelyet például egy megbetegedés kezelési költségei okozhatnak, olyan mértékben rendíthetik meg, áshatják alá a polgárok
és a családok egzisztenciális biztonságát, olyan mértékben áshatják alá önbecsülésüket,
olyan mértékû kiszolgáltatottsághoz vezethetnek, amelyek révén valójában megszûnik
az érintett polgár és családja számára a szabadságok, jogok és lehetôségek valós értéke.
Az ilyen bajba jutott polgárok és családok ugyanis nincsenek abban a helyzetben, hogy
értelmezni tudják ezeket és élni tudjanak ezekkel a jogaikkal, szabadságaikkal és lehetôségeikkel. (SUNSTEIN, 2004; RAWLS, 2001.)
Ha mindez nem izolált egyéni katasztrófaként, hanem társadalmi méretekben következik be a megfelelô, s minden egyes polgár és család egzisztenciális katasztrófahelyzet elleni biztonságát alkalmasan garantáló társadalmi biztosítási rendszerek hiányában, vagy azok alkalmatlan és elégtelen mûködése, alkalmatlan finanszírozása
következtében, akkor az adott társadalomban tömegesen és társadalmi méreteket öltô
méretben következik be az egyéni szabadság, a jogok, az esélyek és lehetôségek tényleges, valós értékének és tisztességes egyenlôségének a megszûnése (14.2.§; 14.7.§;
15.1.§). Magyarán megszûnik a szabadság, a jog, az igazságosság és ténylegesen, de
facto megszûnik a demokrácia, mely egy oligarchikus, »szabad emberhez nem méltó rezsimmé« korcsosul. (SUNSTEIN, 2004.)
Azt kell világosan látni, hogy a »társadalmi egészségbiztosítás«, a »társadalmi balesetbiztosítás«, a »társadalmi nyugdíjbiztosítás«, a »társadalmi rokkantsági biztosítás«, és
a »társadalmi munkanélküliségi biztosítás« rendszereinek a lényege nem a szociális se-

10.4.§ A VÉLETLENEK, A SZERENCSE ÉS A HÁTTÉRIGAZSÁGOSSÁG…

415

gélyezés, nem a jótékonykodás (6.8.§; 14.7.§). Ezek a »közcélú társadalmi kockázatkezelést« végzô »társadalmi biztosítási intézményrendszerek« (6.8.§) a modern társadalmakban a polgárok »tisztességesen egyenlô szabadságának és jogainak« (15.1.§);
»tisztességesen egyenlô esélyeinek és lehetôségeinek« (14.2.§); valamint a »nélkülözéstôl,
az ínségtôl és a nyomortól és a félelemtôl való szabadságának« (»freedom from want &
freedom from fear«)14 (ROOSEVELT, 1941), és összességében személyes egzisztenciális
és szociális biztonságának, s mind ezeken keresztül a »szabad emberhez méltó demokratikus rendszernek« magának az elsôdleges fontosságú védôbástyái. (ROOSEVELT,
1944; RAWLS, 2001.) Ha ezek lerombolódnak, ellehetetlenülnek, akkor megszûnik
az emberek egzisztenciális és szociális biztonsága. Ha megszûnik az emberek és a családok egzisztenciális és szociális biztonsága, akkor e biztonságok, és a »nélkülözéstôl,
ínségtôl, nyomortól és a félelemtôl való szabadság« elvesztésével megszûnik az »alapvetô
jogok, szabadságok és lehetôségek« (14.§) »valós értéke és tisztességes egyenlôsége«
(14.2.§; 15.1.§). Az »alapvetô jogok, szabadságok és lehetôségek« »valós értékének«,
és »tisztességes egyenlôségének« a tömeges, társadalmi méreteket öltô megszûnésével
pedig megszûnik a szabadság, az igazságosság mint tisztességesség és a »szabad emberhez méltó demokrácia«, mint olyan. (RAWLS, 1999a; SUNSTEIN, 2004.)
Ez nemcsak a »közcélú társadalmi kockázatkezelést« végzô »társadalmi biztosítási
intézményrendszerek« nem létezése, vagy megszûnése, hanem e társadalmi biztosítási
rendszerek alkalmas mûködésének, finanszírozásának az ellehetetlenítése esetén is pontosan ugyanígy érvényes. A társadalmi biztosítási rendszerek megszüntetésével hatásában egyenértékû e rendszerek mûködésének alkalmatlan és elégtelen mértékû finanszírozása, és bármilyen egyéb pénzügyi, irányítási, szervezeti és hasonló módon történô
ellehetetlenítése. Miért? Azért, mert a társadalmi biztosítási rendszerek megszûnése
vagy ellehetetlenítése esetén a Lord Beveridge által 1942-ben leírt „öt hatalmas gonosz” elszabadul és szabadon tud rombolni, pusztítani a társadalomban. Emlékeztetôül: az „öt hatalmas gonosz”, akik „tönkreteszik a társadalmi jólétet és megrontják az
embereket”:
(i) a szenny és a becstelenség (squalor);
(ii) a tudatlanság és az ignorancia (ignorance);
(iii) a nélkülözés, az ínség, a szükség és a nyomor (want);
(iv) a tétlenség és a haszontalanság (idleness); valamint a
(v) betegségek (disease).

14

Utalás Franklin Delano Roosevelt (1882–1945. április 12.) 1941. január 6-án elmondott, és híressé
vált »Négy szabadság beszédére« (»Four Freedom Speech«), (ROOSEVELT, 1941), amelynek eszmei
folytatását jelentette az 1944. január 11-én elmondott »Second Bill of Rights« beszéde, vagy más
elnevezéssel az »Economic Bill of Rights Speech«. (ROOSEVELT, 1944.) E beszédekben jelentek
meg (a fôáramú kormányzati politikában talán elsôként) a társadalmi-gazdasági egyenlôtlenségeket,
a társadalmi igazságtalanságokat kezelô, kiegyenlítô »szociális és gazdasági jogok«, mint az alapvetô
szabadságjogok és jogok, és a demokrácia megôrzésének szükséges eszközei. Késôbb ez alapján
került kidolgozásra az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (Eleanor Roosevelt aktív szerepvállalása mellett) (SUNSTEIN, 2004.)
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Ettôl az „öt hatalmas gonosztól” védik meg a társadalombiztosítási rendszerek az embereket, a családokat és a társadalom egészét. (BEVERIDGE, 1942.) Aki a társadalmibiztosítási rendszerek bármelyikének (egészség, baleset, rokkantság, munkanélküliség,
nyugdíj) mûködését bármely módon ellehetetleníti, finanszírozását alkalmatlanul és
elégtelen szinten biztosítja, az valójában ezt, a Lord Beveridge által azonosított „öt hatalmas gonoszt” szabadítja rá a társadalomra. Ha az „öt hatalmas gonosz”, alkalmas
módon mûködô és finanszírozott társadalmi szintû védelmi rendszerek hiányában elszabadul, akkor utána szabadon rombolhatja a társadalmat, szabadon ronthatja meg
az embereket és viszonylag hamar felszámolja az emberek biztonságát és szabadságát,
jogaik és lehetôségeik »tisztességes egyenlôségét«, »valós értékét« (14.2.§; 15.1.§); s
mindezen keresztül a jogot, az »igazságosságot, mint tisztességességet«, és magát a »szabad emberhez méltó demokráciát«. (TIMMINS, 2001; SUNSTEIN, 2004.)

A

POLGÁROK EGÉSZ ÉLETÚTJA NEMCSAK SZÁRMAZÁSUKTÓL, NEMCSAK
KÉPESSÉGEIKTÔL ÉS LEHETÔSÉGEIKTÔL, DE A SZERENCSÉJÜKTÔL, BAL-

SZERENCSÉJÜKTÔL IS FÜGG.

Bárkivel elôfordulhat, hogy az életútja során olyan
dolog történik vele, amely teljes mértékben rajta kívül áll, általa nem befolyásolható,
mégis olyan helyzetet jelent, amely a polgárt akár létében fenyegeti, vagy egzisztenciális
biztonságában fenyegeti, és amellyel egyedül nem képes megbirkózni. Ezzel kapcsolatosan érdemes megfontolni néhány dolgot:
(1) A SÉRTHETETLENSÉG HAMIS ÉRZETE ÉS A PSZICHÉS TAGADÁS (»DENIAL«).
Tipikusan mindannyian sokkal sérthetetlenebbnek gondoljuk magunkat, mint
amennyire sérülékenyek vagyunk a valóságban. (NUSSBAUM, 2013.) Nem hiszszük el a statisztikai adatokat, vagy ignoráljuk azt a tényt, hogy az azok alapján
kalkulálható kockázatok ránk is vonatkoznak. Alapértelmezett módon szinte mindenki egy sajátos pszichológiai tagadásban van (»denial«): baj csak a szomszédot
és az idegeneket érheti, beteg csak a szomszéd (és mindenki más) lehet, de minket
magunkat baj nem érhet, mi magunk soha nem betegszünk meg. Emiatt sokunknak nehezünkre esik elképzelni, hogy mégiscsak bárkinek az egészségét romba
döntheti egy-egy súlyosabb megbetegedés (gondoljunk például egy súlyosabb daganatos megbetegedésre), vagy egy-egy súlyosabb baleset (gondoljunk például egy
önhibánkon kívüli, de általunk elháríthatatlanul bekövetkezô súlyosabb közlekedési
balesetre, amelynek áldozatává válhatunk) (6.8.§).
(2) RAJTUNK KÍVÜL ÁLLÓ, ÁLTALUNK BEFOLYÁSOLHATATLAN SZISZTÉMÁS
HATÁSOK. függetlenül attól, hogy milyen képességeink vannak, milyen szorgalmasok, okosak és ügyesek vagyunk, egy-egy jelentôsebb gazdasági válság és receszszió tôlünk lényegében függetlenül, és általunk egyénileg lényegében nem befolyásolható módon kialakulhat. Egy ilyen szisztémás válság vállalatok tömeges
csôdjét, munkahelyek tömeges megszûnését és végsô soron egyszerre, egyidôben
tömegeket érintô kényszerû és nem önkéntes munkanélküliséget okozhat. Ilyen
helyzetben, amikor a munkahelyek tömegesen szûnnek meg és egy egyre nagyobb
a nem önkéntes és kényszerû munkanélküli polgárok álláskeresô tömege, miközben
egyre kevesebb a munkahely a legvalószínûbb eshetôség az, hogy nem jutunk tisztességes munkához, mégpedig igen nagymértékben függetlenül saját egyéni kvav
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litásainktól. Ez olyan egzisztenciális katasztrófahelyzetet eredményezhet, amelyen
egyénileg lényegében nem tud úrrá lenni a polgár, különösen a modern világban
nem, ahol az emberek nagy tömegei jellemzôen bérbôl és fizetésbôl (vagy ahhoz
hasonló jövedelembôl élnek) és nem például gyáriparosok, banktulajdonosok vagy
sikeres önálló nagyvállalkozók.
(3) AZ EGÉSZSÉG ELVESZTÉSE, a súlyosabb megbetegedések, a súlyosabb baleset
miatt tartós, átmeneti vagy végleges munkaképesség-csökkenés lényegében oda
vezet, hogy átmenetileg (esetenként véglegesen) megszûnik a polgárnak a társadalmi együttmûködésben való részvételhez szükséges normál funkcionálóképessége.
(4) AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS EGZISZTENCIÁLIS KATASZTRÓFÁT, EGYÉNI
ÉS CSALÁDI CSÔDÖT OKOZÓ KÖLTSÉGEI. Nagyot téved az, aki elhiszi, magának
vagy másnak, hogy egy-egy valóban komolyan veendô, súlyosabb megbetegedés
kezelési költségeit egyénileg ki-ki meg tudja fizetni magának. A valóság az, hogy
az emberek általában nincsenek tisztában az egészségügyi ellátás tényleges költségeivel, még annak nagyságrendjét illetôen sem.
Egy-egy komolyabb megbetegedés pénzügyi csôdbe és egzisztenciális katasztrófahelyzetbe sodorhatja nemcsak a beteget, de egész családját is, miközben az illetô épp a megbetegedése miatt átmenetileg (vagy véglegesen) elvesztette a társadalmi együttmûködésben való »teljes körû normál funkcionálóképességét« és
jövedelemtermelô-képességét.
Az USA-ban például (a 2008-as válság elôtti években) az összes csôd és
anyagi, egzisztenciális katasztrófahelyzet mintegy 45%-a betegségre, orvosi ellátásra, illetve ezzel kapcsolatos költségekre és eladósodásra volt vissza vezethetô.
(HIMMELSTEIN és mtsai, 2002.) 2007-re az orvosi kezeléssel, egészségügyi ellátással összefüggô súlyos eladósodottság, pénzügyi csôd összes magáncsôdön belüli aránya legalább 62,9%-ra nôtt. (Medical Bankruptcy in the United States,
2007: Results of a National Study, 2009.)
(5) AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY SPECIÁLIS MORÁLIS JELENTÔSÉGE abban rejlik, hogy
(i) egyrészt az egészségi állapotot és a megbetegedések közvetlen okait jelentô életmód- és magatartásbeli problémák is társadalmilag meghatározottak; szisztematikusan szociális gradiens szerint alakulnak; s minél alacsonyabb társadalmi-gazdasági csoportot vizsgálunk, annál nagyobb e problémák elôfordulása (1.3–1.6.§§;
10.2.§) (WHO|Commission on Social Determinants of Health, 2008);
(ii) másrészt az egészség elvesztése megszünteti a polgárok társadalmi együttmûködésben való részvételéhez szükséges »teljes körû normál funkcionálóképességét« (DANIELS, 2008), és azt a képességét is, hogy megfelelô módon és
mértékben élni tudjanak a számukra biztosított szabadságokkal, jogokkal és
lehetôségekkel, ami viszont a megfelelô méltósággal és életminôséggel megélt
emberi élet alapfeltétele (VENKATAPURAM és mtsai, 2011; RUGER, 2010);
(iii) harmadrészt pedig, egy-egy komolyabb megbetegedés kezelési költsége egzisztenciálisan romba dönti az egyént, de a teljes családját is (BARR, 2001);
(iv) végül, de nem utolsósorban nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem,
hogy az egészség önmagában való érték, és általában is szükséges a teljes körû
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normál funkcionálóképességgel, jó életminôségben, méltóságban megélt, »szabad emberhez méltó« emberi élethez. (DANIELS, 2008.)
(6) A TÁRSADALOM TAGJAI MORÁLIS ÉRTELEMBEN IS TARTOZNAK EGYMÁSNAK
(i) az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk« (1.3–1.6.§§);
6.8.§; 10.2.§) igazságos, tehát tisztességes megoszlásának a biztosításával
(DANIELS, 2008);
(ii) minden egyes polgár »teljes körû normál funkcionálóképességének« a megôrzése és helyreállítása tekintetében (DANIELS, 2010);
(iii) s a megfelelô méltósággal és életminôségben megélt élethez szükséges elôfeltételek (így az egészség) kölcsönös biztosításával (16.§) (VENKATAPURAM
és mtsai, 2011);
(iv) minden egyes polgár és család egzisztenciális és szociális biztonságának a megôrzése (DANIELS, 2008), és egy-egy megbetegedés katasztrofális – egyénileg,
családilag nem kezelhetô – anyagi következményeinek a kivédése tekintetében.
(BARR, 2001.)
A társadalom, a polgárok egészségével és egészségügyi ellátásával kapcsolatos – s a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerének integráns és elválaszthatatlan
részét képezô –, a »reciprocitás (viszonosság) elvén« (5.3.§) alapuló »morális kötelezettségének« csak oly módon tud eleget tenni, ha legalább az emberek egészségével, és
egészségügyi ellátásával kapcsolatos kiadások finanszírozását egy jól mûködô, kötelezô
részvételen alapuló, egységes, egyszervezetû »közcélú társadalmi kockázatkezelést« (6.2.§;
14.10.§; 16.9.§) végzô, »társadalmi egészségbiztosítási rendszer« megszervezésével,
fenntartásával és alkalmas (adekvát) finanszírozásával és mûködtetésével oldja meg.
Nem véletlen, hogy lényegében az összes fejlett európai ország ilyen »közcélú, társadalmi
kockázatkezelést végzô« rendszert mûködtet; noha számos specifikus részletkérdést, szervezeti elrendezést tekintve az országok között igen jelentôs és országspecifikus egyedi
eltérések mutatkoznak – elsôsorban történelmi, kulturális, s nem szakmai okok miatt.
Németország és Hollandia abból a szempontból eltér ettôl az egyszervezetû egészségfinanszírozási modelltôl, hogy ezekben az országokban a »közcélú társadalmi kockázatkezelést megvalósító« »egységes társadalmi egészségbiztosítási rendszer« és a közfinanszírozott egészségügy mûködésében több biztosító, illetôleg pénztár (Krankenkasse) vesz
részt. Miért? Azért mert náluk történelmileg ez így alakult ki.
A több egészségbiztosító és pénztár, igen szigorú szabályozás és korlátok közötti
jelenléte a »közcélú társadalmi egészségbiztosítás« egységes rendszerének az adminisztrálásában nem keverendô össze a fejlett országok közül egyedül az USA-ban mûködô,
és kivételt jelentô rendszerrel. Ez utóbbi az egészségügyi ellátás finanszírozását és
annak megszervezését, önkéntes alapon szervezôdô, biztosítóról biztosítóra eltérô irányelvek, jogosultsági és finanszírozási szabályok szerint mûködô, nem egységes, nem átfogó, nem univerzális, profitorientált, nem közcélú és (a »közcélú társadalmi kockázatkezelés« helyett) »magáncélú üzleti kockázatkezelést« megvalósító, »magáncélú üzleti
egészségbiztosítókon« (vagy egyéb magánvállalatokon, pl. HMO, managed care, azaz
irányított betegellátást megvalósító ellátásszervezô cégek) keresztül valósítja meg.
Ez az Amerikai Egyesült Államokban lévô a rendszer azért lényegileg más, mint
bármelyik európai »közcélú társadalmi kockázatkezelést végzô« »közcélú társadalmi
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egészségbiztosítás« mert (i) ez nem kiegészíti, hanem helyettesíti az egységes társadalmi
egészségbiztosítást; (ii) a holland biztosítóktól és a német pénztáraktól eltérôen az USA
egészségbiztosítói nem részt vesznek az egységes társadalmi egészségbiztosítás mûködtetésében, (annak az egységes szabályrendszere szerint), (iv) hanem ez rendszer az
egységes társadalmi egészségbiztosítás helyett létezik – a maga rendkívül széttagolt, nehezen átlátható és az ügyfelek által egymással nehezen összehasonlítható jogosultsági
és ellátási politikákkal operáló profitorientált vállalatokkal mûködô »magáncélú, üzleti
egészségbiztosítóival«.

10.5.§: Közcélú társadalmi kockázatkezelés
versus magáncélú üzleti kockázatkezelés

N

ÉHÁNY GYAKORLATI, POLITIKAI JELENTÔSÉGÛ EMPIRIKUS TÉNYT ISMERNI KELL A MAGÁNCÉLÚ, »ÜZLETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÓKRA« BÍZOTT

EGÉSZSÉGÜGGYEL KAPCSOLATOSAN.

Ezen a ponton az alapvetôen elvi, elméleti
jellegû fejtegetéseink közé be kell, hogy ékeljünk néhány aktuális és gyakorlati-politikai-közpolitikai jelentôséggel is bíró tapasztalati tényt, érvet és gondolatot a magáncélú,
profitorientált »üzleti egészségbiztosítókra« bízott egészségüggyel kapcsolatosan.
Fontos érteni azt, hogy ténylegesen mi történik egy társadalommal és a benne élô
emberekkel olyankor, amikor az egészség és az egészségügy társadalmi szintû finanszírozását nem társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi, nem morális elvi alapokon és nem társadalmi célokat szolgáló, »közcélú társadalmi kockázatkezelést«
(6.2.§; 14.10.§; 16.9.§) megvalósító »társadalmi egészségbiztosításon« keresztül szervezik meg egy országban, hanem mindezt magáncélú, profitorientált »üzleti egészségbiztosítókra«, vagy más –ellátásszervezô, betegút menedzselô, irányított betegellátást
végzô – üzleti vállalkozásokra bízzák. Ezek természetükbôl és lényegükbôl eredôen a
társadalmi célok és a »közcélú társadalmi kockázatkezelés« helyett a magáncélokkal, a
profitcélokkal és a profitmaximálással kapcsolatos »magáncélú üzleti kockázatkezeléssel«
foglalkoznak, mert ezzel tudnak csak foglalkozni, és mert csak ezzel foglalkozhatnak.15
15

Nem feltétlenül csak a profitorientált üzleti célú biztosítókkal és az egyéb, a biztosító és az egészségügyi szolgáltató közé ékelôdô intermedier jellegû ellátás szervezô, betegút menedzselô, irányított
betegellátást végzô, és a hasonló elnevezésû vállalkozásokkal kapcsolatosan áll fenn a probléma.
Számos példa van arra, hogy az ellátásszervezô, betegút menedzselô, irányított betegellátást végzô
és más hasonló találékony nevekkel ellátott intermedier vállalkozások, és szervezetek a tényleges
üzleti és profit motivációk elrejtése, álcázása céljából nonprofit formát vesznek fel, miközben azonban a valóságos üzleti céljaik, és profitmotivációik változatlanok. Léteznek, és jól ismertek azok a
bejáratott technikák, amelyek révén a névleg, formálisan és álcázásból nonprofit, de a valóságban
magánjellegû, üzleti célú és profitmotivációjú ellátásszervezô és hasonló vállalkozások névleges és
látszólagos nonprofit formájuk ellenére is meg tudják valósítani, el tudják érni az igazi céljaikat,
melyek eredendôen magánjellegû, üzleti és profit célok. Ezzel a megjegyzéssel arra akarjuk felhívni
a figyelmet, hogy az itt taglalt problémákra önmagában az egyáltalán nem jelent megoldást, ha
egy-egy adott üzleti célú egészségpénztár, ellátásszervezô és hasonló szervezôdés színleg nonprofit
formát vesz fel. Fizetésekben, prémiumokban, jutalmakban, természetbeni juttatásokban, költsé-
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Így az adott társadalom polgárainak az egészségügyi ellátáshoz fûzôdô elsôdleges érdekei végsô soron másodlagossá válnak és mintegy alárendelôdnek az üzleti kockázatkezelés szempontjainak és a magánjellegû üzleti, gazdasági és profitérdekeknek.
Jelenleg zajlik az Amerikai Egyesült Államokban a Barack Obama elnöksége alatt
bevezetett, Obamacare néven ismert, és a korábban biztosítással nem rendelkezôkbôl
tízmilliók számára biztosítást és ellátást nyújtó egészségbiztosítási rendszert – az úgynevezett „Obamacare”-t – szabályozó törvény (»Affordable Care Act«) visszavonása
és felváltása egy másik, alapvetôen az üzleti egészségbiztosítók számára kevesebb szabályozást és nagyobb mozgásteret biztosító rendszer bevezetésének kísérlete („Trumpcare”, azaz »American Health Care Act«).
Néhány aggasztó dolog akkor is fel kell tûnjön ebben, ha az ember, akárcsak felületesen figyeli az ezzel kapcsolatos híradásokat.
(i) Elôször is, a változtatással – további – mintegy 24 millió ember biztosítási lefedettsége szûnik meg. (Congressional Budget Office, 2017; KENNEDY III.,
2017b; COLAROSSI, 2017; WARREN, 2017a.)
(ii) Másodszor: az üzleti biztosítók nyomására – a már fennálló betegségek, a már
fennálló egészségi állapotromlások (»preexisting conditions«) – mint például a már
fennálló összes krónikus nem fertôzô betegség, azaz a szív- és érrendszeri betegségek, a diabetes, a krónikus légzôszervi megbetegedések, a krónikus mozgásszervi
megbetegedések, és a már fennálló daganatos megbetegedések – és az azok ellátásával kapcsolatos biztosítói kötelezettségek eleve kizárhatók lennének az új konstrukciókból, vagy csak igen magas külön biztosítási díjak ellenében terjedne ki
ezekre is a biztosítás.
(iii) Harmadszor: meg kell említsük, mert sok szempontból tanulságos, hogy az »elôzetesen fennálló állapotok és megbetegedések« (»preexisting conditions«) kizárása, vagy
lényegesen magasabb összegû, különdíjak ellenében történô ellátása olyan, sok szempontból bizarr problémákhoz is vezet, mint például az, hogy ez az új rendszer pon-

gelszámolásokban és okosan megszervezett és a saját érdekkörben, cégcsoportban tartott alvállalkozói háttér hálózattal, és ezen saját érdekkörbe tartozó üzleti vállalkozásokon és azok beszámlázásain keresztül pontosan ugyanúgy el tudják érni az ilyen színleg nonprofit, de valójában magánés üzleti célú vállalkozások, szervezetek az eredeti profitcéljaikat, mintha eleve for-profit üzleti vállalkozásokként jöttek volna létre. A profit ilyenkor nem a nonprofit ellátásszervezô vállalkozásnál
lecsapódni, hanem az ugyanazon tulajdonosi kör tulajdonában lévô más, a for-profit üzleti vállalkozásoknál. Ebbôl eredôen önmagában csak a nonprofit vállalkozási forma nem ad garanciát semmire, és nem is szabad, hogy önmagában csak a nonprofit forma – s az, hogy egy ilyen esetben
máshová kerül a cégcsoporton belül a »profit centrum« – bárkit is megtévesszen. Nem véletlen,
hogy az eredetileg nonprofit, önkéntes, kölcsönös egészségpénztárak (és nyugdíjpénztárak) legnagyobbjait mára bankok, esetleg biztosítók mûködtetik. Ez nem azért van, mert minden nagybankot
és biztosító társaságot mára mélyen átitatott volna a társadalmi felelôsségérzet és – a rájuk vonatkozó törvényi szabályozás és prudenciális szabályok ellenére – nonprofit mûködéssel, feltétlenül
társadalmi célokat szeretnének megvalósítani a kötelezô üzleti céljaik helyett; sokkal inkább arról
van szó, hogy már rég megtalálták a módját annak, hogy a nonprofit önkéntes kölcsönös egészségpénztárakból (és nyugdíjpénztárakból) hogyan „szedjék ki” azokat a forrásokat, melyek elegendôk
a valódi profitcéljaik teljesítéséhez.
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tosan hogyan kezelné le a tervezett gyermekvállalással (»planned parenthood«), terhességekkel, szülésekkel kapcsolatos szülészeti, nôgyógyászati ellátásokat. Emellett
jelenleg sajátos értelmezési vita folyik arról is, hogy a háztartáson belüli erôszak áldozatainak a sérülései; a nemi erôszak áldozatainak a sérülései és esetleges nemi
úton terjedô STD-s betegségei (»Sexually Transmitted Diseases«) is olyan »pre-existing condition« lennének-e, amelyek ellátására nem terjednének ki, vagy csak magas
összegû különdíjak kiszabása ellenében terjednének az új biztosítási konstrukciók.16
(QUI, 2017; SHUGERMAN, 2017; SNOPES, 2017; SPELLINGS, 2017; HUNTERHART, 2017.)
(iv) Végül: a »megbetegedési kockázatok szerint differenciált díjszabás« súlyos ellátási
problémákhoz vezet, miután jól ismert, hogy minél szegényebb, minél idôsebb,
minél alacsonyabb iskolai végzettségû és alacsonyabb jövedelmû valaki, annál nagyobbak az egyéni egészségi-, megbetegedési kockázatai. Ezért pontosan lehet
tudni, hogy nekik –azaz a leginkább rászorulóknak, legkevésbé fizetôképeseknek
és leginkább kiszolgáltatottaknak – kellene majd a legnagyobb biztosítási díjakat
fizetni ebben az új rendszerben. (Congressional Budget Office, 2017; WARREN,
2017b; KENNEDY III., 2017c.)
Itt az ideje, hogy befejezzük azt, hogy ezt (»Trumpcare«) egészségpolitikának címkézzük,
s ehelyett annak nevezzük, mint, ami ez valójában: ez több milliói ember halálos ítélete.
… Ez nem egy egészségügyi törvény, hanem egy masszív, 300 milliárdos adókedvezmény
a leggazdagabb 2% számára, és további több száz milliárd adókedvezmény a gyógyszeripari vállalatok és az üzleti biztosító társaságok számára. Ez az, amit ez a törvény valójában jelent. Az nem egy egészségügyi törvény, amely 24 millió embert kidob az egészségbiztosításból, akik közül sok ezren meg is fognak halni emiatt. … Több mint 20millió
ember kidobása az egészségbiztosításból nem egészségpolitika és nem egészségbiztosítási
reform. Az, hogy a rákos betegek, ha túl akarnak élni pénzügyi csôdbe kényszerüljenek,

16

Az értelmezési viták abból erednek, hogy a törvény egyáltalán nem egyértelmû. (HUNTER-HART,
2017.) Az »American Health Care Act« (»Trumpcare«) nem mondja ki explicit módon (mert
nem meri kimondani), hogy a nemi erôszak, háztartáson belüli erôszak áldozatainak ellátását a
biztosítók eleve kizárhatnák, mint »pre-existing condition«-t, azonban nem is tiltja ezt explicit módon,
viszont lehetôvé teszi, hogy bizonyos kísérô tünetek, körülmények, pszichológiai és érzelmi tünetek
ilyen-olyan konstellációi alapján a biztosítók szabadon mérlegelhessenek, és végsô soron megtagadhassák az ellátását, illetôleg annak finanszírozását. (SNOPES, 2017.) Ebben a kérdésben az értelmezési viták abból erednek, hogy végsô soron a törvény egyáltalán nem felel meg a »nyilvánossági
kritériumoknak« (7.§) e téren. E problémák ellátása megtagadásának, kizárásának explicit lehetôvé
tétele, vagy explicit megtiltása legalább közérthetô lenne és megfelelne a »nyilvánossági kritériumoknak«. Ehelyett a kérdés belekerült egy olyan térbe (a különbözô tünetek és körülmények ilyenolyan együttes fennállásának a mérlegelésének a lehetôvé tétele alapján), amelyet a szakemberek
is egyelôre, csak próbálnak megérteni és értelmezni, az átlagos állampolgár viszont semmit sem
ért belôle. (HUNTER-HART, 2017.) Például a szexuális erôszak maga nem »pre-existing condition«, de az abból eredô sérülések vagy nemi betegségek (STDs) az ellátása, vagy annak külön
díjszabás ellenében történô ellátása szempontjából már lehet az. (SPELLINGS, 2017.)
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szintén nem egészségpolitika és nem egészségbiztosítási reform. Kritikus ellátások eltüntetése, és alapvetô fontosságú ellátások megtagadása a nôktôl szintén nem egészségpolitika
és nem egészségbiztosítási reform.
Bernie Sanders: Trumpcare Is Not a Health Care Bill, It’s a Death Sentence
(Colarossi, 2017)

Az Obamacare (»Affordable Care Act«) visszavonásáról szóló törvénytervezet (»American Health Care Act«) támogatóinak egyik érveként elhangzott az is, hogy mindenki
maga tehet arról, ha beteg, vagy rosszabb az egészségi állapota, mert ez kizárólagosan
korábbi vétkeire és felelôtlen magatartására vezethetô vissza. Az ezzel kapcsolatos morális problémákat Joseph Patrick Kennedy III., Massachusetts állam 4. számú választókörzetének demokrata párti kongresszusi képviselôje így foglalta össze nemrég (2017.
május 4.) az új törvénytervezet kongresszusi vitájában:
Nagyon világos, mit is csinál ez a törvénytervezet: sokkal drágábbá teszi az egészségügyet.
Minél inkább szükséged lenne rá, minél betegebb, öregebb és szegényebb, vagy annál kevésbé lesz elérhetô és hozzáférhetô számodra az ellátás. Ezért van az, hogy az orvosok, a
kórházak, a nôvérek és a mentálhigiéniai ellátó szervezetek, a betegek és a betegszervezetek
tiltakoznak e törvényjavaslat ellen. De ez a törvény nem csak az ellátásokat, a lefedettséget, az ellátások igénybevehetôségét vágja vissza drasztikusan; s nem csak a biztosítási díjakat emeli az egekbe – mindezeket azért teszi ez a törvény, hogy jelentôsen csökkenthesse
a gazdagok adóit. Ez a törvény a jelenlegi kormányzat világszemléletét kodifikálja, amely
egész Amerikát zsákutcába viszi és mélyen megosztja annak mentén, hogy ki milyen istenhez imádkozik; ki, kit szeret; ki, honnan származik; s kinek, milyen szerencséje, vagy
balszerencséje van az életben. Ezt már láttuk eddig is: a kormányzat adótörvényeiben, a
költségvetési kiadásokat csökkentô intézkedéseiben, és a bevándorláspolitikájában; s ezt
látjuk most az egészségügy kapcsán. És ez, az a világnézet, amely bûnbakot képez azokból,
akik nehéz sorsuknak köszönhetôen küszködnek, nyomorognak és szenvednek; s amely
egy-egy megbetegedésben az egyén bûneit, hibáit látja és az egyént hibáztatja. Ez a világnézet elutasítja az emberi létezéssel kapcsolatos legalapvetôbb, általános igazságokat; azt,
hogy bárki közülünk egy napon térdre kényszerülhet egy nem várt betegség diagnózisától;
vagy egy olyan telefonhívástól, amit el sem tudtunk volna képzelni; vagy egy olyan veszteségtôl, amelyet nem vagyunk képesek elviselni; vagy egy olyan megpróbáltatástól, melyet
nem tudunk megadással tûrni. Éppen az ilyen helyzetek miatt gondoskodunk egymásról,
s nemcsak Isten kegyelméért, hanem azért is, mert mi is bármikor kerülhetünk ilyen helyzetbe és abban reménykedünk, hogy ekkor majd mások is hasonló könyörületet fognak
mutatni velünk szemben, mint amilyent mi mutattunk korábban másokkal szemben. Amivel itt és most konfrontálnunk kell, az egyben az országunk jellemének a végsô próbája is:
nem a hatalmon lévôknek adott erô és a hatalom, az, ami jellemessé és erôssé tesz egy
nemzetet, hanem az az erô, amivel a nemzet magához öleli a gyengéket és az elesetteket.
Rep. Joseph P. Kennedy, III.: Trumpcare Rejects Basic Universal
Truth of Human Existence (2017c)
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Nem sokkal e kongresszusban elmondott beszéde után Joseph Patrick Kennedy III. egy
hivatalos sajtóközleményben is meg fogalmazta ezt a gondolatot.
Az egészségügy a mi végsô kiegyenlítô rendszerünk [ultimate equalizer]. Nem érdekes milyen hatalmas, és milyen gazdag vagy, s milyen privilégiumaid vannak – egy napon mi
mind arra ébredünk, hogy rászorulunk egy kis könyörületre. A Trumpcare elveti ezt a közös
emberi természetünkbôl eredô igazságot, és a Kormányzat folytatja azt a kalkulált próbálkozását, hogy megossza a nemzetünket a végzet, a sors, a szerencse, a gazdagság és az
egyéb különbségek mentén. Kreál egy rendszert a hatalmasoknak és egy másikat a szegényeknek; egy adott szabályrendszert az erôsöknek és egy másikat a szenvedôknek.
Rep. Joseph P. Kennedy: III., Statement on Trumpcare (2017b)

M

IÉRT KELL RÉSZLETESEBBEN TÁRGYALNI AZT A KÉRDÉST, HOGY MIÉRT
IS NEM LEHET ÜZLETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÓKRA BÍZNI A TÁRSADALOM

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA FINANSZÍROZÁSÁNAK A MEGSZERVEZÉSÉT; s miért
is nem lehet ilyen üzleti biztosítókkal helyettesíteni a társadalmi kockázatkezelést végzô
társadalmi egészségbiztosítást?
Elsôsorban bizonyos üzleti célú kommunikációs, PR- és propagandatevékenység
hatására, továbbá az ismeretek hiánya és némi naivitás miatt sokan teljesen hamis illúziókat és irreális pozitív elvárásokat dédelgetnek a »magáncélú üzleti egészségbiztosítókkal« kapcsolatosan; s azt hiszik, illetve elhiszik, hogy az üzleti kockázatkezelést
végzô egészségbiztosítók képesek lehetnének arra, hogy üzleti céljaik helyett társadalmi
célokat valósítsanak meg; s ebbôl eredôen képesek lehetnének arra, hogy össztársadalmi
szinten megszervezzék és megoldják az egész társadalom egészségügyi ellátásának finanszírozását; azaz a »közcélú, társadalmi kockázatkezelést« végzô társadalmi egészségbiztosítás – mint »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmény«
– helyére lépjenek; s azt, azzal egyenértékû módon helyettesítsék, felváltsák. A hangsúly
az össztársadalmi szintû finanszírozáson van, és azon, hogy nem az a probléma, ha az
»üzleti egészségbiztosítók« bizonyos extra szolgáltatásokkal kiegészítik a »társadalmi
egészségbiztosítást«, hanem az, amikor a helyett próbálnák meg a társadalom egészének
az egészségügyi ellátásának a finanszírozását megvalósítani. Erre ugyanis, természetükbôl eredôen tökéletesen alkalmatlanok; és mélyen fekvô biztosítás gazdaságtani és
biztosítás szakmai okok miatt soha, semmilyen módon nem is tehetôk alkalmassá erre.
(BARR, 2012.)
Ha az egész társadalom számára – egy jól mûködô »társadalmi egészségbiztosítás«
helyett – profitorientált »magáncélú üzleti biztosítók« szervezik az egészségügyi ellátás
finanszírozást, miközben pontosan lehet tudni, hogy a »magáncélú üzleti kockázatkezelést végzô« üzleti egészségbiztosítók a társadalom bizonyos csoportjai számára (szegények, idôsek, betegek, fogyatékossággal élôk) a »magáncélú üzleti egészségbiztosító«
»üzleti kockázatkezelési« logikája szerint nem képes és nem tud alkalmas biztosítási
szolgáltatást és védelmet nyújtani (BARR, 2001, 2012; HIMMELSTEIN és mtsai,
2002; SANDERS, 2013, 2015) – akkor e csoportok tagjai számára a társadalom egésze, mint olyan de facto nem nyújt semmit e téren; és ezeket, a – tipikusan leginkább
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rászoruló – csoportokat implicit módon, de mégis de facto magukra hagyja azokkal
bajaikkal, betegségeikkel és egészségügyi ellátási problémáikkal, amelyeken egymagában
senki nem képes úrrá lenni. Ilyet egyetlen olyan politika és társadalom, amely igazságosnak, tehát tisztességesnek akarja magát tudni, sem tesz.
Elôzô este megdöbbentem Paul Ryan17 képviselôtársamnak az egyik megjegyzésén. Szerinte az általa elôterjesztett [az Obamacare visszavonására irányuló] törvénytervezet egy
’irgalmas és könyörületes cselekedet’ lenne. Minden illô tiszteletet megadva képviselôtársamnak, el kell mondjam, hogy ô és én bizonyára teljesen más Szentírást kellett, hogy olvassunk… Az a Szentírás, amelyet én olvasok arra szólít fel minket, hogy enni adjunk
éhezôknek, öltöztessük fel a ruhátlanokat, szállást adjunk a hajlék nélkülieknek, és nyújtsunk vigasztalást és enyhülést a szenvedôknek s a betegeknek. Az a Szentírás, amit én olvasok arra figyelmeztet minket, hogy végül nem aszerint leszünk megítélve, hogy hogyan
bánunk a hatalmasokkal és az erôsökkel, hanem aszerint, hogy hogyan bánunk azokkal,
akik közülünk ’a legkisebbek közül valók’. Egy olyan rendszerben, amely az egészségügyi
ellátást luxussá teszi, semmilyen irgalom és semmilyen könyörületesség nincs. Mint ahogyan semmilyen irgalom és semmilyen könyörületesség nincs egy olyan országban sem,
amelyik hátat fordít azoknak, akiknek a leginkább szüksége lenne a védelemre; azaz,
amely hátat fordít az öregeknek, a szegényeknek, a betegeknek és a szenvedôknek, s luxuscikké teszi az egészségügyi ellátást. Az sem az irgalmasság és a könyörületesség aktusa,
ha hátat fordítunk a mentális betegségben szenvedôknek. Az olyan közpolitikában sincs
semmilyen irgalom és könyörületesség, amely magától értetôdônek veszi a dolgozó amerikai
emberek mindennapos küzdelmeit; s a könnyeket és verejtéket, amelyet a dolgozó amerikai
emberek nap mint nap hullajtanak azért, hogy gondoskodni tudjanak a családjaik legalapvetôbb szükségleteirôl: az élelemrôl, a lakhatásról, az egészségrôl és a holnapba vetett reményeik megôrzésérôl. Ez a törvénytervezet egyáltalán nem az ’irgalmasság és könyörületesség aktusa’, hanem a ’rosszindulat, a gonoszság és a bûn aktusa’.
Rep. Joseph P. Kennedy, III.: ‘No Mercy Bill’ & Trumpcare as ‘An Act of Malice’
(2017a)

E

BBEN AZ ALFEJEZETBEN NÉHÁNY OLYAN ALAPVETÔ TÉNYT FOGUNK RÖ-

remélhetôen segít világossá tenni, hogy egy olyan
rendszerben, ahol az egész társadalom egészségügyi ellátásának a finanszírozását, illetôleg e finanszírozás megszervezését a »magáncélú üzleti kockázatkezelést végzô egészségbiztosítókra« bízzák, ahelyett, hogy »közcélú társadalmi kockázatkezelést végzô társadalmi egészégbiztosításon« keresztül szerveznék meg ugyanezt; miért is „nincs
kolbászból a kerítés”, és „miért nem is lesz soha kolbászból a kerítés” – az irreális várakozásokkal és a hamis illúziókkal szemben.

17

VIDEN ISMERTETNI, AMELY

Paul Ryan (1970–), amerikai republikánus párti politikus; az Egyesült Államok Képviselôházának (U.S. Congress) 54. elnöke. Wisconsin állam 1. számú kongresszusi választókörzetének
képviselôje 1999 óta (forrás: Wikipédia).
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Nem általában van probléma minden üzleti egészségbiztosítással. A problémát
nem a társadalmi egészségbiztosítást »kiegészítô üzleti egészségbiztosítások«, hanem az
azt »helyettesítô üzleti egészségbiztosítások« jelentik. Természetesen a »közcélú társadalmi kockázatkezelést« megvalósító »társadalmi egészségbiztosítást«, bizonyos többlet
szolgáltatásokkal »kiegészítô üzleti egészségbiztosításoknak« lehet valamilyen kiegészítô
szerepe az egészség finanszírozás össztársadalmi szintû rendszerében.18 A problémát
jelentô »helyettesítô üzleti egészségbiztosítási rendszer« esetében a „helyettesítô” szó arra
utal, hogy a »helyettesítô üzleti egészségbiztosító« nem a társadalmi egészségbiztosítást
egészíti ki, bizonyos marginális szolgáltatásokkal, hanem ehelyett felváltja, leváltja azaz
(be)helyettesíti társadalmi egészségbiztosítást, illetve ahelyett van (innen a „helyettesítô”
kifejezés).
Ilyen, a társadalmi egészségbiztosítást helyettesítô »magáncélú, üzleti egészségbiztosítókkal« mûködô egészségügyi rendszer a fejlett országok közül egyedül az Amerikai

18

Ez sem teljesen aggálymentes kérdés. Ha például egy adott kormányzat nem rendelkezik megfelelô
szabályozási, ellenôrzési és adminisztratív kapacitásokkal és szakértelemmel, vagy egészen egyszerûen
korrupt és tisztességtelen, akkor elôfordulhat, hogy a kiegészítô, üzleti célú egészségbiztosítók, vagy
bizonyos magánegészségügyi szolgáltatók, felismerve azt, hogy ôk valójában üzletileg érdekeltek a társadalmi egészségbiztosítás és az egészségügy mûködési zavaraiban, hiányosságaiban és egyéb diszfunkcióiban, azért kezdenek el lobbizni – hogy a »haveri kapitalizmus« (»crony capitalism«) (BENNETT és mtsai, 2015), a korrupció és az alkalmatlan kormányzat adta járadékhajhászási (»rent
seeking«) (8.5.§) lehetôségeket kihasználva –, abból és úgy csináljanak üzletet és üzleti hasznot és
meg nem szolgált jövedelmet (»economic rent & unearned income«) maguknak, hogy megpróbálják
elérni azt, hogy minél diszfunkcionálisabban és alkalmatlanul mûködjön maga a társadalmi egészségbiztosítás és egészségügyének a rendszere, s így minél többen kényszerüljenek rá arra, hogy valamilyen
magánjellegû megoldáshoz folyamodjanak, még olyan ellátások tekintetében is, amelyek bármely alkalmasan mûködô és alkalmasan finanszírozott egészségügyi rendszerben a kötelezô szakmai minimum
körébe tartoznak. Ennek sajátos járadékhajhászásnak számos eszköze van, például szabályozási kiskapuk
beépítése a jogszabályokba; vagy költségvetési okokra való hivatkozással az alkalmas mûködéshez szükséges források biztosításának az elszabotálása, megtagadása; vagy magának a társadalmi-egészségbiztosítási intézményrendszernek a folyamatos átszervezésekkel, személycserékkel és alulfinanszírozással
történô ellehetetlenítése – azaz népiesen szólva a társadalmi egészségbiztosítás és közfinanszírozott,
közszolgáltatást nyújtó egészégügyének a „tudatos lerohasztása”, abból a célból, hogy tág tere nyíljon
az üzleti típusú megoldásoknak. A társadalmi egészségbiztosítást »kiegészítô üzleti egészségbiztosítók«,
és bizonyos magánszolgáltatók – tisztességes keretfeltételek között – fontos és hasznos résztvevôi lehetnek egy társadalmi egészségbiztosítási rendszernek, hiszen olyan extraigényeket elégíthetnek ki,
amelyek kielégítetlenül hagyása magát a társadalmi biztosítás rendszerét is szétfeszítô politikai feszültségek forrása lehet, azonban mégsem elégíthetô ki egy társadalmi biztosítás által. (BARR, 2001.) Ez
az elvi és gyakorlati hasznosság és fontosság, azonban messze nem jelenti azt, hogy feltétel nélkül, bármely körülmények között és bármilyen módon, eleve automatikusan a rendszer hasznos résztvevôi lennének a kiegészítô üzleti egészségbiztosítási konstrukciók, pusztán csak azért mert léteznek. Minden
kormányzat feladata, hogy kialakítsa azt a szabályozási és egyéb környezetet és keretrendszert, amelyben a »kiegészítô üzleti biztosítások«, és a magánszolgáltatók – kölcsönösen elônyös és tisztességes feltételrendszerben – valóban fontos és hasznos kiegészítôivé, partnereivé válhatnak egy alkalmasan
mûködô társadalmi egészségbiztosítási rendszernek (s nem a társadalmi egészségbiztosítási rendszer
alkalmatlansága, hiányosságai, lepusztultsága és diszfunkciói kényszerítik arra a polgárokat, hogy valamilyen magánmegoldást keressenek és vegyenek igénybe maguknak). (BARR, 2001.)
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Egyesült Államokban létezik, ezért ebben az alfejezetben kénytelenek vagyunk folyamatosan az USA egészségügyének a példáin keresztül bemutatni azokat az ellátási,
gazdasági, társadalmi és politikai problémákat, amelyek abból erednek, ha egy ország
megengedi a profitorientált magántársaságoknak azt, hogy – egy társadalmi célokat
megvalósító, »közcélú társadalmi kockázatkezelést« végzô, egységes, (ideáltipikusan)
egyszervezetû, átfogó, univerzális »társadalmi egészségbiztosítás« helyett – a profitcélokkal rendelkezô, »magáncélú, üzleti kockázatkezelést végzô üzleti egészségbiztosítók«
matatgassanak valamit az egészség és az egészségügy össztársadalmi szintû megszervezése ürügyén (és ahelyett).
Az alábbiakban tehát nem azért fogunk úgymond „egyoldalúan” csak az Amerikai
Egyesült Államokra és annak az egészségügyi rendszerére hivatkozni, mert „egyoldalúak” lennénk, vagy mert valamely rejtélyes okból csak amerikai példákat hozunk. Itt
egy kényszerû „egyoldalúságról” van szó: az Amerikai Egyesült Államok magáncélú,
profitorientált »üzleti egészségbiztosító« (és egyéb ellátásszervezô és irányított betegellátást megvalósító) magántársaságokra bízott rendszere – mint majd látni fogjuk –
egyedülálló a mi szempontunkból releváns fejlettebb ipari országok között, és egyedülállóan súlyos gazdasági, társadalmi, egészségi, népegészségügyi, ellátásbiztonsági,
igazságossági és politikai problémákat produkál.

M

USA PÉLDÁJÁRA RÁTÉRNÉNK, RÖVIDEN KI KELL
PINOCHET TÁBORNOK CHILEI EGÉSZSÉGÜGYI REFORMJÁRA.
Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (1915–2006), ismertebb nevén Augusto Pinochet
chilei tábornokra, a chilei hadsereg fôparancsnokára, pontosabban az általa végigerôszakolt
– és amerikai tanácsadók által kidolgozott és javasolt – egészségügyi reformra. Pinochet
1973-ban, katonai puccsal ragadta magához a hatalmat a demokratikusan megválasztott
Salvador Allende elnöktôl; majd 1973-1990 között az általa bevezetett katonai diktatúra
alatt Chile teljhatalmú diktátora volt. Az Augusto Pinochet által – a katonai diktatúra körülményei között – megvalósított, a »társadalmi egészségbiztosítás« privatizálását jelentô, úgynevezett „egészségügyi reformok” fontos tanulságokkal szolgálnak. Azért is érdekes ez a példa
a mi szempontunkból, mert létezô, mûködô egységes, átfogó és univerzális »társadalmi egészségbiztosítási rendszer« privatizációjára és ilyen irányú retrográd átalakítására eddig szinte
egyedül Chilében, a katonai diktatúra körülményei között került sor. Ezt a reformot Augusto
Pinochet, neoliberális amerikai tanácsadók javaslatai alapján vitte végig, a ’80-as évektôl kezdôdôen akkor, amikor a még hatalma teljében volt.19 A chilei reform során egy közfinanszí-

19

IELÔTT AZONBAN AZ

TÉRJÜNK

Más témájú irodalmakban a szerzôk általában arra a rendkívül figyelemre méltó tényre is felszokták
hívni a figyelmet, hogy a meglehetôsen kegyetlen és véres diktatúrát megvalósító, katonai puccs
végrehajtásával hatalomra kerülô Pinochet tábornok, valamint – az általában demokráciaexporttal
foglalkozó – egyes amerikai neoliberális közgazdászok és tanácsadók között milyen mélységes
egyetértés és harmonikus együttmûködés tudott kialakulni a chilei nép társadalmi-egészségbiztosítási forrásainak a privatizálása kapcsán. Látni kell azt is, hogy a társadalombiztosítás privatizálásakor soha nem az történik, hogy valakik egyetlen alkalommal egyetlen nagy adag pénzt privatizálnak. Itt nem egy egyszeri nagy forrástömeg „veszíti el közpénz jellegét” egy egyszeri – reformnak
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rozott egészségbiztosító és szolgáltatóhálózat fenntartása mellett, a »társadalmi egészségbiztosítás« privatizációjával »magáncélú, üzleti kockázatkezelést végzô üzleti egészségbiztosítókat«
és privát szolgáltatói hálózatokat hoztak létre.
Az ilyen típusú „reformjavaslatoknak” általában fontos része az is, hogy megtartsanak valamilyen állami (szegényellátást végzô rendszert). De ne tévedjünk: az állami
szegényellátó rendszert nem szociális érzékenység, vagy hasonló okok miatt tartják
meg. Ha ugyanis szociális érzékenység, a közjó, a közcélok vagy társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi szempontok vezérelnék az ilyen reformok kidolgozóit (s
nem pedig magáncélú üzleti érdekek és a háttérbôl irányító vállalatok és a »corporate
welfare« szempontjai), akkor eleve bele sem vágnának az ilyen jellegû reformjavaslatok
kidolgozásába. Azért fontos magáncél és üzleti érdek az, hogy valamilyen állami szegényellátó rendszer megmaradjon, mert ez az »üzleti egészségbiztosítók« »üzleti kockázatainak« a kezelése és csökkentése és az üzleti haszon maximálása szempontjából nélkülözhetetlen rendszerelem. Az összes olyan embert, aki magas kockázatai, létezô
betegségei, alacsonyabb jövedelme és hasonlók miatt nem kell az – állítólag értünk versengô – »üzleti egészségbiztosítóknak«, megfelelô mechanizmusokkal átterelik, átkényszerítik az elszegényített állami rendszerbe. Magyarán az elszegényített állami szegényellátó rendszer az, amit elsôdlegesen azért kell fenntartani, hogy az »üzleti egészségbiztosítók«

nevezett – intézkedés során; hanem – a lakosság törvényileg elôírt kötelezô befizetései révén –
évrôl-évre, újra és újra, és úja termelôdô, „megújuló források” privatizálásáról, illetôleg e források
„közpénz jellegének elveszejtésérôl” van szó. Egy-egy ilyen, évrôl évre megújuló és közpénz jellegét
újra meg újra elvesztô forrástömeg feletti kontroll megszerzése mellesleg a tipikus esetét jelenti a
szélsôségesen gátlástalan járadékhajhász magatartásnak is. Ez a forrástömeg nem azért termelôdik
újra minden évben, mert az, aki ráteszi a kezét a kasszára bármit is tesz ezért. Ez azért termelôdik
újra, mert az emberek rendszeresen eleget tesznek adó- és járulékfizetési – vagy egyéb törvényileg
elôírt befizetési – kötelezettségeiknek (például törvényileg kötelezô biztosítási díj befizetések formájában). Philip Mirowski (neves gazdaságtörténész), megállapítja a Pinochet-féle katonai diktatúra és az amerikai neoliberális közgazdász tanácsadók gyümölcsözô és harmonikus együttmûködésének a cáfolhatatlan ténye kapcsán azt, hogy láthatóan a gazdasági reformok gúnyájába
bújtatott neoliberális társadalomátszervezési kísérletek és a verseny és a piac szabadságának az
apostolai csak az olyan diktátorokkal szemben finnyások és demokraták, akik nem vevôk a neoliberális társadalomátszervezési javaslataikra. De ha választani kell a doktrínájuk szerinti társadalomátszervezés, és a diktátorral szemben képviselendô demokratikus értékek között, akkor rendszeresen
az elôbbit választják, s ilyenkor a demokratikus értékek fontossága varázsütésre relativizálódik, és
lecsökken. Így aztán neoliberális körökben „érdekes” különbséget tesznek a „jó” diktátorok és diktatúrák, valamint a „rossz” diktátorok és diktatúrák között, ami finoman szólva is bizonyos hitelességi problémákat vet fel. (MIROWSKI, 2014.) Erre számos más szerzô is felhívja a figyelmet az
ilyen típusú mûvekben. Azért Mirowski híressé vált, sokat idézett mûveire hivatkozunk, mert különösen alapos, megalapozott, részletes és átfogó elemzést ad a Friedrich Hayek és néhány társa
által létrehozott Mont Pelerin társaságról és a neoliberális gondolkodási kollektíváról (»neoliberal
thought collective«) (MIROWSKI és mtsai, 2015,) és a neoliberális doktrínáról, amelynek még a
létezését is tagadják a neoliberalizmus igazán bennfentes és elkötelezett hívei, nagyjából az ’50-es
évek vége óta (MIROWSKI, 2014; és mtsai, 2015.)
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a saját »kockázati csoportok szerint differenciált üzleti kockázati közösségeikbôl«, átterelhessék a »társadalmi szintû kockázatközösségbe« (és az állami költségvetés költségoldalára) mindazokat, akiktôl nem remélnek üzleti hasznot.
A privát, »üzleti célú egészségbiztosító«, ugyanis leginkább azoknak az egészségbiztosítását nem képes és nem is hajlandó megoldani, akik ténylegesen egészségi ellátásra és a leginkább egészségbiztosításra szorulnak. Az »üzleti egészségbiztosítók«
ugyanis nem »közcélú társadalmi kockázatkezelést« valósítanak meg egy »egységes társadalmi szintû kockázatközösség« keretében, hanem »magáncélú üzleti kockázatkezelést« végeznek a magántársaság profitjának a maximálása érdekében. Így azok, akiknek
ténylegesen a leginkább szüksége van egészségbiztosításra az »üzleti egészségbiztosítók«
számára egyrészt vállalhatatlanul magas üzleti kockázatot jelentenek. Csak olyan összegekért lennének képesek vállalni az alacsonyabb jövedelmû, alacsonyabb iskolai
végzettségû, alacsonyabb társadalmi csoportokba tartozó, idôsebb és ezért magasabb
egészségi kockázatú emberek »üzleti egészségbiztosítását«, amely összegeket az ilyen
emberek nem tudnának megfizetni. Másik lehetôség, hogy bizonyos eleve meglévô betegségeket, vagy nagy kockázatokat eleve kizárnak a biztosítás által lefedett szolgáltatások körébôl. Ezáltal pedig az a helyzet áll elô, hogy mindenre vállalnak és ajánlanak
egészségbiztosítást, csak épp arra, nem amire a leginkább kellene. Leginkább ugyanis
a krónikus nem fertôzô megbetegedések, azaz a diabétesz, a magasvérnyomás, a szívés érrendszeri megbetegedések, a krónikus légzôszervi megbetegedések és a hasonló
népegészségügyi jelentôségû megbetegedések esnek ugyanis ebbe az eleve kizárandó
körbe. (BARR, 2001.)
Egy, a Pinochet-féle chilei neoliberális „egészségügyi reformot” elemzô tanulmány
megállapítja, hogy a rendszernek a gazdagok ellátására elgondolt privát »üzleti egészségbiztosítókból« és privát szolgáltatókból álló része rendkívül alacsony hatékonysággal
és pazarló módon mûködött. Emellett súlyos társadalmi károkat okozott: mint minden
kétszintre szakadt, azaz gazdag- és szegényellátásra szakított egészségügyi rendszer
(»two-tiered system«) jelentôs mértékben rombolta a társadalmi szolidaritást és súlyosbította a társadalom ketté szakadását. (Chile’s Neoliberal Health Reform: An Assessment and a Critique, 2008.)
Az úgynevezett „two-tiered” rendszer kialakulása, azaz az egészségügyi rendszer
kettészakítása szegény ellátásra és gazdag ellátásra az egész társadalom kettészakításához vezet – lévén, hogy a »közcélú társadalmi kockázatkezelést« végzô társadalmi egészségbiztosítás és egészségügye messze túlmutat az egészségügyi ellátással kapcsolatos
primer funkcióin, és a legfontosabb társadalmi biztonsági és a túlzott és elfogadhatatlan
társadalmi egyenlôtlenségek következményeinek mérséklését, kiegyenlítését végzô rendszer (»ultimate equalizer«). (KENNEDY III., 2017b.) Amikor az egészségügyet kettészakítják gazdag- és szegényellátásra, és amikor ennek következtében bekövetkezik a
társadalom kettészakítása, akkor a közbizalom, és a legfontosabb tôkefajtát jelentô »társadalmi tôke« gyarapodásának elôfeltételét jelentô »társadalmi bizalom«, és a közbiztonság olyan mértékben képes megrendülni, hogy az gyakorlatilag akár az ország
mûködôképességének a megszûnéséhez is vezethet.
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A chilei egészségügy közfinanszírozott része, viszont a neoliberális „reformok” által
mesterségesen és tudatosan elôidézett súlyos alulfinanszírozottság ellenére is talpon maradt;
fenntartotta a »társadalmi egészségbiztosítás« kultúráját és szakmai kultúráját; jelentôs szerepe volt és van a népegészségügyi szintû problémák kezelésében; s abban, hogy a reformok
ellenére sem romlott drámaian a chilei lakosság egészségi állapota. A Pinochet-féle neoliberális „reform” Pinochettel és a katonai diktatúrájával együtt megbukott. A chilei reform
örök érvényû példával kell szolgáljon a többi ország számára:
Az egészségbiztosítás privatizációja egyáltalán nem azokhoz az eredményekhez vezet,
amelyeket a neoliberális doktrína tanai és képviselôinek mondásai alapján elvárnánk. Épp
ellenkezôleg: növeli az igazságtalanságot a finanszírozásban és növeli a minôségi ellátásokhoz való hozzáférés igazságtalan egyenlôtlenségeit.
Unger, J. P., Da Paepe, P., Canturias, G. S. és Herrera G. S.:
Chile’s Neoliberal Health Reform: An Assessment and a Critique
(2008)

M

AGYARORSZÁGI VONATKOZÁSOK. A CHILEI PÉLDA VALÓJÁBAN SOKKAL
KÖZELEBBI, MINT HINNÉNK – BÁRMILYEN TÁVOLINAK IS TÛNIK ELSÔRE.

Azért is kell kitérjünk A Pinochet tábornok katonai diktatúrája alatt végigerôszakolt
neoliberális egészségbiztosítási „reformra”, amely az »üzleti egészségbiztosítás« bevezetésére, valamint az egészségügy privatizációjára irányult, mert az 1980-as évek végén és
a 1990-es évek legelején (akkor, amikor még nem volt nyilvánvaló és széles körben
ismert Pinochet chilei reformjainak a súlyos és vállalhatatlan kudarca) a Világbank és
az IMF ezt a programot, mint követendô mintát, és mint mindenütt bevezetendô mintaprogramot propagálta. Ez volt a követendô mintaként prezentált „egészségügyi reform”
a közép- és kelet-európai volt államszocialista országok rendszerváltás utáni, úgynevezett
strukturális reformprogramjaiban (»structural adjustment programs«). (Chile’s Neoliberal
Health Reform: An Assessment and a Critique, 2008; STIGLITZ, 2003.)
Groteszk, hogy az akkori Világbank és IMF szakértôi, a Pinochet tábornok katonai
diktatúrája alatt a dél-amerikai Chilében végigerôszakolt egészségügyi reformok „megoldásait” propagálták a rendszerváltás kezdetén lévô, volt kommunista országoknak,
a „fejlett nyugathoz és a szabad világhoz történô felzárkózás mielôbbi elérése érdekében”;
mint ahogyan az is bizarr és szégyenletes, hogy ezen országok akkori felelôs vezetôi,
kormányai, államigazgatási apparátusa, szakpolitikusai és szakértôi – igen kevés számú
kivételtôl eltekintve – elhitték, hogy egy ilyen, a társadalmi egyenlôtlenségeket végletesen felerôsítô és alapvetôen „dél-amerikanizáló” „reformnak” bármi köze lehet az ország EU-csatlakozásával, és a fejlett szociális piacgazdaság kiépítésével kapcsolatos
alapvetô stratégiai céljaihoz és érdekeihez. Még bizarrabb, hogy számos, ma ismert
szakpolitikus és úgynevezett szakértô ezen idegen érdekek kiszolgálására irányuló úgynevezett „reformok” körüli szorgoskodásával és jeleskedésével alapozta meg hírnevét
és késôbbi karrierjét. Igaz persze, hogy ezeknek az országoknak az új vezetése, és az
új államigazgatási apparátusa felkészületlen volt; sem a nyelvtudása, sem a szükséges
közgazdasági, rendszerszervezési, egészségpolitikai és társadalmi igazságossági isme-
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retek tekintetében, sem pedig az ilyen próbálkozásokban rejlô veszélyek felismerése tekintetében nem állt a helyzet magaslatán, ráadásul meglehetôsen sérülékeny volt az
igen jelentôs korrupciós nyomással szemben.20
Valószínûleg nem tudták, vagy csak nagyon kevesen tudták, hogy nem a „fejlett
nyugat” társadalmi-egészségbiztosítási modelljét, hanem egy dél-amerikai katonai diktátor dél-amerikanizáló privatizációs modelljét próbálják ránk erôltetni. A „nekünk
csak a nagy jót akaró”, külföldi szakértôk és tanácsadók, valamint hazai szószólóik egy
sajátos – ismerethiányból eredô – vákuumhelyzetben, a kelleténél hosszabb ideig tudták
megfelelô szakmai és intellektuális viták, illetve ellenállás híján hirdetni azt a teljesen
hamis, téves és félrevezetô „eszmét”, hogy a Pinochet-féle chilei katonai diktatúra neoliberális, egészségügyi „reformjának” az átvétele, (vagy valamely hasonló, a piac mindenhatóságába vetett hiten és a társadalmi egészségbiztosítás privatizáción alapuló
megoldás kritikátlan átvétele) egybe vágna a rendszerváltó, volt kommunista országok
alapvetô stratégiai céljaival, azaz a „fejlett nyugathoz és a szabad világhoz való felzárkózással”, és a „szociális piacgizdaság kiépítésével”. Ma már rendelkezésre állnak azok
az ismeretek, amelyek alapján bárki aki egy kicsit utánajár a kérdésnek rá kell eszméljen
arra, hogy a korabeli „világbanki egészségügyi reformprogramok”, az úgynevezett
„struktúra átalakítási reformok” (»structural adjustment program«) keretei között, az
egészséget, egészségügyet érintô részeket illetôen tulajdonképpen Pinochet egészségügyi privatizációs reformját próbálták a frissen felszabadult volt szocialista országoknak
eladni, illetve ezekre az országokra ráerôszakolni –a politikai feltételek teljesítéséhez
kötött – világbanki hitelprogramokon keresztül, az úgynevezett „elit” bizonyos tagjainak
az aktív és cselekvô asszisztálása mellett.
Így bármilyen hihetetlen, de az 1990-es évek elejétôl Magyarországon is meginduló
úgynevezett „egészségügyi reformok” esetében is – egyesek ostobaságból, tudatlanságból, míg mások személyes érdekbôl, vagy üzleti érdekkörök megbízásából – követendô
mintaként próbálták az ország elé állítani azt az »üzleti egészségbiztosítókon« alapuló

20

Végül is, aki a kapitalizmussal kapcsolatos ismereteit a pártállami idôkben, a kötelezô, Politikai
gazdaságtan elnevezésû órákon, azaz a „PG-órákon” szerezte (a »Kapitalizmus politikai gazdaságtana« és hasonló pártiskolai kiadványokból), az úgy hihette, hogy „a kapitalizmus” valóban az
a kapitalizmus, amirôl ô a „PG-óráin”, vagy – az akkoriban ismertnek számító rajzfilm címe alapján
– „Foxi Maxinak” gúnyolt pártiskolai tanfolyamokon megismert. Ezek a neoliberális „reformok”
pedig – fôként kimenetüket és társadalmi igazságossági és tisztességességi végkövetkezményeiket
tekintve– végül is egybevágtak az államszocialista rezsimek torz és propagandisztikus kapitalizmus
kritikáival, és a „részvényszelvényeit szivarozva vagdaló és járadékra váltó kapitalista” akkori –
propagandisztikus célú – karikatúráival. Sokan eleve ilyen „szivarozó szelvényt vagdosó kapitalistákká” szerettek volna válni, és úgy gondolták, hogy az ehhez vezetô biztos út a neoliberális reformok és »struktúra átalakítási programok« kritikátlan kiszolgálása. Ez meg is látszik az ország,
a társadalom, a gazdaság és az emberek jelenlegi állapotán! Épp ezért, az, hogy mindez részben
érthetô, nem ment fel senkit sem annak a felelôssége alól, hogy felelôs politikusi, szakpolitikusi és
egyéb pozícióba kerülve nem tette meg a minimálisan szükséges erôfeszítéseket sem annak érdekében,
hogy a hiányzó tudását kipótolja és alkalmassá tegye magát annak a felelôs pozíciónak a betöltésére,
amit volt elég bátor totálisan felkészületlenül és alkalmatlanul elvállalni.
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egészségügyi modellt, amelyhez a mintát valójában Pinochet tábornok chilei privatizációs reformprogramja adta volna – az akkori Világbank támogatásával. Azt a tényt
természetesen senki nem propagálta, hogy valójában Pinochet rendszerének az adaptálásáról és bevezetésérôl lenne szó.21
Magyarországon ilyen, a társadalmi egészségbiztosítás forrásait, vagy az azok feletti
kontrollt privatizáló program végülis, több különbözô kormány próbálkozásai ellenére
eddig még – az ország és az egész magyar társadalom szerencséjére – nem került bevezetésre. A magyar egészségügy jelenlegi állapotáért azonban nagymértékben felelôssé tehetôk
azok a hazai érdekcsoportok és szereplôk, akik egy modern nyugat-európai »társadalmi
egészségbiztosítási rendszer« felépítését és kiteljesítését folyamatosan gátolták, akadályozták;
és helyette a legkülönfélébb módszerekkel a »társadalmi egészségbiztosítás« – chilei mintára
történô – privatizációs és üzleti egészségbiztosítókból álló rendszerre történô átállítását
próbálták meg egyes esetekben kierôszakolni (például „több versengô biztosítós rendszer”
bevezetésére irányuló kísérletek), más esetekben lopakodó módon bevezetni (például: az
úgynevezett „irányított betegellátási modell-kísérlet”, majd annak az „irányított betegellátási
rendszerré” való „kiterjesztésére” irányuló kísérletek). Az ilyen próbálkozások mögött minden esetben nagyjából ugyanazok a személyek húzódtak meg – a kulcsszereplôket illetôen
– ami arra is rámutat, hogy egyáltalán nem random és „spontán rendszerjavító” vagy naiv
ötletelésekrôl volt szó, hanem bizonyos érdekcsoportok összehangolt és kitartó erôfeszítésérôl, melyeket részletesen dokumentált a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal.
Ennek az eltékozlott több, mint egy negyed évszázadnak a következménye: egy félig
sem felépített, sokat rombolt és diszfunkcionálisan mûködô »társadalmi egészségbiztosítási« rendszer (torzója) lett. Nagy kérdés, hogy azok, akik a beígért, vagy remélt egyéni
hasznokért, és vélhetôen külföldi érdekek mentén – kormányzati ciklusoktól függetlenül,
eddig még szinte minden kormányba beépülve és minden kormány alatt– árulták a
hazai »társadalmi egészségbiztosítást« letettek-e végleg errôl a szándékukról, vagy épp
most készítik elô a társadalmi egészségbiztosítás valamilyen új, trükkös forgatókönyv
szerinti, de a lényeget tekintve pinocheti mintára történô privatizálásának, valamilyen
legújabb mutációját, verzióját. Az is nagy kérdés, hogy a Pinochet-féle modell – nyílt,
vagy lopakodó módon történô – bevezetésére irányuló számos eddig megismert „reformjavaslat” után milyen újabb álruhában és maszkban fog megjelenni a régi Pinochet-féle
modell alapjain nyugvó, és a »közcélú társadalmi egészségbiztosítást« »magáncélú üzleti
egészségbiztosítási« rendszerré átalakító, és a társadalmi egészségbiztosítás forrásainak
privatizációjára irányuló kísérlet.

T

ISZTÁZNI SZERETNÉNK, HOGY EBBEN AZ ÍRÁSBAN MINDVÉGIG »TÁRSADALMI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSNAK« NEVEZÜNK MINDEN OLYAN REND -

SZERT, AMELY (i) »kötelezô részvételen« alapul, (ii) egységes rendszerben, (iii) átfogó

szolgálatásokat szervez, finanszíroz, (iv) univerzális jogosultságot és hozzáférést biztosít; (v) a rendszer forrásait az anyagi teherviselô képességgel arányos adókból, vagy
21

Archívumokból talán elôkereshetô, hogy a ’90-es évek elejének nagy egészségügyi világbanki reformprogramjainak elôkészítése során történt(ek) hivatalos látogatás(ok) az akkori magyar illetékesek részérôl Chilében a chilei program tanulmányozása céljából.
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címkézett adókból (járulékokból) teremti elô, nem pedig egyéni vagy csoportos egészségi kockázati értékelés alapján differenciált díjakból; (v) alapvetôen társadalmi célokat,
s nem magánjellegû üzleti célokat szolgál; (vi) s ennek megfelelôen »közcélú társadalmi
kockázatkezelést« végez mind egyéni, mind populációs szinten, s nem pedig »üzleti
célú kockázatkezelés« alapján szelektál a biztosítandó és ellátandó polgárok között.
Nem foglalkozunk az olyan kérdésekkel, hogy léteznek általános adókból finanszírozott
államilag szervezett, állami egészségügyi szolgálatok (mint például a brit National Health
Service), illetve léteznek kifejezetten speciális címkézett adókból (járulékokból) finanszírozott társadalombiztosítási rendszerek, mint amilyen például a magyar társadalmi egészségbiztosítás is volt a rendszerváltás kezdetét követô 15-20 évben. A mi társadalmi igazságossággal, tehát tisztességességgel kapcsolatos mondanivalóink szempontjából azért
irrelevánsok ezek az egészségügyi rendszerszervezési szempontból egyébként fontos részletkérdések,22 mert a mi elemzésünk szintje a »közcélú, társadalmi kockázatkezelést« megvalósító egységes, átfogó és univerzális rendszerek versus a »profitorientált, magáncélú,
üzleti kockázatkezelést végzô profitmaximáló helyettesítô üzleti egészségbiztosítókból« álló
rendszer közötti összehasonlítás. E tekintetben, a mi elemzésünk szintjén mindegy, hogy
milyen különbségek vannak az egyes »közcélú, társadalmi kockázatkezelést« végzô rendszerek között, ezért nevezzük egységesen »társadalmi egészségbiztosítási« rendszernek az
összes ilyen rendszert; tudván tudva, hogy igen jelentôs különbségek vannak közöttük is,
melyek egy része szakmai szempontból értékelendô különbség, más része viszont az adott
ország politikai, történelmi és kulturális hagyományaira visszavezethetô szakmailag kevéssé indokolható országspecifikus sajátosság.
A társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség szempontjából lényeges különbségek azonban nem az ilyen, általunk egységesen »társadalmi egyészségbiztosításnak«
nevezett rendszerek közötti különbségekben rejlenek. A lényegi különbségek az ilyen
»közcélú társadalmi kockázatkezelést« végzô rendszerek és az »üzleti célú kockázatkezelést« végzô profitorientált »üzleti egészségbiztosítási« rendszerek között vannak.
Azt persze nem árt tudni, hogy a nyugat-európai társadalmi egészségbiztosítási
rendszerek közül azok, amelyek nem egyszervezetû társadalmi egészségbiztosításként,
hanem sok különbözô pénztáron keresztül (pl. Németország), vagy több különbözô,
de azonos keretek közé kényszerített biztosítón keresztül (például Hollandia) valósítják
meg az egységes, átfogó és univerzális társadalmi egészségbiztosításukat. Ezek a rend-

22

Ennek az írásnak nem tárgya az egészségügyi rendszerek összehasonlító elemzése, vagy az egészségszervezés egyes részletkérdései. Azért nevezünk minden kötelezô, átfogó, univerzális, társadalmilag
szervezett, közcélú társadalmi kockázatkezelô; az anyagi teherviselô képességgel arányos adókból
és járulékokból finanszírozott; kockázati szelekciót nem végzô; kockázatfüggô díjszabást nem alkalmazó; a szolgáltatásokat az ellátási szükségletek alapján nyújtó rendszert összefoglalóan »társadalmi
egészségbiztosításnak«, mert ez fejezi ki a legjobban az ilyen rendszerek lényegét. A gondolatmenetünk és fô mondanivalóink megértését zavarná, ha minden, a »társadalmi egészségbiztosítás«,
és a társadalmi igazságosság összefüggéseivel kapcsolatos kérdés tárgyalásakor belebonyolódnánk
abba, hogy hányféle módon is szervezik meg az egyes országok a saját rendszerüket, továbbá,
hogy ugyanazokat funkciókat és megoldásokat hányféle módon hívják, illetve milyen egyedi és speciális részletmegoldásokat alkalmaznak ugyanazokra a problémákra az egyes országok.
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szerek alapvetôen drágábban mûködnek; s az amerikai üzleti biztosítós rendszerhez
hasonló arányban (5-8%) költenek reklámra, marketingre – mint az egységes, egyszer vezetû (azaz monopolhelyzetû) társadalmi egészségbiztosítások (»monopsony«; illetve
»single payer health care«) –; pusztán csak azért, mert nem egy, hanem több szervezet
vesz részt a társadalmi egészségbiztosítás megvalósításában. (BARR, 2012; HIMMELSTEIN
és mtsai, 2002.)
A több szervezet részvétele a társadalmi egészségbiztosítás megvalósításában logikailag azt is jelenti, és azzal a gyakorlati következménnyel is jár, hogy a »nemzeti szinten
egységes társadalmi kockázatközösség« pontosan annyi darabra van felszabdalva, ahány
egészségbiztosító szervezet mûködik az országban. Ez pedig szükségképpen azzal jár,
hogy az egyes részkockázatközösségek az eltérô egészségi kockázatú csoportokat eltérô
arányban fogják tartalmazni. Ennek a következménye, hogy egyrészt drága kockázatkiegyenlítô mechanizmusokat kell mûködtetni, másrészt, pontosan úgy, mint az üzleti
egészségbiztosítók által megvalósított, és a társadalmi egészségbiztosítást helyettesítô
rendszerek esetén tágra tárulnak a lehetôségek a legkülönfélébb rejtett (mert tiltott,
ámde mégis alkalmazott) »kockázati szelekciós módszerek«, »lefölözési technikák«
(»cream skimming«), »kimazsolázási trükkök« (»cherry picking«) elôtt (például drága
sportautók biztosítási árkedvezménye, egészségbiztosítási tagság esetén, azt eredményezi, hogy a magas jövedelmû, fiatal és alacsony kockázatú „high-flyer”-eket lefölözi
magának az a biztosító, amelyik ilyen trükkel próbálja a jobb kockázatúakat magához
vonzani). (European Observatory on Health Care System, 2002; FOLLAND és mtsai,
2016.) A tiltott, ámde mégis alkalmazott kockázati szelekciós, lefölözési és kimazsolázási módszerek, és az »információs aszimmetria« következményeképp, a kockázatkiegyenlítô alapok általában bajba kerülnek és gyakran szorulnak pótlólagos költségvetési
forrásokra. (European Observatory on Health Care System, 2002; BARR, 2012.)

S

OKAN EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSKÉNT NEVEZIK, MIND AZ ÜZLETI, MIND A TÁRSADALMI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁST, PEDIG A KETTÔ NEM KEVERHETÔ ÖSSZE.

Megtévesztô, és a tapasztalatok szerint sokakat meg is téveszt az, hogy mind a közcélú,
mind az üzleti célú egészségbiztosítás megnevezésében benne szerepel az „egészségbiztosítás” szó. Azonban az, hogy az „egészségbiztosítás” szó elé milyen jelzôt teszünk,
azaz a „társadalmi”, vagy az „üzleti” jelzôvel jelezzük, hogy milyen egészségbiztosításra
gondolunk, egyáltalán nem mindegy. Az »üzleti egészségbiztosítás« igen nehezen reparálható társadalmi méretû károkat és emberi tragédiák tömegeit okozza, amint ezt
Pinochet tábornok és külföldi tanácsadó barátainak és üzletfeleinek a társadalmi méretû
élô emberkísérlete bebizonyította. (Chile’s Neoliberal Health Reform: An Assessment
and a Critique, 2008.)
A magyarországi társadalmi egészségbiztosítást a rendszerváltás kezdete óta eltelt
több mintegy egynegyed évszázadban sokszor, sokan és sokféleképpen próbálták, próbálják egyrészt ellehetetleníteni, másrészt nyílt vagy lopakodó módon privatizálni, úgynevezett „reformok” ürügyén. A rendszer védelmében az egyik legnagyobb nehézséget
mindig az jelentette, hogy a szélesebb közvélemény nem érzi át azt, és nincs is tisztában
azzal, hogy milyen mélyreható, mindent átitató – és kivétel nélkül a társadalom minden
egyes tagjának az egész életére kiható – súlyos társadalmi, gazdasági, politikai és társadalmi igazságossági következményekkel járó különbségek vannak az egyik egészség-
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biztosítás, meg a másik egészségbiztosítás között; s mennyire nem mindegy, hogy »magáncélú üzleti kockázatkezelést« végzô »üzleti egészségbiztosításról«, vagy »közcélú, társadalmi kockázatkezelést« végzô »társadalmi egészségbiztosításról« beszél az, aki épp
„egészségbiztosításról” beszél. Ugyanakkor, e különbségek elmagyarázása, megértetése
rendkívül bonyolult technikai szintû és egészségügyi gazdaságtani magyarázatokat igényel (lásd például a »piaci kudarcok« és „Lemon-principle” (9.7.§) leírását).23
(a) AZ »ÜZLETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS« egy üzleti célú »aktuáriusi (biztosításmatematikai) mechanizmus«, amely üzleti kockázatkezelést és profitmaximálást végez
a részvényesek hasznának maximálása érdekében (»shareholders’ value maximization«); s egyáltalán nem mutat túl a maga privát üzleti céljain és semmi köze nincs
a társadalmi célokhoz. (BARR, 2001.) David Himmelstein és munkatársai a
»Bleeding the Patient: The Consequences of Corporate Health Care« címû könyvükben számos gyakorlati példával és részletes adattal mutatják be, hogy mindez a
mindennapi gyakorlatban hogyan is nyilvánul meg az USA magánbiztosítós rendszerében (10.6.§). (HIMMELSTEIN és mtsai, 2002.)
(b) A »TÁRSADALMI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS« – ezzel szemben – az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) egyik legfontosabbikát: az egészségmegôrzô, betegségmegelôzô, gyógyító és rehabilitációs ellátásokat finanszírozó és biztosító (DANIELS,
2008); s »közcélú társadalmi kockázatkezelést« megvalósító »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézmény«; mely társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi és társadalmi-biztonsági hatásait tekintve messze túlmutat az elsôdleges
célján, a lakosság egészségi ellátásának az alkalmas, azonos elérésû, tisztességesen
egyenlô hozzáférésû, hatékony és jó minôségû biztosításán. (BARR, 2001; DANIELS,
2008; RUGER, 2010; VENKATAPURAM és mtsai, 2011.)
Azok, akik eddig a Pinochet tábornok által megvalósított chilei receptet, vagy annak
valamilyen mutáns verzióját követve megpróbálták valamilyen módon kierôszakolni a
társadalmi egészségbiztosítás évrôl évre újra és újra keletkezô 1000-1500 milliárd Ft
nagyságrendû forrásainak a privatizációját (pl. több versengô biztosítós rendszer), vagy
megpróbálták elérni, hogy e források valamilyen trükkel üzleti magáncégek kontrollja
alá kerüljenek (pl. irányított betegellátási modell kísérlet) – pontosan azzal éltek vissza,
hogy a szélesebb közvélemény nem érzékeli, nem érzi át a valódi súlyának megfelelôen
és nem is érti kellôképpen a »közcélú társadalmi egészségbiztosítás« és a »magáncélú
üzleti egészségbiztosítás« közötti fundamentális és mindent átható különbségeket. A lényegi különbségek a »társadalmi egészségbiztosítási« és az »üzleti egészségbiztosítási«
rendszerek között az alábbi paraméterek mentén érhetôk tetten:24
(i) Kötelezô részvételen vagy önkéntes részvételen alapul-e?
(ii) Egységes és átfogó rendszer, vagy sokféle, töredezett és ahány, annyiféle, de nem
átfogó, inkomplett szolgáltatási csomagra terjed-e ki – a valódi választás (»choice«)
helyett a választás illúzióját (»illusion of choice«) felkínálva?
23

Kenneth Arrow: Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, 1963; George Akerlof:
The Market for ’Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, 1970.
24
Az alábbi összehasonlítások elsô eleme (a „vagy” elôtti rész) mindig a társadalmi egészségbiztosításra, a második eleme az üzleti egészségbiztosítókra vonatkozik.
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(iii) Univerzálisan, mindenkire azonos igénybevételi jogosultságokkal kiterjed-e; és mindenki számára a szükségleteinek megfelelô szolgáltatást nyújtja-e, az azonos ellátási
szükségletûek azonos hozzáférésének biztosítása mellett? Vagy pedig önkéntes és
kinek-kinek a fizetôképességétôl függôen eltérô igénybevételi és hozzáférési jogosultságokkal járó szolgáltatás csomagokat kínál-e – a választás illúzióját felkínálva?
(iv) Elsôdlegesen társadalmi célokat szolgál-e, vagy elsôdlegesen magánjellegû, üzleti
célokat szolgál-e?
(v) Közcélú társadalmi kockázatkezelést, vagy üzleti- és profitcélú vállalati kockázatkezelést végez-e?
(vi) Egységes elvek szerinti, a fizetôképességgel, anyagi teherviselô képességgel arányosan
beszedett adókból, illetve járulékokból történik-e a finanszírozás az anyagi teherviselô
képesség arányában – az egyéni egészségi kockázatoktól függetlenül? Vagy pedig
egyéni, vagy csoportos kockázatértékelést követôen, a kockázatok arányában, a kockázatok szerint differenciált biztosítási díjakkal – az egyén anyagi teherviselô képességétôl függetlenül?
Ez utóbbi azt is jelenti, hogy minél gazdagabb, fiatalabb és képzettebb valaki, annál
kisebb a kockázata és biztosítási díja, minél idôsebb, képzetlenebb és szegényebb annál
magasabb a kockázat szerint differenciált díj, függetlenül attól, hogy az illetô egyáltalán
ki tudja-e fizetni. Aki pedig nem engedhet meg magának a magas díjakat, az „önkéntesen úgy dönthet”, hogy nem köt biztosítást, azaz üzleti biztosítói szóhasználattal élve:
„nem öngondoskodik magáról”.
Gondoljuk csak végig, mit is jelent az »üzleti célú egészségbiztosítási kockázatkezelés«
és a »kockázatok szerint differenciált, fizetôképességtôl független díjszabás«: akinek alacsony a kockázata, és várhatóan nem is szorul egészségi ellátásra, annak az üzleti egészségbiztosító olcsón adja a biztosítást. Sôt! Ôk az üzleti egészségbiztosítók PR-, marketing- és reklámtevékenységének elsôdleges célcsoportjai. Miért? Azért, mert ô tôlük
csak a pénzt kell beszedni, és várhatóan jó darabig semmit nem kell rájuk költeni. (Késôbb, amikor már kellene, akkor a tapasztalatok szerint megtalálják a módját annak,
hogy megszabaduljanak tôlük.)
Aki viszont a leginkább rászorulna az egészségbiztosításra, az az, aki a legkevésbé kell
az üzleti egészségbiztosítónak, még pontosabban: az az, aki egyik üzleti egészségbiztosítónak sem kell. Az üzleti egészségbiztosító a saját üzleti kockázatkezelési módszerei és szabályai szerint épp a leginkább védelemre és biztosításra szoruló kockázati csoportok biztosítására alkalmatlan; pontosan azért mert az, hogy valaki társadalmi igazságossági
szempontból rászoruló, az az »üzleti egészségbiztosítók« világában az »üzleti kockázatkezelés« nyelvén a túlzott mértékû kockázatot, illetve a biztosíthatatlan kockázatot jelenti.
Az »üzleti egészségbiztosító« ugyanis csak olyan kockázatot tud kezelni, amelynek esetében nem túl nagy a káresemény bekövetkezési valószínûsége. (BARR, 2001.) A már
fennálló krónikus betegségek, vagy az életkor, vagy szociális helyzet miatt igen nagy valószínûséggel bekövetkezô betegségek esetében a biztosító nem tud az »üzlet kockázatkezelési« módszerei szerinti kockázati csoportokat képezni; s így gyakorlati biztosítás szakmai
okok miatt is teljes mértékben alkalmatlan mindazok biztosítására, akiknek a legnagyobb
szüksége lenne a betegségek és kezelésük anyagi terhei által okozott egzisztenciális katasztrófahelyzet elleni védelemre. (BARR, 2012.) Pontosan ugyanilyen okok miatt van
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az, hogy egy már összetört autóra a biztosító nem köt CASCO-t, vagy ártérre épített házakra nem köt vagyonbiztosítást; s pontosan ez az oka, hogy az Obamacare (»Affordable
Care Act«) visszavonására irányuló törvényjavaslat egyik kulcsponti eleme az, hogy az üzleti biztosítók számára lehetôvé tegyék, a már fennálló betegségek és egészégi állapotromlások (»preexisting conditions«), illetôleg az ilyen személyek kizárását a biztosításból.
(Congressional Budget Office, 2017.)
Mindezek az üzleti biztosítók mûködési módja és lényege alapján teljesen érthetô dolgok.
A privát üzleti egészségbiztosítók a saját szakmájuk legalapvetôbb szabályai szerint nem
tudnak mást tenni és nem is tehetik meg, hogy másképp járjanak el, mert, ha nem így járnának el, csôdbe juttatnák saját magukat. Ez idáig érthetô. Csakhogy éppen ezek is azok
közé a fundamentális okok közé tartoznak, amelyek miatt kivétel nélkül, minden üzleti egészségbiztosító – természetébôl és alapvetô mûködési logikájából eredôen – totálisan alkalmatlan arra, hogy társadalmi szinten rá lehessen bízni a társadalom egészségével és egészségügyi
ellátásával kapcsolatos finanszírozás megszervezését. (BARR, 2001.)

10.6.§ Mi történik, ha üzleti egészségbiztosítókra bízzuk
az egészségügy finanszírozását?

A

FEJLETT ORSZÁGOK KÖZÜL EGYEDÜL AZ

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLA-

MOK AZ, AMELY MÉG NEM VALÓSÍTOTT MEG OLYAN FEJLETT TÁRSADALMI

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁST, mint amilyen minden fejlettebb európai országban legalább

5-6 évtizede, (de esetenként a XIX. század óta) létezik és eredményesen mûködik.
Ennek részben történelmi és kulturális okai voltak – eredetileg. Az elmúlt évtizedekben
pedig az üzleti egészségbiztosítási rendszerben forgó hatalmas pénzek és bizonyos érdekköröknek az ezen rendszer, bármi áron való megtartásához fûzôdô anyagi érdekei
miatt, az üzleti biztosítótársaságok eddig rendre meg tudták akadályozni az egységes,
egyszervezetû társadalmi egészségbiztosítási rendszer (»single payer health care«) bevezetését; amelyet egyébként legegyszerûbben a 65 év felettiek társadalmi egészségbiztosító rendszerének, a MEDICARE rendszerének az egész lakosságra történô kiterjesztésével lehetne megvalósítani. (SANDERS, 2015.)
Ezért a fejletteb országok közül egyedül az Amerikai Egyesült Államok, az amely,
mint fejlett demokrácia, az egészségügyi ellátását »magáncélú, üzleti kockázatkezelést
végzô üzleti egészségbiztosítókon«, keresztül, »üzleti egészségbiztosítási« konstrukciókkal
próbálja meg finanszírozni. Mint korábban említettük, ez az oka annak, hogy ebben
a részben teljes egészében csak az Amerikai Egyesült Államok példáihoz fordulunk;
ez ugyanis az egyedül tanulmányozható és releváns helyettesítô üzleti egészségbiztosításon alapuló rendszer; nincs más.
Ezért aztán – ha néhány alapvetô tény ismertetésével be akarjuk mutatni azt, hogy miért
kell leszámolni az összes olyan hamis illúzióval, ami azt a téves hitet táplálja, hogy üzleti
egészségbiztosítókkal, for-profit ellátásszervezô vagy egészségszervezô cégekkel meg lehet oldani az egészség és az egészségügy társadalmi célokat szolgáló és össztársadalmi szintû, valamint az összes polgár biztonságát és ellátását garantáló finanszírozását –, egyedül csak
az Amerikai Egyesült Államok egészségügyi rendszere az, amely számunkra releváns és
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megfontolandó tanulságokkal szolgál. Ezért az alábbiakban összefoglalunk néhány alapvetô
tényt az Amerikai Egyesült Államok »üzleti egészségbiztosítókon« alapuló »üzleti egészségbiztosítási« rendszerével kapcsolatosan. Fontos érteni, hogy az »üzleti egészségbiztosító társaságok« nem alkalmasak arra, hogy össztársadalmi szinten megoldják az emberek egészségbiztosítását, mert eleve nem is dolguk, hogy társadalmi és igazságossági célokat kövessenek
a magánüzleti céljaik helyett. Azt is fontos megérteni, hogy miért nem alkalmasak erre, és
természetükbôl eredôen miért nem is tehetôk soha alkalmassá erre.
Egyáltalán nem véletlen az, hogy az USA, mintegy 320 milliós lakosságából közel
40 millióra tehetô az, akinek egyáltalán nincs üzleti egészségbiztosítása, és további több
tízmillió fôre tehetô az a populáció, akinek inkomplett, inadekvát, azaz alkalmatlan az
üzleti egészségbiztosítása. (HIMMELSTEIN és mtsai, 2002.) Az „inkomplett, vagy inadekvát egészségbiztosítás” azt jelenti, hogy aki ilyennel rendelkezik, annak bizonyos kisebb
problémákra kiterjed a biztosítása, de valódi betegségek kezelésének a finanszírozására,
vagy az ô konkrét betegsége ellátásának finanszírozására már nem. (BARR, 2001.)
A 320 milliós ország 60-80 millió polgára, akinek nincs alkalmas egészségbiztosítása,
mintegy empirikus bizonyítékát adja annak, hogy érvényes Kenneth Arrow korábban
hivatkozott (9.7.§) elméleti modellje (Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, 1963), és a George Akerlof által ennek nyomán kidolgozott Lemon-principle néven ismertté vált modell, amely bemutatja, hogy
(i) az a tény, hogy a biztosítási piacon vannak „rejtett hibás ügyfelek”,
(ii) az a tény, hogy ezt tényt mindenki ismeri, viszont senki nem tudja (legfeljebb az,
aki érintett), hogy ez ki,
(iii) oda vezet, hogy a rossz kockázat jelenléte miatt a jó kockázatúak kivonulnak az
egészségbiztosítási piacról,
(iv) s ezáltal a piac (magára hagyva) felszámolja önmagát. (The Market for ’Lemons’:
Quality Uncertainty and the Market Mechanism, 1970.)
Az a közel 60-80 millió USA állampolgár, akinek nincs üzleti egészségbiztosítása, vagy
inkomplett, inadekvát azaz alkalmatlan üzleti egészségbiztosítása van, nem a szegények
közül kerül ki. A szegények biztosítását ugyanis megoldja a MEDICAID rendszer. Ez a
60-80 millió ellátatlan polgár nem is az idôsek közül kerül ki, mert minden 65 év feletti
polgár biztosítását megoldja a MEDICARE rendszere. Ez a hatvan-nyolcvanmillió fô
tipikusan a középosztályból és a fôállású munkahellyel rendelkezôk közül kerül ki. (BARR,
2012; HIMMELSTEIN és mtsai, 2002; WOOLHANDLER és mtsai, 2002.) Ez egyébként
egyenes következik Kenneth Arrow és George Akerlof fentebb idézett, mintegy 50 évvel
ezelôtt már publikált modelljeibôl (»lemon principle«). A 60-80 millió biztosítatlan polgár
között valószínûleg a populációs elôfordulási arányukat messze meghaladó arányban lehetnek jelen a ténylegesen jó kockázatúak, akik a rossz kockázatúak jelenléte miatt alkalmazott biztosítói technikák következtében25 elhagyták a piacot. Emellett számos olyan, kö25

A biztosító azt mondja, hogy egyéni kockázatot értékel. De nem ezt csinálja. Az egyéni kockázatot
ugyanis, de facto nem ismeri, és elfogadható költségszinten, és elfogadható módszerekkel soha
nem is tudja megismerni, pláne nem az összes ügyfele esetében. Ezért ténylegesen nem egyéni,
hanem csoportos átlag kockázatokat számol. Az átlagkockázatban összeátlagolja a statisztikailag
vélelmezett, de konkrét személyekre lebontva nem ismert ténylegesen rossz kockázatúak (»lemons«),

438

10.§ A VÉLETLENEK, A SZERENCSE ÉS A HÁTTÉRIGAZSÁGOSSÁG KÖLCSÖNHATÁSAI

zéposztálybeli biztosítatlan polgár létezik, aki fiatalabb korában nem kötött biztosítást,
idôsebb korára pedig –a kockázat szerint differenciált díjszabás miatt– akkora díjat kellene
fizetnie, amelyet nem tud, vagy nem akar megfizetni.
Eközben az USA GDP-arányos egészségügyi kiadásai (~17%) közel a másfélkétszeresét teszik ki annak a ráfordításnak, amit egy-egy európai ország az egészségügyére költ (~7-12%). (BARR, 2012.) Ebbôl az egy fôre jutó állami kiadás összege
százalékosan is és abszolút értékében is lényegesen nagyobb, mint egy-egy európai ország államilag szervezett, illetve társadalmi egészségbiztosítási rendszerének az egy
fôre jutó kiadása. (HIMMELSTEIN és mtsai, 2002.) Azaz, az Amerikai Egyesült Államok költségvetési forrásokból elkölt legalább annyi pénzt az egészségügyre, mint bármely OECD-ország, azonban ennek ellenére a közel 320 millió fôs lakosságból közel
60-80 millió embernek egyáltalán nincs egészségbiztosítása, vagy teljesen alkalmatlan
egészségbiztosítása van. (BARR, 2001; GEYMAN, 2012.)
Az USA több-biztosítós rendszerében az adminisztratív költségek az összes kiadás
legalább 25-32%-át teszik ki, ez sokszorosa a többi fejlett ország hasonló adminisztratív
költségeinek (1-2%); s ezen felül az összkiadások további ~6%-át teszik ki a marketingés az egyéb rezsiköltségek. (HIMMELSTEIN és mtsai, 2002; GEYMAN, 2012.) Ez utóbbiak egyedül Németországban és Hollandiában hasonló mértékûek. (European Observatory on Health Care System, 2002.) Ez nem véletlen: ez a két európai ország az,
amelyik – az egységes és kötelezô részvételû, egységes, univerzális, azonos hozzáférésû,
szükségletalapú ellátást nyújtó, és kockázati szelekciót (legálisan) nem alkalmazó –, társadalmilag megszervezett »társadalmi egészségbiztosítási« rendszerét, annak adminisztrálását kemény szabályozási feltételek között, magánbiztosítókon, illetôleg egészségpénztárakon keresztül oldja meg. E két országban a több biztosító jelenléte az egységes
társadalmilag megszervezett egészségfinanszírozásban, azaz az egységes, átfogó és univerzális »társadalmi egészségbiztosítási« rendszerben nem tévesztendô össze az Amerikai
Egyesült Államok »üzleti egészségbiztosítási rendszerével«. Az mindenesetre figyelemre

és a ténylegesen jó kockázatúak kockázatait. A díjat ehhez a csoportos átlagkockázathoz szabja. Az
átlagos kockázathoz szabott átlagos díj a ténylegesen jó kockázatúaknak túl magas lesz (ôk elôbb
utóbb kilépnek a rendszerbôl, vagy eleve be sem lépnek, mert el sem fogadják az ajánlatot). A ténylegesen rossz kockázatúaknak (»lemons«) viszont kedvezô lesz a csoport átlagkockázatához szabott
átlagos díj. Ôk benn maradnak a rendszerben. Sôt bevonzzák a többi rossz kockázatút. Ezt a biztosító
sejti, mert szakembereik, mikor még egyetemre jártak olvasták Kenneth Arrow, George Akerlof munkáit és Nicholas Barr és más közgazdászok könyveit. Ezért a biztosító újra értékeli a kockázatokat.
Új, a korábbinál magasabb átlagkockázatot számol és ezért új és magasabb díjat állapít meg. Mi
történik? A csoport egyik fele már megint túl magasnak fogja találni a díjat és távozik a kockázati
poolból, illetve a csoportszintû kockázatközösségbôl. A biztosító újra értékel, új átlagot számol, új,
magasabb díjat állapít meg. Az egy kockázat közösségbe sorolt csoport tagjainak egy újabb fele
megint elhagyja a kockázati poolt, és ez így megy tovább mindaddig, amíg az egészségbiztosítási piac
fel nem számolja saját magát. Ez a »Lemon-principle« néven ismertté vált kontraszelekciós (»adverse
selection«), és piaci önfelszámolási mechanizmus. Sok más mellett ez is az egyik fundamentális oka
annak, hogy soha nem is mûködött, és soha nem is fog mûködni az, ha társadalmi szinten privát
egészségbiztosítókkal akarjuk behelyettesíteni a társadalmilag megszervezendô, egységes, egyszervezetû
és kötelezô részvételen alapuló, társadalmi egészségbiztosítást.
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méltó, hogy önmagában a több biztosító bármilyen jelenléte a rendszerben az általános
rezsi- és marketingköltségek összes egészségügyi kiadáson belüli 6-9%-os szintjéhez vezet,
míg a többi rendszerben ugyanez a költség elenyészô legfeljebb 1% alatti érték. (WOOLHANDLER és mtsai, 2002; CHENG, 2014.) A 25-32%-os adminisztratív és a 6-9%-os
általános rezsi- és marketingköltségek értelmezéséhez nem árt tudni, hogy a magyarországi
Országos Egészségbiztosítási Pénztár mûködési költsége általában 1% körüli érték.
A Duke-on 900 kórházi ágyon nyújtunk ellátást. 900 számlázással foglalkozó adminisztrátorunk van. Abban nem vagyok biztos, hogy jut-e minden kórházi ágyunkra egy-egy
nôvér. Az viszont biztos, számlázással foglalkozó adminisztrátorból jut. … Ez obszcén.
Uwe Reinhardt: Hearing on Health Care Reform; U. S. Senate Finance Committee
(2008)

T

1300 PROFITORIENTÁLT »ÜZLETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÓ« TÁR»ÜZLETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KONSTRUKCIÓT« ADMINISZTRÁL az USA egészségügyi rendszerében. Állítólag ezáltal nem
az átláthatatlanság és az információs aszimmetriából eredô problémák felerôsödése,
hanem a polgárok választási lehetôsége nône meg. Vajon a polgárok számára ez a választás szabadságát, vagy inkább a szabad választás illúzióját jelenti? Mi az utóbbira
szavazunk. Miért gondoljuk azt, hogy a széles kínálatból való választás szabadsága
helyett (»freedom of choice«), sokkal inkább a szabad választás illúziója (»illusion of
choice«) valósul meg az »üzleti egészségbiztosítások« esetén?
Az USA 1300 »üzleti egészségbiztosítója« tízezres nagyságrendû »üzleti egészségbiztosítási konstrukciója« olyan, mintha széles körû, és az egyéni igényekre szabható választék
állna rendelkezésére a leendô ügyfeleknek. Önmagában a széles kínálat és a választás
látszólagos lehetôsége és szabadsága egyáltalán nem jár automatikusan társadalmi haszonnal. A széles kínálatba beleképzelt társadalmi hasznosság, akkor és csakis akkor
lenne realizálható, ha például az emberek túlnyomó része számára nagyjából teljes körû
és tökéletes információ állna rendelkezésére e csomagokról, a saját jövôjükrôl és a jövôbeli
ellátási szükségleteikrôl; s emellett korlátlan információfeldolgozási-kapacitással rendelkeznének, és értenék is e biztosítási konstrukciókat, a köztük lévô különbségeket és ezek
rájuk vonatkoztatható következményeit; továbbá egyáltalán lehetséges lenne a tökéletesen
racionális döntések meghozatala; s az emberek döntéseit ténylegesen a tökéletes racionalitás vezérelné. Herbert Simon (1916–2001) »korlátozott racionalitásra« (»bounded
rationality«) vonatkozó munkái óta tudjuk, hogy ebbôl semmi sem teljesül. (A Behavioral
Model of Rational Choice, 1955.)26
26

ÖBB MINT

SASÁG SOKEZER KÜLÖNBÖZÔ

Lásd még (i) Daniel Kahneman: New Challanges to the Rationality Assumption, 1994; (ii)
Daniel Kahneman & Amos Tversky: Choices, Values and Frames, 2000; (iii) Nicholas Barr:
The Welfare State as Piggy Bank: Information, Risk, Uncertainty, and the Role of the State,
2001; (iv) Nicholas Barr: Economics of the Welfare State, 2012; (v) Folland, S.; Goodman, A.
C.; Stano, M.: The Economics of Health and Health Care, 2016; (vi) Philip Jacobs & John
Rapoport: The Economics of Health and Medical Care 5th ed., 2003; (vii) Joseph E. Stiglitz &
Jay K. Rosengard: Economics of the Public Sector, 2015b.
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Mi mindenben tér el az USA több, mint 1300 üzleti biztosítójának, tízezres
nagyságrendû »üzleti egészségbiztosítási« konstrukciója, azaz mi mindenben lehet „szabadon választani”? Elôször is e konstrukciók eltérnek a saját zsebbôl fizetendô tételek
mértéke tekintetében, és a saját rész fizetésére vonatkozó feltételekben, kitételekben. »Copayment«, »co-insurance«, bizonyos kárérték határig fizetendô »önrész«, különbözô »kezelési költségek« és mindenféle jogcímeken megállapított »egyéb díjak« (»deductibles«).
A fizetendô biztosítási díj, plusz ez lenne az »üzleti egészségbiztosító« ajánlatának a pénzügyi része. Ezeket még csak nem is kellene eldugni az apróbetûs részbe. Bôven elég, ha
ezeket jogi és szakmai értelemben precízen leírja a biztosító. Egy ilyen szöveg az egységsugarú földi halandó számára felfoghatatlan és érthetetlen; önmagában a precíz és aprólékos megfogalmazásuk már bôven elegendô arra, hogy az átlagos ügyfelek tipikusan meg
se értsék, hogy milyen szerzôdést kötnek, illetve, hogy végsô soron milyen fizetési kötelezettségek fogják valójában terhelni ôket egy-egy kezelés kapcsán.
Mi is az a »co-payment«, »co-insurance«, »deductibles« és a hasonló tételek? A »copayment« az a valamilyen alapon megállapított fix összegû díj, amit a betegnek a szolgáltatás igénybevételekor a saját zsebébôl kell fizetnie. Nálunk, „vizitdíj”, „kórházi
napi ápolási díj” néven vált ismertté, de sokféle más alapon is lehet »co-payment« fizetési kötelezettséget megállapítani. A »co-insurance«, ezzel szemben a szolgáltatás
(vagy termék) árának valamilyen százalékában, azzal arányosan megállapított díj. Nálunk ilyen például az ártámogatott, receptre felírt gyógyszerek kiváltásakor fizetendô
összeg. De kizárólag a biztosító fantáziája és „kreativitása” szab határt a lehetséges
jogcímek kitalálásának. Mind a »co-payment«, mind a »co-insurance« nagyon sokféle
alapon megállapítható, szedhetô. Ezek együttes összege igen jelentôsre is rúghat.
Egyéb saját zsebbôl fizetendô (és akár jelentôs) tétel lehet még az önrész. Hasonlóan
például a CASCO-biztosításhoz, valamekkora (a konstrukciótól függô) összeghatárig
nem fizet a biztosító, illetve ennek az összeghatárnak megfelelô összeget a biztosítottnak
kell állnia. Ezenkívül rendkívül „innovatív” és „kreatív” módon még ezerféle trükköt
és jogcímet lehet kitalálni arra, hogy milyen alapon milyen összegeket fizessen még a
biztosított. Ezekre is vonatkozik a »deductibles«, mint kifejezés, mely az összes ilyen
fizetési jogcímet és ürügyet afféle gyûjtô-fogalomként magában foglalja. A különbözô
»saját zsebbôl fizetendô tételek« (»out of pocket payments«) alkalmazására szakmai
érvek, illetve megfelelô ideológia is rendelkezésre áll: a mondás szerint ugyanis e tételeken keresztül a biztosító nem további jelentôs összegeket akar kisajtolni az ügyfeleitôl,
hiszen ô ilyet biztos nem tenne. Ezek a tételek pénzügyi ösztönzôk arra, hogy visszaszorítsák a szolgáltatások indokolatlan igénybevételét. Ezek a »saját zsebbôl fizetendô
tételek« „nyilvánvalóan” fontos és szükséges ösztönzôk, különben a sok biztosított még
a végén mozi, színház, hangverseny helyett – pusztán szórakozásból – folyamatosan
mûtétekre és drága kezelésekre járna a kórházakba, a biztosító költségére.
Az ilyen »saját zsebbôl fizetendô« tételek inadekvát, alkalmatlan eszközök, mert
vagy hozzáférési problémát okoznak, vagy egyáltalán nem képesek teljesíteni a velük
kapcsolatosan mondott ösztönzô hatásokat, ugyanis:
(a) Vagy alapvetôen fizetôképességtôl függô hozzáférési problémát okoznak, akkor, ha
elegendôn nagy összegûek ahhoz, hogy valóban hatásuk legyen a valóban létezô
»harmadik fél fizet« (»third party payment problem«) típusú – »információs aszim-
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metria« miatt fellépô – »erkölcsi kockázatra« (»moral hazard«). (BARR, 2012.)
Így, minél kevésbé képes valaki zsebbôl fizetni, annál késôbb, annál súlyosabb és
annál nagyobb ellátási költséget generáló állapotban kerül orvoshoz. (FOLLAND
és mtsai, 2016.)
(b) Vagy ha ezek a »saját zsebbôl fizetendô tételek« (»out of pocket payments«) elegendôen kicsi összegûek ahhoz, hogy ne okozzanak fizetôképességtôl függô, azzal arányos súlyosságú hozzáférési problémát, akkor semmilyen hatásuk sincs a »harmadik
fél fizet« (»third party payment problem«) típusú »erkölcsi kockázatra« (»moral
hazard«). (BARR, 2012; FOLLAND és mtsai, 2016.)
Az USA több, mint ezer üzleti biztosítójával és azok a sok-sok ezer üzleti egészségbiztosítási konstrukciójával épp az az egyik alapvetô rendszerszintû probléma, hogy lényegében senki nem képes arra, hogy az összes konstrukció összes kitétele, feltétele, apróbetûs
része alapján kiszámolja, hogy végül is, neki személy szerint mekkora összegeket kell
még saját zsebbôl fizetnie különbözô jogcímeken (»co-payment«, »co-insurance«, »önrész«, és egyéb »deductibles«). Ez lenne ugyanis az abszolút elôfeltétele annak, hogy
legalább matematikai szinten összehasonlíthatók legyenek az egyes konstrukciók – pénzügyi szempontból. Ez az érthetôség, átláthatóság és összehasonlíthatóság pedig az alapja
annak, hogy az átlagos polgár racionálisan el tudja dönteni, melyik a számára a legkedvezôbb konstrukció pénzügyi értelemben – mondjuk a nagyjából azonos szakmai
tartalmú és minôségû, komplettségû konstrukciók közül. (Persze a valóságban szó sincs
ilyen szakmai és minôségi homogenitásról, s így a polgárok el sem jutnak odáig, hogy
nagyjából azonos csomagokat – azaz „az almát az almával, a körtét a körtével” – tudják
pénzügyi szempontból összehasonlítani).
Ha pénzügyi, matematikai értelemben egyáltalán értenénk, átlátnánk és össze tudnánk hasonlítani ezeket az üzleti egészségbiztosítási konstrukciókat, akkor kiderülne,
hogy a racionális döntéseink meghozatalához nem ártana, ha a jövôbe is tudnánk látni
és nagy pontossággal meg tudnánk jósolni, hogy mégis mikor, milyen betegségünk fog
kialakulni. (BARR, 2001.) Ugyanis az »üzleti egészségbiztosítási« csomagok nemcsak
a saját zsebbôl különbözô jogcímeken fizetendô összegek, hanem a tulajdonképpeni
szolgáltatási tartalom, a szakmai tartalom és a szakmai minôség tekintetében is eltérnek.
De ha ezt is sikerülne behatárolni, mert (i) egyrészt például mágikus jövôbelátó képességekkel rendelkeznénk, és a saját jövôbeli betegségeinket is pontosan látnánk elôre;
(ii) másrészt, még azt is meg is tudnánk ítélni, hogy orvosi szempontból melyik szolgáltatási csomagra van a jövôbeli betegségeink fényében szükségünk; (iii) akkor egy
további probléma adódik: meg kellene tudjuk ítélni a papírforma szerint azonos tartalmú szolgáltatás csomagok szakmai minôsége közötti különbségeket.
Mindezek miatt, a sokezer eltérô árú, eltérô rejtett költségû, eltérô érthetôségû, eltérô
szakmai tartalmú és eltérô minôségû »üzleti egészségbiztosítási« csomag valójában egyáltalán nem a – sokszor hivatkozott – »választás lehetôségét és szabadságát« (»freedom of
choice«), hanem annak az illúzióját (»illusion of choice«) jelenti és tartja fenn. A sokezer
»üzleti egészségbiztosítási« csomag valódi funkciója, hogy az eleve súlyos információs
problémákat felerôsítse, növelje az »információs zajt« és az »információs szmogot«, és
ezáltal is biztosítsa azt, hogy a leendô üzleti egészségbiztosítási ügyfelek – a biztosítók
profitmaximálása szempontjából – elegendôen nagy számban saját magukra nézve rossz
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és elônytelen döntéseket hozzanak „önkéntesen”, miközben fennmarad számukra a szabad választás és döntés lehetôségének az illúziója. Az »üzleti egészségbiztosítást« kínáló
profitorientált társaságok ezzel biztosítják be maguknak rendszer szinten azt, hogy ôk
alapvetôen soha ne veszítsenek az üzleten, még akkor sem, ha kivételesen akadna olyan
ügyfél, aki a saját maga számára elônyösen választ a konstrukciók közül.
Ez elvben „csak” a »tisztességes piaci magatartással«, a »tisztességes versennyel«, a
»versenykorlátozással«, és a »fogyasztók megtévesztésével« kapcsolatos problémákat okozna
akkor, ha az egészségnek nem lenne speciális morális jelentôsége, és – más közönséges árucikkekhez és szolgáltatásokhoz hasonlóan – semmi egyéb társadalmi cél és társadalmi
szintû morális kötelezettség nem létezne az egészséggel kapcsolatosan. A probléma azonban
az, hogy az egészség nem mosópor, nem televízió és nem utazási vagy szállodai szolgáltatás,
azaz nem közönséges árucikk és nem közönséges szolgáltatás. (DANIELS, 2008.) Az
egészség kapcsán ugyanis – a polgárok egész életen át tartó »teljes körû normál funkcionálóképességének« megôrzésével, helyreállításával (16.§) összefüggésben – olyan társadalmi
szintû morális kötelezettségek, társadalmi célok, és »közcélú társadalmi kockázatkezelési«
feladatok jelennek meg, amelyeket az »üzleti kockázatok kezelésére« szakosodott és a részvényesek hasznának a növelésével foglalkozó »üzleti egészségbiztosítók« nem képesek kezelni. Sôt, az általuk alkalmazott »üzleti célú kockázatkezelési« és profitmaximálási módszerek még súlyosbítják is a helyzetet. Az »üzleti egészségbiztosítási csomagok« esetében
ugyanis értelmezhetetlen a „fogyasztói igények szerint differenciált választékról beszélni”.
Ez érvényes lehet a mosóporok, a televízió, a tej, a kenyér; egy óra vagy egy autó vásárlása,
vagy egy utazási, szállodai szolgáltatáscsomag kiválasztása esetén, de egyáltalán nem érvényes az üzleti egészségbiztosítási csomagok választása esetén. (BARR, 2001.) Ráadásul
az egészségügyi ellátás kapcsán a döntések egyediek, nem gyakran ismétlôdnek és a rossz
döntések következményei végzetesek is lehetnek, azaz a korábbi rossz döntések negatív tapasztalatai alapvetôen nem, vagy csak igen korlátozott mértékben használhatók fel a késôbbi döntések során. (BARR, 2012.) Így aztán ezért sem valódi választás, hanem a
valódi választás illúziója, és a „fogyasztók”, „ügyfelek” megkárosítása az, ami ennek a
széles üzleti biztosítási „választéknak” a révén ténylegesen megvalósul. Megjegyzendô,
hogy a kínálat és a választási alternatívák irreális szélesítése más üzletágakban is ismert és
alkalmazott profitmaximáló technika; amelynek alapvetô célja, egyáltalán nem a választék
és a választási szabadság növelése, hanem az információs szmog, az információs zaj, és az
információs túltelítettség révén az ügyfelek, fogyasztók »korlátozott információfeldolgozásikapacitásának« (»information processing capacity«) (BARR, 2001) a kihasználása – profitmaximálás céljából.

M

INDEN EGYES EGÉSZSÉGÜGYI DOLLÁRBÓL LEGALÁBB 30 SZÁZALÉKOT,
ÖSSZESEN KÖRÜLBELÜL
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MILLIÁRD DOLLÁRT KÖLTENEK EL

ÉVENTE ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEKRE, PROFITRA , A CSÚCSVEZETÔK PRÉMIUMAIRA ÉS REKLÁMOZÁSRA A MAGÁNCÉLÚ, ÜZLETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÓK.
Az egészségügyi szolgáltatók további legalább 210 milliárd dollárt költenek el adminisztratív költségekre, fôként a biztosítókkal kapcsolatos papírmunkára. Ennek eredményeképp az USA 7.129 dollárt költ személyenként (a 2009. évben) átlagosan az

10.6.§ MI TÖRTÉNIK, HA ÜZLETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÓKRA BÍZZUK…

443

egészségügyre.27 Ez közel a kétszerese annak, amit bármely más fejlettebb ipari ország
az egészségügyére költ. Mindennek ellenére 46 millió amerikainak nincs biztosítása,
100 millióan vannak, akik nem jutnak hozzá fogászati ellátáshoz, és 60 millió amerikainak nincs hozzáférése az alapellátáshoz. (TASINI, 2015.) Mint azt korábban már
mondtuk, az Obamacare (»Affordable Care Act«) visszavonása következtében becslések
szerint további 24 millió – jelenleg még biztosított – polgár veszti el az egészségbiztosítását. (Congressional Budget Office, 2017.) Egy felmérés szerint a biztosítással nem
rendelkezôknek csak a 0,3%-a az, akinek valóban önkéntes alapon nincs egészségbiztosítása, azaz azért, mert valóban úgy gondolja, hogy nincs ilyenre szüksége – a többiek
anyagilag nem tudják megengedni maguknak. (HIMMELSTEIN és mtsai, 2009.)
… túlköltekezzük a világ összes országát; az orvosi kiadásaink az inflációnál nagyobb
mértékben nônek … Az Amerikai Egyesült Államokban sokezer különbözô egészségbiztosítási konstrukció mûködik. Mind különbözô térítési ráták és eljárások alapján számol
el a különbözô egészségügyi szolgáltatóhálózatokkal. Ez rendkívül magas adminisztrációs
költségeket generál. Két azonos állapotú beteg teljesen eltérô szolgáltatást kap attól függôen,
hogy hol él, milyen biztosítása van, és mit fedez egyáltalán ez a biztosítása. A beteg teljesen
más összegeket kell kifizessen ugyanazért a gyógyszerért, attól függôen, hogy hol és ki írta
fel a gyógyszerét. Mind az egészségügyi szolgáltatóknak, mind a betegnek folyamatosan
arra kell pazarolniuk a drága idejüket és számos egyéb erôforrásukat, hogy eligazodjanak
ebben az elképesztôen komplex és rémisztô rendszerben.
Az Amerikai Egyesült Államok jelenleg 3 ezer milliárd dollárt költ az egészségügyre
minden évben, átlagosan közel 10 ezer dollárt személyenként.28 Ha megreformáljuk ezt a
rendszert, egyszerûbbé tesszük a finanszírozási struktúráját, és végre olyan, az eddigiektôl
eltérô ösztönzôket vezetünk be, amelyek a betegek jobb ellátására ösztönöznek, akkor
masszív megtakarításokat érhetünk el. Ez a program a becsléseink szerint az elkövetkezô
évtizedben 6 ezer milliárd dollár megtakarítást hoz az amerikai embereknek és cégeknek.
Bernie Sanders: Medicare for All: Leaving No One Behind (2015)

A

NEMZETGAZDASÁG EGÉSZÉT IS VISSZAVETI A PROFITCÉLÚ ÜZLETI
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÓS RENDSZER A MAGA ~17% KÖRÜLI GDP-ARÁNYOS

EGÉSZSÉGÜGYI RÁFORDÍTÁSI SZINTJÉVEL, amely másfél, kétszerese a világ többi
fejlettebb országában mûködô »közcélú társadalmi egészségbiztosítási rendszer« GDParányos egészségügyi kiadási szintjének. A 80-as évek végén a Chrysler kiszámolta,
hogy az egy autóra vetített költségein belül az egészségügyi kiadások az Egyesült Ál-

27

Ezek az adatok a 2009-es évre vonatkoznak. A mai helyzet csak annyiban más, hogy az egészen specifikus konkrét számok kicsit mások. A lényeg azonban ugyanaz: a privát üzleti egészségbiztosítókra
nem lehet rábízni az egészségügy finanszírozásának az össztársadalmi szintû megoldását, mert erre
mélyen fekvô közgazdasági és biztosítás szakmai okok miatt alkalmatlanok.
28
Ezek, szemben a korábbi számokkal, nem 2009-es, hanem 2015-ös adatok. Különbségek abból
adódhatnak, hogy az Obama elnök által bevezetett Obamacare némileg növelte a lakosság lefedettségét, ugyanakkor növelte a kiadásokat is.
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lamokban lévô gyárában gyártott autók esetében négyszerese a kanadai határ túloldalán
lévô gyárában gyártott ugyanolyan autókra vetített egészségügyi költségeknek. Kanadában európai típusú, államilag megszervezett egységes társadalmi egészségbiztosítási rendszer mûködik. Azt is kiszámolták, hogy az Egyesült Államokban lévô gyárban gyártott
autók esetében az egy autóra vetített egészségbiztosítási költség nagyobb, mint mindannak
az acélnak és alkatrésznek a költsége, amibôl az autót megépítik. (WOOLHANDLER és
mtsai, 2002.) Amint a lenti idézet mutatja ez nem csak a ’80-as évek végén volt probléma. Az azóta eltelt 20-25 év alatt a helyzet nem változott:
Az egészségügyi rendszerünk dezintegrációja nem csak szükségtelen és elkerülhetô emberi
fájdalmakat, szenvedést és halált okoz, emellett gazdasági katasztrófa is … a kisvállalatok
nem tudnak a saját fejlôdésükbe invesztálni, nem tudnak munkahelyeket létrehozni, mert
arra vannak kényszerítve, hogy szinte az összes nyereségüket az egyre növekvô egészségügyi kiadásokra fordítsák. … Nem rég volt szó a General Motors csôdjérôl … egy-egy
autóra vetítve több pénzt költenek az egészségügyre, mint az acélra, amibôl az autó készül.
A GM autónként 1500 dollárt költ egészségügyre, ezzel szemben a Mercedes Németországban autónként 419 dollárt, a Toyota Japánban autónként 97 dollárt fordít az egészségügyre. Próbáljunk meg ezzel versenyezni …
Bernie Sanders: Senate Floor Debate, Speaking on Single Payer Medicare for All
(SA 2837), 111th Congress 1st. session, 2009. december 16. (TASINI, 2015)

H

OGYAN ÉRINTI AZ EMBEREK ÉS A CSALÁDOK EGZISZTENCIÁLIS BIZTONSÁGÁT A »MAGÁNCÉLÚ, ÜZLETI KOCKÁZATKEZELÉST« VÉGZÔ »ÜZLETI

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÓK«

által megvalósított rendszer? Nem csak a gazdaságot és a
gazdasági versenyképességet érinti hátrányosan ez a rendszer, a betegséggel és egészségügyi ellátással kapcsolatos egyéni és családi magáncsôdökre vonatkozó adatok is
riasztók egy »profitcélú üzleti egészségbiztosítós rendszerben«. (HIMMELSTEIN és mtsai,
2002.) A Physicians for a National Health Program nevû szervezet több felmérést
végzett és publikált a problémáról. Figyelemre méltó, hogy külön szakkifejezés is létezik
az üzleti egészségbiztosítós rendszerben erre a problémára: »Medical Debt & Medical
Bankruptcy«. A »Medical Debt« az orvosi kezeléssel, egészségügyi ellátással kapcsolatos eladósodottságot jelenti; a »Medical Bankruptcy« pedig az orvosi kezeléssel, egészségügyi ellátással kapcsolatos egyéni, illetve családi magáncsôdöt.
(i) MEKKORA A »MEDICAL DEBT & MEDICAL BANKRUPTCY« PROBLÉMA MÉRETE? Egy, a 2001. évben 5 államban végzett felmérés szerint az egyéni és családi magáncsôdök, mintegy 46,2%-a hátterében valamilyen egészségügyi ellátással
kapcsolatos ok húzódik meg. 2007-ben megismételték ezt a felmérést, az összes
magáncsôdön belül a »medical bankruptcy« aránya konzervatív becslés szerint is
62,1%-ra, azaz közel 50%-kal nôtt. Megfelelô statisztikai elemzéssel azt tálálták,
hogy annak a valószínûsége, hogy a magáncsôd oka »medical bankruptcy«, 2,38szor magasabb 2007-ben, mint 2001-ben. Ezek az adatok még a válság elôtti
idôszakból származnak, tehát a riasztó adatokat nem lehet ráfogni a 2008-as válság hatásaira. (Medical Bankruptcy in the United States, 2007: Results of a Na-
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tional Study, 2009)29 Kanadában, ahol társadalmi egészségbiztosítás mûködik,
egészségügyi és egyéb szerencsétlenség miatt az emberek körülbelül 7-14%-a kerül
csôdbe. Vegyük észre, hogy ez az adat egy tekintet alá veszi az egészségügyi és az
egyéb okokat. (HIMMELSTEIN és mtsai, 2009.)
(ii) KIKET ÉRINT? Nagyobb részben nem a szegényeket érinti a »medical debt &
medical bankruptcy« problémája (a szegényeket ellátja az állami Medicaid rendszere). A legtöbb egészségügyi kiadással kapcsolatosan eladósodott személy és
család a magasan képzett, jó állással és megfelelô jövedelemmel rendelkezô középés felsô középosztályba tartozott, addig, amíg a betegségének az ellátási költségei
miatt nem került csôdbe és egzisztenciális katasztrófahelyzetbe. 77,9% százalékuk
rendelkezett a csôdhöz vezetô megbetegedése kialakulásakor valamilyen egészségbiztosítással, és 60,3% üzleti egészségbiztosítással. Ezek közül 69% a magáncsôdbe kerülés idôpontjában is rendelkezett egészségbiztosítással. Az egészségügyi
ellátás költségei miatt magáncsôdbe került emberek közül 60,3%-a diplomás volt,
66,7%-a rendelkezett saját tulajdonú házzal, illetve lakással; 79,2 százalékuknak
van munkája, állása, további 19,4 százalékuk veterán vagy aktív, katonai szolgálatatot teljesítô személy volt. A csôdbe kerültek 79,2%-ának van állása, továbbá
azok közül, akik ilyen csôdbe kerültek, de nem rendelkeztek biztosítással (25%),
összesen 0,3% volt az, akinek azért nem volt egészségbiztosítása, mert nem is
akart volna az „öngondoskodás” jegyében egészségbiztosítást kötni. A többieknek
azért nem volt egészségbiztosításuk, mert anyagilag nem engedhették ezt meg maguknak. (HIMMELSTEIN és mtsai, 2009.)
(iii) HÁNY EMBER KERÜL EGZISZTENCIÁLIS KATASZTRÓFAHELYZETBE ÉVENTE
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS KÖLTSÉGEI MIATT? Egy-egy személyes magáncsôd
átlagosan 2,71 embert (családtag, eltartott) érint, illetve sodor egzisztenciális katasztrófahelyzetbe. A 2007-es felmérés szerint éves szinten 643 ezer amerikai
ember kerül orvosi, egészségi ellátással kapcsolatos pénzügyi okok miatt csôdbe,
azaz 1.750 ezer ember kerül egzisztenciális katasztrófahelyzetbe. (Medical Bankruptcy in the United States, 2007: Results of a National Study, 2009.) A felmérés készítôi, a 2007-es felmérés adatait a magáncsôdökre vonatkozó 2009-es adatokkal is korrigálták. A 2009-es adatok szerint, körülbelül 833 ezerre becsülték
az egészségügyi ellátás pénzügyi okaira visszavezethetô magáncsôdök számát, ami
összesen körülbelül 2,346 millió ember egzisztenciális katasztrófahelyzetbe való
kerülését vonja maga után. Ez 15 másodpercenként 1 embert jelent. (HIMMELSTEIN és mtsai, 2009.)
(iv) MILYEN TÉTELEKBÔL ÁLL ÖSSZE A »MEDICAL BANKRUPTCY«? Az egészségügyi ellátással összefüggô, magáncsôdhöz vezetô eladósodásban a legnagyobb

29

Megjegyzendô, hogy a „Medical Debt, Medical Bankruptcy” felmérést végzô, illetve az eredményeket publikáló kutatócsoport egyik tagja, és a publikációk egyik szerzôje Senator Elizabeth Warren, aki az USA szenátusának Massachusetts állam, demokrata szenátoraként tagja és Bernie
Sanders mellett, a szenátus egyik nagy befolyású progresszív politikusa. Emellett a Harvard Egyetem jogi kara professzoraként („Leo Gottlieb Professor of Law of Harvard Law School”) oktat.
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tételeket a kórházi számlák (48%), a gyógyszerkiadások (19%), az orvosok számlái, díjai (15%) és a biztosítási díjak (4%) jelentik. A csôdbe jutott emberek 38
százaléka esetében a betegség miatt kiesô jövedelemnek is szerepe volt a csôd kialakulásában. (HIMMELSTEIN és mtsai, 2009.) Fontos tudni, hogy az emberek
az egészségügyi ellátással kapcsolatosan kialakult csôd esetében nem mindig a
kórházi vagy az ellátási költségeiket jelölik meg. Ennek oka például az, hogy amikor arra kényszerülnek, hogy jelzáloghitelt vegyenek fel a házukra, hogy ki tudják
fizetni a kezelési költségeiket és gyógyszerekeiket, vagy amikor a biztosító, a biztosítással le nem fedezett egyes ellátásokat ráterheli a hitelkártyájukra, akkor ôk
maguk úgy élik meg a csôdhelyzetet, hogy „nem tudtuk fizetni a bankhitelt”, vagy
hogy „túl nagy hitelkártya tartozásunk volt”. Csak az érintettekkel történô interjú
során derül ki, hogy a házra felvett jelzáloghitel, vagy a túl nagy hitelkártya-tartozás az egészségügyi kiadások fizetésével függ össze. (HIMMELSTEIN és mtsai,
2009.)
(v) HOGYAN KELETKEZNEK MAGÁNCSÔDHÖZ, EGZISZTENCIÁLIS KATASZTRÓFAHELYZETEKHEZ VEZETÔ KIADÁSOK AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSSAL RENDELKEZÔ EMBEREK BETEGSÉGE ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA KAPCSÁN, amikor
az egészségbiztosításnak épp az lenne az értelme, hogy megvédje az egyént és családját egy-egy megbetegedés esetén a csôdtôl és az egzisztenciális katasztrófahelyzet
kialakulásától? Mint már említettük, az érintettek 79,2 százalékának van egészségbiztosítása, amikor megbetegszik. Csakhogy, sokan elvesztik az állásukat egy-egy
komolyabb és tartósabb kezelést igénylô betegség kialakulásakor. Ilyenkor sokan a
munkahelyükkel együtt az egészségbiztosításukat is elvesztik. Az a tény, hogy általában a munkáltató fizeti az üzleti egészségbiztosítást, megteremti a lehetôséget arra,
hogy az üzleti egészségbiztosító miután akár éveken keresztül is szedte a biztosítási
díjat az egészséges emberek után, viszonylag hamar ki tudjon bújni a helyt állási
kötelezettsége alól, azon az alapon, hogy a munkahely megszûnésével a munkáltató
már nem fizeti a biztosítási díjat. (WOOLHANDLER, 2013.)
(vi) INADEKVÁT, HIÁNYOS, MOZAIKOS BIZTOSÍTÁSI KONSTRUKCIÓK. Másik tipikus
egyéni csôdhöz és egzisztenciális katasztrófahelyzethez vezetô út az, hogy a betegnek
ugyan megmarad az üzleti egészségbiztosítóval a jogviszonya, csakhogy kiderül,
hogy pont azt a betegséget, ami neki van, az ô egészségbiztosítási csomagja nem fedezi. Az is lehetséges, hogy az üzleti egészségbiztosítása általában fedezi az ô konkrét megbetegedésének az ellátását, csakhogy nem minden, a betegség ellátásához
szükséges diagnosztikai vagy terápiás beavatkozást fedez, hanem csak bizonyos beavatkozásokat térít meg. Emellett ilyenkor lesz jelentôsége az egészségbiztosítás által
nem fedezett, különbözô jogcímû »co-payment«, »co-insurance«, »deductibles« önrész
és hasonló járulékos, saját zsebbôl történô fizetési kötelezettségeknek. Tulajdonképp
a több, mint ezer üzleti egészségbiztosító sok-sok ezer üzleti egészségbiztosítási csomagja egy rendkívül mozaikos, töredezett, inkomplett és összességében alkalmatlan
biztosítási lefedettséget biztosít. Nincs átfogó ellátási csomag, ezért aztán tömegesen
derül ki, hogy annak, aki megbetegszik, pont azt a betegségét, vagy pont a szükséges
ellátások egyikét-másikát nem fedezi a biztosítása, vagy, hogy igen jelentôs összegeket
kell saját zsebbôl kifizetnie különbözô jogcímeken. Ezek nem jelentéktelen tételek.
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Például az Obamacare keretében választható üzleti egészségbiztosítás konstrukciók
közül, az ún. „bronz csomag”, (amit a legtöbb alacsonyabb jövedelmû ember választ)
az ellátási költségeknek csak a 60%-át fizeti, az ellátási és kezelési költségek maradék
40%-át a betegnek kell zsebbôl fizetni. (WOOLHANDLER, 2013.)
(vii) MEKKORA ÖSSZEGEKRE RÚGNAK A SAJÁT ZSEBBÔL FIZETENDÔ KIADÁSOK?
A betegség kialakulásától az egészségügyi ellátás ideje alatt 17,943 dollár volt a zsebbôl fizetendô tételek átlagos összege. Az egészségbiztosítással nem rendelkezôknél
ez az összeg 26,971 dollár volt, az üzleti egészségbiztosítással rendelkezôknél pedig
17,749 dollár volt. A zsebbôl fizetendô összegek betegségenként eltérôek. A legnagyobb összegeket a neurológiai betegségben szenvedôknek és azok közül is a szklerózis
multiplexes betegeknek kell fizetniük, átlagosan 34,167 dollárt. Ôket követik a diabéteszes betegek, átlagosan 26,971 dollárral. (Medical Bankruptcy in the United
States, 2007: Results of a National Study, 2009.)
… Ebben az országban a polgárok magáncsôdjének az elsôdleges oka az orvosi ellátás
miatti eladósodottság. A Medicare ellenére a nyugdíjas polgárok igen nagy számban nem
engedhetik meg maguknak, hogy kiváltsák a szükséges gyógyszereiket. És az amerikaiak
azt kérdezik: ’Ki engedheti meg magának, hogy évente 5000 dollárt fizessen azért, hogy
adekvát egészségbiztosítása legyen? 3 ezer dollár egy nap a kórházban, miközben egy
évben 20 ezer dollárt keresel? De könnyen akár egymillióra is rúghat számla, akár naponta. Reméljük, hogy a családban ebben az évben sem lesz senki beteg’…
Bernie Sanders: Outsider in the White House, The Scapegoating Congress (2015)

A

Z ÜZLETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER MIATT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK POLGÁRAINAK ÖSSZES EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTMUTATÓJA LÉNYEGESEN

ROSSZABB, MINT A FEJLETTEBB EURÓPAI ORSZÁGOK POLGÁRAIÉ: a várható élettartamuk rövidebb, az elkerülhetô halálozásuk és elkerülhetô megbetegedéseik elôfordulása pedig nagyobb. A lakosságnak legalább az egynegyede ellátatlan, nem rendelkezik adekvát egészségbiztosítással. (WOOLHANDLER és mtsai, 2002; WILKINSON
és mtsai, 2009; MARMOT, 2015a.)
(i) Azoknak a körében, akiknek a biztosítója megtagadta, elutasította a sürgôsségi
osztályra való felvételét 47%-ra tehetô, azon betegek aránya, akiknek a sürgôsségi
osztályra való felvétel megtagadásakor valamilyen instabil állapotot jelzô, életveszélyes és sürgôségi ellátást indikáló tünetük (vagy hasonló konzekvenciával járó
magas kockázatot jelentô indikátor) volt megfigyelhetô (HIMMELSTEIN és mtsai,
2002; WOOLHANDLER és mtsai, 2002.)
(ii) Azoknak a betegnek a körében, akiket várólistára tettek, akiknek a beavatkozásait
a legkülönbözôbb okok miatt, illetve okokra, kifogásokra hivatkozva halogatták,
az átlagos kórházi bennfekvés ideje 9%-kal hosszabbodott meg; a halálozás viszont
22%-kal lett nagyobb, mint azoké, akiket haladéktalanul felvettek és hozzájutottak
a számukra szükséges ellátáshoz. (WOOLHANDLER és mtsai, 2002.)
(iii) A biztosítással nem rendelkezô polgárok egy ötöde nem tudja kiváltani a gyógyszerét. (SANDERS, 2015.)
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(iv) Évente körülbelül 45 ezer amerikai hal meg amiatt, hogy nincs olyan orvosa, akihez baj esetén rendszeresen fordulhat. Azaz, minden egyes évben 15-ször több
amerikai hal meg valamilyen megelôzhetô bajban, mint ahányan a szörnyûséges
2001. szeptember 11-i terrortámadás során meghaltak. (TASINI, 2015.)
(v) A for-profit kórházakban a halálozási ráták, és a betegek kiadásai lényegesen magasabbak, mint a nonprofit létesítményekben. (HIMMELSTEIN és mtsai, 2002.)

A

Z AMERIKAIK 75-77%-A ÉVEK ÓTA ÚGY TARTJA , HOGY „ A KORMÁNY FELADATA ANNAK MEGOLDÁSA, HOGY MINDEN POLGÁR HOZZÁJUSSON A SZÁ-

MÁRA SZÜKSÉGES, MEGFELELÔ MINÔSÉGÛ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ”, ennek

ellenére lassan két évtizede újra, és újra ismétlôdô próbálkozások ellenére sem tud az
Amerikai Egyesült Államok megszabadulni az üzleti egészségbiztosítás rendszerétôl.
(HIMMELSTEIN és mtsai, 2002; WOOLHANDLER és mtsai, 2002; SANDERS, 2015.)
A legutóbbi, 2015-2016-os amerikai elnökválasztási kampányban rendkívül hangsúlyosan jelenik meg az egészségbiztosítás reformjának a kérdése.
(i) Felmerült az Obamacare kiterjesztése (ebben az üzleti biztosítók látnák el az egészségbiztosítói feladatokat egy egységes szabályrendszer szerint, hasonlatosan például a hollandiai rendszerhez). Ez volt az elôválasztási kampányban Hillary Clinton programja.
(ii) Felmerült az, hogy az állam a szövetségi szinten létrehoz egy olyan egészségbiztosítót, amely lényegében versenyt támaszt a piacon lévô üzleti biztosítókkal szemben, miközben mindenki számára kötelezôvé teszik, hogy valamilyen adekvát biztosítása legyen. (Ez volt a tényleges elnökválasztási kampányban Hillary Clinton
programja).
(iii) Felmerült továbbá a MEDICARE rendszer kiterjesztése minden állampolgárra,
egyetlen univerzális lefedettséget biztosító, kötelezô részvételen alapuló „Single
Payer Health Care” létrehozásával. Ez lényegében egy európai típusú, egységes,
egyszer vezetû kötelezô részvételû társadalmi egészségbiztosítási rendszer lenne.
Ennek létrehozásával egyidejûleg felszámolnák az üzleti egészségbiztosítási rendszereket, alkalmatlanság okán. (SANDERS, 2013.)
Mi is a probléma a mi rendszerünkkel? Mitôl különbözik radikálisan, a világ bármely
más fejletteb ipari országának egészségügyétôl? Az a probléma, hogy megengedtük a profitorientált magántársaságoknak, hogy ôk csinálják, fejlesszék és mûködtessék a mi egészségügyi rendszerünket; s az a rendszer, amelyet ezek a társaságok létrehoztak, a világ legköltségesebb, legpazarlóbb, legkomplikáltabb és legbürokratikusabb rendszere… A világ
összes többi fejlettebb ipari országa alapvetôen széles alapú adókból finanszírozza az egészségügyi rendszerét … Hadd legyek specifikus. Hogyan fogjuk finanszírozni ezt (a javasolt
»Medicare for All« programot): No. 1, elimináljuk –, aláhúzva: elimináljuk – az összes
olyan befizetést, amely a privát biztosítótársaságokhoz megy. Az emberek egy fillért sem
fognak fizetni a United Health, a WellPoint, a Blue Cross Blue Shield és a többi privát
biztosítótársaságnak – egy árva fillért se. Ennek az az alapvetô oka, hogy a privát egészségbiztosító-társaságok [e törvényjavaslat alapján] többé nem fognak létezni ebben az országban. … Ez az ország egy szörnyûséges egészségügyi krízis kellôs közepén van. …
Mi ezt itt mindannyian tudjuk. Ötletelgethetünk a rendszerrôl. Elôállhatunk egy-egy 2000
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oldalas egészségügyi törvénnyel, amelyik csinál ezt, meg azt, meg amazt. De a legvégén, ha
meg akarjuk csinálni azt, amit lényegében a világ összes országa csinál – azaz azt, hogy egy
költséghatékony, átfogó, univerzális egészségügyet csinálunk minden polgárunk számára,
mégpedig egy olyat, amelyik nem viszi csôdbe sem a kormányzatot, sem az egyes polgárokat
– akkor fel kell vállaljuk a konfliktust a privát, üzleti egészségbiztosítóinkkal és meg kell
mondjuk nekik nagyon világosan és érthetôen, hogy nincs többé rájuk szükségünk: „Köszönjük az eddigi szolgálataitokat! A továbbiakban nincs szükségünk rátok!”
Bernie Sanders: Senate Floor Debate, Speaking on SA 2837, 111th Congress
(2009–2010) 1st. session, (2009. december 16.) (Sanders, 2009)

John Conyers Jr., Michigan állam demokrata párti kongresszusi képviselôje, a kongresszus 114. Ülésszakában, 2015. február 3-án, 49 képviselôtársával együtt, HR.676
számon ismételten beterjesztette az elsô alkalommal 2009-ben beterjesztett „Expanded
& Improved Medicare for All Act” címet viselô törvényjavaslatot. (Jelentése: ~ „Kiterjesztett és tökéletesebbé tett MEDICARE mindenkinek törvény”). Lényegében egy,
a Brit NHS-hez (National Health Service), vagy Kanada társadalmi egészségbiztosítási rendszeréhez hasonló univerzális és átfogó, szövetségi szinten megszervezendô
egységes, egyszervezetû társadalmi egészségbiztosítási rendszer (»Single Payer Health
Care«) létrehozására irányul a törvényjavaslat. (CONYERS, 2015.) Amint azt a törvénytervezet címe is mutatja, a jelenleg a 65 év feletti korosztály társadalmi egészségbiztosítási ellátását biztosító MEDICARE általános és mindenkire történô kiterjesztése révén kellene megvalósítani a javaslat szerint. A törvényjavaslattal kapcsolatos
költségelemzések fontos adalékkal szolgálnak a közcélú társadalmi kockázatkezelést
végzô társadalmi egészségbiztosítási rendszer és a magán-profit célú üzleti kockázatkezelést végzô üzleti egészségbiztosítási rendszerek összehasonlításához. Az alábbiakban felsorolunk néhány fontosabb adatot, érvet a törvényjavaslat költség- és hatáselemzéséhez kapcsolódó háttéranyagok alapján:
(i) A „PHYSICIANS FOR A NATIONAL HEALTH PROGRAM” (~ „Orvosok a
Nemzeti Egészségügyi Programért”) nevet viselô szakmai szervezet becslése szerint
a »Medicare for All«, mint egységes társadalmi egészségbiztosítási rendszer bevezetésének azonnali hatása az éves egészségügyi kiadások azonnali, minden évben
megismétlôdô legalább évi 350 milliárd dolláros csökkenése lenne. Ez az üzleti
egészségbiztosítók mintegy 30% körüli adminisztratív és általános mûködési költségeinek az eliminálásából eredne. Mibôl áll ez össze? Itt olyan tételekre kell gondolni, mint például: az általános mûködési költségek, az aktuáriusi és kockázatértékelési költségek, a számlázás költségei, a szolgáltatókkal és az ügyfelekkel való
elszámolás (és huzakodás) költségei, az értékesítési és reklámozási költségek, a
jutalékok költségei, a hatalmas profitrés, és az üzleti biztosítók csúcsvezetôinek
extrém fizetései és jutalmai és hasonló költségek. (PNHP, 2015.) Ezek a költségek egy, a társadalmi célokat megvalósító, »közcélú társadalmi kockázatkezelést«
végzô egységes, átfogó és univerzális egyszervezetû »társadalmi egészségbiztosítónál« fel sem merülnek, vagy összehasonlíthatatlanul alacsonyabbak. Ez azért van
így, mert azok a funkciók, amelyek kapcsán ezek a költségek keletkeznek, alapve-
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tôen nem a »társadalmi egészségbiztosítás« társadalmi céljaival és a »közcélú egészségi kockázatkezeléssel« függenek össze, hanem az »üzleti egészségbiztosító« privát
üzleti céljaival, profitmaximálási céljaival és »üzleti kockázatainak kezelésével«.
(ii) GERALD FRIEDMAN – A MASSACHUSETTS EGYETEM, AMHERST KÖZGAZDÁSZ PROFESSZORA –, az egészségügyi kiadások azonnali csökkenését éves szinten 592 milliárd dollárra becsülte. Ebbôl mintegy évenkénti 476 milliárd dollár
megtakarítás az üzleti egészségbiztosítások – bonyolult adminisztratív és elszámolási folyamatai által generált túlburjánzó bürokrácia – túlzott adminisztratív
költségeinek és az ebbôl eredô pazarlásnak a megszüntetésébôl adódna. Ezen
felül további 116 milliárd dollár éves megtakarítás származna abból, hogy a
monopolhelyzetû szövetségi szinten megszervezett társadalmi egészségbiztosító30
ki tudná kényszeríteni azt, hogy az extrém magas gyógyszerárak lecsökkenjenek
az európai vagy a kanadai árszínvonalra. Ez az éves költségcsökkenés egymagában
magasabb összeg, mint ami a nagyjából 40-45 millió biztosítással nem rendelkezô
amerikai polgár teljes körû biztosításának a díja lenne. (FRIEDMAN, 2013.)
(iii) MÁSOK A »MEDICARE FOR ALL« TÖRVÉNY KÖLTSÉGHATÁSÁT ENNÉL IS NAGYOBBRA BECSÜLIK. Egy költségelemzés szerint az egészségügyi kiadások éves
szinten 40%-kal csökkennének egy egységes társadalmi egészségbiztosítási rendszer
bevezetése esetén. Ez a 40%-os költségcsökkenés a felesleges, szakmailag indokolatlan szûrôvizsgálatok, és az inadekvát és hatástalan prevenciós tevékenységek visszaszorításából, és egyidejûleg a fontos és szakmailag indokolt szûrôvizsgálatok, és az
alkalmas és hatásos prevenciós programok társadalmi szintû kiterjesztésébôl eredne.
Az érvelés szerint, ha a népegészségügyi szempontból indokolt szûrôvizsgálati és
prevenciós programokat a WHO kritériumai és standardjai szerint végeznék(!), és
az egész lakosságra kiterjesztenék, akkor a betegségek idôben való felismerése és a
korai kezelésbe vétel hatására az egyes megbetegedéseket sokkal enyhébb állapotban,
és így lényegesen alacsonyabb költségszinten lehetne ellátni. Egészen rövidtávon
okozhat némi költségnövekedést a jelenleg fel sem ismert megbetegedések korai kezelésbe vétele, de már pár éves viszonylatban is jelentôs megtakarítás érhetô el azáltal, hogy a betegségek sokkal koraibb fázisban nyernek – az esetek nagy részében
definitív, végleges – ellátást. (Cost savings associated with improving appropriate
and reducing inappropriate preventive care: cost-consequences analysis, 2005.)
30

Az egyetlen, monopolhelyzetû finanszírozó szakszerû megnevezésére a szakirodalom a „monopsony” kifejezést használja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a társadalombiztosítás privatizációjára irányuló, úgynevezett
„reformok” kapcsán, sokszor sokféleképpen hallhattuk már, a privatizációban üzletileg érdekelt érdekcsoportoktól és megbízottjaiktól, hogy a privát üzleti egészségbiztosítós rendszer majd „megtöri az OEP
monopóliumát”, és „csökkenti a bürokráciát”. E két – teljesen hamis és félrevezetô – állítást fontos összevetni az e fejezetben szereplô tényekkel és érvekkel. Az itt szereplô érvek, tények és adatok mind arról
szólnak, hogy miért kifejezetten fontos, hogy az egészségügy finanszírozói oldalán egyetlen monopolhelyzetû finanszírozó álljon, milyen sokba kerül az, ha ez nem így van, továbbá milyen túlburjánzó bürokráciához vezet, ha több egymással versengô üzleti biztosító helyettesíti az egyetlen monopolhelyzetû
társadalmi egészségbiztosítót, amelynek egyik legfôbb ismert elônye, hogy sokkal kevésbé bürokratikus
és nagyságrenddel kisebb adminisztratív és bürokratikus költséggel mûködik, sokkal hatékonyabban és
jobban, mint az üzleti biztosítók.
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A NOBEL-DÍJAS PAUL ROBIN KRUGMAN – A PRINCETON EGYETEM KÖZ– egy 2005-ben megjelent cikkében az üzleti egészségbiztosítók általános rezsiköltséginek és a kórházakkal való elszámolás adminisztratív költségeinek az eliminálásából származó megtakarításokkal kapcsolatosan az alábbiakat
írta (KRUGMAN, 2005):

GAZDÁSZ PROFESSZORA

Az állam által megszervezett univerzális egészségbiztosításból származó egyik legnagyobb
elôny a költségek csökkenése. Kanada állami egészségbiztosítási rendszerében a bürokrácia
sokkal kisebb, az adminisztrációs költségek szintje lényegesen alacsonyabb, mint a mi privát
egészségbiztosítási rendszerünkben. A MEDICARE rendszerben az adminisztratív költségek sokkal alacsonyabbak, a privát üzleti egészségbiztosítók adminisztratív költségeinél.
Ennek az oka, hogy a »single-payer« (»egyetlen finanszírozós«) rendszer nem fordít hatalmas költségeket arra, hogy kiszûrje a magas kockázatú ügyfeleket, vagy arra, hogy az ilyen
ügyfeleknek nagyobb biztosítási díjakat számlázzon. A »single-payer« (»egyetlen finanszírozós«) rendszerbôl származó megtakarítás valószínûsíthetôen meghaladja a 200 milliárd
dollárt évente; ez lényegesen több, mint amennyibôl meg lehetne oldani, hogy mindenki le
legyen fedve biztosítással azok közül, akiknek most nincs biztosításuk.
Paul Robin Krugman: One Nation, Uninsured, The New York Times
(2005. június 13.)

Ilyen és hasonló okok miatt az üzleti célú, magánérdekeket és profitérdekeket követô,
»üzleti célú kockázatkezelést« végzô »üzleti egészségbiztosítási« rendszer leváltása egy társadalmi célokat és közérdeket követô, »közcélú társadalmi és egészségi kockázatkezelést«
végzô átfogó, univerzális, egységes és egyszervezetû »társadalmi egészségbiztosításra« hosszú
évtizedek óta az amerikai nép legalább 60-75%-os támogatását élvezô törekvés.
Már Harry S. Truman elnök (1945–1953) idejében (TRUMAN, 1945), 1945-ben
is az amerikaiak 75%-a támogatta a társadalmi egészségbiztosítási rendszerre való áttérést,
de az üzleti egészségbiztosítók lobbija, a »szervezett orvosi szakmai lobbi« (»organized medical
profession«), s a déli államok faji szegregációban érdekelt lobbistái ezt megakadályozták.
(QUADAGNO, 2006.) Ha akkor sikerült volna áttérni az egységes társadalmi egészségbiztosítási rendszerre, akkor – figyelembe véve, hogy azóta is folyamatosan 60-75% körüli
a lakosság ilyen irányú támogatása – a »társadalmi egészségbiztosítás« –, amely az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« (16.§), és a »központi jelentôségû capabilityk« (17.§) egyik
legfontosabb elemét biztosító »elsôdleges társadalmi jelentôségû alapintézmény« (16–17.§§)
– hasonlatosan az oktatás ügyéhez vagy a nyugdíjhoz a »társadalmi szerzôdés« integráns
részévé válhatott volna. (KRUGMAN, 2005.)
Honfitársaink millióinak nincs valós lehetôsége arra, hogy jó egészségben éljen. Millióknak
nincs meg megfelelô biztonsága és védelme a megbetegedések anyagi, egzisztenciális hatásaival szemben. … A múltban honfitársaink rendkívül egyenlôtlenül részesedtek a modern
orvostudomány eredményeibôl, hasznaiból. És ez ma is így van. Sôt, ha a kormányzat
nem lesz elég bátor és eltökélt abban, hogy tegyen valamit ennek megváltoztatására – ez
a jövôben is így marad. … Az alacsony vagy közepes jövedelemmel rendelkezô honfitár-
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saink nem abban az orvosi figyelemben és ellátásban részesülnek, mint magas jövedelmûek.
A szegényebbek körében több a megbetegedés, ôk mégis sokkal kevesebb ellátásban részesednek. A vidéken élô emberek szintén sokkal kevesebb és rosszabb minôségû orvosi figyelemben részesülnek, mint azok, akik a városokban élnek. … Az egészséget, és az azzal
kapcsolatos [ellátási és egzisztenciális] biztonságot mindenki számára egységesen kell biztosítsuk az Amerikai Egyesült Államok egész területén, függetlenül lakóhelyétôl helyzetétôl,
etnikumától. … Ki kell jelentenünk, hogy a nemzet egészsége nemzeti ügy; el kell távolítsuk a pénzügyi akadályokat annak az útjából, hogy az emberek jó egészséget érjenek el,
és jó egészségben tudjanak élni. Az, hogy a nemzet összes polgára jó egészségben élhessen
egy olyan ügy, amely igazán megérdemli a nemzet egészének a támogatását…
Harry S. Truman: 192. Special Message to the Congress
Recommending a Comprehensive Health Program (1945. november 19.)

A Truman elnök óta eltelt évtizedekben a különbözô elnökök, illetve elnökjelöltek újra
és újra megpróbálkoztak a »közcélú társadalmi kockázatkezelést« végzô »egységes,
egyszervezetû társadalmi egészségbiztosítási« rendszer bevezetésével, de a »magáncélú
üzleti kockázatkezelést« végzô »profitorientált üzleti egészségbiztosítók« lobbija ezt eddig
még mindig megakadályozta. A Barack Obama elnök által bevezetett „Obamacare”
(»Affordable Care Act«) jelentôs sikereket ért el a biztosítással és ellátással nem rendelkezôk számának a csökkentésében; hiszen nagyjából 20 millió biztosítással nem
rendelkezô polgár egészségbiztosítását sikerült megoldani, ugyanakkor az program –
a bevezetésének megakadályozására, illetve a kisiklatására irányuló lobbitevékenységek
következtében – rendkívül ellentmondásosra sikerült. A rendszer az üzleti biztosítókat
próbálta rábírni arra, hogy megfelelô feltételekkel az Obamacare keretei között, egységes feltételekkel kínáljanak elfogadható és megengedhetô áron, alkalmas és elfogadható minôségû ellátását nyújtó egészségbiztosítást e polgároknak.
Az Obamacare ellentmondásossága miatt a legutóbbi (2015–2016) elnökválasztási
kampányban is igen hangsúlyosan jelent meg az üzleti egészségbiztosítási rendszer társadalmi egészségbiztosításra való leváltásának az ügye. A „Single Payer Healthcare”
rendszer és a „Medicare for All” program a legtisztább, legkevésbé kompromisszumos
formában Bernie Sanders szenátor (Vermont állam) a demokrata párt egyik elnökjelöltének az elôválasztási kampányában jelent meg. Egyrészt önmagában tanulságos, hogy
a fenti adatok, tények és elméleti jellegû megfontolások, hogy jelennek meg élesben a
nagypolitika színpadán. Másrészt az eddig elmondottak fényében a Bernie Sanders weboldaláról letölthetô »Medicare for All: Leaving No One Behind« címû egészségügyi program (SANDERS, 2015) megvilágítja azt is, hogy milyen történelmi léptékû, évtizedes
harcot folytat az amerikai nép azért, hogy a világ összes többi fejlett országához hasonlatosan meg tudjon szabadulni a magánérdekeket, profitérdekeket követô és »magáncélú
üzleti kockázatkezelést« végzô, túlbürokratizált, extrém adminisztratív költségekkel és extrém általános rezsiköltségekkel (»overhead cots«) és magas profit tartalommal mûködô,
pazarló és drága, »üzleti egészségbiztosítási« rendszerétôl; s végre át tudjon térni egy a
társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi kritériumoknak megfelelô, »közcélú társadalmi kockázatkezelést« végzô »társadalmi egészségbiztosítási« rendszerre.
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Ez a küzdelem tanulságul kell szolgáljon minden olyan ország számára, amelyiknek
– szemben a világ elsô számú szuperhatalmával – (a) szerencséjére fejlett »közcélú társadalmi kockázatkezelést végzô társadalmi egészségbiztosítási rendszeren« keresztül szervezi meg és biztosítja a társadalom minden egyes tagjának egészségügyi ellátását; (b)
s szerencséjére eddig még nem tudott megjelenni, (vagy gyökeret verni) benne a kipiszkálhatatlannak tûnô, s a magánüzleti érdekeit bármi áron a társadalomban élô emberek
legalapvetôbb egészséggel kapcsolatos érdekei és a közérdekek és közcélok fölé helyezô
(kényszerítô) »magáncélú üzleti kockázatkezelést végzô üzleti egészségbiztosítási« rendszer. Az ügy súlyossága, fontossága és a magyar Országos Egészségbiztosítási Pénztár
szervezeti megszüntetése miatti különös aktualitása miatt viszonylag hosszabb terjedelemben idézünk Bernie Sanders kampányának egészségügyi programjából („Medicare
for All: Leaving No One Behind”). A szövegbôl világosan kiderül, hogy a fent részletezett problémák mennyire aktuálisak és, hogy a nagypolitika szintjén, az üzleti egészségbiztosítási rendszer által okozott mely társadalmi problémák azok, amelyekre egy
nagy tömegeket mozgósító és lelkesítô kampányt tudott az egyik jelölt építeni.
Az a kép, amely az idézetbôl kirajzolódik arra vonatkozóan, hogy milyen súlyos
problémákat jelent az üzleti egészségbiztosítás, az emberek élete és személyes biztonsága szempontjából intô jel kell, hogy legyen arra, hogy a »közcélú társadalmi kockázatkezelést« végzô »társadalmi egészségbiztosítási« rendszer bármilyen mûködési zavarára nem a »magáncélú üzleti kockázatkezelést« végzô »üzleti egészségbiztosítók«
beengedése, térnyerésének elôsegítése, s nem az »üzleti egészségbiztosítási« rendszerre
való áttérés, hanem a »társadalmi egészségbiztosítás« rendszerének rendbetétele az
egyetlen lehetséges és helyes válasz.
… ma 29 millió amerikainak [az Obamacare eredményei ellenére] még mindig nincs
egészségbiztosítása. Sok millióan alulbiztosítottak és nem tudják megfizetni a magas copayment díjakat és a biztosítók által rájuk terhelt egyéb költségeket [»deductibles«]; amelyeket azok a magánbiztosítók követelnek, akik a saját profitérdekeiket az emberek érdekei
fölé helyezik. … Az USA egy fôre vetítve abszolút értékben is, és GDP-arányosan is sokkal többet költ az egészségügyre, mint a világ bármely más fejletteb országa. … De ettôl
a sok pénztôl az amerikai emberek egyáltalán nem lettek egészségesebbek, mint a világ
más részén élô emberek. Egészen egyszerûen, a mi túlárazott egészségügyi rendszerünk
sokat költ, mégis kevesebbet ér el; közben pedig sokmillió honfitársunkról nem is vesz tudomást. A világ összes többi fejlett ipari országa morális elvek alapján azt a – pénzügyileg
is felelôs – döntést hozta, hogy minden polgárnak univerzális egészségbiztosítást és egészségügyi ellátást nyújtanak. … azzal takarítanak meg rengeteg pénzt, hogy egészségesebbé
próbálják tenni a polgárokat. Akik azt állítják, hogy ez elérhetetlen, azok félrevezetik és
becsapják az amerikai népet. Az amerikai embereknek egy olyan egészségügyi rendszerre
van szükségük, amely betegekért és az egészségügyben dolgozókért [és nem a biztosító profitjáért] mûködik. … Egy olyan egészségügyi rendszerre van szükségünk, amely jelentôsen
redukálja az általános mûködési és adminisztratív költségeket és a rendszer komplexitását.
Egy olyan egészségügyre van szükségünk, amelyben minden ember hozzájut az egészsége
helyreállításához és egészségi állapotának javításhoz szükséges szolgáltatásokhoz, függetlenül korától, nemétól, jövedelmétôl vagy társadalmi helyzetétôl. Egy olyan rendszerre
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van szükségünk, amely nemcsak a milliárdosokért és a milliomosokért van, hanem mindannyiunkért dolgozik. … [Ez a program lehetôvé teszi, hogy…] minden amerikainak
haszna legyen abból a szabadságból és biztonságból, amely abból ered, hogy végre elválasztjuk egymástól a betegbiztosítást és a foglalkoztatottságot. … A munkáltatók végre a
saját dolgukra koncentrálhatnak, nem kell hosszú órákat töltsenek azzal, hogy kitalálják,
mégis melyik betegbiztosítási konstrukciót válasszák dolgozóik számára. A munkavállalóknak nem kell a magasabb fizetés vagy a jobb betegbiztosítás közötti választás mentén
alkudozniuk. A szülôknek nem kell azon aggódniuk, hogy hogyan tudják biztosítani gyermekeik egészségbiztosítását. Az amerikaiaknak nem kell többé attól félniük, hogyha elvesztik a munkájukat, vagy részállású munkát vállalnak, vagy munkahelyet váltanak,
akkor ezzel együtt elvesztik az egészségbiztosításukat is. Az idôsebbek vagy a krónikus
megbetegedésben szenvedôk végre úgy tudják majd kiváltani az egészségük szempontjából
létfontosságú gyógyszereiket, hogy nem kell közben félniük attól, hogy ezzel anyagi, pénzügyi csôdbe juttatják magukat és családjukat. Emberek milliói szabadulnak meg attól,
hogy folyamatosan a számukra szükséges egészségügyi ellátás és az egyéb létszükségletek,
mint például élelmiszer, fûtés és lakhatás között kényszerüljenek választani…. Egyszerûen
megfogalmazva: [a program] minden amerikainak azt a szabadságérzést és lelki békét
hozza el, ami abból ered, hogy mindenki biztosan tudhatja, hogy mindig hozzá tud majd
férni a szükségleteinek megfelelô egészségügyi szolgáltatásokhoz. … A betegeknek nem
kell többé … az apróbetûs részek olvasásával foglalkozniuk, hogy meg tudják fejteni, hogy,
milyen egyéb zsebbôl fizetendô rejtett költségek eshetnek még rájuk … nincs több co-payment, nincs több külön kiszámlázandó költség, nincs több rejtett költség és nem kell többé
a biztosító társaságokkal hadakozni, hogy azok végre kifizessék a számlákat, vagy engedélyezzék az ellátást.
Bernie Sanders: Medicare for All: Leaving No One Behind (2015)

Ahogyan azt professzor Nicholas Barr, a London School of Economics and Political
Science tanára, egyszer (az 1997–1998 tanévben) a »Foundations of Health Policy
and Finance« témakörben tartott egyik elôadásán megfogalmazta: az USA magáncélú
üzleti egészségbiztosítási rendszere – egy, az amerikai társadalomban évtizedek óta folyamatosan zajló, s a társadalom minden egyes tagjára kiterjesztett, azaz extrém nagy
„mintán” végrehajtott, jól, alaposan és részletesen dokumentált, populációs szintû élô
emberkísérletként – empirikus bizonyítékok tömegével igazolja azt, hogy „miért is szigorúan tilos magán egészségbiztosítókra bízni az egészség és az egészségügyi ellátás finanszírozásának a megszervezését”. Nem csak az a probléma, hogy rendkívül drága,
rendkívül pazarló, rendkívül hatékonytalan, és rendkívül tisztességtelen és igazságtalan
rendszer jön létre akkor, ha kizárólag csak a »magáncélú üzleti kockázatkezeléshez« értô,
és csak azzal foglalkozó »üzleti egészségbiztosító társaságokra« bízza egy ország a társadalom egészséggel kapcsolatos biztonságának és az egészségügyének a finanszírozását.
Az Amerikai Egyesült Államok fentiekben részletezett példája még egy fontos dologra
világít rá: mégpedig arra, hogy az üzleti magánbiztosítási rendszerben akkora tömegû
pénz mozog, hogy a rendszer fenntartásában érdekelt érdekcsoportok az egész társadalom és annak összes polgára alapvetô érdekeivel ellentétesen, a lakosság 60-75 száza-
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lékának a véleményével és akaratával szemben, évtizedeken át képesek megakadályozni,
hogy a társadalom végre áttérhessen egy olcsóbb, hatékonyabb, biztonságosabb, jobb
minôségû, mindenkit lefedô és ellátó társadalmi egészségbiztosítási rendszerre – az
egész jelenség egy »graft versus host« reakcióra emlékeztet, azaz arra az orvostudományban ismert jelenségre, amikor például egy csontvelô transzplantáció után a szervezetbe
beültetett implantátum (»graft«) a szervezet (»host«) ellen fordul és elkezdi megbetegíteni, elpusztítani azt.

N

ÉHÁNY FONTOS TANULSÁGOT ÉRDEMES ÖSSZEGEZNI A FENTIEK ALAPJÁN.

Az elôzôekben elmondottak tanulságul kell szolgáljanak minden olyan
ország számára, amelyben valamilyen formában »társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi célokat« megvalósító, »közcélú, társadalmi kockázatkezelést« végzô, »társadalmi egészségbiztosítási« rendszer mûködik. Különösen tanulságosak a fentiek akkor,
ha egy ilyen, »közcélú társadalmi egészségbiztosítási« rendszer számos problémával
küszködik, diszfunkcionális mûködési zavarokat mutat és részben naivitásból, részben
tudatlanságból, részben hamis illúziókat táplálva az emberek hajlamosak elhinni, hogy
egy profitorientált, »üzleti kockázatkezelést« végzô »magáncélú üzleti egészségbiztosítási«
rendszer bármiféle megoldást jelenthet a »közcélú társadalmi egészségbiztosítás« vélt
vagy valós problémáira:
(i) Ha vannak mûködési zavarok a »közcélú társadalmi egészségbiztosítási« rendszerben, akkor azt a társadalmi egészségbiztosítási rendszer keretei között kell korrigálni, mert a »magáncélú üzleti kockázatkezelést végzô üzleti egészségbiztosítás«
nem hoz megoldást, mivel számtalan sokkal súlyosabb társadalmi problémát okoz.
(ii) Alapvetô és mélyen fekvô okai vannak annak, hogy egy »helyettesítô magáncélú
üzleti egészségbiztosítási« rendszerben a társadalom jelentôs részét szükségképpen
és megkerülhetetlenül kilökik az üzleti egészségbiztosítási rendszerbôl.
(iii) Egy üzleti egészségbiztosítókra épülô rendszerben olyan egészségügyi költségrobbanás következik be, ami akár az egész gazdaságot visszavetheti.
(iv) A »magáncélú üzleti egészségbiztosító«, saját profitmaximáló »üzleti kockázatkezelési« mechanizmusai szükségképpen oda vezetnek, hogy minél jobban rászorulna
valaki az ellátásra és a biztosításra, annál magasabb díjat kell fizessen és annál
kevésbé tudja megfizetni azt. Az a fajta, az egyéni kockázatok szerint differenciált
díjszabás, ami ide vezet az üzleti biztosítások saját szakmai logikájából és természetébôl ered, ha egy üzleti biztosító nem ilyen logika szerint jár el, megkárosítja
a részvényeseit, illetve csôdbe megy.
(v) Összességében, minél kevésbé van szükségünk a biztosításra, annál jobban szeretnének a »magáncélú üzleti egészségbiztosítók« biztosítást kötni velünk, de ha
szükségünk van a biztosításra, akkor a »magáncélú üzleti egészségbiztosítónak«
precízen pontosan emiatt már nincs szüksége miránk. Külön tanácsadói üzletág
az ilyen rendszerekben a »kockázatközösség profiltisztítása«, és a „jó minôségû
kockázati közösségek” felépítése és ennek érdekében a „megfelelô marketing”, és
egyéb technikák kidolgozása, végrehajtása a „jó” kockázatúak bevonzása, és a
„rossz” kockázatúak elriasztása és eliminálása érdekében. Ez a »lefölözés« (»cream
skimming«), és a »kimazsolázás« (»cherry picking«) eufemisztikus megnevezése.
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(vi) Ha egyszer elköveti azt a mérhetetlenül súlyos hibát (vagy bûnt) egy ország politikai vezetése és kormányzata, hogy »magáncélú üzleti egészségbiztosítókra« bízza
az országban élô emberek és a társadalom tagjainak az egészségét, az egészséggel
kapcsolatos személyes, egészségi és egzisztenciális biztonságát, akkor mire a társadalom felébred, addigra a »magáncélú üzleti egészségbiztosítási« érdekkörök és
lobbistáik már olyan mértékben képesek beenni magukat a rendszerbe, oly mértékû
korrupciós potenciálra tesznek szert, hogy rendkívül nehézzé válik megszabadulni
tôlük. Ezért a fenti, az Amerikai Egyesült Államok »magáncélú üzleti egészségbiztosítós« rendszerére vonatkozó részletekbôl kirajzolódó súlyos társadalmi, gazdasági, politikai problémák és a társadalmi méreteket öltô egyéni emberi tragédiák
elkerülésének az egyedüli hatékony útja az, ha nem kísérletezünk a magáncélokat
követô »üzleti egészségbiztosítók« és a társadalmi célokat megvalósító és »közcélú
társadalmi kockázatkezelést« végzô »társadalmi egészségbiztosítás« összekeverésével, összemosásával. Ezek ugyanis nem keverhetôk össze! Ezért minden ország
és társadalom akkor jár a legjobban, ha eleve be sem engedi a rendszerébe a »magáncélú üzleti egészségbiztosítókat« »helyettesítô üzleti egészségbiztosító« szerepben;
mert, ha egyszer beengedte ôket, akkor nagyon nagy küzdelmek árán lehet sem
biztos, hogy egykönnyen meg lehet szabadulni ezektôl.
(vii) Az Amerikai Egyesült Államok számtalan, a »közcélú társadalmi kockázatkezelést«
megvalósító »közcélú társadalmi egészségbiztosítás« bevezetésére irányuló próbálkozása
közül azért az egyik elsôhöz, a Truman elnök 1945-ös kezdeményezéséhez nyúltunk
vissza, mert a tôle idézett 70 évvel ezelôtti beszéd gondolatai és a jelenlegi, »magáncélú
üzleti egészségbiztosítási« rendszer kritikái, továbbá a mostani politikai beszédek oly
mértékben egybevágnak, mintha nem is hatvan-hetven évnyi különbség lenne Truman
elnök gondolatai és ez utóbbiak között. Talán ez is az oka, az amerikaiak mintegy
75% százaléka Truman idejében is úgy gondolta (QUADAGNO, 2006), és most is
úgy gondolja (KRUGMAN, 2005), hogy itt az ideje, hogy a magáncélú »üzleti kockázatkezelést« megvalósító »magáncélú üzleti egészségbiztosítási rendszert« végre felváltsa
egy »közcélú, társadalmi kockázatkezelést« megvalósító, »közcélú társadalmi egészségbiztosítási rendszer«. Az itt ismertetett problémák és mûködési zavarok ugyanis nem
egyszerûen elméleti problémák: nap mint nap emberek rokkannak bele, vagy halnak
bele abba, hogy az egyedül a »magáncélú üzleti kockázatkezeléshez« értô »üzleti egészségbiztosítók« – a természetükbôl eredôen – nagy pénzügyi hasznot ugyan képesek
csinálni a társadalom tagjainak az egészségi ellátása ürügyén, azonban tökéletesen alkalmatlanok arra, hogy megoldják a társadalom polgárainak a tisztességes és alkalmas,
költséghatékony és egyenszilárdságú egészségi ellátását. Az »üzleti egészségbiztosítók«
nemcsak egyszerûen alkalmatlanok, hanem soha nem is tehetôk alkalmassá erre a feladatra; ugyanis amint az e téren elengedhetetlenül fontos társadalmi célokat próbálnák
követni saját magánjellegû üzleti céljaik helyett, menthetetlenül rövid úton csôdbe mennének. Ebbôl egyáltalán nem az következik, hogy magukat a fontos társadalmi igazságossági célokat kellene feladni, csak azért, hogy magáncélú üzleti biztosítók egy kis
bizniszt csinálhassanak; hanem csak az következhet ebbôl, hogy nem szabad olyanokra
bízni ezt az »elsôdleges társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi jelentôségû« közfeladatot, akik nyilvánvaló módon képtelenek ezt ellátni.
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A »magáncélú, üzleti kockázatkezeléssel« foglalkozó »magáncélú üzleti egészségbiztosítókra«, kártékonyságukra, az általuk okozott súlyos problémákra vonatkozó információk, tapasztalatok, tények, ismeretek mindenki számára rendelkezésre állnak, jól
ismertek és jól dokumentáltak. Bárki által, bármikor igen rövid keresés alapján interneten is megtalálható információkról van szó. Ezért, ha egy »közcélú, társadalmi kockázatkezelést megvalósító társadalmi egészségbiztosítást« mûködtetô országban mostanában, 2016 körül bárki az adott rendszer problémája kapcsán arról próbál meggyôzni
bárkit, hogy a létezô »közcélú társadalmi egészségbiztosítási rendszer« rendbetétele helyett bármiféle pozitív alternatívát, megoldást jelenthet a »magáncélú üzleti kockázatkezelést végzô üzleti egészségbiztosítók« térnyerése, akkor az a mai világban két dolgot
jelent 100%-os pontossággal:
(a) Az illetônek halványlila fogalma sincs arról, hogy mirôl beszél, és még ahhoz is
lusta volt, hogy nem több mint 10-20 perc alatt, a Google segítségével tájékozódjon. Ez egy olyan hitelességi probléma, ami miatt az illetô nem vehetô komolyan.
(b) Az illetô nagyon is pontosan tudja, mit beszél, vélhetôen megfelelô pénzügyi ösztönzôkért és hasonló elônyökért cserébe próbálja megbízói érdekében a saját honfitársai számára eladni az eladhatatlanul rossz, káros és mérgezô portékát; miközben tudatosan nem mond igazat. Harmadik opció nincs.
Végezetül szeretnénk annyira világossá tenni, amennyire csak lehetséges, hogy itt ebben
a részben nem arról van szó, hogy a »magáncélú, üzleti kockázatkezelést« és profitmaximálást végzô »üzleti egészségbiztosító« rossz vagy gonosz, vagy valami hasonló lenne.
Itt mindvégig azt próbáltuk érvekkel, tényekkel bemutatni és megértetni, hogy milyen
a »magáncélú üzleti egészségbiztosítók« mûködésének a magáncélokból eredô lényege
és a megváltoztathatatlan természete a saját biztosítás szakmai, »üzleti kockázatkezelési«, a mûködésük mélyebb közgazdasági összefüggései és hasonló okok miatt. Ha
nem ilyen lenne egy üzleti biztosító, akkor rövid úton csôdbe menne. Fontos tehát látni,
hogy itt nem morális értelemben akarunk ítélkezni a »magáncélú üzleti egészségbiztosítók« felett. Mint ahogy annak a ténynek a rögzítése sem morális ítélkezés, hogy például egy csapat farkasra nem szerencsés rábízni a bárányokat, vagy hogy ne csodálkozzunk, ha eltûnik az a káposzta, amit rábíztunk a kecskékre. Mi arról beszélünk,
hogy a »magáncélú üzleti egészségbiztosítók«, mûködésük és természetük legmélyebb lényegébôl fakadóan teljes mértékben alkalmatlanok arra, hogy egy »közcélú, társadalmi
kockázatkezelést végzô társadalmi egészségbiztosítás« helyett megnyugtató módon megoldják egy adott társadalom tagjai egészségi ellátásának tisztességességi és társadalmi
igazságossági szempontoknak megfelelô finanszírozását.
A morális probléma nem ezen a szinten van. A kalapács sem tehet arról, hogy alkalmatlan ablaktisztításra, mint ahogyan az ablakmosó szivacs sem tehet arról, hogy
alkalmatlan szögek falba történô beverésére. A morális probléma akkor jelenik, meg,
ha valaki úgy erôlteti egy közcélú társadalmi egészségbiztosítási rendszer magáncélú
üzleti egészségbiztosítási rendszerré való átalakítását, hogy (a) vagy nem tudja, hogy
mirôl beszél és nincs tisztában azzal, hogy milyen helyrehozhatatlan társadalmi károkhoz és társadalmi méretekben jelentkezô emberi tragédiákhoz vezet a javaslata (mert
arra is rest volt, hogy utánanézzen annak, hogy mirôl beszél); (b) vagy nagyon is tudja,
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hogy mirôl beszél és valamilyen egyéni elônyök, magánhasznok reményében gátlástalanul hazudik a társadalomnak. Ez a morális probléma.
A »helyettesítô magáncélú üzleti egészségbiztosító« önmagában csak egyszerûen alkalmatlan az egészség és az egészségügyi ellátás társadalmi szintû finanszírozásának a megoldására. Azért, mert a magáncéljaitól természetszerûen és önmagában teljesen érthetô
módon nem tud elszakadni; ezek a magáncélok, viszont sok ponton teljes mértékben ellentétesek azokkal a társadalmi célokkal és társadalmi igazságossági célokkal, amelyeket
az egészség társadalmi szintû biztosítása révén meg kellene oldani. A »magáncélú üzleti
egészségbiztosító« akkor is alkalmatlan lenne erre a feladatra, ha a legôszintébb jó szándéktól vezérelve teljes erejébôl meg akarná oldani ezt a problémát. Ha ez így lenne: rövid
úton csôdbe menne. Valószínûleg elôbb lehet egy szögletes fakeretbôl vaskarikát varázsolni,
mint a »magáncélú üzleti egészségbiztosítót« alkalmassá tenni a »közcélú egészségi kockázatkezelés« megvalósítására és a társadalmi igazságosság és tisztességesség szempontjából
fontos »társadalmi egészségbiztosítási« feladatok ellátására.

11.§. Az eredeti kiindulási állapot
és a tudatlanság fátyla

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG (JUSTICE AS FAIRNESS) POLITIKAI KONCEPCIÓJA«, ALAPVETÔEN EGY »TÁRSADALMI SZERZÔDÉS EL-

MÉLETI« MEGKÖZELÍTÉSEN ALAPUL. Az eddigiekben csak mellékesen érintettük
ezt a kérdést, azonban az »igazságosság politikai koncepciója« (4.§; 9.§; 20.3.§) további részleteinek a kifejtésekor ki kell, térjünk az koncepció bizonyos »társadalmi szerzôdéselméleti« sajátosságaira és az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«) kérdésére.
Rawls »igazságosság mint tisztességesség« politikai koncepciója,1 illetve az ô gondolati
rendszere egy igazságos és tisztességes társadalom »átfedô konszenzussal« létrejövô
»politikai szintû igazságossági koncepciójáról« felhasználja a »társadalmi szerzôdéselméletek« hagyományait. Az igazságosságelmélet prezentálására, értelmezésére, afféle gondolatkísérletként Rawls is egy »hipotetikus, nonhistorikus« (9.6.§; 11.3.§; 19.§) »eredeti kiindulási állapotot« határoz meg és használ.
Ugyanakkor, az eddigiekben azért kerültük ki a »társadalmi szerzôdés elméleti« öszszefüggéseket, mert igaz ugyan, hogy maga a konkrét, specifikus, Rawls által kidolgozott »igazságosság mint tisztességesség« (»justice as fairness«) »politikai koncepció« egy
»hipotetikus és nonhistorikus társadalmi szerzôdéselméleti« megközelítés; ugyanakkor
mindazok az igazságos, tehát tisztességes politikai és társadalmi mûködéssel kapcsolatos
megfontolások, amelyeket az eddigiekben részleteztünk, nem feltétlenül és nem kizárólag csak »társadalmi szerzôdéselméleti« megközelítésen alapuló »politikai szintû igazságossági koncepciók« esetében érvényesek. Maga Rawls is hangsúlyozza a Political
Liberalism címû mûvében, hogy az »átfogó, mérsékelt és tisztességes filozófiai, vallási
és erkölcsi doktrínák« (»reasonable comprehensive doctrines«), és mérsékelt képviselôik
»átfedô konszenzusa« (»overlapping consensus«) (4.2.§; 6.4.§; 9.§; 12.§; 21.§), az
»igazságosság politikai koncepciójáról« ugyanis, nemcsak az »igazságosság mint tisztességesség« konkrét, specifikus »politikai szintû igazságossági koncepciója«, hanem bármely más hasonló, adott esetben nem is feltétlenül »társadalmi szerzôdés elméleten«
alapuló »politikai szintû igazságossági koncepció« mentén is létrejöhet. (RAWLS,
2005.) Mint azt korábban már említettük, az egy másik kérdés, hogy Rawls miért az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját« (amelyet kifejezetten ilyen cél1

Rawls az 1971-ben megjelent A Theory of Justice. címû munkájában még egy »átfogó doktrínaként«
(»comprehensive doctrine«) (7.3.§) írta le igazságosságelméletét. A késôbbi évek során eszmélt rá
arra, hogy egy olyan »átfogó doktrínát« írt le, amely épp az átfogó jellege miatt és az »átfogó doktrínák
pluralizmusának a ténye« (»the fact of reasonable pluralism«) miatt alapvetô »stabilitási« problémákhoz (20.2.§; 21.1–21.2.§§) vezethet. Ennek korrekciójaként írta meg Political Liberalism
(1993) címû mûvét, majd nem sokkal halála elôtt a Justice as Fairness: A Restatement (2001)
címû mûvét. Ezekben már tudatosan, deklaráltan és ténylegesen a »politika felségterületére« (»political domain«) (20.3.§) leszûkített politikai szintû koncepcióként (4.2.§; 6.4.§; 7.3.§; 20.3.§)
fogalmazta át a A Theory of Justice (1971) eredeti igazságosságelméletét. Ez az alapvetô oka annak,
hogy ebben az írásban, mindvégig tudatosan, nem az A Theory of Justice átfogó igazságosságelméletére, hanem a késôbbi mûvek politikai koncepció szintjén átírt igazságosságelméletre utalunk.
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lal és igénnyel dolgozott ki) tartja a legalkalmasabbnak a legszélesebb és legmélyebb
»átfedô konszenzus« kialakítására, és ezen keresztül a »jó okok miatt létrejövô« »politikai, társadalmi stabilitás« (20.2.§; 21.§) létrehozására. (RAWLS, 2001, 2005.)
Ebben az írásban is végigvonul ez a kettôsség. Egyrészt az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját«, pontosabban annak alapvetô építôelemeit és a konkrét
specifikus igazságossági koncepción is túlmutató gondolatát, gondolatmenetét, és ezek
gyakorlati következményeit szeretnénk bemutatni (4–7.§§; 9.§). Másrészt, viszont nem
feltétlenül ezt a konkrét specifikus koncepciót akarjuk, „mindenáron propagálni”, hanem
sokkal inkább azt sürgetjük, hogy vagy e koncepció, vagy az ebben az írásban bemutatott
minták alapján, de jöjjön létre végre valamilyen »átfedô konszenzus« valamilyen tisztességes és igazságos társadalmi mûködést biztosító politikai szintû igazságossági koncepcióról.
Mi magunk azért Rawls »igazságosság mint tisztességesség« politikai koncepciója
mentén megyünk végig a társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség szempontjából
releváns problémakörökön és kérdéseken, mert Rawls »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepcióját« tartjuk a legalkalmasabbnak az »átfedô konszenzus« kialakítására, s azon keresztül a politika és a társadalom igazságos, tehát tisztességes mûködésének az elômozdítására, és az ezzel kapcsolatosan a »jó okok miatt létrejövô« »társadalmi stabilitás« kialakítására. Miért? Mindazon okok miatt, ami miatt Rawlst a
huszadik század egyik legjelentôsebb, legnagyobb hatású politikai filozófusának tartják
szerte a világban. A többi számos ok közül az alábbi fôbb okokat említjük röviden:
(i) Alapvetôen a »jó okokból kialakuló és fennmaradó stabilitás« (21.§) feltételeinek
évtizedes elemzése, azonosítása alapján alakította ki Rawls a maga politikai szintû
»igazságosság mint tisztességesség« koncepcióját. A »rossz okok miatt létrejövô stabilitástól« (21.1.§) az különbözteti meg a »jó okok miatt létrejövô stabilitást«,
hogy ez utóbbi nem az elvtelen, érdekalapú, vagy az aktuális erôviszonyoknak
megfelelô kompromisszumokon alapul; s nem is az erôszak és az elnyomás révén
fenntartott stabilitást jelenti; azaz nem a Thomas Hobbes (és egyes újkori, neohobbezianus követôi) által mindenki felett és minden felett álló szuperhatalommal
felruházott »Sovereign« igazságos, de könyörtelen elnyomása, uralkodása révén
marad fenn –, hanem az emberek szabad akaratából.
(ii) A társadalmi egyenlôtlenségi problémák kezelésére, a modern sokadik generációs
pozitív jogok (társadalmi, gazdasági, környezeti igazságosság) megalapozására,
beépítésére, érvényesítését úgy építi be a maga rendszerébe, hogy közben – a kommunizmussal, a megvalósult államszocialista rendszerekkel ellentétben – mindvégig
elsôdleges prioritásként fenntartja, megtartja és érvényesíti az elsô generációs egyéni
és politikai jogokat és szabadságjogokat (14–15.§§; 15.1.§).
(iii) Az elôzô pont azt is jelenti, hogy az egyéni szabadság, az egyéni és politikai jogok
megôrzésével, maximális érvényesítésével összhangba hozza (a) az »valós értékû,
tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« (14.2.§), és (b) a »tisztességesen
egyenlô szabadságjogok és jogok« »valós értéke« biztosításának, megôrzésének
(15.1.§) (c), valamint a társadalmi együttmûködés terheinek és hasznainak a társadalmon belüli igazságos, tehát tisztességes megosztása, azaz a »disztributív igazságosság« (»distributive justice«) elveit és szempontjait (14.§; 18.§). Így vélemé-
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nyünk szerint, Rawls – eredeti céljának megfelelôen – reális alternatívát nyújt az
utilitarizmus igazságossági doktrínáival szemben, korrigálja az utilitarizmus egyes
hibáit (például az extrém mértékû, illetôleg az elfogadhatatlan egyenlôtlenségek
kialakulásával kapcsolatos problémákat (16.§; 18.§).
(iv) Megfelelô, politikai filozófiai szintû választ ad a laissez-fair ideológiákra, vagy a
különbözô libertariánus koncepciókra, és az ezek szerinti minimális állam, éjjeliôr
állam koncepciójára.
(v) Az »eltérési elvvel« (»difference principle«) (14.§; 18.§) egyrészt elfogadja bizonyos mértékû az egyenlôtlenségek szükségszerûségét, ugyanakkor meghatározza
ennek elvi, igazságossági, tehát tisztességességi korlátait, továbbá megfelelô elvekkel kezeli azt (14.§; 15.1.§) a szabadság és a demokrácia valós értékének a megôrzése érdekében; tehát például nem kommunizmus, marxizmus vagy neomarxizmus, amely az egyenlôséget, a kollektivizmust az egyén fölé helyezi. Ugyanakkor
nem fogadja el az egyes utilitarista vagy libertariánus ideológiák alapján elfogadhatónak tartott, akár szélsôséges egyenlôtlenségeket (mert az véleménye szerint –
a libertariánusok szándékával ellentétesen – valójában felszámolja a szabadságot
és a demokráciát a szabadság és a lehetôségek valós értékének az aláásásával)
(18.§).
Összességében Rawls elmélete korrigálja az utilitarizmus hibáit, ezzel meghaladja azt,
továbbá megtalálja a megvalósítható és stabilan fenntartható megoldást, az »arany középutat« a maga nemében két szélsôséges irányzat között, azaz:
(a) az egyén szabadságát és jogait az egyenlôség oltárán feláldozni kész kollektivista,
kommunista irányzatok;
(b) s a magántulajdon és a szerzôdés szabadságát minden más szempont fölé helyezô,
illetôleg a szabadságjogokat abszolutizáló, és az extrém egyenlôtlenségekkel való törôdés létjogosultságát megkérdôjelezô irányzatok között.
Mint korábban részleteztük, az »igazságosság politikai koncepciója« néhány, a demokratikus kultúrában, gondolkodásban, hagyományokban, korábbi politikai beszédekben,
írásokban, jól mûködô demokratikus rendszerek alkotmányaiban, alkotmánybírósági
jogértelmezésekben és hasonló széles körben ismert, hozzáférhetô, és a közgondolkodásban, valamint a kultúrában valamilyen módon jelenlévô néhány alapvetô kiindulási
gondolatból épül fel (4.§). Maga a részletesebb elmélet pedig ezekbôl az alapvetô és
széles körben ismert gondolatokból összeálló gondolati alapszerkezetbôl bontható ki.
A „valamilyen módon jelenlévô” kifejezéssel azt is akarjuk érzékeltetni, hogy ezek az
alapvetô gondolatok, illetve építôelemek nem feltétlen minden részletében specifikált
és minden részletében azonosan értelmezett módon és nem „kötött formában” vannak
jelen a gondolkodásban. Különbözô emberek, különbözô mélységben, különbözô részletességgel és különbözô színvonalon tudnának beszélni és gondolkodni olyan kérdésekrôl, hogy mit jelent például az, hogy »társadalmi együttmûködés«, vagy mit jelent
az, hogy »szabadságok, jogok, lehetôségek« rendszere, vagy mit jelent az, hogy »szabadság, egyenlôség, testvériség«. Ugyanakkor az teljesen valószerûtlen, hogy azok az
emberek, akik valamilyen olyan rendszerbe születtek bele és olyan rendszerben nevelkedtek és járták ki iskoláikat, amelyiknek a történelmében már jelen voltak bizonyos
demokratikus törekvések, hagyományok; s ahol mûködtek híressé vált demokratikus
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gondolkodók, politikusok, költôk és mûvészek, netán szabadsághôsök – ne hallottak
volna ezekrôl az eszmékrôl, és hogy ne lenne valamilyen részletezettségû, és valamilyen
színvonalú, de nagyjából érvényes elképzelésük arról, hogy mit is jelentenek ezek a
gondolatok, amelyek egyébként minden »szabad emberhez méltó alkotmányos demokrácia« alapvetô gondolati építôelemeit jelentik (4.§; 9.3.§; 21.§).
Az ilyen, a demokratikus kultúrában és gondolkodásban jelenlévô, széles körben
ismert, de nem túl-specifikált alapvetô építôelemek közül az alábbiakat tárgyaltuk, illetve az alábbiak mentén bontottunk ki számos a társadalmi igazságosság politikai koncepciójához tartozó eszmét:
(i) a »társadalom, mint a társadalmi együttmûködés tisztességes rendszere« (5.§);
(ii) a »polgárok, mint a társadalmi együttmûködésben résztvevô szabad és egyenlô személyek« (6.§);
(iii) a mérsékelt, átfogó vallási, filozófiai és erkölcsi doktrínák »átfedô konszenzusával«
elfogadott »politikai szintû« »társadalmi igazságossági koncepció« által »jól elrendezett társadalom«, és a »nyilvánossági kritérium« (7.§);
(iv) a »társadalom alapvetô struktúrája« és a »háttérigazságosság« (9.§).
Ebben a részben a Rawls által – az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a bemutatására, bizonyos alapvetô igazságossági elvek levezetésére és interpretálására – felhasznált »hipotetikus- és nonhistorikus társadalmi szerzôdéselmélet«
egyes részeivel, illetve a gondolatkísérletként, prezentációs céllal alkalmazott »eredeti
kiindulási állapottal« (»original position«), és az ehhez kapcsolódó koncepcióval, a »tudatlanság fátylával« (»the veil of ignorance«) foglalkozunk.
Az »eredeti kiindulási állapot« és a »tudatlanság fátyla« kapcsán számos más fontos
megfontolás és koncepció jön elô. Az ide tartozó gondolatmenetek segítik az »igazságosság
mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójának« egyes mélyebb összefüggéseinek a megértését. Az »eredeti kiindulási pozíció« és a hozzá kapcsolódó koncepciók valamilyen szintû ismerete szükséges a hátralévô és a további részekben ismertetésre
kerülô olyan fontos témák tárgyalásához és megértéséhez, mint például a (i) »nyilvános
indoklás« (»public justification«) (12.§), a (ii) »közügyekrôl folytatott nyilvános és közcélú
érvelés« (»public reason«) (19.§); (iii) a »politika morális legitimációjának«, a »polgári
és a kooperatív erények« (13.3.§; 23.§), a »civilitás kötelessége« (»duty of civility«), és
a hasonló kérdések (13.3.§; 19.2.§); (iv) az »átfedô konszenzus« (»overlapping consensus«) (4.2.§; 6.4.§; 12.§; 21.§); és (v) az »igazságosság elvei« (14.§) és az igazságosság
elvei közötti prioritási rend (14.§; 15.1.§), valamint az igazságosság elveinek egységes
rendszerben való mûködése (14.10.§).
Meg kell, jegyezzük, hogy Rawls maga is igen nagy terjedelemben írt az »eredeti
kiindulási állapotról« és a »tudatlanság fátyláról«, továbbá több ezer oldalnyira tehetô
a mások által ezzel kapcsolatosan írt, minôséginek tekinthetô, részben kritikai, részben
ezt alátámasztó elemzô irodalom. Ezek, akárcsak megközelítôleges ismertetése is meszsze meghaladja ezen írás kereteit, ráadásul sok aspektusában kívül is esik ezen írás fô
fókuszához tartozó problématerületeken. Ezért ebben az írásban mi fôként az »eredeti
kiindulási állapottal« és a »tudatlanság fátylával« kapcsolatos igen szerteágazó elemzéseknek, levezetéseknek azokra a „végeredményeire”, fôbb megállapításaira fókuszálunk, amelyeket fontosnak tartunk az írás további részeinek a megértéséhez.
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SZERZÔDÉSELMÉLETEK« ÁLTALÁNOSSÁG-

BAN MONDVA ABBAN KÜLÖNBÖZNEK,

hogy pontosan milyen körülmények
között, milyen közösnek gondolt problémák érdekében és milyen feltételekkel mondanak
le az »eredeti kiindulási állapotban« (»original position«) még korlátlanul szabad és tökéletesen egyenlô felek szabadságuk egy részérôl, annak reményében, hogy az ilyen
módon létrejövô »kollektív hatalom« révén – amelynek mindannyian egyenlô részesedéssel bíró tulajdonosai –, a társadalmi együttmûködés keretében számos olyan dolgot
magas szinten meg tudjanak valósítani, amely lényegesen jobbá teszi életkörülményeiket, életminôségüket ahhoz képest, mint amilyen az lenne akkor, ha atomizált individuumként próbálnának meg boldogulni és túlélni.
Amit az ember a társadalmi szerzôdéssel elveszít, az az ô természeti szabadsága [»natural
liberty«] és korlátozás nélküli joga arra, hogy mindent, amire csak vágyik, megpróbáljon
megszerezni magának, és ha sikerrel jár, akkor meg is szerezze; amit viszont nyer az ember
[a társadalmi szerzôdéssel], az a polgári szabadság és az, hogy jogot szerez tulajdona
fölött és biztonságosan tulajdonolhatja azt, ami az övé… Az egyén valójában csak a jog
uralma alatt lehet szabad, mégpedig az olyan jog és törvények uralma alatt, amit ô maga
önkéntesen is sajátjaként fogadna el.
Jean-Jacques Rousseau: The Social Contract, or Principles of Political Right (1762)

Röviden arról van szó, hogy a »társadalmi szerzôdéselméletek« általában mindig feltételeznek valamilyen »eredeti kiindulási állapotot«, amelyben az összes résztvevô szereplô
»szabad és egyenlô«, úgy, mint egy feltételezett „paradicsomi ôsállapotban”, vagy egy
(feltételezett) ôsközösségben. Az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«) az a
feltételezett „ôsállapot”, vagy »természeti állapotot«, amikor még minden ember teljesen
»szabad és egyenlô« volt. A gondolat az, hogy a szabad és egyenlô felek megegyeznek
egymással abban, hogy bizonyos feltételek együttes érvényesülése mellett, bizonyos egyénenként nem megoldható, közös problémák, közös ügyek megoldása érdekében, a »kölcsönösség« és a »reciprocitás« elvei (5.3.§) alapján, mindannyian feladnak valamennyit
a saját szabadságukból, azért, hogy össztársadalmi szinten létrehozzanak egy olyan, a
társadalom egészének az érdekében és ügyeiben eljáró »kollektív hatalmat«, amely
révén képesek lesznek megoldani e közös problémákat. E »kollektív hatalomnak« minden egyes polgár szigorúan egyenlô részben tulajdonosa, s e »kollektív hatalom« felhasználása, illetve az ezt felhasználó személyek (a politikusok) erkölcsi értelemben
csak akkor tekinthetôk legitimnek, amennyiben az e hatalomban egyenlô résszel rendelkezô polgárok osztatlan közös tulajdonát képezô »kollektív hatalmat« a polgárok,
és a társadalom közös ügyeinek elômozdítása, azaz a közcélok és a közérdekek érdekében használják fel (13.§; 19.§). Ebben az »eredeti kiindulási állapotban«, a »szabad
és egyenlô felek« egymás között megállapodnak a majdani »társadalmi együttmûködés«,
és az együttélés szabályaiban, »tisztességes feltételrendszerében«. A »társadalmi szerzôdés« elméletei általában is a politikai hatalom és a politikusok »morális legitimációjának« (13.§; 19.§) a feltételrendszerét rögzítô koncepciók.
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A »társadalmi szerzôdés« alap-gondolatmenetének az intuitivitása – sok más mellett
– abban rejlik, hogy bizonyos elvi kereteket, korlátokat szab a mindenkori hatalomnak,
valamint bizonyos alapvetô elvi és morális elvárásokat és követeléseket fogalmaz meg a
mindenkori hatalommal szemben, illetve az egyén és a társadalom egésze, és az egyének
egymás közötti politikai szintû viszonyait illetôen, és meghatározza, hogy milyen feltételek fennállása esetén tekinthetô a politikai és állami hatalom morálisan legitimnek.
A »morális legitimáció« elvesztése azt jelenti, hogy az adott hatalom vagy politikus erkölcsileg méltatlanná vált a nép reáruházott hatalmának a gyakorlására (13.3.§; 19.§).
Az egyik alapvetô mögöttes kérdés a »társadalmi szerzôdéselméletek« kapcsán az,
hogy mégis miért adna fel bárki bármit a szabadságából az »eredeti kiindulási állapotban«? Milyen motivációk, milyen megfontolások miatt és milyen elvárásokkal és feltételekkel adják fel az »eredeti kiindulási állapotban« a korlátlan szabadsággal bíró, és tökéletesen egyenlô személyek szabadságuk egy részét, és mit várnak el, és reálisan és
méltányosan mit várhatnak el ennek fejében a társadalom egészétôl és a hatalomtól;
s milyen »reciprocitáson« (»viszonosságon«), »kölcsönösségen« alapuló »morális követeléseik« (»moral claims«) (18.6.§; 19.§) keletkeznek ennek fejében a társadalom egészével, illetôleg a polgárok »kollektív hatalmának« a gyakorlására – a közcélok, közérdekek és közügyek elômozdítása érdekében felhatalmazott – hatalommal, politikusokkal,
kormányzattal és az állammal szemben?
A válasz az, hogy azért adnak fel a felek – bizonyos »kölcsönösségi« és »reciprocitási«
feltételekkel – valamennyit a szabadságukból, mert léteznek olyan közös ügyek, amelyeket
egyedül, egyenként senki nem képes megoldani, együttes összefogással viszont igen; s ezért
egy egységes, igazságos, tehát tisztességes »társadalmi együttmûködési« rendszerbe szervezve kell létrehozni azt az össztársadalmi szintû erôt és »kollektív hatalmat«, amely révén
az ilyen, egyedül nem kezelhetô problémák megoldhatók. Ilyen ügyek például a külsô ellenségtôl való védelem, a belsô rend és biztonság fenntartása, a személyes tulajdon, és a személyes integritás védelme, különbözô katasztrófahelyzetek és ezek következményeinek a
felszámolása (pl. tûz, árvíz stb.), a felnövekvô generációk számára az addig felhalmozott
tudás, kultúra átadása, átörökítése, a betegekrôl, balesetet szenvedettekrôl, az önellátásra
képtelenekrôl és az idôsökrôl való gondoskodás. Erre a kérdéskörre a késôbbiekben az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§), a »központi jelentôségû capabilityk« (17.§),
és az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« (9.§; 16–17.§§)
kapcsán részletesebben vissza fogunk még térni.
Érdemes egy kicsit alaposabban is belegondolni, hogy ebben a társadalmi szerzôdéses megközelítésben, ugyan mi más lehetne még olyan közös ügy – az itt felsorolt
példákon kívül –, ami ide tartozhatna, illetve, ha ezekkel a közös ügyekkel nem foglalkozik, vagy nem hajlandó foglalkozni egy adott politikai hatalom, kormányzat vagy
állam, akkor mégis milyen olyan ügyeik lehetnének, amelyek ezeknél fontosabb közös
ügynek számíthatna.
A »társadalmi szerzôdéssel« kapcsolatos gondolatmenetet továbbgondolva, az is belátható, hogy nemcsak a mindenkori hatalommal szembeni morális elvárások és követelések, nemcsak az egyén és a társadalom, és az egyének egymás közti viszonylatában
megfogalmazható morális követelések, elvárások, normák és hasonlók határozhatóak
meg, hanem a mindenkori hatalom »erkölcsi legitimációjának« a kérdései is szinte
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automatikusan felvetôdnek a »társadalmi szerzôdéselméletekben«. Elveszti az »erkölcsi
legitimációját« az a hatalom, amelyik nem azoknak a közös ügyeknek a megoldása,
nem azoknak a közös céloknak az elérése érdekben mûködik, amely közügyek megoldása miatt, és amely közcélok elérése érdekében az »eredeti kiindulási állapotban« még
»szabad és egyenlô felek« az ott megfogalmazott »kölcsönösségi elvek« és »reciprocitási
elvek« szerinti feltételekkel és elvárásokkal, szabadságuk egy részérôl a köz érdekében
lemondtak. Fontos: a köz érdekében, a közös célok, közös ügyek érdekében mondanak
le a felek szabadságuk egy részérôl, nem más miatt. Aki a társadalom tagjai által feladott egyéni szabadságokból összeálló össztársadalmi erôt és hatalmat gyakorolja, köteles ezt azon közös ügyek, azon közös célok érdekében gyakorolni, amik az egyetlen
ésszel felfogható okát jelentik annak, hogy miért is mondtak (volna) le a felek az »eredeti
kiindulási állapotban« – az ekkor még korlátlan – egyéni szabadságuk egy részérôl;
s miért fogadták (volna) el, hogy tökéletes egyenlôségüket is feladva betagozódnak egy
– a társadalmi együttmûködés feltételrendszere szerinti társadalmi hierarchiába. Az a
hatalom, az a politikus, az a kormányzat, és az az állam, amelyik nem a közügyeket és
a közcélokat szolgálja, az visszaél a beléfektetett bizalommal és a társadalom által idôlegesen reáruházott hatalommal, ezért elveszti erkölcsi legitimitását, mert nem arra és
nem úgy használja a társadalom által reáruházott hatalmat, amire azt a társadalom
tagjaitól kapta.
Számtalan különféle társadalmi szerzôdés elmélet létezik.2 Ezek közül talán a legismertebb szerzôk és mûveik:
(i) Hugo Grotius (1583–1645): On the Law of War and Peace, 1625;
(ii) Thomas Hobbes (1588–1679): Leviathan, 1651;
(iii) John Locke (1632–1704): Értekezés a polgári kormányzat igaz eredetérôl, hatáskörérôl és céljáról (Second Treatise of Government), 1689;
(iv) Jean Jacques Rousseau (1712–1778): A Társadalmi Szerzôdés (The Social Contract, or Principles of Political Right), 1762;
(v) Immanuel Kant (1724–1804): The Foundations of the Metaphysics of Morals,3
1785;
(vi) Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865): General Idea of the Revolution in the
Nineteenth Century, 1851;
2

Megjegyzendô, hogy nemcsak politikai filozófiai, illetôleg az »igazságosság politikai koncepciójának«
a szintjén léteznek szerzôdéselméleti megközelítések, hanem számos a mindennapi élet, az emberek
mindennapi érintkezéseit, egymáshoz való viszonyát szabályozó etikai, morálfilozófiai koncepció is
szerzôdéselméleti megközelítésen alapul. Ilyen például Rawls egyik munkatársa, Thomas Michael
Scanlon „contractualizmusa”, illetve What We Owe to Each Other (Mivel tartozunk egymásnak?)
címû mûve. (SCANLON, 1998.)
3
Immanuel Kant: The Foundations of the Metaphysics of Morals, 1785. Eredeti címe: Grundlegung
zur Metaphysik der Sitten. Magyarul: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. (Gondolat Kiadó,
1991.) Ez nem tévesztendô össze Az erkölcsök metafizikája (1797) címû több, mint tíz évvel késôbb írt mûvével. Emellett, Groundworks of the Metaphysics of Morals, illetve Grounding of the
Metaphysics of Morals címeken is elôfordul ugyanez a munka. Ezt azért említjük, mert hivatkozások, referenciák esetében zavart okozhat, hogy melyik cím, melyik mûvet jelenti. Mindegyik cím
ugyanannak a mûnek a címe, különbözô fordításokban.
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(vii) John Rawls:4 Theory of Justice, 1971;
(viii) Robert Noczik: Anarchia State and Utopia, 1974;
(ix) James Buchanan: The Limits of Liberty, 1975;
(x) David Gauthier: Morals by Agreement, 1986.
Ebben az írásban – ezen írás alapvetô céljai, fókusza és mûfaja miatt – nem vállalkozunk a különbözô »társadalmi szerzôdéselméletek« összehasonlító elemzésére, vagy akár
megközelítôleg alapos ismertetésére.
A 9.6.§ fejezetben meglehetôs részletességgel foglalkoztunk a historikus, »ideális
történelmi folyamat szemléletû« »társadalmi szerzôdéselméletek« (pl. Locke, Rousseau,
Noczik), és a Rawls-féle nonhistorikus, »ideális társadalmi folyamat szemléletû« »társadalmi szerzôdéselméletek« közti lényegi különbségekkel; s e különbségek gyakorlatitársadalmi, gazdasági, politikai konzekvenciáival (pl. »laissez-fair gazdaság« versus
»szabályozott szociális piacgazdaság«; erôs állam versus hatékony állam; minimális
állam versus hatékony és tisztességes állam) (9.7.§).
A »társadalmi szerzôdéselméletek« fenti – példálózó jellegû – felsorolásával azt akartuk érzékeltetni, hogy több évszázados kulturális és eszmei hagyománya van a »társadalmi szerzôdés« és a »társadalmi együttmûködés« gondolatának. A különbözô »társadalmi szerzôdéselméletek« közös vonása, hogy eltérô alapokon, eltérô eredeti kiindulási
állapotot és feltételeket feltételezve, és ebbôl eredôen a részletek tekintetében eltérô végkövetkeztetésekkel és normatív szabályokkal ugyan, de mindegyik egyrészt valamilyen
rendszerszerû választ ad a »társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerének« a
kérdéseire, továbbá mindegyik alapvetô »morális elvárásokat«, és »morális követeléseket«
fogalmaz meg az állammal, a hatalommal, valamint az egyén és a társadalom és az
egyének egymással kapcsolatos viszonyával kapcsolatosan. A »társadalmi szerzôdés« intuitivitása, vonzereje és ereje mindig is abban rejlett, hogy elvszerû és rendszerszerû alapot teremtett a hatalommal szembeni »morális elvárások« és »morális követelések« megfogalmazásához, és ezen keresztül a tisztességtelenül mûködô hatalom »erkölcsi
legitimációjának« a megkérdôjelezéséhez (13.3.§; 19.§). Ez óriási változást jelentett a
korábbi középkori korszakokhoz képest, amikor is a „társadalmi igazságossági” koncepció szerint a királyok, császárok, mint az adott ország és nép Isten akaratából felkent
uralkodói, valójában nem a népnek, nem a társadalomnak, hanem Istennek tartoztak
egyedül elszámolással tetteikért; nem is beszélve az ókori istenkirályságokról, amelyek
esetében az uralkodó azért nem az isten akaratából uralkodott, mert ô maga volt az
isten, pontosabban ô maga is isten volt.
4

Meg kell jegyzeni, hogy Rawls elsôdlegesen Locke, Rousseau és Kant társadalmi igazságossági
koncepcióit tekinti elsôdleges kiinduló pontjának. Hobbes (és bizonyos neo-hobbeziánusok) filozófiájával szemben Rawls a mindenekfelett álló, abszolút hatalmú „Sovereign” által fenntartott,
azaz erôszakkal kikényszerített »rossz okok miatt létrejövô társadalmi stabilitás« helyett, a »jó okok
miatt létrejövô stabilitás« (azaz a nem erôszakkal kikényszerített stabilitás) (21.1.§) feltételeit kereste
egész munkássága során. A Theory of Justice (1971), A Political Liberalism (1993), és a Justice
as Fairness: A Restatement (2001), továbbá az életmûvét, fontos publikációit egybefoglaló Collected
Papers (1999), (RAWLS, 1999) tartalmazzák azt az igazságosságelméletet, és azt a politikai filozófiát, amely egy »jó okból létrejövô és fennmaradó stabilitással« mûködô »igazságos mint tisztességes
politikai és társadalmi mûködés« alapjait írja le.
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Azt is érdemes megfigyelni, hogy akármekkora is volt az Isten akaratából uralkodó
király hatalma a középkori királyságokban, vagy az istenkirály hatalma ókori istenkirályságokban, még azokban a rendszerekben is fontosnak tartották a hatalom »erkölcsi
legitimációjának« a kérdését, s ennélfogva azt, hogy valamilyen értelmezhetô teóriát
mondjanak a népnek arról, hogy mégis miért legitim erkölcsileg a hatalom. Az ókori
istenkirályságokban erre a mondás az volt, hogy azért mert a fáraó maga is isten; a középkorban pedig az, hogy azért mert VIII. Henrik (vagy bármelyik király), Isten akaratából Anglia (vagy az adott birodalom) királya. Ezért is meglepôk azok az egyes,
olyan modern kori hatalmak, amelyek úgy tûnik, mintha annyit sem törôdnének a hatalom erkölcsi legitimációjának a kérdésével, mint amennyit egyes, a népnek elszámolással igazán nem tartozó fáraók és teljhatalmú uralkodók törôdtek a maguk korában.

11.1.§ Az »eredeti kiindulási állapot«
mint gondolatkísérlet

A

Z

»IGAZSÁGOSSÁG

MINT TISZTESSÉGESSÉG POLITIKAI KONCEPCIÓJA«,

A »TÁRSADALMI SZERZÔDÉSELMÉLETEK« MEGKÖZELÍTÉSÉVEL PRÓBÁLJA

azt a kérdést, hogy melyek azok az igazságossági, tehát tisztességességi elvek, normák és szabályok (14.§), amelyek a »társadalmi együttmûködésben«
»egész életükön át« »teljes körû normál funkcionálóképességgel részt vevô«, »szabad és
egyenlô polgárok« »társadalmi együttmûködésének a tisztességes feltételeit«, azaz a »társadalmi együttmûködés terheinek és hasznainak a tisztességes megosztását« »generációkon át« fennmaradó módon szabályozzák a »jó okok miatti stabilitás« körülményei között. (RAWLS, 1999a.)
Az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójának«
alapvetô kiindulási gondolata, hogy a társadalom nem más, mint a »szabad és egyenlô
polgárok társadalmi együttmûködésének a generációkon át folytonosan fennálló tisztességes rendszere«. (RAWLS, 2001.)
Ez a gondolat azonnal felveti a kérdést, hogy ki és hogyan határozza meg azt, hogy
mik is az együttmûködés tisztességes feltételei? Erre különbözô válaszok létezhetnek,
és valóban, a különbözô »átfogó vallási, filozófiai és erkölcsi doktrínák«, irányzatok különbözô válaszokat adnak arra, hogy a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételeit
ki határozza meg, hogyan határozza meg, és mit jelentenek, mibôl állnak pontosan tartalmilag ezek a feltételek. Például:
(i) Lehet, hogy ezeket a feltételeket valamilyen a társadalmi együttmûködésben résztvevô szereplôkön kívüli, valamilyen külsô erô, hatalom határozza meg? Ilyen erô
lehet Isten, az »isteni törvényekkel és parancsolatokkal«, vagy a természet bizonyos
természeti törvényekkel.
(ii) Lehet, hogy nem külsô erô adja a törvényeket, hanem maguk a társadalom tagjai
azok, akik az együttmûködés tisztességes feltételrendszereként valamilyen, »racionális intuíció«, vagy »természetjog« (vagy bármely más, nem szerzôdéselméleti filozófiai koncepció) alapján, kvázi kívülrôl megfogalmazott erkölcsi értékrendet,
normarendszert vesznek át és fogadnak el?
MEGVÁLASZOLNI
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(iii) Lehetséges az is, hogy maguk a társadalmi együttmûködésben résztvevô polgárok azok,
akik szabad és egyenlô félként, egy historikus vagy nonhistorikus »eredeti kiindulási állapotban« megállapodnak valamilyen, általuk »kölcsönösen elônyösnek« tartott, és a
»viszonosság (reciprocitás)« követelményeinek megfelelô feltételrendszerben?
A társadalmi együttmûködésre igazságos, tehát tisztességes feltételrendszerére vonatkozóan teljesen eltérô koncepciókhoz jutunk, attól függôen, hogy a fenti három lehetôség
közül, melyik mentén és milyen kiindulási elôfeltevések és elôfeltételek alapján próbáljuk
meghatározni a társadalmi együttmûködés feltételrendszerének elveit, normáit.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, visszanyúl a »társadalmi
szerzôdéselméletek« hagyományaihoz. A »társadalmi szerzôdéselméletek« újraértelmezésével, átdolgozásával5 a »társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerét«
a fenti felsorolás legutolsó pontja szerint, a társadalmi együttmûködésben résztvevô felek
– azaz a társadalomba beleszületett és az egész életüket a társadalomban leélô polgárok –
kell, hogy meghatározzák, az egymás közötti megegyezésükkel. A »társadalmi szerzôdés
elméleti« megközelítés választásának az egyik fô indoka a »mérsékelt, tisztességes és átfogó
doktrínák és világnézetek pluralizmusának a ténye« (»the fact of reasonable pluralism of
reasonable comprehensive doctrines«) (12.4.§).
Mint korábban több más kontextusban kifejtettük az »átfogó doktrínák pluralizmusának a ténye« azzal a következménnyel jár, hogy egészen egyszerûen soha nem teremthetô
meg »szabad emberhez méltó demokratikus« körülmények között a társadalmi egység, és
a polgárok egyetértése (erôszak és súlyos elnyomás nélkül), ha azt egyetlen, konkrét erkölcsi autoritás, egyetlen vallás, vagy egyetlen vallási intézmény, vagy hagyomány, vagy
társadalmon belüli csoport »átfogó jellegû« erkölcsi tanai, normái és nézetrendszere alapján
akarná bárki megteremteni. Ugyanez igaz minden más »átfogó nem vallási, filozófiai
vagy erkölcsi doktrína« tanaira, legyenek azok a felvilágosodás eszméi, az »átfogó liberális
doktrínák« vagy akár a kommunizmus eszméi. Így semelyik racionális intuícióval felállított
erkölcsfilozófiai erkölcsi értékrend, sem a természetjog által meghatározott értékrend és
normarendszer mentén sem teremthetô meg a társadalmi egység, és a társadalmi kooperációban részt vevô polgárok közös egyetértése, azaz a »jó okok miatti társadalmi stabilitás« (21.§) a társadalmi együttmûködés igazságosságát, tehát tisztességességét szabályozó
értékekre, elvekre és normákra vonatkozóan. A »társadalmi szerzôdéselméletekhez« való
visszanyúlás – és az »igazságosság politikai koncepciójának« a »politika felségterületére«
(»political domain«) (20.3.§) való leszûkítése – ezért korántsem ízlés vagy önkényes választás kérdése; mélyen fekvô, és az »átfogó doktrínák pluralizmusának a tényébôl«, és
annak következményeibôl eredô okai vannak.
Az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«), Rawls »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában« mint gondolatkísérlet és gondolkodási „segédeszköz” funkcionál. Ennek felhasználásával lehet egyrészt levezetni és meghatározni, más5

Emlékeztetôül: Rawls elsôdlegesen John Locke, Jean Jacques Rousseau és Immanuel Kant igazságossági koncepcióit vette alapul. De miután, az egyik fô oktatási területe a Harvard Egyetemen
a Politikafilozófia története (RAWLS, 2007), és az Erkölcsfilozófia története (RAWLS, 2000) volt,
nyilvánvalóan minden más elméletet is alaposan ismert, megfontolt és beépített saját igazságosságelméletébe. (FREEMAN, 2007.)
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részt prezentálni, hogy az igazságosság számos hagyományos elve, alapértéke, koncepciója vagy ezek valamilyen kombinációja közül, mégis melyek, milyen kombinációban és milyen prioritási rendben lennének a legalkalmasabbak a szabadság és az egyenlôség, valós értékkel történô érvényesítésére egy olyan társadalomban, amelyet a »szabad
és egyenlô polgárok« »társadalmi együttmûködésének« a »tisztességes feltételekkel megvalósuló együttmûködési rendszereként« fogunk fel. Már most elôre bocsátjuk, hogy az
igazságosság elvei (14.§) általában háromféle csoportba sorolhatók: (a) alapvetô szabadságjogok és jogok egyenlôsége; (b) esélyek és lehetôségek egyenlôsége; (c) az elosztás
igazságosságára vonatkozó valamilyen elvek és normák (16.1.§; 18.§).

11.2.§ A tudatlanság fátyla (»the veil of ignorance«)

N

EM MINDEGY AZONBAN, HOGY PONTOSAN MILYEN A FELTÉTELEZETT

»EREDETI

KIINDULÁSI ÁLLAPOT«, ÉS PONTOSAN MILYENEK A FELEK

TÉNYLEGES TÁRGYALÁSI POZÍCIÓI.

A »társadalmi szerzôdéselméleteken« belül is
óriási különbségek léteznek az igazságosság koncepciójára vonatkozóan attól függôen,
hogy milyen »eredeti kiindulási állapotot« (»original position«) feltételezünk, hogyan
„modellezzük”, és biztosítjuk azt, hogy az »eredeti kiindulási állapotban« a felek valóban
szabadok legyenek, a tárgyalási pozícióik valóban egyenlôk legyenek; illetôleg, hogy
hogyan vélekedünk a »háttérigazságosság« szükségességérôl és szerepérôl (9.6.§). Itt
csak utalunk azokra különbségekre, amelyek »historikus társadalmi szerzôdéselméletek«,
és azok »ideális történelmi folyamat szemlélete« és Rawls » nonhistorikus társadalmi
szerzôdéseelmélete«, és annak »ideális társadalmi folyamat szemlélete« között állnak
fenn; és e különbségek gyakorlati következményeire (9.6–9.7.§§).
A »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójának« a
meghatározásához gondolatkísérletként, elemzési és prezentációs eszközként használt »eredeti kiindulási állapot« modellezésekor, meghatározásakor azt kell biztosítani, hogy a kiindulási pozíció feltételrendszere valóban tisztességesen és szimmetrikusan pozícionálja a
feleket; valóban szabad és valóban egyenlô személyekrôl beszélhessünk. Ehhez – ebben a
hipotetikus és nonhistorikus modellben és gondolatkísérletben – ki kell zárjuk azt, hogy a
»társadalmi szerzôdést« létrehozó felek bármelyike jobb tárgyalási pozícióval, nagyobb informáltsági szinttel, magasabb intelligenciaszinttel és hasonlókkal rendelkezzen, mint a
többi. Ki kell zárni továbbá a csalás, a megtévesztés, a manipuláció, az erôvel vagy bármi
mással való fenyegetôdzés lehetôségét, és a hasonló, a döntések és megállapodások tisztaságát, tisztességességét valamely fél hasznára vagy kárára torzító dolgokat.
Ez idáig egyszerûnek tûnhet, hiszen a mindennapi életben megkötött szerzôdések
esetében is hasonló megfontolások alapján igyekszünk kizárni, illetôleg szabályozni a csalás, megtévesztés, erôfölénnyel vagy bennfentes információkkal való visszaélés, és a hasonló, a felek közti viszony tisztességességét aláásó jelenségeket, körülményeket. Csakhogy
a mindennapi életben megkötött szerzôdések nem egy légüres térben köttetnek. Ezek a
tranzakciók, megállapodások a létezô és mûködô »háttérigazságosság« rendszerébe beágyazottan, és a »háttérigazságosság« és alapintézményei (9.6.§) által kijelölt keretek között
és szabályok szerint jönnek létre. Az »eredeti kiindulási állapotban«, azonban ezeket a
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»háttérigazságossági keretszabályokat« is meg kell alkotni. Meg kell jegyezzük, hogy egy
igazságtalan, tehát tisztességtelen politikusi, politikai, kormányzati, és állami mûködés
által igazságtalanná, tehát tisztességtelenné tett társadalomban maga a »társadalom alapvetô struktúrája«, annak alapintézményei és »háttérigazságosság« rendszere (9.§) is eleve
egy igazságtalan, tehát tisztességtelen »szabad emberhez nem méltó« társadalmi együttmûködés kereteit jelölik ki. Így, ha maguk a »háttérigazságossági« szabályok és keretfeltételek (9.6.§) sem tisztességesek és igazságosak, akkor valójában az e feltételek között
létrejövô egyedi szerzôdések, megállapodások maguk sem felelnek meg tisztességesség
és igazságosság feltételeinek – bármennyire is a fennálló rendszer hatályos »háttérigazságossági« keretei között; és a fennálló, hatályos szabályoknak megfelelôen jönnek létre.
Másképp: egy tisztességtelen rendszer tisztességtelen »háttérigazságossági« keretei között
és tisztességtelen jogszabályainak megfelelôen megkötött megállapodás akár teljes mértékben is tisztességtelen lehet, még akkor is, ha törvényes (abban az értelemben, hogy
megfelel a hatályos, de egyébként tisztességtelen törvényeknek).
Az »eredeti kiindulási állapotban« viszont a feleknek nemcsak a mindennapi
együttmûködésük és tranzakcióik során közvetlenül egymás között érvényesítendô és
alkalmazandó szabályokat és normákat, hanem magának a »társadalom alapvetô struktúrájának«, annak alapintézményeinek és az általuk érvényesülô »háttérigazságosságnak« a szabályait is meg kell határozniuk a »hipotetikus és nonhistorikus társadalmi
szerzôdés« létrehozásakor. Azért, mert a »társadalmi szerzôdés« feltételrendszerének
és a »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a meghatározásakor
az »eredeti kiindulási pozícióban« a felek nem egy létezô »háttérigazságossági rendszer«
keretei között, hanem lényegében egy minden keretfeltétel nélküli, »eredeti kiindulási
állapotban« vannak. Valójában mi magunk vagyunk azok, akik meg kell, hogy határozzuk az »eredeti kiindulási állapot« feltételrendszerét ahhoz, hogy megtudhassuk, hogyan döntenének a felek a »társadalmi együttmûködés tisztességes és igazságos feltételrendszerérôl«, a teljes egyenlôség és szabadság állapotában – azaz olyan helyzetben,
amikor minden, az egyéni döntéseket bármely módon torzító körülményt, hátsó gondolatot, titkos vagy nyílt erôfölényt, eltérô értelmi képességeket, eltérô információs szintet, és a hasonló, a döntéseket torzító körülményeket kizártunk, és a felek közötti viszonyok tökéletesen szimmetrikusak, és kiegyenlítettek.
Az »eredeti kiindulási állapot« tehát egy általunk kreált modell és gondolatkísérlet.
Egy eszköz arra, hogy meg tudjuk határozni, le tudjuk vezetni azt, hogy egy feltételezett
(hipotetikus), és történelmileg nem létezô (nonhistorikus), általunk szántszándékkal ideálisnak modellezett »eredeti kiindulási állapotban«, hogyan állapodnának meg a – tökéletesen szimmetrikus viszonyban lévô – felek a »társadalmi együttmûködés generációkon
át tartó tisztességes feltételeirôl«. Így tudhatjuk meg, milyen örökérvényû, minden generációra érvényes »társadalmi szerzôdést« kötnének egymással. A modellben a felek azt sem
tudják, hogy ôk maguk melyik generációhoz fognak majd tartozni.6 Mi magunk tehát az
6

Az, hogy örökérvényû társadalmi szerzôdést kell kötni, és hogy a felek azt sem tudják mely generációhoz fognak tartozni, azt kényszeríti ki, hogy olyan igazságossági, tehát tisztességességi feltételekkel kell megállapodni mindenkinek, amelyik minden egyes generációra, és minden lehetséges
társadalmi-politikai-gazdasági pozícióban lévô polgárra nézve elegendôen kedvezô, s ezért elfogad-
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»eredeti kiindulási állapot« körülményeit és a felek ebben való helyzetét kell, hogy meghatározzuk, a modellezés, a gondolatkísérlet és az elemzés céljából. Ebben az általunk meghatározott »eredeti kiindulási állapotban«, az általunk meghatározott szimmetrikus helyzetben lévô felek döntenek a társadalmi együttmûködés generációkon át tartó tisztességes
feltételrendszerérôl, azaz a »társadalom alapvetô struktúrájáról« (»basic structure«) (9.§),
annak »igazságossági elveirôl« (14–15.§§), az »elsôdleges prioritású társadalmi javakról«
(16.§), s e javak igazságos, tehát tisztességes elosztásának »disztributív igazságossági elveirôl« (18.§), az e javakat minden egyes polgár számára tisztességesen elegendô küszöbszint felett biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményekrôl«
(9.§; 16–17.§§; 20.2.§) és a »háttérigazságosság« (»background justice«) (9.6.§; 18.§)
rendszerérôl.
Az „általunk meghatározott helyzet” azonban nem egy kényünk-kedvünk szerinti,
akárhogyan meghatározott helyzetet jelent. Elôre definiált „tervezési követelmény”,
hogy mi kötelezô módon úgy kell, hogy meghatározzuk az »eredeti kiindulási állapotot«,
hogy minden, az elôbb felsorolt, s a döntések tisztatáságát, tisztességességét befolyásoló
és torzító körülmény, s a felek közötti viszonyok bármely aszimmetriája ki legyen zárva.
A szimmetrikus viszonyok követelménye, és az aszimmetrikus viszonyok tilalma valójában nem más, mint a »reciprocitás (viszonosság) elvének« (5.3.§) a beépítése és érvényesítése az »eredeti kiindulási állapot« induló feltételrendszerében, majd ezen keresztül az itt meghatározandó »igazságossági elvekben« (14.§), s végsô soron az
igazságosság mint tisztességesség teljes rendszerében. Ebben az általunk meghatározott, és a döntések tisztességességének feltételeit biztosító »eredeti kiindulási állapotban«, a felek határozzák meg mind a egymás közti közvetlen és egyedi tranzakciók
igazságossági, tehát tisztességességi szabályait, mind a rendszerszintû »háttérigazságosság« szabályait (9.6.§) –, de csak azt követôen, hogy mi már egy olyan »eredeti kiindulási állapotba« helyeztük ôket, amelyben biztosított az, hogy valóban teljes mértékben
szabad és egyenlô felekként, egymással szigorúan szimmetrikus viszonyban állva hozhassanak racionális döntéseket ezekrôl a szabályokról a saját jól felfogott érdekeiknek
megfelelôen. Ebben az »eredeti kiindulási állapotban« a tisztességesség körülményeit
mi kell, hogy elôállítsuk, mert más esetben a felek tényleges társadalmi helyzete kikerülhetetlenül torzítaná a döntéseik, véleményük pártatlanságát, így a felektôl csak a racionális döntéseket várjuk el.
Ahhoz tehát, hogy az »eredeti kiindulási állapotban« a felek teljesen szabad, teljesen
egyenlô és teljesen pártatlan, részrehajlás nélküli és tisztességes módon megegyezéseket
tudjanak kialakítani a »társadalmi együttmûködés generációkon át tartó tisztességes feltételeirôl«, és ekként egy örökérvényû »társadalmi szerzôdést« hozzanak létre, meg kell
ható. Ez a kitétel például a generációk közötti tisztességesség kényszerét is behozza e modellbe. Ez részben a jövô generációk iránti felelôsségvállalást és tisztességességet kényszeríti ki. Másrészt: azt is kikényszeríti, hogy ne kerüljön olyan elem a társadalmi szerzôdésbe, azaz a tisztességességi és igazságossági szabályok közé, amelyik bármelyik generációt feláldozná bármelyik másik generációért. Nemcsak
a jövô generációk érdekeit tisztességtelen feláldozni a jelen generációk érdekében (pl. eladósodás, környezet pusztítás stb.); de a jelen generációk jogos érdekeit sem tisztességes feláldozni a majdani generációk
érdekében (pl. súlyos megszorítások éveken keresztül, hogy majd késôbb „jobb legyen”).
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küzdjünk egy olyan nehézséggel, amellyel egyébként, minden »társadalmi szerzôdéselméletnek« meg kell küzdenie: nevezetesen egy olyan alkalmas nézôpontot kell találjunk,
amelyben a felek véleményét, döntéseit és megállapodásaik feltételeit nem befolyásolják,
és nem torzítják azok a konkrét körülmények, amelyek a fennálló rendszer létezô, mindent átható és meghatározó – és általában nem teljesen igazságos, ténylegesen érvényesülô – »háttérigazságossági rendszerébôl« adódnak. Lényegében teljesen függetleníteni kell a feleket a fennálló társadalmi rendszer valóságától. Ez nyilvánvaló módon
csak egy gondolatkísérlet keretei között tehetô meg és képzelhetô el.7

A

»TUDATLANSÁG FÁTYLA« (»THE VEIL OF IGNORANCE«). Az »igazságosság
mint tisztességesség« (»justice as fairness«) esetében Rawls az »eredeti kiindulási
állapotban« (»original position«) a felek tényleges szabadságát, tényleges egyenlôségét
és a létezô, fennálló rendszertôl és annak mindent átható háttérigazságossági rendszerétôl való függetlenségét, és véleményalkotásuk, döntéseik pártatlanságát (»impartiality«)
egy speciális személyes informáltsági állapot és feltételrendszer révén elôálló nézôpont
definiálásával modellezi. Ezt, a felek teljes pártatlanságát biztosító személyes helyzetet
és nézôpontot nevezi Rawls a »tudatlanság fátylának« (»the veil of ignorance«).
(RAWLS, 1999a.)
Mirôl is van szó a »tudatlanság fátyla« esetében? A gondolatkísérletként, elemzési
és prezentációs eszközként használt »eredeti kiindulási állapotot« és a benne lévô feleket
függetleníteni kell a konkrét, fennálló társadalmi rendszer különbözô eshetôségeinek,
véletlenjeinek a hatásaitól. A szabad és egyenlô polgárok közötti együttmûködés tisztességes és igazságos feltételrendszerérôl, az »igazságosság politikai szintû koncepciójáról«, elveirôl és normáiról egy valóban tisztességes megegyezés csak akkor alakítható
ki, ha teljesen elimináljuk a felek közti aszimmetrikus viszonyokat, azaz például azokat
a felek tárgyalási pozíciójában lévô különbségeket, elônyöket, hátrányokat és erôfölényeket, amelyek azokból, az egyenlôtlenségekbôl adódnak, amelyek az idôk során bármely társadalomban elkerülhetetlenül kialakulnak az idôk folyamán kumulálódó és egymásra rakodó történelmi, társadalmi, természetes eshetôségek, és azok hatásai miatt.
Ezek a múltban gyökerezô, véletlenszerû eshetôségek és következményeik miatt kialakult
elônyök, hátrányok nem szabad, hogy a jövô társadalmi igazságossági elveire, normáira
és szabályaira meghatározó, befolyásoló hatással legyenek, hisz ez esetben az igazságosság elfogadott elvei a fennálló status quot rögzítenék, annak minden igazságtalan-

7

Valószínûleg tantermi, vagy tréning, vagy kísérleti pszichológiai körülmények között, afféle kiscsoportos szerepjátékként „eljátszható”, hogy ha a résztvevôk valóban csak az »eredeti kiindulási állapot« és a »tudatlanság fátyla feltétel rendszerében kell, hogy megállapodásra jussanak az igazságosság mint tisztességesség feltételrendszerérôl, akkor vajon milyen »társadalmi szerzôdést«
alakítanának ki egymás között. Kérdéses persze, hogy bárki ténylegesen el tud e vonatkoztatni attól,
hogy hova született, hogyan nevelkedett, milyen életútja volt, milyen lehetôségeket lát maga elôtt,
mi a társadalmi, jövedelmi helyzete, mi a neme, mi a vallása, mi az etnikuma, mi a politikai identitása, milyen konkrét politikai, történelmi valóságban és rezsimben él stb. Gondolatkísérletként ez
végig gondolható, nem bonyolultabb, mint bármely más modell (például a homo economicus modellje és az azon alapuló elméletek) – a gyakorlatban azonban, még szerepjátékként is valószínûleg
meglehetôs korlátok között játszható el egy ilyen kísérlet.
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ságával együtt. Azaz a jelenlegi konkrét helyzet múltban gyökerezô egyenlôtlenségeitôl
el kell vonatkoztatni, ezek nem befolyásolhatják a jövô »társadalom alapvetô struktúrájának«, és a »háttérigazságosság rendszerének« jövôbeli tisztességességi és igazságossági elveit, normáit. (RAWLS, 2005.)
Az »eredeti kiindulási állapotban« a felek lényegében semmilyen a saját maguk, és
az általuk képviselt társadalmi csoport konkrét társadalmi helyzetére vonatkozó dolgot
nem tudnak, még azt sem, hogy milyen korban, milyen politikai rendszerben élnek.
Ugyanakkor, általános mûveltségi szinten rendelkeznek a szükséges általános pszichológiai, társadalompszichológiai, társadalomtudományi ismeretekkel, illetve megismerhetik a legkülönbözôbb politikai igazságossági koncepciókat és azok alkalmazásának
a következményeit. (RAWLS, 2001.) A felek tehát az általános ismeretek terén teljes
mértékben informáltak, saját konkrét pozícióikra, helyzetükre nézve viszont semmilyen
információval nem rendelkeznek. Ezáltal teljesen szimmetrikus a pozicionálásuk a hipotetikus »eredeti kiindulási állapotban«. A »tudatlanság fátyla«, mint gondolatkísérlet
és prezentációs eszköz funkciója éppen az, hogy ezt a szimmetrikus állapotot elôállítsa.
Tény, hogy szükség van némi kreatív képzelôerôre és némi absztrakciós képességre,
hogy el tudjuk képzelni ezt az »eredeti kiindulási állapotot«, mint gondolatkísérletet,
és bele tudjuk képzelni magunkat a felek helyzetébe. Mit nem ismerhetnek tehát a
felek az »eredeti kiindulási állapotban« a »tudatlanság fátyla« mögött? Például:
(i) Nem ismerik a saját politikai, társadalmi, gazdasági helyzetüket. – Ennek következménye, hogy az általuk elfogadott igazságossági elvek bármelyik, így a legroszszabb helyzetû csoport számára is megfelelôek kell legyenek, illetve a lehetséges
leghátrányosabb társadalmi helyzet is, valamilyen elfogadható szintet el kell érjen.
(ii) Az egyes átfogó doktrínák tanait ismerhetik, de azt már nem tudhatják, hogy ôk
és az általuk képviseltek melyik vallási, filozófiai vagy erkölcsi doktrína nézeteit és
világnézeteit vallják magukénak. – Ennek következménye, hogy az általuk elfogadott igazságossági elvek bármelyik, vallási, filozófiai, erkölcsi doktrína hívei, és
bármely világnézetû polgárok számára is megfelelôek kell legyenek.
(iii) Fogalmuk sem lehet arról, melyik faji, etnikai, vallási, politikai, szexuális identitású
csoporthoz tartoznak. – Ennek következménye, hogy az elfogadott társadalmi igazságossági elvek bármely ilyen csoport számára is elfogadhatók kell legyenek.
(iv) Nem tudhatják, hogy kisebbségi vagy többségi csoporthoz tartoznak-e. – Ennek
következménye, hogy az elfogadott társadalmi igazságossági elvek a legkülönbözôbb kisebbségi csoportok számára is megfelelôek kell legyenek.
(v) Nem tudhatják, hogy milyen természetes, veleszületett, illetôleg realizált testi és
szellemi képességekkel, adottságokkal, tehetségekkel, intelligenciával rendelkeznek;
pontosabban errôl csak annyit tudhatnak, hogy a normál tartományon belül vannak. – Ennek következménye, hogy az elfogadott igazságossági elvek bármely veleszületett adottsággal, képességgel, tehetséggel rendelkezô polgár számára megfelelôek kell legyenek.
(vi) Azt sem tudhatják, hogy az egymásra lapolódó generációk (»overlapping generations«) melyikébe fognak tartozni. – Tehát az igazságossági elvek bármely generációra kell vonatkozzanak; egyik generáció jogos és méltánylandó érdekei sem
rendelhetôk alá egy másik generáció jólétének. Így például a jövô generációk jövôje
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nem élhetô fel; de a jövô generációk érdekében sem lehet feláldozni a jelen generációkat; továbbá egyetlen idôszakban sem lehet az egyes generációk kárára más
generációkat aránytalan elônyben részesíteni.8 (RAWLS, 1999a.)
Egy ilyen képzeletbeli helyzetben a felek úgy kell döntsenek a jövôbeli, generációkon át
tartó, folytonos társadalmi együttmûködés igazságos, tehát tisztességes feltételrendszerérôl, hogy nem tudhatják, hogy a társadalom legkedvezôtlenebb helyzetû csoportjába,
vagy épp ellenkezôleg, a legkedvezôbb helyzetû csoportjába fognak-e beleszületni; s melyik társadalmi gazdasági csoportban fognak felnevelkedni és melyikben fogják egész
életüket leélni. Ezért olyan igazságossági elveket kell kikössenek, amelyek nem engedik
meg, hogy a társadalom legkedvezôtlenebb helyzetû tagjai – akik éppen ôk maguk is
lehetnek – valaha is olyan helyzetbe kerüljenek, amelybe az »eredeti kiindulási állapotban« a teljes egyenlôség, és szabadság állapotában az igazságossági, mint tisztességességi
elvekrôl (14.§) tárgyaló, egyezkedô felek egyike sem szeretne kerülni.
A körülmények az »eredeti kiindulási állapotban« és a »tudatlanság fátyla« mögött
olyanok, hogyha a felek csak saját magukra és az általuk képviseltekre gondolnak
(mások sorsa iránt indifferens, racionális személyek módján), akkor is az »úgy cselekedj
felebarátoddal, ahogyan Te is szeretnéd, hogy mások veled cselekedjenek«, és a »ne cselekedj olyat felebarátoddal, amit Te sem szeretnél, hogy mások veled cselekedjenek«, ôsi
parancsolata szerint kell, hogy eljárjanak. Ezzel valójában a »reciprocitás (viszonosság)
elve« (5.3.§), épül be az igazságosság elveibe, illetôleg ezen elvek meghatározásának
alapfeltételei és körülményei közé. Az »eredeti kiindulási állapotban« a feleknek legalább két dologra biztosan figyelniük kell.
(i) EGYRÉSZT A LEGKEDVEZÔTLENEBB HELYZETÛEK HELYZETÉN VALÓ JAVÍTÁS MAXIMÁLÁSA (»MAXIMIN ELV«) (18.§). A feleknek a saját maguknak és
az általuk képviselteknek az elemi érdeke, hogy ha úgy esne, hogy ôk maguk a
társadalom legkedvezôtlenebb helyzetû csoportjához fognak tartozni, akkor is biztosítva legyenek a »tisztességesen egyenlô szabadságjogaik, jogaik, esélyeik és lehetôségeik« és ezek valós értéke (14.2.§; 15.1.§), és biztosítva legyenek az »önbecsülésük, az emberi méltóságuk és a szégyenmentes életük társadalmi alapfeltételei«
(16.§), azaz soha nem kerülhessenek olyan helyzetbe, amelyben önbecsülésük,
emberi méltóságuk oly mértékben lerombolódik, hogy számukra már semmilyen
valós értékkel nem bírnak az elvben és deklaráltan létezô jogaik és lehetôségeik,
illetôleg alapvetôen sérül az a képességük, hogy életük során a lehetô legmagasabb
8

Érdemes komolyabban belegondolni ennek a pontnak a mélyebb jelentéseibe. Elôször is, ezen a
ponton (is) nyílik ki az igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója a
jövô generációk, a fenntartható fejlôdés és a hasonló „environmental justice” körébe tartozó problématerületek felé. Másodszor, egy ilyen alapelv kizár számos olyan politikát, amely valamely generáció
érdekeit aránytalanul elôtérbe helyezi más generációk aránytalanul nagy kárára. Ez a gyakorlati közpolitika szintjén a korai gyermeknevelés és a családtámogatás, a korai fejlesztés, az óvoda, az iskola,
a középiskola, a felsôoktatás, az egészségügy, a nyugdíj, a rokkantsági és baleseti biztosítás, a munkanélküli biztosítás, a lakhatás, az értelmes és tisztességes munkalehetôségek, a belbiztonság, a honvédelem és a politikai intézmények mûködésére fordított források tisztességes arányainak a beállítását
igényli, illetve jelenti. Ide tartozik a túlzott állami eladósodottság (azaz a jövô generációk aránytalan
megterhelése) és a túlzott takarékosság (a jelen generációk aránytalan megterhelése) elkerülése.
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szinten ki tudják bontakoztatni és gyakorolni tudják »két velük született erkölcsi
képességüket« (6.3.§), valamint természetes képességeiket és adottságaikat, s így
a társadalmi együttmûködés »teljes körû normál funkcionálóképességgel« résztvevô
szabad és egyenlô polgárai lehessenek (6.§; 14.§; 16.§; 18.§).
(ii) »STRAINS OF COMMITMENT« TISZTELETBEN TARTÁSA, MINT STABILITÁSI ÉS
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI KRITÉRIUM (20.2.§). Másrészt alapvetô érdek, a társadalom legkevésbé kedvezô helyzetben lévô tagjai helyzetének a javítása mellett (18.§),
az »igazságosság politikai koncepciójának«, illetôleg a »társadalmi szerzôdésnek« a
stabilitása (20.2.§), azaz hogy egyáltalán megvalósítható és tartósan fenntartható legyen az »igazságosság politikai koncepciója« szerinti társadalmi, politikai mûködés.
A feleknek ezért nemcsak a legkedvezôtlenebb helyzetben lévô, azaz például a legszegényebb polgárok nézôpontjából kell végiggondolniuk az igazságosság elveit,
hanem arra is gondolniuk kell, hogy a társadalom lényegesen kedvezôbb helyzetben
lévô tagjai nézôpontjából mi az, ami reálisan és méltányolható módon elvárható a
kölcsönösségen és a viszonosságon alapuló társadalmi felelôsségvállalás terén. Ezért
az »igazságosság elvei« (14.§) és a társadalmi szerzôdés kialakításakor a felek az
»eredeti kiindulási állapotban« „nem vállalhatják túl magukat”, „nem feszíthetik túl a
húrt” a társadalmi kötelezettségvállalások terén (»strains of commitment«), mert félô,
hogy egy egyoldalúan csak a legszegényebbek és a legkedvezôtlenebb helyzetûek helyzetére fókuszáló igazságossági koncepció utópiává és instabillá, azaz megvalósíthatatlanná és fenntarthatatlanná válik, mert nem veszi figyelembe a társadalom egészének a tûrôképességét. Ez az a fajta korlát, amelyet Rawls a »strains of commitment«
kifejezéssel ír le mûveiben.
Mint azt majd a késôbbiekben részletesen bemutatjuk (14–15.§§; 16.§; 18.§) a fenti
két alapvetô megfontolás egyik fontos konklúziója az »eltérési elv« (»difference principle«)
(18.§), amelynek a lényege, hogy egyrészt a társadalmi együttmûködés során a nagyobb
közös jó érdekében megengedhetô bizonyos fokú egyenlôtlenségek kialakulása, azonban
csak akkor, ha ennek során valóban a társadalom minden egyes tagjának javul a helyzete,
s a legkedvezôtlenebbek helyzete javul a legnagyobb mértékben (»maximin elv«). Mint
majd a késôbbiekben bemutatjuk (18.§) ez azt jelenti, hogy a felek megállapodnak
abban, hogy a társadalom soha nem fog belépni abba a társadalmi termelési és elosztási
»konfliktuszónába« (18.1–18.3.§§; 18.9.§), amelyben a kedvezôbb helyzetûek (a gazdagok) további gazdagodása már csak a legkedvezôtlenebb helyzetben lévôk (a szegények) elszegényítése révén valósítható meg. Ezt a gondolatot itt csak e gondolatmenet
teljessé tétele érdekében bocsátottuk elôre, a késôbbiekben egy külön fejezetben mutatjuk
be ennek részleteit és részletes levezetését, magyarázatát (18.1–18.3.§§; 18.9.§).

V

ÉGEZETÜL: MIÉRT KELL, HOGY AZ »EREDETI KIINDULÁSI ÁLLAPOT« ELVONATKOZTASSON AZ AKTUÁLIS TÁRSADALMI RENDTÔL, és az aktuálisan

mûködô »háttérigazságosság« eshetôségeitôl, véletlenjeitôl és azok hatásaitól? Miért kell
mindenképpen eliminálni az egyes felek között, az idôk folyamán kialakuló gazdasági,
politikai, hatalmi egyenlôtlenségekbôl eredô egyenlôtlen tárgyalási és alkupozíciókat a
jövôre vonatkozó »társadalmi szerzôdés« kialakításakor? Az eddig elmondottakat némiképp leegyszerûsítô, rövid válasz erre az, hogy azért, mert az olyan „elvek” nem ké-
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pezhetik a jövôre vonatkozó »társadalmi szerzôdés« alapját, mint például „az erôsebb
kutya ugat…”, azaz a „mindenkinek az erôfölénye, és fenyegetési potenciálja szerint”,
illetve a „mindenkinek a politikai, gazdasági hatalma szerint”.
Ez az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójának« fontos lényegi jellegzetessége, amely számos más társadalmi szerzôdéselmélettôl
meg is különbözteti. Több »társadalmi szerzôdéselméletben« a polgárok alapvetô egyéni
és politikai jogai, szabadsága, lehetôségei, illetôleg ezeknek a társadalom alapvetô
struktúrája és a háttérigazságosság általi garantálása, nem független a történelmi, társadalmi, gazdasági eshetôségektôl, véletlenektôl és a szerencsétôl, valamint a veleszületett képességektôl. Ez az, amit az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« – pontosan az »eredeti kiindulási állapoton« és a »tudatlanság fátylán« keresztül
– eleve kizár. Ilyen, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójától« lényegileg eltérô kortárs társadalmi szerzôdéselméletekre példa:9 Robert Noczik:10 Anarchia State and Utopia, 1974; James Buchanan: The Limits of Liberty, 1975; David
Gauthier: Morals by Agreement, 1986, mûvei.

11.3.§ A hipotetikus, nonhistorikus társadalmi szerzôdés

R

AWLS AZÉRT VEZETTE BE IGAZSÁGOSSÁGELMÉLETÉBE AZ »EREDETI KI-

a »tisztességes megállapodás«, és az
annak a feltételeire vonatkozó elvi megfontolások (például nincs erôfölénnyel való viszszaélés, manipuláció, csalás stb.) kiterjeszthetôk legyenek a »társadalom alapvetô struktúrájára« (»basic structure«) és a »háttérigazságosságra« (»background justice«) (9.6.§;
18.§) vonatkozó »politikai szintû igazságossági koncepcióra« és az »igazságossági elveire« (14.§; 18.§). Az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«) körülményei
és a »tudatlanság fátyla« (»the veil of ignorance«) egy tudatosan megtervezett gondolatkísérlet, amelynek célja, hogy a feleket szimmetrikus és tisztességes (fair) helyzetbe
pozícionálja, amelyben teljesen szabad, teljesen egyenlô, megfelelôen informált, racionális és egyenrangú félként tudnak egyezkedni az együttmûködés igazságos és tisztességes (fair) feltételrendszerérôl. Miután a megállapodás tartalma a »társadalom alap9

INDULÁSI ÁLLAPOT« ÖTLETÉT, HOGY

Elismerve és nem vitatva, ezen világhírû szerzôk és nagyhatású mûveik jelentôségét, meg kell jegyezni, hogy a történelmi, politikai és egyéb eshetôségek, véletlenek hatásait és ezeknek az idôk folyamán kumulálódó következményeit (10.§) figyelmen kívül hagyó, vagy éppen egyenesen szükséges
(rossznak, vagy jónak) tartó igazságosságelméletek egyik fô problémája, hogy minden meggyôzô
érvelés, levezetés ellenére az ember az ilyen elméletek tanulmányozása közben nem tud szabadulni
attól a mögöttes gondolattól, hogy nem egy igazságtalan társadalom számos eshetôsége következményeképp kiválasztódott szerencsés gyôzteseinek az önigazoló ideológiáját olvassa-e éppen; (annak
ellenére, hogy a mûvek szerzôi bizonyéra nem önigazoló ideológiát akartak gyártani, és ôk maguk
nem feltétlen tartoznak ebbe a körbe).
10
Emlékeztetôül: a 9.6.§ fejezetben ismertettük Rawls kritikáját Robert Noczik libertariánus igazságosságelméletére vonatkozóan, illetve azt, hogy ez a libertariánus »társadalmi szerzôdés elmélet«
miért nem is nevezhetô Rawls szerint »társadalmi szerzôdés elméletnek«. A 9.7.§ fejezet mindezen
különbségek gyakorlati, közpolitikai következményeire hoz fel példákat.
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vetô struktúrájára« és a »háttérigazságosságra« vonatkozó »igazságossági elvekre« vonatkozik, ez a megegyezés a szabad és egyenlô polgárok társadalmi együttmûködésének az igazságos mint tisztességes feltételrendszerét szabályozza. Tulajdonképpen innen
eredeztethetô az »igazságosság mint tisztességesség« elnevezés, illetve így is magyarázható, hogy Rawls konkrét igazságosságelméletének az elnevezése miért is »justice as
fairness«. (RAWLS, 2001.)
Az »eredeti kiindulási állapot« és a »tudatlanság fátyla« úgy is felfogható, mint a hagyományos »társadalmi szerzôdés« eszme általánosítása és a »társadalom alapvetô struktúrájára« és a »háttérigazságosság rendszerére« való kiterjesztése. Ez ennyiben meghaladja
a hagyományos »társadalmi szerzôdéselméleteket«. Például John Locke (1632–1704)
Two Treatises of Government címû mûvében, különös tekintettel a Second Treatise of
Government: an Essay Concerning The True Original, Extent, and End of Civil Government (azaz: Értekezés a polgári kormányzat igaz eredetérôl, hatáskörérôl és céljairól) címû
mûvében kifejtett igazságosságelmélete (LOCKE, 1690) alapvetôen egy, a Locke általa
kívánatosnak tartott konkrét kormányzati mûködési modellre és annak alapértékeire, alapelveire, kívánatos céljaira, normáira vonatkoztak. (RAWLS, 2001.)
Az »eredeti kiindulási állapot« nem csak általánosítást jelent, sokkal elvontabb,
absztraktabb is, mint a hagyományos »társadalmi szerzôdéselméletek«. Az »eredeti kiindulási állapot« is, és a »tudatlanság fátyla« mögött egyezkedô felek által létrehozott
társadalmi igazságossági megállapodásokat, azaz a »társadalmi szerzôdést« »hipotetikusnak« és »nonhistorikusnak« kell tekintenünk. Mit jelent az, hogy a »társadalmi szerzôdés
hipotetikus és nonhistorikus«?
(i) HIPOTETIKUS az »eredeti kiindulási állapot« és a »társadalmi szerzôdés«, mert
nem arra kérdésre keressük a választ, hogy a felek hogyan döntöttek a »tudatlanság
fátyla« mögött, hanem arra, hogy hogyan döntöttek volna a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételeirôl.
(ii) NONHISTORIKUS az »eredeti kiindulási állapot« és a »társadalmi szerzôdés«, mert
fel sem tételezzük, hogy egy ilyen megállapodás valaha ténylegesen létrejött volna.
Továbbá, ha létre is jött volna ténylegesen egy ilyen megállapodás, akkor se lenne
jelentôsége és konzekvenciája az »igazságosság mint tisztességesség koncepciójában«.
Mégpedig azért, mert egy, a bizonytalan múltban egyszer, valamikor esetleg igazságos állapot nem legitimálhatja a jelenbeli valóságos igazságtalanságokat. A jelenbéli igazságtalan és tisztességtelen mûködés szempontjából irreleváns az, hogy milyen
állapotok voltak, vagy milyen feltételezett állapotok lehettek valamikor réges-régen;
(különösen úgy, hogy az egyedi tranzakciók igazságossági szabályai talán rendezettnek
tekinthetôk, de a »rendszerszintû háttérigazságosságnak« az idôk folyamán történô
érvényesülésérôl lényegében semmit sem tudunk, sôt fel sem merült e rendszerszintû
háttérigazságossági szabályok szükségességének a kérdése, vagy egyszerûen csak vélelmeznünk kellene, hogy „azok biztosan rendben voltak”).
Ez utóbbi érvnek a részletes indoklását korábban a Rawls-féle »hipotetikus és nonhistorikus társadalmi szerzôdés« »ideális társadalmi folyamat szemléte« versus mások »historikus társadalmi szerzôdéselméletei«, és ezek »ideális történelmi folyamatszemélete« közti
különbségek ismertetése, és a »háttérigazságossági rendszer« jelentôsége kapcsán már
részleteztük (9.6.§). Emlékeztetôül: önmagában az még nem biztosítja a szabadság,
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a jogok és a lehetôségek valós értékének a fennmaradását, ha a társadalmi mûködés
mindennapos egyedi tranzakciói során minden szereplô mindig betartja a tisztességes
„játékszabályokat”; mert számos oknál fogva az idôk folyamán oly extrém mértékû
egyenlôtlenség,11 és így olyan gazdasági és politikai hatalomkoncentráció alakulhat ki
néhányak kezében, amelyek végletesen aláássák a polgárok jogainak, szabadságának,
társadalmi esélyeinek és lehetôségeinek a tisztességes egyenlôségét és valós értékét, és
így végsô soron magát a »szabad emberhez méltó demokráciát«. Ezért a konkrét játékszabályokon kívül, a szabadság és a »szabad emberhez méltó demokrácia« megôrzése
érdekében szükség van folyamatosan mûködô »háttérigazságossági« szabályokra, amelyek kivédik a túlzott gazdasági és hatalmi koncentráció kialakulását, és megôrzik a szabadság, a jogok és a lehetôségek tisztességes egyenlôségét és valós értékét (14.2.§;
15.1.§) minden egyes polgár számára. A gondolatot az amerikai profi kosárlabda-bajnokságok »fordított erôsorrend szerinti játékosigazolási szabályának« hasonlatával, illetôleg az Ószövetségbôl ismert isteni parancsolat, a minden 50. évben megtartandó
Jóbel-év példájával (»annus jubilei«, »szabadságév«)12 illusztráltuk (9.5.§).
11

Például, amikor egy társadalom 100 leggazdagabb emberének az átlagos, egy fôre jutó éves vagyon
növekménye akkora, mint egy minimálbért keresô polgár 1800-2000 év alatt megkereshetô jövedelme, vagy a minimálbér tízszeresét keresô polgár 180-200 év alatt megkereshetô jövedelme,
vagy a minimálbér húszszorosát keresô polgár 90-100 évnyi jövedelme, illetôleg a teljes vagyona
akkora, mint az ország teljes éves nemzeti össztermékének a közel 10 százaléka, akkor bizonyos
hogy obszcén mértéket öltô extrém egyenlôtlenségrôl beszélhetünk, amely alapvetôen ássa alá a
polgárok tömegeinek a szabadságát, a jogait, a lehetôségeit és ezek valós értékét, és összességében
súlyos veszélyt jelent a szabadságra és a demokráciára.
12
Emlékeztetôül (1): a rendszerszintû háttérigazságosság szabályaira és az egyedi tranzakciók szabályaira, és az ezek egy rendszerben való együttes mûködésére az USA profi kosárlabda-bajnokságának
a »fordított erôsorrendben történô játékos igazolási szabályait« hoztuk fel (9.6.§) Rawls alapján. A rendszerszintû háttérigazságosság szabálya itt az volt, hogy az egyes évadok között a soron következô
évadra (bajnokságra) mindig elsôként, az épp véget ért évad (bajnokság) mezônyének a legkevésbé
eredményes csapata igazolhatja le a játékosokat, majd mindig az elôzô csapatnál eggyel jobb helyezést
elért csapat, s a legeredményesebb (bajnok)csapat csak legutolsóként igazolhat új játékosokat az új
évadra (bajnokságra). Ez a »fordított erôsorrendben történô játékos igazolási szabály« évadról évadra
(bajnokságról bajnokságra) kiegyenlíti a mezônyt, és évadról évadra megelôzi azt, hogy a mezôny
végletesen kettészakadjon extrém jó és igen gyenge csapatokra. Az egyedi tranzakciók analógiáját
ebben a példában ehhez képest az egyes meccseken érvényes játékszabályok jelentették.
Emlékeztetôül (2): ugyanitt, a 9.6.§ alfejezetben az Ószövetségbôl ismert, minden 50-ik évben
meghirdetett »Jóbel-évet« (»annus jubilei«, »szabadságév«), mint – a nagyjából egy-egy generáció
ideje alatt felhalmozódó társadalmi egyenlôtlenségeket kiegyenlítô ôsi „rendszerszintû háttérigazságossági szabályt” is felhoztuk példának. A »Jóbel-évben« minden mezei munka szünetelt, a zsidó
rabszolgák visszanyerték szabadságukat, s az eladott földbirtok visszakerült elôbbi tulajdonosához,
illetve annak örököséhez. Az egész Palesztinában hirdetett szabadság (Mózes III. Könyve 2510),
tehát az ország minden személyének s összes földbirtokának szólt, amiért a »Jóbel-évet« »szabadságévnek« is nevezték (EZÉKIEL 4617). Ezen intézmények, mint a szombat és a szombatév alapeszméje továbbvezetésének a végcélja: az egyes családok megóvása a végképpi elszegényedéstôl s elzülléstôl, a föld termelékenységének emelése és a földbirtok felosztása körül létrejött egyenetlenségek
kiegyenlítése, szóval a régi zsidó társadalom félszázadonkénti újjászületése. (Lásd Mózes III. Könyve
258–17 2539–42 és 2550–54 és 2717–25.) Forrás: A Pallas nagy lexikona (9.6.§).
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Az, hogy az »eredeti kiindulási állapot«, illetôleg az itt létrejövô »társadalmi szerzôdés« »hipotetikus és nonhistorikus« azt is jelenti, hogy azokhoz az »igazságossági elvekhez«, amelyekben a felek a »társadalmi együttmûködés tisztességes feltételeire«, illetôleg
a »társadalom alapvetô struktúrájára« és a »háttérigazságosságra« vonatkozóan megállapodnak gondolkodás és elemzés révén jutunk el, mégpedig egy »ideális társadalmi folyamat szemléletben«. Ehhez az elemzéshez szükséges az »eredeti kiindulási állapot«
és a »tudatlanság fátyla«, mint a felek szimmetrikus pozicionálását biztosító modell,
mint gondolatkísérlet, és mint prezentálási és elemzési eszköz.
A félreértések elkerülése érdekében meg kell jegyezzük azt is, hogy a »historikus
társadalmi szerzôdések« a maguk »idealizált történelmi folyamat szemléletével« sem a
valós történelmi tényeken alapulnak. A historikus és a nemhistorikus elméletek között
nem az a különbség, hogy a »historikus társadalmi szerzôdéselméletek«, és azok »ideális
történelmi folyamatszemlélete« bármiféle valós történelmi tényeken alapulnának, míg
Rawls »nonhistorikus társadalmi szerzôdése« és »ideális társadalmi folyamat szemlélete«
pedig csak egy „spekulatív hipotézis” lenne. (RAWLS, 1999a.) A »historikus társadalmi szerzôdéselméletek« ugyanúgy hipotéziseken alapulnak, csak ezek más hipotézisek. A nézôpont más: a »historikus társadalmi szerzôdéselméletek« »ideális történelmi
folyamatszemlélete«, úgy tekintik a dolgokat és a folyamatokat, mintha létezett volna
egy ideális, eredeti természeti kiindulási állapot, és mintha ennek lennek relevanciája a
jelenre is; továbbá figyelmen kívül hagyja a történelmi, és egyéb eshetôségek következményeinek – a megfelelô »rendszerszintû háttérigazságossági szabályok« hiányában –
az idôk folyamán kumulálódó, s a társadalmi-gazdasági egyenlôtlenségeket extrém
módon felerôsítô hatásait. (RAWLS, 2001.) Rawls az ebbôl származó elvi és elméleti
problémák korrigálása érdekében, változtatott magán az elôfeltételezések rendszerén.
Így lehet modellezni, és a modellben gondolatkísérletként elôállítani a felek szimmetrikus, pártatlan, szabad és egyenlô helyzetét. Ez pedig ahhoz szükséges, hogy „megismerhessük” a társadalmi együttmûködés valóban tisztességes, és részrehajlástól, aszimmetrikus erôviszonyoktól függetlenített, torzításmentes körülmények között kialakított
feltételrendszerét, (FREEMAN, 2007b; POGGE, 2007.)

11.4.§ A szabad és egyenlô státusz modellezése,
és az irreleváns szempontok kizárása

R

AWLS »HIPOTETIKUS ÉS NONHISTORIKUS TÁRSADALMI SZERZÔDÉSÉNEK«
EGYIK KRITIKÁJA AZ VOLT, HOGY A HIPOTETIKUS SZERZÔDÉS NEM JÁR JOGI

KÖTELMEKKEL.

Így kérdéses, hogy van e bármi jelentôsége a hipotetikus »eredeti kiindulási állapotban« kötött hipotetikus megállapodásoknak. (DWORKIN, 1977.) Ez a
kérdés természetesen bármilyen társadalmi szerzôdéselmélet kapcsán feltehetô. A társadalmi szerzôdéselméletek jelentôsége értelemszerûen nem azok konkrét jogi kikényszeríthetôségében van.
Az »eredeti kiindulási állapotnak« a jelentôsége abban a tényben rejlik, hogy ez egy
gondolatkísérlet, vagy ha úgy tetszik, egy bemutatóeszköz, amelynek az a funkciója,
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hogy mind mások, mind a saját magunk számára tisztázni tudjuk, hogy milyen megállapodást kötnének a felek a társadalmi együttmûködés, majdani tisztességes feltételrendszerére vonatkozóan akkor, ha (a) valóban teljesen szabadok, valóban teljesen
egyenlôk lennének, (b) ha valóban minden, a társadalmi igazságosság szempontjából
irreleváns szempont, ki lenne zárva a megfontolásokból és az érvelésbôl, és (c) ha valóban teljesen tisztességesek, kiegyenlítettek és szimmetrikusak lennének azok a feltételek, amelyek között a »társadalmi szerzôdést« létre kellene hozzák. (RAWLS, 1999c.)
Az »eredeti kiindulási pozíció« a »tudatlanság fátylával« – mint bármikor reprodukálható gondolatkísérlet –, több fontos dolgot modellez. (RAWLS, 2001):
(i) egyrészt a megállapodás – általunk itt és most – tisztességesnek tartott feltételrendszerét, amely szimmetrikus és különbözô erôfölényektôl, manipulációktól, csalásoktól és hasonló torzító körülményektôl mentes;
(ii) másrészt, a tisztességesnek tartott feltételrendszer elôállítása érdekében, a felek valóban szabad és valóban egyenlô és szimmetrikus helyzetét;
(iii) harmadrészt, az általunk – a »politikai szintû igazságosság elveinek« (14.§) a
meghatározása szempontjából – irrelevánsnak tartott szempontok, érvek és indokok kizárását. Például ilyen irreleváns szempont a felek vallása, politikai, etnikai
hovatartozása, neme, szexuális orientációja, társadalmi, gazdasági, politikai pozíciójából eredô speciális érdekei és hasonlók.
E modellezés és gondolatkísérlet logikája az, hogy (a) ha az »eredeti kiindulási állapottal« sikerül alkalmasan modellezni ezt a két dolgot (azaz a felek megállapodásának a
tisztességes körülményeit és az irreleváns szempontok kizárását), (ii) akkor jó okkal
feltételezhetjük, hogy a felek megállapodásával elfogadásra kerülô, »politikai szintû
igazságossági elvek«, a társadalmi együttmûködésnek azokat az igazságos mint tisztességes feltételeit, normáit és szabályait fogják egyben meghatározni, amelyeket mi magunk – itt és most – szintén igazságosnak, mint tisztességesnek és elfogadhatónak tartunk. (RAWLS, 2001.)
Ne feledjük: az egész gondolatkísérlet célja nem az, hogy öncélú módon, hipotetikus
felek hipotetikus megállapodásairól spekuláljunk. Ez az absztrakt gondolatkísérlet nagyon is gyakorlati célokat szolgál. A gyakorlati és politikai konzekvenciákkal járó cél
az, hogy itt és most javítsuk a saját magunk gondolkodásának a minôségét és az érvényességét abban, hogy meg tudjuk határozni a társadalmi együttmûködés valóban tisztességes, és mindenféle aszimmetrikus torzító hatásoktól mentes, feltételrendszerét.
Csakhogy, az aktuálisan létezô társadalmi rend, a »társadalom alapvetô struktúrája«,
a »háttérigazságosság« oly mértékben átitat mindent, és oly mértékben teszi eleve bizonyos korlátok közé a gondolkodásunkat, hogy egy ilyen – a valóságból való átmeneti
kilépést és elvonatkoztatást mankóként segítô – gondolatkísérlet nélkül, esélyünk sincs
arra, hogy torzításmentesen és reálisan tudjunk gondolkodni a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételeirôl. Ez az a probléma, amin az »eredeti kiindulási állapot« és
a »tudatlanság fátyla«, mint gondolatkísérlet segítségével próbálunk meg felülemelkedni,
némi képzelôerô és absztrakciós képesség segítségül hívásával. Kicsit olyan a feladat,
mintha a saját árnyékunkat próbálnánk meg átmenetileg átlépni és hátrahagyni ahhoz,
hogy kissé pontosabban lássuk saját helyzetünket a további lépések meghatározásához.
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Ezért van szükség képzelôerôre, a gondolkodás következetességére és absztrakciós képességre.13

M

IT ÉRTÜNK A TISZTESSÉGES FELTÉTELRENDSZER MODELLEZÉSE ALATT?
Az »eredeti kiindulási állapot« a feleket teljesen szimmetrikus helyzetbe kell pozícionálja; azért, hogy a megállapodás feltételei és körülményei valóban tisztességesek is
legyenek. Az, hogy ebben a modellben, illetve gondolatkísérletben a felek valóban egyenlô,
valóban szabad, valóban teljesen azonos tárgyalási pozíciókkal és teljesen azonos erôpozíciókkal rendelkezô polgárokként vehessenek részt, azzal érhetô el, ha minden releváns
szempontból teljesen egyenlônek modellezzük ôket. Így például egyenlôk a »két erkölcsi
képesség«, azaz az »igazságérzetre való képesség« és az »önérdek felimerésére való képesség«
(6.3§); továbbá minden olyan természetes képességük, helyzetük, tulajdonságuk tekintetében, ami ahhoz szükséges, hogy társadalmi együttmûködés szabad, egyenlô és egyenrangú »teljes körû normál funkcionálóképességgel résztvevô« polgárai (»fully cooperating
members of society«) tudjanak lenni egész életükben. Az egyenlôk egyenlôkként és az azonosak azonosan való kezelésének elve alapján, az ily módon modellezett felek, tökéletesen
szimmetrikus helyzetben kell, hogy legyenek az »eredeti kiindulási állapotban«; ellenkezô
esetben, azaz aszimmetrikus pozicionálás esetén a megállapodás körülményeit és feltételrendszerét nem tarthatjuk igazságosnak, tehát tisztességesnek.
Mit értünk az irreleváns szempontok kizárása alatt? Ha tisztességesek és „korrektek”
vagyunk, akkor mi magunk is úgy gondoljuk saját erkölcsi meggyôzôdésünk alapján,
hogy önmagában az, hogy milyen társadalmi, gazdasági, politikai pozícióink vannak,
még nem elegendô ok arra, hogy olyan igazságossági koncepciót javasoljunk másoknak
elfogadásra; s olyan igazságossági koncepció elfogadását várjuk el másoktól, vagy olyan
igazságosság koncepciót fogadjunk mi magunk is el, amely „teljesen véletlenül”, pontosan a mi helyzetünkben lévôknek kedvez a leginkább. Megjegyzendô, hogy lehetséges
az, hogy valóban teljesen véletlenül a legtisztességesebb igazságossági koncepció és a
mi aktuális helyzetünk egybeesik. Ez önmagában nem tisztességtelen. Az a tisztességtelen, amikor valaki csak azért próbál egyfajta „személyre szabott” igazságossági koncepciót érvényre juttatni és másokra erôltetni, mert történetesen a számára ez tûnik az
aktuálisan legkedvezôbbnek. Ez azért tisztességtelen magatartás, mert azt várjuk el
másoktól, hogy saját érdekeik ellenében és egyoldalúan a mi érdekeinknek megfelelô
dolgokat fogadjanak el, márpedig ilyet mi magunk sem fogadnánk el, ha mások javasolnák azt nekünk. Márpedig, ha olyat akarunk másokkal elfogadtatni, amit fordított
helyzetben mi magunk sem fogadnánk el, akkor ezzel a magatartásunkkal megszegjük
a »reciprocitás (viszonosság) elvét« (5.3.§), azaz az egyik legôsibb erkölcsi parancsolatot – s ez az, ami miatt az ilyen magatartás eleve tisztességtelen.

13

A gondolatkísérlet elvégzése azonban nem lehetetlen. Aki szeret gondolatkísérleteket folytatni, vagy
kiscsoportos szerepjátékot játszani, az az »eredeti kiindulási állapot« és a »tudatlanság fátyla« kapcsán ebben a fejezetben, és az »igazságosság elveirôl« szóló fejezetekben (14.§; 15.§; 18.§) leírtak
alapján megpróbálhatja egyedül, vagy kiscsoportokban az »igazságosság elveinek« az »eredeti kiindulási állapot«, mint gondolatkísérlet szerinti modellezését. A „gyakorlat” elvégezhetô. Megfelelô
körülmények között Rawls gondolatkísérlete, és annak eredménye reprodukálható.
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(i) Például, nem várhatjuk el, hogy mindenki olyan, a »társadalom alapvetô struktúráját« érintô igazságossági elveket fogadjon el, amely csak azért kedvez a szegényeknek, mert történetesen mi szegények vagyunk, vagy csak azért kedvez a gazdagoknak, mert történetesen mi gazdagok vagyunk.
(ii) Ehhez hasonlóan, ha például mi magunk egy adott konkrét átfogó vallási, filozófiai
vagy erkölcsi doktrína hívei vagyunk, nem várhatjuk el tisztességesen a többiektôl
azt, hogy olyan igazságossági koncepciót fogadjanak el, amely azokat a konkrét,
specifikus tulajdonságokat támogatja, amelyek ezen konkrét doktrína hívei szempontjából a legkedvezôbbek. (RAWLS, 2001.)
Ezért van az, hogy a »tudatlanság fátyla« (»the veil of ignorance«), mint eszköz, azt
hivatott biztosítani, hogy »az eredeti kiindulási állapotban« egyetlen fél se rendelkezzen
semmi olyan, a saját konkrét helyzetére (nemére, vallására, világnézetére, gazdasági,
társadalmi pozíciójára, etnikai, faji hovatartozására és hasonlókra) vonatkozó konkrét
specifikus ismerettel, amely bármilyen módon torzíthatja az igazságosság politikai elveire vonatkozó javaslatait, véleményalkotását.
Korábban részletesen elemeztük a »jó, mert helyes és tisztességes« (»reasonable«), és
a »jó, mert racionális és érdekeinknek megfelelô« közti kapcsolatot és különbséget (5.4.§;
23.6.§). A döntéseknek mind »jónak, mint helyesnek és tisztességesnek« (»reasonable«),
mind pedig »jónak, mint észszerûnek és racionálisnak« (»rational«) kell lenniük. Az »eredeti kiindulási állapotban« úgy tudjuk biztosítani a »jó, mert helyes és tisztességes«
(»reasonable«) feltételeit, hogy azt mi magunk állítjuk elô a »tudatlanság fátylán« keresztül. Így egy általunk kreált, s eleve csak a »jó, mert helyes és tisztességes« (»reasonable«)
döntéseket megengedô helyzetben, ha a felek pusztán csak az »jó, mert észszerû és racionális«, azaz saját, és az általuk képviseltek érdekeinek megfelelô döntéseket hozzák, akkor
végsô soron az így kialakuló »társadalmi szerzôdés« igazságossági elvei meg fognak felelni
mind a »helyes és tisztességes« (»reasonable«), mind az »észszerû és racionális« (»rational«) kettôs követelményének: (i) a döntések »helyességét és tisztességességét« a mi általunk
a »tudatlanság fátyla« révén kreált helyzet kényszeríti ki; (ii) az »észszerû és racionális«
döntéseket pedig a minden ehhez szükséges képességgel, és általános ismerettel felruházott felek hozzák. (RAWLS, 1999a, 2005.)

N

EZ
arra, hogy meghatározzuk azokat
a »társadalom alapvetô struktúrájára«, és a »háttérigazságosságra« vonatkozó »politikai
szintû igazságossági elveket«, amelyek a legmegfelelôbben szabályozzák a »polgárok,
mint szabad és egyenlô személyek« folyamatos, »generációkon át tartó« társadalmi
együttmûködésének az igazságos mint tisztességes feltételrendszerét. Ugyanakkor léteznek bizonyos veszélyek, illetve félreértések, amelyeket feltétlenül el kell kerülni. Az,
hogy az »eredeti kiindulási állapot« egy gondolatkísérlet, nem jelenti azt, hogy teljesen
szabadon, bármilyen tulajdonságokat beleképzelhetünk a felekbe, illetve magába a helyzetbe. Az »eredeti kiindulási állapotban« a felek szabad és egyenlô polgárok, akik rendelkeznek a »két erkölcsi képességgel« (»two moral powers«) (6.3.§), azaz az »igazságérzetre való kapacitással« (»the capacity for a sense of justice«), és a »racionális
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önérdekfelismerésre való kapacitással« (»the capacity for our own conception of the
good«). Ennél több, a személy metafizikai koncepciójára vonatkozó, és valamely speciális »átfogó vallási, erkölcsi vagy filozófiai doktrínából« eredô tulajdonságot nem képzelhetünk bele ezekbe a személyekbe, mert az az »igazságosság politikai koncepciójának«
torzulásához, vagy »átfogó doktrínává« válásához vezethet, ami azért súlyos probléma,
mert »átfogó doktrínák pluralizmusának a ténye« (12.4.§) miatt, biztosan lehetetlenné
válik az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusának« (»overlapping consensus«) (12.§;
21.§) és a »jó okok miatt létrejövô stabilitás« (»stability for the rigth reasons«) (21.1.§)
kialakítása egy ilyen, »átfogó jellegû« értékeket, elveket, normákat tartalmazó igazságossági koncepcióról. A társadalmi béke érdekében lényegében bármi áron el kell kerülni azt, hogy a feleket bármilyen – a személyre, a személy helyes életcéljaira, erényeire, a helyes érdekeire, az élet értelmére, a jellemére és hasonlókra vonatkozó – konkrét,
specifikus doktrínából eredô metafizikai szintû jellemzôvel ruházzuk fel, s ily módon
túlterjeszkedjünk a »politika felségterületén« (»political domain«) (20.3.§).
Emlékeztetôül: a cél az, hogy az »igazságosság politikai koncepciójáról«, a »jó okok
miatti társadalmi stabilitás« (21.§) és a társadalom igazságos és tisztességes mûködése
érdekében létrehozzuk a mérsékelt és »átfogó vallási, filozófiai és erkölcsi doktrínák átfedô konszenzusát« (12.§; 21.§). Az »átfogó doktrínák pluralizmusának a ténye«,
(12.4.§), valamint az egyenként elfogadható, de egymással mégis több ponton inkompatibilis »átfogó doktrínák« (4.§) sajátosságai miatt a legtöbb, amit elérhetünk, az
ennek az »átfedô konszenzusnak« a megteremtése. Ez azonban nem fog sikerülni akkor,
ha az »igazságosság politikai koncepciójába« bármely módon „becsempésszük” valamely
»átfogó doktrína« metafizikai szintû, és a »politika felségterületén« messze túlterjeszkedô
tanait. Ez az oka annak, hogy az »eredeti kiindulási állapot« szereplôit sem lehet felruházni semelyik »átfogó doktrína« személyre vonatkozó specifikus tanainak megfelelô
jellemzôkkel. (RAWLS, 2005.) Ezt azért kell hangsúlyozni, mert számos az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióval« kapcsolatosan megfogalmazott kritikai észrevétel azon alapul, hogy (i) az észrevételt tevô keresi benne a saját maga „kedvenc” »átfogó doktrínája« szerinti emberképet, de nem találja; vagy (ii) az észrevételt
tevô belelát, illetve beleképzel valamilyen »átfogó doktrína« szerinti emberképre jellemzô
sajátosságot a felekbe, majd saját eltérô, »átfogó doktrínája« szerint kritizálja azt az
eredeti kiindulási állapot szereplôibe beleképzelt emberképet, amelyet a koncepció
nem is tartalmaz. (SANDEL, 1982; FREEMAN, 2007a; POGGE, 1989, 2007.)
Ennek a részleteibe, ebben az írásban nem akarunk mélyebben belemenni, mindösszesen arra akartuk felhívni a figyelmet, hogy számos alaptalan félreértés és súlyos
hiba forrása lehet az, ha azt hisszük, vagy azt várjuk, hogy az eredeti kiindulási állapotban az ott ténylegesen megfogalmazott emberképhez képest más, vagy lényegesen
több jellemzô szerint képzeljük el a feleket. Világosan látni kell azt, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, mint neve is mutatja egy »politikai
szintû« társadalmi igazságossági koncepció. Ezt teljesen világosan meg kell különböztetni a sokféle »átfogó liberális filozófiai doktrínától«. (KYMLICKA, 1989.)

484

11.§. AZ EREDETI KIINDULÁSI ÁLLAPOT ÉS A TUDATLANSÁG FÁTYLA

11.5.§ Az öt alapvetô kiindulási eszme összefüggési

A

Z IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG POLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK
KIINDULÁSI PONTJAIT JELENTÔ ÖT ALAPVETÔ ESZME.

Most, hogy az »eredeti kiindulási állapot« eszméjét és a »tudatlanság fátyla« koncepcióját végig tárgyaltuk,
röviden összefoglaljuk az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának«
az alapvetô építôelemeit, és a kiindulási pontjait jelentô öt alapvetô eszmét. Mint már
kifejtettük, ezek a demokratikus politikai, történelmi kultúrában és hagyományokban
jelenlévô széles körben ismert (noha sokféleképpen értelmezett) alapvetô eszmék. Az
írás eddigi részében ezen öt alapvetô eszme ismertetése mentén haladtunk.
Az ezekkel kapcsolatos egyes elvi, elméleti szintû megfontolások illusztrálása, és gyakorlati, politikai, társadalmi jelentôségének a megvilágítása okán tértünk ki idôrôl idôre
különbözô, a mindennapi életünkbôl ismert közpolitikai problémára és jelenségre (például
8.§; 10.§). Ezzel más célunk is volt. Ezeket a mindennapjainkat érintô gyakorlati közpolitikai és politikai gazdasági témákat nem csak a maguk közpolitikai vagy szakpolitikai
dimenziójában kell értelmezni. Kifejezetten fontos, hogy e problémáknak a mélyebb, elvi
és politikai filozófiai összefüggéseit is értsük, illetôleg, hogy ezeket ebbe a kontextusba
ágyazva is végiggondoljuk. Ez a megközelítésünk (amelyet a késôbbiekben is folytatni
fogunk), viszont azt is eredményezte, hogy az »igazságosság politikai koncepciójának« öt
alapvetô építôeleme viszonylag távol került egymástól (a szövegben).
Ezért, most, hogy az ötödik alapvetô építôelem, az »eredeti kiindulási állapot« koncepciójának a végére értünk, ebben az utolsó alfejezetben röviden felidézzük és egymás
mellé rakjuk az öt alapvetô építôelemet és megpróbáljuk röviden megvilágítani az ezek
közötti logikai és egyéb összefüggéseket. Az igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciójának eddig tárgyalt öt alapvetô építôeleme a következô:
(i) Az elsô, és központi jelentôségû alapeszme, a »társadalom, mint a polgárok társadalmi együttmûködésének a tisztességes rendszere« (5.§);
(ii) A társadalmi együttmûködésben résztvevô »polgárok, mint szabad és egyenlô személyek« (6.§);
(iii) Az igazságosság politikai koncepciója szerint »jól elrendezett társadalom« (7.§);
(iv) A »társadalom alapvetô struktúrája« (»basic structure«), és az annak alapintézményein keresztül megvalósuló »háttérigazságosság« (»background justice«) (9.6.§;
18.§);
(v) »Eredeti kiindulási állapot« és a »tudatlanság fátyla«, mint a tisztességes feltételek
modellezéséhez szükséges gondolatkísérlet és bemutató eszköz (11.§).
Ennek az öt alapvetô eszmének az összefüggése röviden a következôképpen fogalmazható meg.
(a) Az egész gondolatmenet centrális szervezô eszméje a »társadalom, mint a polgárok
társadalmi együttmûködésének a tisztességes rendszere« (5.§).
(b) Ha a »társadalom, mint a társadalmi együttmûködés tisztességes rendszerének« eszméje teljes mértékben megvalósul a gyakorlatban, mert a társadalom valóban tisztességesen és igazságosan mûködik, akkor beszélhetünk »jól elrendezett társadalomról« (7.§). Ennek, mint korábban kifejtettük, az a feltétele, hogy az »átfogó
doktrínák« »átfedô konszenzusával« (4.§; 12.7.§; 21.§) létrejöjjön az »igazságos-
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ság politikai szintû koncepciója«, amely alapján a »társadalmi együttmûködés generációkon át tartó tisztességességének a feltételei« elrendezésre kerülnek a »jól elrendezett társadalomban«.
(c) A következô kérdéskör, hogy mire vonatkoznak a társadalmi együttmûködés tisztességességi normái, szabályai. Erre a válasz az, hogy a társadalmi együttmûködés
tisztességes rendszerének elveit, normáit és szabályait, a »politika felségterületére«
(4.§; 20.3.§), azaz az »igazságosság elveit« a »társadalom alapvetô struktúrájára«
és a »háttérigazságosság rendszerére« (9.§) kell alkalmazni (nem pedig a társadalmon belüli nem politikai szintek szervezeteire).
(d) A következô kérdéskör, hogy kik azok, akik részt vesznek a társadalmi együttmûködésben. Erre a válasz az, hogy a »polgárok, mint szabad és egyenlô személyek«
(6.§) azok, akik »egész életükön át«, és »teljes körû normál funkcionálóképességgel«
(6.§; 16.§) részt vesznek a társadalmi együttmûködésben. Emlékeztetôül: szabadságuk és egyenlôségük alapja, hogy mindannyian rendelkeznek »két alapvetô erkölcsi képességgel« (»two moral powers«) (6.3.§): az »igazságérzetre való képességgel« (»the capacity for a sense of justice«), és a »saját érdekek felimerésére való
képességgel« (»the capacity for our own conception of the good«); továbbá e »két
erkölcsi képességük« egyéni eltérései – csak egy nem túl széles – normál tartományon belül vannak.
(e) A következô kérdés az, hogy hogyan történik a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételeinek a specifikálása. Erre pedig a válasz az, hogy tulajdonképpen az
»eredeti kiindulási állapot« és a »tudatlanság fátyla« az, amivel, mint gondolatkísérlettel és modellezési eszközzel modellezzük és mesterségesen elôállítjuk a tisztességes megállapodáshoz szükséges, teljesen szimmetrikus pozíciókat, a felek teljes
szabadságát és egyenlôségét, a felek teljes pártatlanságát, és általános jól informáltságát biztosító feltételrendszert. Az ily módon szabadnak, egyenlônek, egyenrangúnak, teljesen szimmetrikus helyzetben lévônek, és a »tudatlanság fátyla« révén
teljesen pártatlannak és részrehajlás nélkülinek modellezett felek azok, akik megállapodnak a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerében. Mint írtuk:
a tisztességességet kikényszerítô feltételrendszert mi kreáljuk a »tudatlanság fátylával«, a racionális döntéseket a felek hozzák, így a döntéseik révén létrejövô »társadalmi szerzôdés« mind »jó mint helyes és tisztességes« (»right & reasonable«),
mind pedig »jó mint racionális és észszerû« (»good & rational«) lesz – összhangban
a »két erkölcsi képességgel«, és azzal a követelménnyel, hogy a »jó mint helyes és
tisztességes« mindig, minden esetben abszolút prioritást kell élvezzen a »jó, mert
racionális és az érdekeinknek megfelelô« felett (»the priority of the right over the
good«) (5.4.§; 23.6.§). Az elméletileg lehetséges racionális alternatívák közül
eszerint csak azok jöhetnek szóba, amelyek egyben megfelelnek a tisztességesség
követelményeinek is. Ezt az alapfeltételt és abszolút prioritást is „beállítja” az »eredeti kiindulási állapot«, illetôleg a »tudatlanság fátyla«, hiszen a »tudatlanság
fátyla« mögött a felek eleve nincsenek is abban a helyzetben, hogy tisztességtelenül
saját javukra tudják manipulálni a helyzetet, mert nincsenek az ehhez szükséges,
saját magukra vonatkozó információknak a birtokában.
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11.§. AZ EREDETI KIINDULÁSI ÁLLAPOT ÉS A TUDATLANSÁG FÁTYLA
EG KELL JEGYEZZÜK, HOGY EZ A GONDOLATMENET NEM KÖVETKEZIK
AUTOMATIKUSAN A »TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉS« ALAPESZMÉJÉ-

BÔL. A társadalmi együttmûködés koncepciójából, mint centrális szervezô eszmébôl
indulunk ki, amelyet tulajdonképpen összekapcsolunk a többi alapvetô koncepcióval,
amelyek így, egy egymást erôsítô építôelemekbôl összeálló eszmerendszert alkotnak,
annak ellenére, hogy nem következnek közvetlenül egymásból. Végsô soron mi magunk
konstruáljuk ezt az eszmerendszert.
Például a »társadalmi együttmûködést«, mint centrális szervezô erejû alapeszmét
sok más módon is lehetne specifikálni. Úgy is fel lehetne fogni, a társadalmi együttmûködést, hogy az valamilyen természeti törvény, vagy isteni parancsolat, vagy természetjog által fixált rendnek kell megfeleljen; vagy úgy is lehetne értelmezni, hogy valamely racionális intuícióval megállapított, elôre definiált erkölcsi értékrend alapján kell
meghatározni az együttmûködés normáit és szabályait.
Tulajdonképpen az ilyen – isteni parancsolat, természetjog vagy racionális intuíció
által megállapított – társadalmi együttmûködési normák deduktív érvelés alapján nem
vethetôk el. Ráadásul ezen normarendszerek tartalmi értelemben akár teljesen elfogadhatók is lennének (egyenként nézve ôket). Más, gyakorlati jellegû, viszont rendkívül
nyomós oka van annak, hogy mégsem ezek alapján épül fel az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, és hogy nem célszerû más »politikai igazságossági
koncepció« központi elemévé sem tenni az ilyen »átfogó doktrínák« által megállapított
normákat és szabályokat. A probléma az ilyen – isteni parancsolatok, természetjogi
doktrínák és racionális intuícióval kialakított – külsô erkölcsi értékrendek és normák
»átfogó doktrína« mivoltából; az »átfogó doktrínák pluralizmusának a tényébôl«, s e
ténynek a következményeibôl (12.4.§); valamint mindezeknek a »társadalmi stabilitásra« (20.2.§; 21.§) vonatkozó konzekvenciáiból ered.
Röviden, emlékeztetni szeretnénk arra, hogy az »átfogó doktrínák« (7.3.§) egyenként nézve bármily vonzók, tetszetôsök, elfogadhatók, tisztességesek és mérsékeltek;
bármily sok bölcsességet és fontos értéket is hordozzanak; épp az átfogó mivoltuk miatt,
azaz az emberi lét szinte minden aspektusára kiterjedô, »átfogó jellegük« miatt nem
tudják, megteremteni a társadalmi békéhez, s a társadalmi bizalomhoz, valamint a társadalom tartós, békés és igazságos fejlôdéséhez és mûködéséhez elengedhetetlenül
szükséges »jó okok miatti társadalmi stabilitást« (21.§) és »társadalmi egységet« (23.§).
(RAWLS, 1999c.)
A tapasztalati tények is azt mutatják, hogy az emberi történelem során csak súlyos
elnyomás árán lehetett ideig-óráig elérni azt, hogy egyetlen, »átfogó doktrína« tanai és
értékrendje határozza meg a társadalom egészének a társadalmi együttmûködésére vonatkozó politikai igazságossági koncepcióját, és annak normarendszerét. Ez az »elnyomás ténye«, (»the fact of oppression«) (12.4.§), amely az »átfogó doktrínák méltánylandó pluralizmusa tényének« az egyik alapvetô jelentôségû következménye.
Miért? Mint korábban kifejtettük, azért, mert az egyes átfogó – az emberi lét szinte
minden aspektusára normákat megfogalmazó – doktrínák, bármily elfogadhatók is legyenek önmagukban nézve; mégis sok fontos tételük egymást kölcsönösen kizáró, antagonisztikus jellegû logikai viszonyban lehet egymással. Eközben a legtöbb ilyen »átfogó doktrína«, a saját tanai szerint az egyetlen igaz és örökérvényû igazságot is képviseli.
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Ezért, ha bármely ilyen »átfogó doktrína« képezné a társadalom egészére vonatkozó
»politikai szintû«, »társadalmi igazságossági koncepció« alapját, az azzal a következménnyel járna, hogy az összes többi »átfogó vallási, filozófiai és erkölcsi doktrína« hívei
– a saját egyetlen és örökérvényû igazságuk helyett – egy olyan »átfogó doktrína« elôírásai szerint kellene éljenek, amely a saját egyetlennek és örökérvényûnek tartott igazságot tartalmazó »átfogó doktrínájuk«, és így legmélyebb hitük, erkölcsi és lelkiismereti
meggyôzôdésük szerint per definitionem ellentétes, az ô saját átfogó tanaik igazságával.
Valójában egyetlen »átfogó doktrínát« sem lehet számos más »átfogó doktrína« hívei
»lelkiismereti szabadságának« (»liberty of conscience«) (14–15.§§) a semmibevétele
nélkül egyeduralkodóvá tenni, mint a társadalom egészének a mûködését meghatározó
politikai szintû igazságossági normarendszert. (RAWLS, 1999c.)
A társadalom egészére vonatkozó »politikai szintû igazságossági koncepció«, és az
abból eredô »igazságossági elvek, normák és szabályok« érvényesítése, kivétel nélkül,
minden esetben az államhatalom, és az államhatalmi eszközök felhasználását is involválja (mert például a szabályok betartását végsô esetben ki kell kényszeríteni). Az »elnyomás tényének« a lényege, hogy a »társadalmi stabilitás« és a »társadalmi egység«
egyetlen »átfogó doktrína« igazságossági elvei alapján sem valósítható meg; s csak súlyos
elnyomás árán lehet ideig-óráig kierôszakolni, egy-egy »átfogó doktrína« hegemóniáját.
Az inkvizíció, a vallásháborúk, a jakobinus diktatúra, a kommunista diktatúrák, vagy
akár Észak-Korea példáját, akár úgy is felfoghatjuk, mint e tétel történelmi tényeken
alapuló tapasztalati bizonyítékait. (RAWLS, 2005.)
Az »átfogó doktrínák pluralizmusának a ténye«, az ennek következményét jelentô
»elnyomás ténye« az, ami miatt egy »szabad emberhez méltó demokráciában« nem valósítható meg az, hogy valamely jól ismert, »átfogó doktrína«, azaz vallás, vagy valamely
természetjogi normarendszer, vagy valamely racionális intuícióval kialakított erkölcsi
normarendet, vagy valamely »átfogó liberális doktrínát« alkalmazzuk a társadalmi
együttmûködés, tisztességes feltételeit meghatározó, politikai szintû igazságossági koncepcióként (4.§; 12.§; 21.§) – bármennyire is tetszetôs, kézenfekvô és tulajdonképpen
kényelmes is lenne ez. Miért? Azért, mert a társadalom számos más polgára, más »átfogó doktrínák« tanait fogadja el, azokban hisz, így az ô hitüktôl eltérô tanok egyeduralkodóvá tétele az ô »lelkiismereti szabadságuk« és az ahhoz fûzôdô jogaik megtagadása és semmibevétele nélkül nem valósítható meg. Ezek semmibevétele esetén viszont
az érintettek a legalapvetôbb meggyôzôdéseikben, a legalapvetôbb érdekeikben és esetenként létükben érzik megtámadva és fenyegetve magukat; s ez alapvetôen hiúsítja meg
a társadalmi békéhez szükséges »jó okok miatt létrejövô stabilitásnak« már az esélyeit is
(20.2.§; 21.§). Ez az alapvetô fontosságú oka és indoka annak, hogy a demokratikus
történelmi és kulturális hagyományokban, és kultúrában jelenlévô alapfogalmakhoz kell
visszanyúlni (4.§); s ezért érdemes a »társadalmi szerzôdés« megközelítését és hagyományait elôvenni az »igazságosság politikai koncepciójának« a megalkotásakor. A jó hír
viszont az, hogy az összes »mérsékelt átfogó doktrína« az így kialakított, és kizárólag
csak a »politika felségterületére korlátozott«, azaz »politikai szintû igazságossági koncepciót« a saját elvei, értékei, normái, tanai alapján el tudja fogadni, s be tudja azok közé
építeni – azaz, ebben az értelemben az összes mérsékelt átfogó vallási, filozófiai és er-
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kölcsi doktrína alkalmas az igazságosság politikai koncepciójának az átfedô konszenzussal való létrehozására. (RAWLS, 1987, 1999c, 2001, 2005.)
A különbözô társadalmak politikai kultúrája nem egyöntetû a lehetséges központi
szervezô erejû eszméket tekintve. Változatos nézeteket találhatunk a szabadság és az
egyenlôség különbözô értelmezéseirôl és a társadalommal kapcsolatos egyéb koncepciókról is. Ennek ellenére az az eszme, hogy a társadalom mégiscsak valamiféle együttmûködési rendszer, és mint ilyen kell, hogy legyenek az együttmûködésnek szabályai,
és ha már vannak ilyen együttmûködési szabályok, akkor azok morálisan legitimek,
azaz tisztességesek és igazságosak kell, hogy legyenek, mégis meglehetôsen mélyen
gyökerezik a legkülönfélébb társadalmak kultúrájában. Ha másért nem, az emberek
veleszületett igazságosságérzetre való képessége és igazságérzete okán. (RAWLS, 2001.)
Bármilyen alapvetô eszmét választanánk is centrális szervezô eszmének, mindegyikre
igaz lenne az, hogy önmagában, a saját maga belsô értékei miatt lenne egymagában
megindokolható az, hogy miért pont ez, vagy az az alapeszme legyen a centrális szervezô eszme. A »társadalmi együttmûködés« és az, hogy annak kell, hogy legyenek valamilyen igazságosnak érzékelt, ténylegesen igazságos és morális értelemben is elfogadott
szabályai, ennek ellenére megfelelô kiindulópontnak, és megfelelô centrális szervezôeszmének tûnnek. Valójában összetett és bonyolult kérdésekrôl van szó, és – az »ember
ítélôképességének, véleményalkotásának korlátozottsága« (»burdens of judgements«)
miatt (12.5.§) – az egyetlen igaz és üdvözítô megoldást nem tudjuk megtalálni a társadalmi igazságosság problémájára.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« sem az „egyetlen igaz
megoldást” s „egyetlen üdvözítô megoldást” jelenti. Ez a koncepció azt mutatja be,
hogy Rawls az »eredeti kiindulási állapot« és a »tudatlanság fátyla«, mint két elemzési
eszköz összes lehetôségét kihasználva, a legjobb tudása szerint milyen társadalmi igazságossági-politikai koncepcióra jutott. Ez az a probléma, ami szükségessé teszi, hogy
az eddig részletezett öt alapvetô eszme ismertetését követôen a következôkben egy
újabb, a koncepció alapvetô építôelemét jelentô eszme a »nyilvános indoklás« (»public
justification«) gondolatának, s azzal összefüggésben a »procedurális igazságosság« koncepciójának a bevezetéséhez folyamodjunk (12.§). Meg kell jegyezni, hogy e témakörhöz szorosan kapcsolódik a »közügyekben történô közcélú nyilvános érvelés« (»public
reason«) (19.§) koncepciója, amelyre azonban didaktikai okokból csak késôbb, a19.§
fejezetben tudunk rátérni.

12.§ A nyilvános indoklás, a reflektív equilibrium,
és az átfedô konszenzus

A

»NYILVÁNOS INDOKLÁS« (»PUBLIC JUSTIFICATION«) A HATODIK, ÉS EGYamely az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója« alapvetô építôelemei közé tartozik.
Didaktikai megfontolásokból itt is röviden felsoroljuk az eddig tárgyalt, öt alapvetô
gondolati építôelemet:
(i) a »társadalom, mint a polgárok társadalmi együttmûködésének tisztességes és igazságos rendszere« (5.§);
(ii) a »polgárok, mint szabad és egyenlô személyek« (6.§); a »két morális képességük«
(»two moral powers«) (6.3.§) alapján: azaz (a) az »igazságosságérzet képessége«
(»capacity for a sense of justice«) és (b) a »racionalitás és a saját érdekeink saját
magunk számára történô meghatározásának a képessége« (»capacity for our own
conception of the good«) alapján;
(iii) a »jól elrendezett társadalom« (»well-ordered society«) (7.§); azaz az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusával« (»overlapping consensus«) (4.§; 12.§; 21.§) létrehozott, s a »politika felségterületére« (»the domain of the political«; »political domain«)
korlátozott (4.§; 20.3.§) »politikai szintû igazságossági koncepció« (4.§; 20.3.§)
szerint »jól elrendezett társadalom« (7.§);
(iv) a »társadalom alapvetô struktúrája« (»basic structure«), az »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézmények« (»background institutions«) és a »háttérigazságosság« (»background justice«) (9.§; 9.6.§; 18.§) – valamint a »politika
felségterülete« (»the domain of the political«) (20.3.§);
(v) az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«) és a »tudatlanság fátyla« (»the
veil of ignorance«), és a »társadalmi szerzôdés« (11.§).
A »nyilvános indoklás« (»public justification«),1 koncepciójának a lényege, hogy egy
»szabad emberhez méltó demokratikus« társadalomban – a »világnézetek és átfogó doktrínák méltánylandó pluralizmusának a ténye« (»the fact of reasonable pluralism«)
(12.4.§) miatt – szükségképpen sokféle eltérô vélemény, értékrend és világnézet van
jelen; s ezért nem lehet akármilyen érvekkel és akárhogyan érvelni a különbözô, a közügyeket, közcélokat és a társadalom egészét, illetve az abban élô összes polgár életét,
életkörülményeit érintô kérdésekben. Két, egymástól gyökeresen eltérô és sok ponton
ellentétes »átfogó doktrína« és világnézet hívei, és képviselôi például hiába próbálkoznának meggyôzni egymást úgy, hogy pusztán csak a saját világnézetük, doktrínájuk
vagy vallásuk értékrendjére, elveire vagy eszméire való hivatkoznak, mert lehet, hogy
1

BEN AZ UTOLSÓ OLYAN ALAPESZME,

A „justification” ebben a kontextusban releváns jelentései: igazolás; indoklás, megokolás, indokoltság,
jogosság. Mi a »public justification« gondolatát a »nyilvános indoklás« kifejezésre fordítva fogjuk
használni. Ugyanakkor nem árt gondolni a „justification” szó egyéb jelentéstartományaira is. Az
„igazolás”, a „megokolás”, valamint a „jogosság igazolása”, a „jogosság meg(ind)okolása” olyan
jelentéseket hordoz, amely mindenképpen beletartozik az általunk »nyilvános indoklásnak« fordított
»public justifiation« koncepciójába.
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pontosan ezek azok a tételek, amelyet a másik fél a saját »átfogó nézetrendszerének« a
fô tételei alapján eleve elvet, mert hamisnak vagy elfogadhatatlannak tart. Ugyanakkor
a stabilitás (20.2.§) és a társadalmi bizalom és együttmûködés fenntartása érdekében
valahogyan mégis szót kell értsenek egymással a társadalom teljesen eltérô világnézetû
polgárai a közös ügyekben.
Ráadásul, a közügyeket és a társadalom egészét (vagy jelentôs részét) érintô, azaz a
»politika felségterületén« belül, a »politikai szinten« megjelenô kérdésekben így vagy úgy,
de az állam, mint a polgárok »kollektív hatalmát« gyakorló hatalom és mint erôszakszervezet is érintett. Ennek a »kollektív hatalomnak« minden egyes polgár egyenlô részesedésû
tulajdonosa (1.10.§; 2.4.§; 6.7.§; 11.§; 13.2.§; 19.2.§; 20–21.§§). Az ilyen, a polgárok »kollektív hatalmának« az állam általi gyakorlását érintô kérdések tétje mindig az,
hogy a kormányzat, és az általa irányított állam milyen elvek, milyen értékek, milyen
érvek mentén, milyen ügyekben és hogyan járjon el a társadalom által reáruházott hatalomnál fogva és a társadalom erôforrásainak a felhasználásával. Ez mindig involválja az
államhatalmi kényszerítô eszközök alkalmazását is. Ezért nem mindegy az, hogy az eltérô
»átfogó nézeteket« valló polgárok között mégis milyen normák és eljárási szabályok szerint
történik a közügyeket érintô kérdésekben a »nyilvános indoklás« (»public justification«)
(12.§) és a »nyilvános érvelés« (»public reason«) (19.§); s végül milyen alapon születnek
döntések bizonyos közügyekben, illetve milyen alapon dôl el, hogy mire, és hogyan lesznek
felhasználva az állam kényszerítô eszközei és a társadalom erôforrásai. A soron következô
részekben e problémakör egyes fontos aspektusait vesszük végig.

A

»NYILVÁNOS INDOKLÁS« (»PUBLIC JUSTIFICATION«), AZ »IGAZSÁGOSSÁG
MINT TISZTESSÉGESSÉG POLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK« HATODIK ALAP-

további három centrális jelentôségû
alapgondolatot hoz még be az igazságosság politikai koncepciójába:
(i) a »reflective equilibrium« (12.2.§),2 amelyet talán a leginkább a »érvekkel alátámasztott, kölcsönös megfontoláson alapuló egyensúlyi állapot« (mint megfontolt
és végiggondolt konszenzus) fejez ki a legjobban;

VETÔ ÉPÍTÔELEMÉT JELENTÔ ESZMÉJEKÉNT

2

A »reflective equilibrium« gondolatának jelentését, értelmét ebben a fejezetben, és e fejezet egy
külön alfejezetében (12.2.§) részletesen fogjuk ismertetni. Addig azonban, amíg erre sor nem
kerül, csak, mint »reflective equilibrium« fogjuk említeni. A „reflective” szó releváns jelentései: meggondolt, megfontolt, gondolkodó, körültekintô, visszaható. Az „equilibrium” szó releváns jelentései:
egyensúly, egyensúlyi állapot, egyensúlyi helyzet. A »reflective equilibrium« ennek megfelelôen –
és koncepcionális jelentését is figyelembe véve – talán „érvekkel alátámasztott és kölcsönös megfontoláson alapuló egyensúlyi állapot”. Azért „érvekkel alátámasztott és kölcsönös megfontolás”, mert
majd, mint látni fogjuk a felek egymással szembeni, a »nyilvános indoklás és érvelés« követelményeinek megfelelô – oda-visszaható – érvelései, párbeszéde alapján kialakuló, »kölcsönös megfontolásain alapuló egyensúlyi állapotról« (ha úgy tetszik, egy megfelelôen végigvitatott és végiggondolt
konszenzusról) van szó. Továbbá, mint majd kiderül, a »nyilvános indoklás« révén létrejövô megegyezést, pontosan az »érvényes érvekkel való alátámasztottság követelménye« különbözteti meg
az egyszerû megállapodásoktól.
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(ii) az »átfedô konszenzus« (»overlapping consensus«) (12.3.§; 12.7.§; 21.§), és ehhez
kapcsolódóan »az ítélet- és véleményalkotás korlátai« (»burdens of judgement«)3
(12.5.§); és ennek egyes következményei, mint például a »méltánylandó pluralizmus ténye«, az »elnyomás ténye« és egyéb tények (12.4.§); valamint a »méltánylandó véleménykülönbség« (»reasonable disagreement«), és a »lelkiismereti szabadság« (»liberty of conscience«) biztosításának a szükségszerûsége (12.6.);
(iii) továbbá a »közügyekkel kapcsolatos nyilvános érvelés« (»public reason«) (19.§).
Az írás soron következô részeiben e témákra fókuszálunk, és e témák mentén folytatjuk a
»társadalmi igazságosság politikai koncepciójának« a tárgyalását. Ezt követôen tudunk rátérni az »igazságosság elveinek« a tárgyalására. Ezen alapvetô eszmék végigtárgyalását követôen rajzolódik ki az a gondolati rendszer, amelyen belül, és amelynek a kontextusában,
értelmezhetôvé válik az »igazságosság két alapelvéhez« (14–15.§§; 18.§) tartozó elvek, értékek és koncepciók jelentôsége, valamint az, hogy hogyan mûködnek ezek együtt, egymással
kölcsönhatásban és egyetlen egységes rendszerként (14.7–14.11.§) a társadalmi
együttmûködés közös terheinek és közösen elôállított hasznainak az igazságos, tehát tisztességes megosztása, valamint polgárok szabadsága, méltósága, jogaik és lehetôségeik »valós
értékének« és »tisztességes egyenlôségének« a megôrzése; s a »szabad emberhez méltó demokrácia« generációkon át való fenntartása és megôrzése érdekében. Magát a »közügyekkel
kapcsolatos nyilvános érvelés« (»public reason«) (19.§) koncepcióját csak az igazságosság
elveinek a részletes ismertetését követôen fogjuk tárgyalni, didaktikai okokból.4

3

A »burdens of judgements« (12.5.§) esetében itt az »ítélôképesség és véleményalkotás korlátai« fordítást
alkalmazzuk. Ebben a koncepcióban „judgement” szó „ítélet(alkotás)”, és „vélemény(alkotás)” (és
döntés) jelentéstartományai egyaránt fontosak. A „burden” szó teher, terheltség jelentése helyett inkább
a „korlát”, „korlátozottság” szavakat használjuk. Megítélésünk szerint furán hangozna az „ítéletalkotás
és véleményalkotás terhei/terheltsége” szóösszetétel. A koncepció értelmét, jelentését viszont pontosan
jól kifejezi az „ítéletalkotás korlátai/korlátozottsága”, illetve a „véleményalkotás korlátai/korlátozottsága”. Ezért a »burdens of judgements« koncepciót – a konkrét szövegkörnyezet stiláris környezetét is
figyelembe véve – vagy az »ítéletalkotás és véleményalkotás korlátai«, vagy az »ítéletalkotás korlátai«
(vagy korlátozottsága), vagy a »véleményalkotás korlátai« (vagy korlátozottsága) kifejezésekre fordítjuk.
Ezek bármelyikét a »burdens of judgements« koncepciójának megnevezésére használjuk.
4
Figyeljünk fel arra, hogy a »public justification«, azaz »nyilvános indoklás« (12.§) az a tágabb alapfogalom, amelybe az itt felsorolt egyéb koncepciók beletartoznak. Ez nem tévesztendô össze az e fogalomkörbe tartozó »public reason« (19.§) fogalmával, amelyet például „közügyekkel kapcsolatos
közcélú nyilvános érvelés” kifejezésre fordíthatunk, ha a fogalom és koncepció valódi jelentését is valamennyire érzékeltetni szeretnénk az elnevezésével. E két fogalomkör részletes tárgyalásakor világossá
válik e két különbözô fogalom jelentése, és a köztük lévô összefüggések és különbségek. Itt csak arra
a tényre akarjuk felhívni a figyelmet, hogy két különbözô, de egy gondolatkörhöz tartozó fogalomról
és koncepcióról van szó. Ugyanakkor didaktikai okokból magát a »közügyekkel kapcsolatos nyilvános
érvelés« (»public reason«) (19.§) koncepcióját csak késôbb tárgyaljuk (ennek megértéséhez ugyanis
szükség van az »igazságosság elvei« kapcsán kifejtett koncepciók (14–18.§§) ismeretére is, ez utóbbiaknak viszont az e fejezetben a »nyilvános indoklás« (»public justification«) mint a politikai igazságossági koncepció egyik fontos kiindulási pontját jelentô alapeszme kapcsán kifejtett koncepciók ismerete szükséges. Ezért kénytelenek vagyunk kettévágni a »nyilvános indoklás« gondolatmenetét és
magát a »public reason« (19.§) koncepcióját – amely az e fejezetben ismertetett gondolatmenet szerves
folytatása – csak késôbb, az »igazságosság elveivel« kapcsolatos fejezetek (14–18.§§) után elôvenni.
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12.1.§ Nyilvános indoklás (Public Justification)

A

»NYILVÁNOS INDOKLÁS« KONCEPCIÓJÁNAK A BEVEZETÉSÉVEL A CÉL AZ,
meghatározzuk milyen is az az indoklási és érvelési mód, amely megfelelôen beleilleszkedik a – különbözô »átfogó doktrínák pluralizmusával« (12.4.§) jellemezhetô – »szabad emberhez méltó demokratikus rezsimek« »politikai szintû igazságossági koncepciójába«, mik az ilyen érvelésnek és indoklásnak az alapvetô jellemzôi; s a
közügyeket és a közösség egészét érintô kérdésekben hogyan indokoljuk meg álláspontunkat és hogyan igazoljuk döntéseinket és cselekvéseinket.
A »nyilvános indoklás« (»public justification«) eszméje szorosan összefügg a »jól
elrendezett társadalom« (7.§) gondolatával, miután egy ilyen társadalom mûködését
valamilyen, az »átfogó doktrínák« »átfedô konszenzusával« nyilvánosan elfogadott és
elismert »politikai igazságossági koncepció« elvei, értékei, normái szabályozzák.
Ahhoz, hogy egy adott társadalmi igazságossági koncepció be tudja tölteni a társadalmi »igazságosság politikai koncepciójának« a szerepét, azaz alkalmas legyen az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusával« történô, nyilvános elfogadásra és a társadalom
mûködésének a »politikai szintû« szabályozására, három alapvetô követelménynek kell
megfeleljen. Ez egyben az a három alapvetô jellegzetesség is, ami az »igazságosság politikai koncepciójává« tesz egy társadalmi igazságossági koncepciót:
(1) ELÔSZÖR: AZ »IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJA« EGY SPECIÁLISAN
A »POLITIKA FELSÉGTERÜLETÉRE« LESZÛKÍTETT »MORÁLIS KONCEPCIÓ«,
amely kifejezetten csak a »társadalom alapvetô struktúrája« (»basic structure«)
(9.5.§), azaz az alapvetô politikai, gazdasági és »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû« alapintézmények, s a »háttérigazságosság« (9.6.§) elveit, alapértékeinek, normáit és szabályait határozza meg. Ez azt is jelenti, hogy az »igazságosság politikai koncepciója« közvetlenül nem vonatkozik a társadalmon belüli
szervezetek, csoportok, egyesületek és hasonlók életére, mûködésére. A »lokális
igazságosság« (9.2.§) kérdéseire, vagy az emberek egymás közötti viszonyaira való
kiterjesztése, illetôleg az ezeket szabályozó normákkal való kapcsolata legfeljebb
egy késôbbi fázisban fontolható meg, akkor, ha erre kifejezett igény mutatkozna a
társadalom részérôl. Itt csak utalunk, arra, hogy a korábbiakban részletesen bemutattuk, hogy a »lokális igazságosság« (és a »globális igazságosság«) koncepciói
hogyan függnek össze a »társadalmi igazságosság politikai koncepciójával« és milyen „illesztési”, összehangolási problémák jelentkeznek az igazságosság lokális,
politikai és globális szintû koncepciói érintkezési felületein (9.2.§).
(2) MÁSODSZOR: AZ »IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJA« ÖNÁLLÓ, FÜGGETLEN KONCEPCIÓ, az elfogadása, nem feltételezi, nem várja el, és nem jelenti
egyetlenegy konkrét »átfogó vallási, filozófiai vagy morális doktrína« elfogadását
sem. Így értendô az, hogy az igazságosság politikai koncepciója egy önálló, független koncepció. Kifejezetten csak a »társadalom alapvetô struktúrájára« és a »háttérigazságosságra« vonatkozik (9.§); s elvei azokat az alapvetô, és a demokratikus
társadalmak kultúrájában hagyományosan jelenlévô politikai értékeket, elveket és
normákat fejezik ki és jelenítik meg, amelyek kifejezetten és jellegzetesen a »társaHOGY
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dalom alapvetô struktúrájára«, annak alapintézményeire és a »háttérigazságosságra«
vonatkoznak; azaz a »politika felségterületére« korlátozódnak.
(3) HARMADSZOR: AZ IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJA SZÉLES KÖRBEN
ISMERT ÉS ELFOGADOTT DEMOKRATIKUS ESZMÉKBÔL ÉPÍTKEZIK; mégpedig
olyan alapvetô eszmékbôl, amelyek a demokratikus hagyományokkal rendelkezô társadalmak nyilvános, közpolitikai kultúrájában, hagyományaiban széles körben ismertek, illetve amelyek explicit vagy implicit módon jelen vannak e társadalmak
kultúrájában, mûködésében és közgondolkodásában. Ilyen például a »társadalom,
mint a társadalmi együttmûködés tisztességes rendszerének« gondolata (5.§); vagy
ilyen például a társadalmi együttmûködésben egész életükben normál funkcionálóképességgel résztvevô »polgárok, mint szabad és egyenlô személyeknek« (6.§) az
eszméje. A történelmi tapasztalataink, vagy a »szabad emberhez méltó demokráciák« hagyományainak, kultúrájának és mûködésének az alapján az »igazságosság
politikai koncepciója« alapvetôen kész tényként kezeli ezen alapvetô eszméknek a
demokratikus társadalmak közpolitikai kultúrájában és közgondolkodásában való
jelenlétét és mély beágyazottságát.
A »szabad emberhez méltó demokráciák« politikai szintû értékei és alapeszméi igen
nagy értékek, és igen jelentôs eszmék, amelyek – John Stuart Mill gondolatát felidézve
– „társadalmi létezésünk alapjait” is jelentik, s éppen ezért nem egy könnyen lehet ôket
felülírni (13.4.§; 19.3.§). (MILL, 1863.) Az »igazságosság politikai koncepciója«
esetében korántsem valamiféle értéksemleges vagy az értékeket relativizáló koncepcióról
van szó. A szabadság, az emberek morális értelemben vett egyenlôsége, a »tisztességesen
egyenlô életesélyek és lehetôségek« (14.2.§) biztosítása minden egyes polgár számára,
a jogok és a lehetôségek valós értékének a megôrzése »generációkon át« (14.2.§;
15.1.§), a »társadalmi együttmûködés« közös terheinek és közös eredményeinek a tisztességes és igazságos megosztása (18.§), az emberi méltóság tiszteletben tartása, az »önbecsülés társadalmi alapfeltételeinek« a biztosítása (16.§), a »szégyenmentes élethez«
való jog elismerése és a »szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeinek« a biztosítása
(16.§) és a hasonlók, olyan fontos és jelentôs politikai értékek és elvek, amelyek a »szabad emberhez méltó demokráciák« polgárait büszkeséggel töltik el.
Ezen értékek és elvek alapján az ilyen társadalmak polgárai büszkén különböztetik
meg társadalmukat a »szabad emberhez nem méltó rezsimektôl«. Ezekért az értékekért
és elvekért a »szabad emberhez méltó demokráciák« polgárai akár harcolni és készek;
s ezen értékekért és elvekért számos »szabad emberhez nem méltó rezsim« polgárai sokszor kemény harcokat is folytattak szabadságharcaik és forradalmaik során. Attól tehát,
hogy a »világnézetek és doktrínák pluralizmusának a ténye« és annak következményei
miatt (12.4.§) a »társadalmi igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«,
tudatosan és kényesen ügyel arra, hogy ne olyan alapértékekre és alapelvekre építsen,
amelyek kifejezetten egy-egy »átfogó doktrína« speciális és jellegzetes sajátosságait jelentik; illetve ügyel arra is, hogy csak olyan alapértékre és alapelvekre épüljön, amelyeket a lehetô legtöbb »átfogó mérsékelt doktrína« és híveik a saját tanaik alapján el
tudnak fogadni – még korántsem lehet értéksemlegességrôl, vagy az értékek relativizálásáról beszélni.

494

K

12.§ A NYILVÁNOS INDOKLÁS, A REFLEKTÍV EQUILIBRIUM…
ORÁBBAN SZÓ VOLT ARRÓL, HOGY A »JÓL ELRENDEZETT TÁRSADALOM«
EGYIK LÉNYEGI SAJÁTOSSÁGA , HOGY

egy a »nyilvánossági kritériumoknak«
(7.§) megfelelô, mindenki által nyilvánosan ismert és elismert »politikai igazságossági
koncepció« értékei, elvei és normái által szabályozott módon mûködik; s így mindenki
ugyanazt a »társadalmi igazságosságra« vonatkozó »politikai igazságossági koncepciót«
fogadja el a »politika felségterületére« (20.3.§), azaz a »társadalom alapvetô struktúrájára« (9.§) és a »háttérigazságosság rendszerére« (9.6.§) vonatkozóan. Mint kifejtettük
ennek az alapja az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« (4.2.§, 5.§; 6.5§; 7.§; 21.§).
Azaz, az, hogy a »jól elrendezett társadalomban« jelenlévô, legkülönbözôbb világnézetek
és »átfogó doktrínák« (és híveik) saját tanaik alapján el tudták fogadni az igazságosság
politikai szintre leszûkített koncepciójának az értékeit, alapelveit és normáit; s így ki tudott alakulni az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« a »társadalom alapvetô struktúráját«, annak alapintézményeit és a »háttérigazságosságot« szabályozó »társadalmi igazságossági« normák és szabályok »nyilvános politikai igazságossági koncepcióját« illetôen.
Ezek az értékek, elvek és normák jelentik aztán azt a közösen elfogadott nyilvános
nézôpontot és szempontendszert amely alapján az egyes polgároknak a »társadalom
alapvetô struktúrájával«, illetve annak az alapvetô politikai, társadalmi és gazdasági
intézményeivel és a »háttérigazságossággal« szembeni elvárásai, követelései, illetôleg
kritikái megítélhetôk. Másképp fogalmazva: a társadalmi igazságosság nyilvános, mindenki által ismert és elismert és közösen elfogadott politikai koncepciójának a normarendszere jelenti azt a »közös morális viszonyítási rendszert« és »morális zsinórmértéket«, (2.1.§) amely alapján a polgárok, mind a »társadalom alapvetô struktúrájával«
az alapintézményekkel, mind a hatalommal és a kormányzattal szembeni elvárásaikat,
követeléseiket és kritikájukat a »közügyekben történô nyilvános érvelés« (»public reason«) (19.§), illetôleg a »nyilvános indoklás« (»public justification«) (12.§) elveinek,
normáinak és szabályainak megfelelôn megfogalmazzák, illetve amely alapján ezek az
elvárások, követelések és kritikák értelmezhetôk és megítélhetôk.
(i) Ez az alapja az egyes politikai és kormányzati javaslatok, intézkedések, cselekvések
és nem cselekvések megítélésének is egy »szabad emberhez méltó demokrácia« tisztességesen és igazságosan mûködô társadalmában.
(ii) Ha viszont hiányzik a társadalom mûködésébôl egy ilyen, nyilvános, mindenki
által ismert és elismert és közösen elfogadott »morális zsinórmérték és viszonyítási
rendszer«, akkor az egyes intézkedéseket, a kormányzat és a hatalom képviselôinek
a mûködését, rendkívül nehéz megítélni és számon kérni. Ilyenkor a legkártékonyabb dolgokat is hasznosnak és jónak, míg a leghasznosabb dolgokat is rossznak
lehet beállítani; s általában sincs meg a megfelelô alapja a hatalom egyes intézkedései megítélésének (1–2.§§).
(iii) A »szabad emberhez nem méltó rezsimek« lényegi sajátossága az ilyen »közös zsinórmérték« hiánya. Ennek a közösen elfogadott elvekbôl, értékekbôl, normákból és morális elvárásokból összeálló »morális viszonyítási rendszernek« a hiányában, a „jó”
és a „rossz” megkülönböztethetôségének a hiánya, és a hatalom elszámoltathatóságának a hiánya jellemezi a tisztességtelenül és igazságtalanul mûködô rendszereket,
és a »szabad emberhez nem méltó rezsimeket«. A „jó” és a „rossz” megkülönböztet-
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hetôségének a nehézsége vagy hiánya, tág teret nyit a legkülönfélébb »erkölcsi kockázatot« (»moral hazard«) jelentô magatartások elôtt is. (TIROLE, 2006.)
A »szabad emberhez méltó demokráciáknak« is, és az idealizált »jól elrendezett társadalomnak« (7.§), vagy a társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalmaknak«
(»aspiring society«) (17.§) is lényegi jellemzôje, hogy a társadalmi igazságosság közös
és nyilvános politikai koncepciója egy közös elvi alapot teremt a polgároknak a közügyekkel, a közpolitikával és a politikával kapcsolatos ügyekben ahhoz, hogy véleményüket, álláspontjukat megindokolják egymás számára, illetôleg hogy egymás véleményét, álláspontját, javaslatait ezen közös és nyilvános elvi alap, közpolitikai értékrend
és »morális viszonyítási rendszer« alapján megvitassák, értékeljék. Ezen a közös és nyilvános elvi alapon keresztül, még az esetlegesen eltérô nézetek és álláspontok esetén is
fennmarad a társadalmi és politikai szintû együttmûködésük egymással. A közpolitikai
kérdéseket illetô véleményeltéréseik megvitatását is a közösen elfogadott, magukénak
érzett és igazságosnak, tehát tisztességesnek tartott feltételekkel, közös elvi alapokon
és közös morális viszonyítási rendszer szerint folytatják le. Ez a »nyilvános indoklás«
(»public justification«) mélyebb jelentése és jelentôsége.

A

»NYILVÁNOS INDOKLÁS«, DE AZ INDOKLÁS ÁLTALÁBAN VÉVE IS AZOKHOZ
SZÓL, AKIK NEM ÉRTENEK VELÜNK EGYET. Ha nincs eltérés vagy vélemény-

különbség például bizonyos közpolitikai programokat, s azok elveit, normáit, intézményi megoldásait, és a hasonlókat illetôen, akkor tulajdonképpen nincs mit megvitatni
és nincs mit megindokolni.
Az indoklás célja, hogy érvekkel meggyôzzük egymást, illetôleg közelítsük az eltérô
álláspontokat. Ezért az indoklás általában azokból a dolgokból indul ki, amelyet az eltérô nézeteket valló felek közös pontoknak tartanak, illetve amirôl azt tartjuk, hogy a
másik fél is azonosan vagy hasonlóan gondolja. A logikai érvek vagy a bizonyítékok, és
a különbözô adatok, számok és statisztikák önmagukban még egyáltalán nem jelentenek
indoklást. A bizonyítékok egyszerûen csak bizonyos logikai összefüggéseket mutatnak
be az egyes érvek és szempontok között. Ezek akkor válnak indoklássá, amikor legalább
az érvelés alapjai, vagy kiindulási pontjai a felek által közösen elfogadott pontok.
Ebbôl a szempontból is rendkívüli fontosságú a »társadalmi igazságosság« »átfedô
konszenzussal« létrejövô, »nyilvános«, azaz mindenki által ismert, nagyjából azonosan
értelmezett és elismert »politikai igazságossági koncepciója«, amely egyben a »közös morális viszonyítási pontokat« és »közös morális zsinórmértéket« (2.1.§) is jelenti a legalapvetôbb értékek, elvek, célok és normák tekintetében. Ez az ugyanis, ami eleve
megad számos olyan közösen elfogadott kiindulási pontot, amelyre véleménykülönbség
esetén a »nyilvános indoklás és érvelés« rá tud épülni, vagy a közös megegyezés, vagy
az eltérô álláspontok közti különbségek – azaz a politikai és társadalmi konfliktusok –
csökkentése, leszûkítése érdekében.
E közös kiindulási pontok hiányában könnyen kiszélesednek és elmélyülnek a politikai és társadalmi konfliktusok, súlyossá válhat a társadalmi megosztottság; s egyfajta
süketek párbeszéde alakulhat ki. A különbözô, mindenféle közös alap és kiindulási pont
nélküli szekértáborok, mintegy két párhuzamos valóságban létezô „féltársadalomként”
mondogatják a maguk zárt logikájú, többé kevésbé jól felépített érveit, amelyet a másik
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fél biztosan nem fogad el, még akkor sem, ha logikai szinten érti is ezeket az érveket.
Ezek az érvek a saját szekértáborokon kívül nem igen találnak pozitív fogadtatásra, a
konfliktusokat nem csökkentik, hanem elmélyítik; ráadásul kissé távolabbról szemlélve
sokszor meglehetôsen szektásnak és provinciálisnak is tûnnek. Egy »szabad emberhez
nem méltó rezsimben«, illetve egy súlyos társadalmi, politikai konfliktusokkal és megosztottsággal terhelt társadalomban hiányzik a minimálisan szükséges közös kiindulási
alap, és a legalapvetôbb értékeket, elveket és célokat rögzítô »közös morális viszonyítási
rendszert« és »közös morális zsinórmértéket« jelentô »átfedô konszenzussal« létrejövô,
»nyilvános politikai igazságossági koncepció«. Persze a »szabad emberhez méltó rezsimekben« ezek a közös és nyilvános kiindulási pontok, és közös morális viszonyítási rendszer sokszor egyáltalán nem véletlenül hiányzik, hanem azért, mert a »tisztességtelen hatalom« ezt öncélú hatalmi érdekinek megfelelôen, hatalomtechnikai manipulációinak
részeként tudatosan szétzilálta, eltüntette. Közös morális viszonyítási rendszer hiányában
ugyanis a „jó” és a „rossz” egyöntetû, közös és nyilvános megkülönböztethetôsége szûnik
meg, ami egyben ellehetetleníti a tisztességtelen hatalom nyilvános elszámoltathatóságát
(»public accountability«), és felelôsségre vonhatóságát. A tisztességtelen hatalom precízen, pontosan ezért, azaz a saját elszámoltathatóságának, számonkérhetôségének és felelôsségre vonhatóságának elkerülése, kivédése érdekében, teljesen tudatosan próbálja
meg szétzilálni és eltüntetni a társadalom közös és nyilvános kiindulási pontjait, s morális
viszonyítási rendszerét, amellyel az ilyen hatalom – a saját jelentôségén (és regnálási
idején) messze túlmutató – súlyos társadalmi és erkölcsi károkat okoz.

A

HHOZ, HOGY MÁSOK SZÁMÁRA A »NYILVÁNOS INDOKLÁS ÉS ÉRVELÉS«
FORMÁJÁBAN MEGINDOKOLJUK A MAGUNK POLITIKAI, KÖZPOLITIKAI VÉ-

LEMÉNYÉT, ÁLLÁSPONTJÁT, illetve megpróbáljunk másokat meggyôzni az igazunkról
két dolgot kell tegyünk: (a) közös alapokat, kiindulási pontokat kell találjunk, és érvelésünket erre kell építsük; továbbá (b) a szóban forgó politikai, közpolitikai kérdés szempontjából releváns tartalmú érveket kell találjunk és használjunk. Mit is jelent ez bôvebben? Egyészt, olyan politikai értékekre, alapvetésekre, meggyôzôdésekre és hiedelmekre
kell apellálnunk, amelyeket közös kiindulási pontoknak, közös alapnak gondolunk; illetôleg amelyekrôl úgy gondoljuk, hogy reálisan elvárható, hogy a másik fél elfogadja azokat
legalább közös kiindulási pontokként, közös alapként. Másrészt, tartalmi értelemben az
adott politikai, közpolitikai probléma szempontjából releváns értékekre, elvekre, szempontokra hivatkozó érveket, és ezekbôl felépülô érvelést kell alkalmazzunk.
(i) EGY TÖBBÉ KEVÉSBÉ JÓL ELRENDEZETT, DE NEM IDEALIZÁLT »SZABAD
EMBERHEZ MÉLTÓ DEMOKRÁCIÁBAN, illetve egy idealizált »jól elrendezett társadalomban«, vagy egy »aspiráló társadalomban« (17.§) a »nyilvános indokláshoz«, mindig lehet valamilyen elégséges közös konszenzust jelentô kiindulási alapot
találni: bármilyen is a véleménykülönbség az egymással egyet nem értô felek között, feltételezhetjük, hogy olyan pontokat nem vitatnak, mint például, (a) a társadalom a szabad és egyenlô polgárok együttmûködésének rendszere; és mint
ilyen megfelelô tisztességességi és igazságossági szabályokkal kell rendelkezzen a
társadalmi együttmûködés közös terheinek és közös hasznainak az egymás közötti
megosztását illetôen; vagy például, (b) hogy a polgárok – a »két erkölcsi képessé-
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gük« (6.3.§) alapján – szabad és morális értelemben egyenlô személyek. Ebbôl
eredôen feltételezhetjük, hogy a szabadnak és egyenlônek tartott, és a közös politikai értékeket, alapelveket és célokat osztó polgárok vitaképesek, képesek és alkalmasak az egymással és egymás eltérô véleményeivel szembeni kölcsönös tisztelet
alapján a közös politikai értékekre és célokra hivatkozva érdemi párbeszédet folytatni a vitás közpolitikai kérdésekrôl, továbbá képesek és hajlandók is az ellentétes
véleményeket, indoklásokat megfontolni.
(ii) EZZEL SZEMBEN EGY TISZTESSÉGTELEN HATALOM URALMA ALATT, EGY
»SZABAD EMBERHEZ NEM MÉLTÓ REZSIMBEN«, illetve egy politikailag súlyosan megosztott társadalomban nincs meg ez a közös alap és »közös morális viszonyítási rendszer«. Ez azt eredményezi, hogy a tisztességtelen hatalom és annak
tisztességtelen képviselôi nem számoltathatók el, mert hiányzik az a leglapvetôbb
morális viszonyítási rendszer, amely az alapját képezhetné bármilyen cselekedetnek
a közcélok, közérdekek és közügyek alapján történô megítélésének.
(iii) A »POLITIKAI KORMÁNYZÁS«, MINT A KÖZÖS ÉS NYILVÁNOS KIINDULÁSI
PONTOK ÉS A KÖZÖS MORÁLIS VISZONYÍTÁSI SZÉTZILÁLÁSÁNAK EGYIK
HATALOMTECHNIKAI ESZKÖZE (13.4.§). Néha a tisztességtelen hatalom, maga

az, aki rövidtávú vélt vagy valós politikai és hatalmi érdekeinek elômozdítása érdekében, politikai hatalomtechnikai eszközként is beveti azt a „trükköt”, hogy például a »politikai kormányzás« – kétes értékû és nehezen értelmezhetô – jelszavával,
valójában szisztematikusan relativizál, megkérdôjelez és meg is tagad minden olyan
korábbi közös értéket, célt, alapelvet, amely valaha még stabil közös kiindulási
pontot, vagy stabil morális viszonyítási pontokat jelentett a társadalom egésze számára a közös ügyeket illetôen. Ez egy veszélyes játék. Igen rövid távon ugyan,
akár kedvezhet is az érdemi visszajelzések és viták hiányában egyre szûkebb
látókörûvé váló, a valóságtól egyre inkább elszakadó, a saját maga által kreált propagandát egyre inkább tényleges valóságként kezelô, egyre korlátoltabbá, egyre
provinciálisabbá, és egyre szektásabbá váló tisztességtelen hatalom öncélú hatalmi
érdekeinek. Ugyanakkor párhuzamos valóságok és egy szellemi polgárháborús
helyzet alakulhat ki, ami a legfontosabb erôforrások, így köztük a társadalmi bizalom és a társadalmi stabilitás súlyos megrendüléséhez és akár az adott ország
mûködôképességének az elenyészéséhez vezethet. Ez, összeadódva a tisztességtelen hatalom valóságérzékelésének elvesztésével viszont hosszabb távon a tisztességtelen hatalomra is végzetes lehet.
A »nyilvános indoklás« (»public justification«), mint fentebb kifejtettük lényegesen
többet jelent, mint egy adott premisszára – azaz egy kiindulási pontnak alkalmas elôfeltevésre – épülô »érvényes érvelés«. Az »érvényes érvelés« felállítja a különbözô kijelentések és megállapítások közötti összefüggéseket: összeköti az alapvetô gondolatokat
és az általános kijelentéseket egymással, és bizonyos konkrétabb nézetekkel és véleményekkel; bemutatja a különbözô koncepciók általános és logikai szerkezetét. Azzal,
hogy a különbözô koncepciók egyes elemeit, gondolatait egy áttekinthetô és érthetô
egésszé rendszerbe szervezi az »érvényes érvelésnek« tulajdonképpen egyfajta prezentációs funkciója is van. De amikor a kiindulási pontokul szolgáló elôfeltevések, illetve
a következtetések az egyet nem értô felek egyike vagy másika számára, kellô megfontolás
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után sem fogadhatók el, akkor az »érvényes érvelés« nem elegendô a »nyilvános indokláshoz«, mert nem tudja betölteni az ehhez szükséges szerepét.
Ezért például nemcsak a mi meggyôzôdésünk, hanem mások kellô megfontolás után
kialakult meggyôzôdése is szükséges ahhoz, hogy az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója« (vagy bármely más politikai szintû igazságossági koncepció) sikeresen érvényesíthetô legyen. Ehhez egy minél szélesebb körû, és a »politikai szintû
igazságossági koncepció« minél több elemére kiterjedô széles körû társadalmi konszenzusra, ha úgy tetszik egy széles körû és általános »kölcsönös megfontoláson alapuló
egyensúlyi állapot« (»reflective equilibrium«) kialakítására van szükség. Ez lényegében
a minél több »mérsékelt átfogó doktrína« (»reasonable comprehensive doctrine«), minél
több hívének, a »társadalmi igazságosság politikai koncepciójának« minél több alapértékére, alapelvére, céljára és normájára kiterjedô »átfedô konszenzusát« (»overlapping
consensus«) is jelenti egyben.
Az, hogy a »társadalmi igazságosság« lehetséges »politikai koncepciói« közül, melyik
mennyire alkalmas arra, hogy az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusával« a társadalom
által elfogadott politikai igazságossági koncepció szerepét betöltse, attól függ, hogy
melyik körül mennyire széles körû, és mennyire általános »átfedô konszenzust« lehet
kialakítani. Nyilvánvaló: minél több doktrína, minél több híve, minél több részét fogadja el az adott »politikai szintû igazságossági koncepciónak«, annál alkalmasabb az
adott koncepció a »társadalmi stabilitás« (20.2.§) megteremtésére és arra, hogy a társadalom egészének a közös és nyilvános politikai szintû igazságossági koncepciójaként
funkcionáljon. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« ebben
rejlik a legnagyobb erôssége, más lehetséges politikai szintû igazságossági koncepciókhoz képest. Ezt ugyanis, Rawls a többi lehetséges és ismert igazságossági koncepció
egyes problémáinak és bizonyos hibáinak az azonosítását és elemzését követôen, kifejezetten a minél szélesebb körû és minél általánosabb »átfedô konszenzus« létrehozásának a céljával dolgozta ki. Ezzel szemben számos más ismert politikai szintû igazságossági koncepció valamely átfogó doktrína – jellegzetesen valamely haszonelvû,
utilitarista doktrína – politikai szintre vonatkozó alkalmazását jelenti.

N

AGYOT TÉVED AZ, AKI AZT HISZI, VAGY AZT VÁRJA EL, HOGY MINDEN
POLITIKAI KÉRDÉSBEN TELJES EGYETÉRTÉS ALAKULJON KI. EZ IRREÁLIS

ÉS TÚLZÓ ELVÁRÁS LENNE. A praktikus és reálisan megvalósítható cél az, hogy ha
teljes egyetértés nem is alakítható ki, legalább a legfontosabb, a társadalmat leginkább
megosztó ellentéteket mérsékeljük és szûkítsük; különösen a lényegi alkotmányos kérdéseket (»constitutinal essentials«) (14.6.§; 15.§) érintô ellentétek tekintetében. Miért
van kiemelt szerepe a »lényegi alkotmányos kérdéseknek«? Mint korábban írtuk (9.4.§)
az alkotmány elvben a legstabilabb és legállandóbb jogszabály, s épp ezért pontosan
azok a kérdések kell, hogy belekerüljenek, amelyek a társadalom stabilitása és a »szabad
emberhez méltó demokrácia« intézményes garanciái miatt a legfontosabbak és ezért kiemelt védelmet kell élvezzenek.
Ne feledjük, hogy egy »szabad emberhez méltó demokráciában«, az alkotmány a
legstabilabb és leginkább tiszteletben tartott jogszabály, amelyet csak igen ritkán és
igen indokolt esetben módosítanak. Pontosan azok a »társadalom alapvetô struktúráját«
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(9.§), és a társadalom mûködését alapvetôen érintô értékek, elvek és normák kerülnek
az alkotmányba, amelyet a választási ciklusonként változó aktuális politikai erôviszonyoktól függetleníteni kell, a társadalom és a »politikai szintû igazságossági koncepció«
stabilitása, a »szabad emberhez méltó demokrácia« védelme és a társadalom egészének
a jóléte és kiszámítható stabil fejlôdése szempontjából (20.2.§). Valójában az alkotmánynak, mint kiemelt és különleges helyzetû jogszabálynak ez az egyik fô funkciója
(9.4.§; 14.6.§; 20.2.§). Ezért van kiemelt szerepe a »lényegbeli alkotmányos kérdéseket« érintô ellentétek szûkítésének, összeegyeztetésének és alkotmányos szintû védelmet biztosító rögzítésének. Ilyenek például a következôk (14–15.§§):
(i) A hatalmi ágak szétválasztása, egymástól való függetlenítése, illetve az egymás
közötti hatalommegosztás, és a fékek és ellensúlyok megfelelô elrendezése a független törvényhozói, végrehajtói és ítélkezô (bírósági) hatalmi ágak között, valamint a többségi elv, és a többségi hatalomgyakorlás korlátjainak a felállítása, a
többség zsarnokságának a kivédése érdekében.
(ii) Minden egyes állampolgár tisztességesen egyenlô szabadságának, egyenlô jogainak,
esélyeinek és lehetôségeinek, valamint a jog és a törvények elôtti egyenlôségének a
rögzítése és garantálása oly módon, hogy azt a mindenkori többségnek is muszáj
legyen tiszteletben tartania.
(iii) Ide tartozik az lelkiismeret szabadsága, és ehhez kapcsolódóan a vallásgyakorlás
szabadsága, a gondolatok és a gondolatok kifejezésének a szabadsága, a szólásszabadság, a politikai részvételhez való azonos jogok és lehetôségek biztosítása, a társulás, az egyesülés és a gyülekezés szabadsága, a szavazati jog, és az egy ember
egy szavazat elve (ideértve a kampányfinanszírozás ehhez kapcsolódó korlátait,
az „egy pénz egy szavazat” állapota kialakulásának a kivédése érdekében), a jogbiztonság, és a hasonló politikai és egyéni szabadságjogok (14.3.§).
(iv) A »tisztességesen azonos esélyek és lehetôségek« (14.2.§), és a diszkrimináció bármely formájának kizárása.
(v) Az egyéni szabadság, a jogok és a lehetôségek valós értékét megôrzô és biztosító
garanciák és társadalmi, gazdasági igazságossági elvek (15.1.§).
A késôbbiekben, az »igazságosság elveinek« részletezésekor (14.§) ezekre a különbözô
generációs egyéni és politikai szabadságjogokra, és igazságossági elvekre, és ezek egységes rendszerként való mûködéséére (14.7–14.11.§§), továbbá az ezek közötti prioritási rend kérdéseire (14.8.§; 15.1.§) részletesen kitérünk (14–15.§§) Itt arra a lényegi kérdésre akarjuk felhívni a figyelmet, hogy ha, és amennyiben, az »átfogó doktrínák
átfedô konszenzusával« elfogadott »politikai szintû igazságossági koncepció« mentén
egy társadalom el tudja érni azt, hogy legalább ezekben a »lényegi alkotmányos kérdésekben« (»constitutional essentials«) kellô mértékben leszûkíthetôk legyenek az egyes
politikai nézetek, átfogó doktrínák és nézetrendszerek és képviselôik közötti ellentétek,
annak már önmagában felmérhetetlenül nagy jelentôsége van a társadalom stabil, kiszámítható jövôje és fejlôdése szempontjából (20–21.§§, 23.§). Mindaddig, amíg a
»lényegi alkotmányos kérdésekben« megvan a megfelelô egyetértés és konszenzus, de
legalábbis nem túl nagyok az ellentétek, addig megvan a remény arra, hogy a »szabad
és egyenlô polgárok« közötti, »tisztességes és igazságos feltételrendszer« szerinti »politikai
és társadalmi együttmûködés«, amely nem más, mint a »szabad emberhez méltó demok-

500

12.§ A NYILVÁNOS INDOKLÁS, A REFLEKTÍV EQUILIBRIUM…

rácia«, és a »polgárok szabadsága, jogai és lehetôségei valós értékének a megôrzése«
megvalósuljon.
Ez sajnos megfordítva is igaz: a tisztességtelen hatalom egy »szabad emberhez nem
méltó demokráciában« épp az alkotmány gyakori, s az éppen aktuális rendkívül rövidtávú
hatalmi, politikai érdekeinek megfelelô ötletszerû és ad hoc módosítgatásával súlyos társadalmi és erkölcsi károkat okozó dolgokat közöl és tesz a társadalom egészével, például:
(i) A legfontosabbnak és legstabilabbnak hitt, s közös kiindulási pontnak, morális viszonyítási rendszernek számító, addig elfogadott értékek, elvek és normák sem
számítanak a tisztességtelen hatalom számára, mindent relatívvá, mindent megkérdôjelezhetôvé tesz, s minden átírható és módosítható.
(ii) Ha még ezek az alapvetô, és korábban társadalmi konszenzussal elfogadott, morális viszonyítási rendszert jelentô értékek, elvek és normák sincsenek biztonságban, akkor valójában semmilyen érték, elv és norma sincs biztonságban; sôt semmi
és senki sincs biztonságban.
(iii) A tisztességtelen hatalom lényegében megkérdôjelez, relatívvá tesz, aláás vagy
megszüntet minden olyan értéket, elvet, normát és morális zsinórmértéket, amely
alapján a társadalom a – társadalom által megbízott és eltartott – hatalommal
szemben számonkérhetô elvárásokat fogalmazhatna meg; mert, amikor a társadalom éppen egy eddig még stabil kiindulópontnak hitt érték vagy elv alapján elvárásokat fogalmazna meg (az általa megbízott és eltartott hatalommal szemben),
akkor a tisztességtelen hatalom gyorsan és ad hoc módon átírja azokat a szabályokat, amelyek viszonyítási pontot jelenthettek volna a hatalom elszámoltathatósága szempontjából.
(iv) Lényegében eltûntetik az összes olyan „kályhát a sarokból”, amelytôl, mint stabil
ponttól ki lehetne indulni, vagy amihez vissza lehetne térni. Ezzel nemcsak a tisztességtelen – és a morálisan megalapozott elvárásoktól, és a számonkérés elôl bujkáló, menekülô –, s tulajdonképpen gyáva, de erôszakos hatalommal szembeni
elvárások megfogalmazását, és a hatalom elszámoltathatóságát számolják fel; valójában megszüntetik, felszámolják a tisztességes és érdemi párbeszéd lehetôségét,
a »nyilvános indoklás és érvelés« közös alapjait, elôfeltételeit, premisszáit és lehetôségét; s súlyosan felerôsítik a társadalom megosztottságát. A jó hír az, hogy ez
csak addig mûködik, amíg a társadalom tagjai elfogadják, hogy a tisztességtelen
hatalom által tudatosan és folyamatosan, „menetközben változtatott, átírt játékszabályok szerint játsszanak”; s amíg elfogadják, hogy a tisztességtelen hatalom
által kreált „újbeszél” új nyelven, „átértelmezett, és új jelentésû szavaival, fogalomkészletével” fejezzék ki magukat; és mindaddig, amíg a társadalom tagjai e
tisztességtelen manipuláció kivédésére vissza nem veszik a szavaikat, fogalmaikat
és azok valódi jelentését, és az „új nyelv és újbeszél” elvetését követôen el nem
kezdenek egymással egy, a szavak és a fogalmak valódi jelentéseit hordozó valódi
nyelven, egy érdemi párbeszédet az »átfedô konszenzus«, és egy közös társadalmi
igazságossági politikai koncepció kialakítására. Ez az, amivel egy olyan széles
körû új társadalmi közmegegyezést tudnak kialakítani a polgárok, amely mögött
felsorakoztatható a társadalom jelentôs része, felszámolható a társadalom mesterséges és manipulált megosztottsága, s amely révén világossá válik, hogy a tisztes-
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ségtelen hatalom (már rég) elvesztette a »morális legitimációját« (13.3.§; 19.2.§).
Ha sikerül megteremteni a »társadalmi igazságosság politikai koncepciójával« kapcsolatos »átfedô konszenzust«, azaz egy széles körû társadalmi összefogást az igazságosság, tehát tisztességesség valamilyen alkalmas politikai koncepciója mentén,
akkor a tisztességtelen hatalom légüres térbe kerül, majd elôbb utóbb – mint a
történelem során eddig még minden tisztességtelen hatalom – a »morális legitimációjának« elvesztését követôen, megbukik.
(v) Végezetül azt a technikai szempontot sem szabad elfelejteni, hogy a jogszabályok
hierarchiája miatt minden jogszabály meg kell feleljen az alkotmányban foglaltaknak. Ezért az alkotmány módosítása, rengeteg alacsonyabb rendû jogszabály
folyamatos módosulását vonja maga után, így az alkotmány gyakori módosítgatásával a tisztességtelen hatalom lényegében a jogrend, mint az egyik legfôbb közjó
(23.§) és a jogbiztonság egészét ássa alá, és rendíti meg.

R

EMÉLHETÔEN NYILVÁNVALÓVÁ VÁLT, HOGY A »NYILVÁNOS INDOKLÁS« LEGFÔBB CÉLJA , HOGY SEGÍTSEN MEGÔRIZNI A HATÉKONY DEMOKRATIKUS

TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉST,

mégpedig a szabad és egyenlô polgárok közötti
kölcsönös tiszteletre és »viszonosságra (reciprocitásra)« (5.3.§) alapozva. Ebben a társadalmi, politikai szinten megjelenô, és az igazságosság politikai koncepciójával kapcsolatos
vitás kérdéseknek a »nyilvános indoklás« (»public justification«) koncepciója szerinti folyamatos kezelése, rendezése nagy szerepet játszik. Ez azonban csak akkor mûködik, ha
legalább a »közös morális viszonyítási pontokat«, illetôleg az ezeket nagyrészt rögzítô »lényegi alkotmányos kérdéseket, pontokat« tekintve a vélemények nagyjából megegyeznek;
azaz létezik egyáltalán az a »közös morális és alkotmányos viszonyítási rendszer és értékrendszer«, amelybôl kiindulva, vagy amelyhez visszanyúlva, vagy amelyre hivatkozva közelíthetôk az álláspontok a vitás kérdésekben és sikerül a konfliktusok feloldása.
Ha ez, a közös és nyilvános kiindulási pontokra vonatkozó egyetértés felborul, akkor
a társadalom igen nehéz helyzetbe kerül, ugyanis megszûnik az a közös alap, amely
az egyre növekvô megosztottság és konfliktusok mérsékléséhez, a vélemények közelítéséhez szükséges párbeszéd és megegyezés közös kiindulási pontjait jelentheti. Ilyen
helyzetekben a politikai filozófia egyik fontos feladata, hogy az absztrakciós szint, és
az általánosítási szint növelésével megpróbáljon visszább nyúlni és egy magasabb elvonatkoztatási szinten találni közös kiindulási pontokat, amelyre építve ki lehet dolgozni, és ki lehet alakítani olyan igazságossági koncepciókat, amely a fennálló súlyos
véleményeltéréseket és ellentéteket mérsékeli, szûkíti. Ezzel a módszerrel (azaz a magasabb elvonatkoztatási szintekre való visszanyúlással, e szinteken lévô közös kiindulási
pontokról való újraindulással) lehet újraépíteni a társadalmi közmegegyezést és az igazságosság politikai koncepcióját (3.§).
Mint fentebb írtuk, a »szabad emberhez nem méltó demokráciákban« az alkotmány
és a törvények folyamatos, ad hoc jellegû, önkényes módosítgatásaival a tisztességtelen
hatalom – miközben szándékosan demonstrálja, hogy ô „még ezt is megteheti, ha
akarja” – akarva vagy akaratlanul pontosan folyamatosan ezt a »közös morális viszonyítási rendszert« ássa alá és rombolja. A tisztességtelen hatalom öncélú, felelôtlen,
tisztességtelen, primitív és barbár hatalomtechnikai megfontolásai szempontjából ez
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persze – mint társadalmat, a társadalmi bizalmat és a közerkölcsöket romboló hatalomtechnikai eszköz – megfelel az »oszd meg és uralkodj« közhelyszerû, kocsmapolitikai
szintû bölcsességnek. A probléma az, hogy a tisztességtelen hatalom a regnálásánál
hosszabb távra szólóan rombolja le a társadalom erkölcseit, mélyíti el a társadalom
megosztottságát, és súlyosbítja a társadalmi konfliktusokat, továbbá folyamatosan rombolja a legfontosabb társadalmi, gazdasági erôforrást és tôkefajtát, a társadalmi bizalmat és az »együttmûködési erényeket« (23.§)

T

ANULSÁGOS, HA ÖSSZEHASONLÍTANI A »NYILVÁNOS INDOKLÁS« KONCEPCIÓJA MENTÉN IS AZ »IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG POLITIKAI

KONCEPCIÓJÁNAK« ÉS A TÖBBI »ÁTFOGÓ DOKTRÍNÁNAK« AZ ELTÉRÔ MEGKÖZE-

LÍTÉSEIT a társadalmi igazságosság politikai koncepciójával, illetôleg a társadalom egé-

szét érintô politikai kérdésekkel kapcsolatosan. A kétféle megközelítés közötti különbség,
ugyanis jól megvilágítja a kifejezetten »politikai szintû igazságossági koncepció« céljára
kidolgozott5 »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepció« jelentôségét a »társadalmi stabilitás« szempontjából és a megközelítések közti lényegi különbséget.
(i) Az »átfogó, vallási, filozófiai, erkölcsfilozófiai doktrínák« (és képviselôik) egy, a
társadalom egészét érintô, társadalmi igazságossági kérdésben elôször is megpróbálják megvizsgálni, hogy melyik álláspont, javaslat, vagy érv az, ami az ô konkrét
átfogó – liberális, utilitáriánus, racionális intuíción alapuló, erkölcsfilozófiai vagy

5

Ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor nem a „kidolgozott”, hanem az „átdolgozott” szót kellett
volna használnunk. Korábban utaltunk rá, hogy Rawls eredeti szándéka is az volt, hogy egy olyan
»társadalmi igazságosság elméletet« dolgozzon ki, és tegyen közzé az 1971-ben megjelent A Theory
of Justice-ban, amely meghaladja az addig ismert, és fôáramúnak számító »társadalmi igazságossági
elméleteket«, különös tekintettel az utilitarizmus (haszonelvûség) bármelyik verziójára és a perfekcionista
elméletekre. Csakhogy, a késôbbiekben ráeszmélt, hogy a koncepció »stabilitása« (megvalósíthatósága,
fenntarthatósága) (20.2.§) szempontjából egy fundamentális hibát és belsô ellentmondást tartalmazott
A Theory of Justice-ban kifejtett »igazságosság mint tisztességesség« koncepció. Nevezetesen: akaratlanul, de ô maga is egy »átfogó doktrínát« írt le eredetileg, amelyet, mint bármely más »átfogó doktrínát«
»a világnézetek és átfogó doktrínák pluralizmusának a ténye«, és az »elnyomás ténye« miatt nem lehet
a társadalom egészére a »társadalmi stabilitást« biztosító módon és elnyomás nélkül ráterjeszteni.
(RAWLS, 2005.) Az elsôként 1993-ban megjelent Political Liberalism címû mûvében, majd a 2001ben megjelent Justice as Fairness: A Restatement címû mûvében ezt a saját maga által felfedezett
hibát, és ellentmondást próbálta korrigálni. E mûvek már a »Justice as Fairness«, azaz az »igazságosság
mint tisztességesség« kifejezetten »politikai igazsági koncepcióvá« leszûkített verzióját és egy teljesen
más, valóban mûködôképes »társadalmi stabilitási koncepciót« tartalmaznak. (WHEITMAN, 2010.)
Mi ez utóbbi, »politikai szintû« »igazságosság mint tisztességesség« koncepciót, s ezt a »stabilitási« feltételrendszert (20.2.§) ismertetjük mindvégig, nem pedig az eredeti A Theory of Justice szerinti »átfogó
doktrínát« és »stabilitási koncepciót«. Ez a fajta probléma, illetve a Justice as Fairness koncepció változása az, ami miatt mindvégig az egész írásban hangsúlyozzuk, hogy az igazságosság politikai koncepciójáról beszélünk. Mint az írás legelején kifejtettük: a politikai szónak itt az a lényege, hogy azt
fejezi ki, hogy a koncepció nem az emberi lét minden területére vonatkozik (azaz: politikai koncepció
= nem átfogó doktrína), hanem, csak és kizárólag a »politika felségterületére« (20.3.§), azaz a társadalom egészének a szintjén értelmezhetô politikai szintre, a »társadalom alapvetô struktúrájára« és a
»háttérigazságosságra« (9.§).
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vallási – doktrínájuk szempontjából, illetôleg tanai szerint igaz. Az a „jó” és elfogadható javaslat, álláspont, illetôleg érv, ami az ô tanaik szerinti igazságot tartalmazza. (RAWLS, 2001.)
(ii) Az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója«
egyetlen egy átfogó filozófiai, erkölcsfilozófiai vagy vallási doktrínát sem minôsít:
nem veti el egyiket sem, nem veszi át egyiket sem és nem is jelenti ki egyikrôl sem,
hogy elfogadja, vagy hogy hamis lenne, vagy igaz lenne. Ez a politikai koncepció
teljes mértékben elfogadja viszont azt, hogy bármelyik »átfogó doktrína« – legyen
az bármelyik liberális, utilitáriánus vagy racionális intuíción alapuló, vagy vallási
doktrína – lényegi és elválaszthatatlan része, hogy keresi a vallási, filozófiai vagy
erkölcsi igazságot.
(iii) Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« nem minôsíti sem pozitív,
sem negatív módon egyik »átfogó doktrína« igazságát és tanait sem, viszont megpróbálja félretenni, kikerülni – a társadalom egészét érintô politikai szintû igazságosság
kérdéseiben – a társadalom különbözô csoportjai, azaz részei által vallott, különbözô
»átfogó filozófiai, erkölcsfilozófiai és vallási doktrínák« és tanaik közötti régóta, esetenként évszázadok óta fennálló, sok esetben feloldhatatlan ellentéteket. Éppen ezért,
az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, nemcsak nem foglal állást
egyetlen egy »átfogó doktrína« tanainak igazát és igazságát tekintve sem, de gondosan
igyekszik elkerülni az, hogy bármelyik »átfogó doktrína« konkrét, arra a doktrínára
specifikus tanokra, hitekre és igazságokra építsen, vagy ilyenekbôl építkezzen. Miért?
Azért, mert ha ezt a hibát elkövetné, a politikai igazságosság szintjén, akkor automatikusan beemelné és beépítené magába mindazokat a különbözô »átfogó doktrínák« igazságai, hittételei és tanai között évszázadok óta fennálló és feloldhatatlan
ellentéteket, amely ellentétek áthidalása, megkerülése a politikai igazságosság koncepciójának elsôdleges célja és feladata, a »jó okok miatti« társadalmi egység, a társadalmi béke, és a »társadalmi igazságosság politikai koncepciójának« a »jó okok miatti stabilitása« (21.§) érdekében. Miért? Azért mert az egyes »átfogó doktrínák«
igazságairól, igazáról és hiteirôl szóló vitákat nem az »igazságosság politikai koncepciójának« a szintjén kell lefolytatni, és nem e koncepción belül kell replikálni. Vélhetôen egyik »átfogó – liberális, nem liberális, vallási, erkölcsi doktrína« sem szorul
rá arra, hogy helyette, az ô igazságát illetôen pont az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« tegyen igazat (az igazságot, mint olyat érintô évszázadok
óta fennálló vitákba és hitvitákban). Az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója« a lehetô leghatározottabban elzárkózik attól, hogy bármely »átfogó
doktrína« igazsága mellett, vagy ellen állást foglaljon. Azért, mert ebben látja a társadalmi igazságosság, a társadalmi béke és stabilitás elsôdleges és legalapvetôbb elôfeltételét (20–21.§§).
Fontos azt is érteni, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«,
miközben egyetlen »átfogó doktrína« tanait sem használja fel, mégis úgy építkezik a
demokratikus társadalmak kultúrájában és hagyományaiban jelenlévô és ismert eszmékbôl (4.§), hogy maga az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«
minden jelentôs átfogó doktrína által, az adott doktrína tanai alapján elfogadható legyen. Ha az egyes »átfogó doktrínák« a saját tanaik alapján elfogadják az »igazságosság
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mint tisztességesség politikai koncepcióját«, mint egy, a tanaikkal kompatibilis politikai
modult beépítik saját tanaik közé, akkor jön létre az »átfogó doktrínák közötti átfedô
konszenzus«, ami a társadalmi igazságosság »jó okok miatti stabilitásának« a kulcsa
(21.§).
Ezt a célt az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« a »nyilvános
indoklás« koncepciójának egy, az »átfogó doktrínáktól« eltérô, és másfajta felhasználásával és alkalmazásával próbálja meg elérni. Az »igazságosság politikai koncepciója«
nem az egyes tanok, vélemények vagy javaslatok, igaz vagy hamis mivoltáról nyilatkozik,
hanem ehelyett megpróbálja a társadalmi megosztottságot okozó politikai konfliktusokat
moderálni; ha kell, akkor az absztrakció magasabb szintjére lépve, a közösen elfogadható kiindulási pontokat megtalálni; és közösen elfogadható kiindulási pontként a polgárok társadalmi együttmûködésének a tisztességes feltételrendszerét specifikálni. Ezt
a célt úgy próbáljuk meg elérni, hogy a »nyilvános indokláshoz« szükséges, közös és
nyilvános kiindulási pontokhoz megpróbálunk olyan, a társadalom politikai kultúrájában jelenlévô alapvetô eszméket találni, amelyek esetében elvárható, hogy minden tisztességes, jószándékú és racionális polgár a saját világnézete és saját doktrínáinak a
tanai alapján elfogadjon kiindulási pontnak. Ilyen alapvetô eszmék lehetnek például:
a »társadalmi együttmûködés«, vagy a »társadalom, mint a polgárok társadalmi
együttmûködésének a tisztességes rendszere«, (5.§) vagy a »polgárok, mint a társadalmi
együttmûködésben résztvevô szabad és egyenlô személyek« (6.§).

M

INT AZT KORÁBBAN KIFEJTETTÜK

(4.2.§; 5.4.§; 6.4.§), NEM AZ AZ EL-

VÁRÁSUNK, S NEM AZ A SIKER KRITIKUS FELTÉTELE, HOGY MINDIG, MIN-

DENKI, MINDENBEN MARADÉKTALANUL ÉRTSEN EGYET. Az »igazságosság mint tisz-

tességesség politikai koncepciója« szempontjából az a kritikus feltétel, hogy minél több
mérsékelt és tisztességes »átfogó doktrína« (»reasonable comprehensive doctrine«), lehetôség
szerint minél több kiindulási pontban értsen egyet – a saját tanai alapján; mégpedig a
tényleges tanai alapján, nem pedig a tévesen ismert vagy félreértelmezett tanai alapján
(21.§). Fontos, hogy alapvetôen a mérsékelt, tisztességes és elfogadható »átfogó doktrínákról« beszélünk, nem pedig minden létezô és akármilyen doktrínáról, ideértve a különbözô szélsôséges, netán egyenesen ôrült doktrínákat, de ideértve a mérsékelt doktrínák
szélsôséges, netán elvakult, vagy ôrült, vagy szélsôséges, doktriner képviselôit.
Ha sikerül elérni azt a célt, hogy a legkülönbözôbb mérsékelt doktrínák mérsékelt
és tisztességes képviselôi a saját világnézetük, és a saját doktrínájuk valódi tanai alapján
elfogadjanak bizonyos, a társadalom politikai kultúrájában és hagyományaiban jelenlévô alapvetô eszméket, amelyekre – mint közös és nyilvános kiindulási pontokra és
morális viszonyítási rendszerre – rá lehet építeni a társadalmi igazságosság közös és
nyilvános politikai koncepcióját – akkor beszélhetünk »átfedô konszenzusról«, pontosabban az »átfogó doktrínák közötti átfedô konszenzusról« (12.3.§; 21.§) Ha létrejön
ez az »átfedô konszenzus« – elsôként legalább a közös kiindulási pontokat jelentô alapvetô eszmék tekintetében –, akkor lehet ezekre ráépíteni, és elfogadni a »nyilvános indoklás és érvelés« eszközét felhasználva az »igazságosság politikai koncepcióját«; amely,
ha ily módon jön létre, akkor beszélhetünk »reflective equilibriumról«, amelyet talán
leginkább a »érvekkel alátámasztott és kölcsönös megfontoláson alapuló egyensúlyi ál-
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lapot« kifejezés (mint megfontolt és végiggondolt konszenzussal kialakult egyensúlyi állapot) fejez ki a legjobban (12.2.§).
A »reflective equilibrium«, tehát az »átfedô konszenzussal« elfogadott közös kiindulási pontokat jelentô alapeszmékre ráépülô »politikai igazságossági koncepcióra« vonatkozóan alakul ki a polgárokban (12.2.§); mégpedig olyan módon, hogy (a) a különbözô doktrínák képviselôi az »átfedô konszenzussal« elfogadott közös pontokból
kiindulva; (b) a »nyilvános indoklás és érvelés« eszközét felhasználva a saját belsô meggyôzôdéseikkel, alapelveikkel saját magukban is és egymással is ütköztetik a javasolt
igazságossági elveket; (c) s részben egy belsô gondolkodási folyamat, részben pedig
egy egymással történô iteratív egyeztetés során kialakul bennük és köztük az igazságossági elvek egy olyan csomagja és értelmezése, amely a legtöbb fél belsô meggyôzôdéseivel is egyezik (12.2.§); (d) s ennek a belsô összeegyeztetésnek, gondolkodásnak,
plusz az egymással való egyeztetési folyamatnak a végére lényegében meghatározzák a
»társadalmi igazságosság politikai koncepcióját«.
Az az érdekesség történik ilyenkor, hogy az egyes – merôben eltérô átfogó nézeteket
valló polgárok – úgy tudják saját belsô meggyôzôdéseikkel összeegyeztetni – ugyanazt
az egyetlen – »politikai szintû igazságossági koncepciót«, hogy közben az egyes felek
belsô meggyôzôdései akár antagonisztikusan is eltérôk lehetnek. A »társadalmi igazságosság politikai koncepciója«, ilyen módon szintén az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusával«, pontosabban, az eltérô belsô meggyôzôdésû, világnézetû, eltérô elveket
értékeket valló személyek közötti »átfedô konszenzussal« jön létre. Ez akkor, és csakis
akkor tud megvalósulni, ha (a) a társadalom demokratikus hagyományaiban kultúrájában régóta jelenlévô eszmékbôl épül fel a »politikai szintû igazságossági koncepció«;
(b) amely önálló, és szigorúan független minden »átfogó doktrínától«; (c) s kizárólagosan csak a »politika felségterületére« (4.§; 20.3.§) korlátozódik, és kizárólag erre a politikai szintre vonatkozik (21.§).
A »reflective equilibrium« lényegében egy »érvekkel alátámasztott, kölcsönös megfontoláson alapuló egyensúlyi állapot«, amely egyrészt az egyének belsô meggyôzôdései
és a közös és nyilvános politikai igazságossági koncepció elvei között; másrészt az eltérô
elveket, értékeket valló felek között alakul ki – a közös politikai szintû igazságossági
koncepció értékeit, elveit és normáit illetôen (12.2.§).
Ez egy érvelésen, önreflexión és megfontoláson alapuló egyensúlyi állapot. Az »érvekkel való alátámasztottság«, a »kölcsönös megfontolás«, az önreflexió és a nyitott gondolkodás egyben azt a követelményt is jelenti, amely lényegileg különbözteti meg a
»nyilvános indoklást« egy egyszerû megegyezéstôl. »Kölcsönös megfontolás«, mint
olyan, ha úgy vesszük az egyszerû megegyezés esetében is valószínûsíthetôen jelen van.
A »nyilvános indoklás« esetében azonban a »kölcsönös megfontolás« lényegileg is többet jelent: afféle közös „problémamegoldó”, „konszenzuskeresô” tanácskozást (»deliberation«) is ki akar fejezni. Ráadásul egy nyitott, közös gondolkodási és önreflexiós folyamatról is szó van: nem az a cél, hogy mindenki, bármi áron megpróbálja érvényre
juttatni a saját meggyôzôdését, hanem az, hogy a »közös morális viszonyítási rendszert«
jelentô kiindulási pontoktól elindulva, arra ráépítve, részben a javasolt, részben a nyitott
elmével és szívvel történô együttgondolkodás során felszínre kerülô, s közösen elfogadhatónak tûnô »politikai igazságossági elveket« ki-ki megpróbálja összhangba hozni és
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összeegyeztetni a saját belsô meggyôzôdésével. Fontos azonban észben tartani, hogy
ilyenkor nem az emberi élet és a világ összes elképzelhetô ügyével és értékével, erényével, elvével és normájával kapcsolatos kérdésekrôl van szó, hanem kifejezetten csak a
társadalom egészét érintô, a »politika felségterületén belüli« (4.§; 20.3.§), azaz a »társadalom alapvetô struktúráját«, és a »háttérigazságosságot« (9.§) érintô közügyekre vonatkozó legfontosabb »lényegi alkotmányos kérdéseket« (14–15.§§), és fontosnak tartott politikai kérdéseket illetôen kell kinek-kinek dûlôre jutni – részben saját magában,
a saját belsô meggyôzôdéseit illetôen, részben a többiekkel. Ha ez a folyamat sikeresen
végbemegy, akkor végül létrejön a különbözô nézeteket, értékeket, elveket valló, eltérô
világnézetû polgárok »átfedô konszenzusa« az »igazságosság politikai koncepciójáról«,
és annak legfontosabb értékeirôl, elveirôl és normáiról.6
Megjegyezzük, hogy azt a követelményt, hogy a »társadalmi igazságosság politikai szintû
koncepciója« önálló és független legyen bármely »átfogó doktrínától«, viszont kompatibilis
legyen minden jelentôs és »mérsékelt átfogó doktrína« tanaival, úgy is fel lehet fogni, mintha
az állam és egyház szétválasztása régóta ismert elvének, egyfajta átértelmezése, újradefiniálása, illetve kiterjesztése, általánosítása lenne; a lelkiismeret szabadságával (14.§) és az
»átfogó doktrínák méltánylandó pluralizmusának a tényével« (12.4.§) összefüggésben. A különbség annyi, hogy ebben az esetben nem az egyházi, vallási ügyeknek az állami ügyektôl
való elkülönítése történik, hanem az összes »átfogó liberális, vallási, erkölcsi doktrínának«
az »igazságosság politikai koncepciójától« való elválasztása és elkülönítése történik. Miért
szükséges a szekularizáció klasszikus elvének ilyen irányú átértelmezése, kiterjesztése?
Azért, mert amíg egy-egy »átfogó doktrína« tanait a társadalom polgárainak egy-egy része
követi, vallja, hiszi; addig a »társadalmi igazságosság politikai koncepciója« a társadalom
egészének és minden egyes polgárnak az életét, életkörülményeit szabályozza és határozza
meg fundamentálisan és kikerülhetetlen módon – ráadásul mindig, minden esetben az államhatalom felhasználásán keresztül. E tekintetben egyáltalán nem az az alapvetô kérdés,
hogy egy, a társadalom egészére vonatkozó, és hegemónná tett doktrína vallási vagy nem
vallási doktrína-e; hanem az, hogy átfogó doktrína-e, vagy valóban szigorúan csak a »politika felségterületére« korlátozott, »politikai szintû igazságossági koncepcióról« van-e szó.
Ennek az értelmezéséhez érdemes végiggondolni pár dolgot az állam és az egyház
szétválasztásával kapcsolatosan. Az állam és az egyház szétválasztásának az elve esetében rendszerint nem foglalkozott senki azzal a problémával, hogy mégis milyen igazságossági koncepciót vagy milyen filozófiai doktrínát képvisel az egyháztól elválasztott
állam; s mintha magától értetôdônek vették volna, hogy ha az egyház és a »politika felségterülete« elkülönítésre kerül, akkor az „egyháztalanított”, „vallástalanított” állam,
majd biztosan jól, igazságosan, tehát tisztességesen fog mûködni. Számos alkalommal
bebizonyosodott, hogy ugyan sok problémát sikerült eliminálni az állam és az egyház
szétválasztásával (pl. az inkvizíció kegyetlenkedéseit sikerült eliminálni a társadalmak
életébôl); azonban a „vallástalanított”, „egyháztalanított” állam egyáltalán nem biztos,
hogy jól, igazságosan, tisztességesen mûködik; továbbá ha az »átfogó vallási doktrínák«
helyére más, »átfogó liberális, kommunista vagy egyéb doktrína« lép, akkor újra meg6

A társadalmi párbeszédnek és a politikai mûködésnek az ilyen féle gyakorlatát takarja bizonyos írásokban a »deliberative democracy« kifejezés.
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ismétlôdnek azok az elnyomással kapcsolatos súlyos bûnök és gonoszságok, amelyek
miatt eredetileg felvetôdött az állam és az egyház szétválasztásának a gondolata. A történelmi tapasztalatok és tények bizonyítják, hogy a társadalmi béke és stabilitás nem
csak akkor rendült meg, amikor például a középkorban, vagy a vallásháborúk korában,
egy-egy vallás átfogó, és az emberi lét minden aspektusára elôírásokat tartalmazó tanait
próbálták meg az államhatalom, azaz az »állam mint erôszakszervezet« eszközeit is
bevetve egyeduralkodóvá tenni. Pontosan ugyanolyan elnyomásba torkollott minden
esetben az is, amikor valamilyen, egyáltalán nem vallásos filozófiai vagy világnézeti
irányzat átfogó tanait próbálták meg egy-egy társadalomban kizárólagossá és egyeduralkodóvá tenni. Erre példa a jakobinus diktatúra, a nácizmus vagy a kommunista
diktatúrák, és az ismertté vált államszocialista rezsimek. Valójában egyetlen »átfogó
doktrína« értékei, elvei és normái alapján sem teremthetô meg a társadalmi egység; és
az elképzelhetô „legeslegliberálisabb” »átfogó doktrína« tanait is csak súlyos elnyomás
árán lehetne kizárólagossá és egyeduralkodóvá tenni – mégpedig az »átfogó doktrínák
pluralizmusának a ténye« és ennek következményei miatt (12.4.§).
A »mérsékelt, átfogó – vallási, liberális, nem liberális és erkölcsi – doktrínák« (7.3.§)
esetén a probléma soha nem az adott »mérsékelt átfogó doktrína« tanainak tartalmával,
hanem annak átfogó jellegével van, illetôleg az egyeduralkodásra, kizárólagosságra való
törekvéssel kapcsolatosan lép fel, ha fellép; bár ez utóbbi esetben kérdéses, hogy a 21.
században egy hegemóniára törekvô »átfogó doktrína« mérsékeltnek, mint „nem szélsôségesnek” tekinthetô-e egyáltalán (hisz az ilyen fajta egyeduralomra való törekvés,
valójában mások »lelkiismereti szabadsághoz való jogának« az egyoldalú megtagadását,
azaz »aszimmetrikus viszonyokra« való törekvést, azaz a »reciprocitás (viszonosság) elvének« (5.3.§) a megtagadását és semmibevételét jelzi).
Mindezekbôl következôen Rawls politikai igazságossággal kapcsolatos koncepciója,
annyiban értelmezi át, és annyiban generalizálja az eredeti szekularizációs elveket, hogy
nem egyszerûen az egyházat választja el az államtól, hanem valójában minden »átfogó
doktrína« államhatalomtól való elválasztásának a szükségességérôl és a »politika felségterületérôl« való kizárásáról beszél, függetlenül attól, hogy milyen típusú – liberális, nem
liberális vagy vallási – »átfogó doktrínáról« van-e szó. Ez – mint majd látni fogjuk – bármely »politikai szintû igazságossági koncepció stabilitásának«, valamint a stabil és fenntartható társadalmi békének az abszolút elôfeltétele, azaz alapvetô »stabilitási kritérium«
(20.2.§). (RAWLS, 2005; WHEITMAN, 2010; BROOKS és mtsai, 2015.)

N

EHOGY AZT HIGGYÜK, HOGY EGYES TANOK

»ÁTFOGÓ

DOKTRÍNA«-

SZERÛ UNIVERZALITÁSÁRA ÉS KIZÁRÓLAGOSSÁGÁRA TÖREKVÔ SZÉL-

SÔSÉGESSÉGRE A MAI MODERN VILÁGBAN NINCS PÉLDA .

Nehogy megzavarjon
minket az, hogy a fentiekben a középkori keresztény egyházat, a vallásháborúkat, a jakobinus diktatúrát és kommunista rezsimeket emlegettük. Sajnos sok olyan példát is
lehet találni, ami nagyon sok ország és társadalom életét teszi tönkre, és elsô ránézésre
szakmai és technokrata szempontoknak és érveknek tûnik mindaz, ami valójában a
dolog lényegét és logikai szerkezetét tekintve, egy-egy esetben inkább vallási fundamentalizmust, mintsem szakmát, tudományt vagy technokrata megközelítést jelent.
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Érdekes és elgondolkodtató mindaz, amit a Harvard Egyetem egyik professzora
Harvey Cox7 a Piac, mint isten (The Market as God) címû könyvében elemez és bemutat, azzal a mai modern világban megfigyelhetô jelenséggel kapcsolatosan, ahogyan
egyes – magukat alapvetôen liberálisként beállító – irányzatok a piac, a piaci mechanizmusok, és a piaci verseny tökéletességét már-már szinte vallásként hirdetik. Harvey
Cox elemzésében megfordítja Max Weber korabeli megközelítését, amelyben Weber
a vallást a közgazdaságtan prizmáján keresztül elemezte: ô a teológia prizmáján keresztül elemezi a piacra, és a piac alapvetô mechanizmusaira vonatkozó közgazdasági
tanokat, s a piac és a piaci mechanizmusok „bölcsességére” és szinte „mindenhatóságára” vonatkozó tételeket. Megállapítja, hogy egyesek a piacot, a versenyt olyan természetfeletti és transzcendentális tulajdonságokkal ruházzák fel, amilyen tulajdonságokkal a különbözô vallásokban csak az isten mindenhatósága, mindenütt jelenlévôsége
és mindentudása kapcsán lehet találkozni. (COX, 2016.)
Ha figyelmesen áttanulmányozzuk és végiggondoljuk a piacra és a piaci elosztási
mechanizmusokra, a piac erôire, a piac törvényeire vonatkozó tanokat, és azoknak a
megnyilvánulásait, akik ezeknek a tökéletességére hivatkoznak, arra kell rádöbbenjünk,
hogy egyes közgazdasági irányzatok valójában arról beszélnek, hogy a piac, mint olyan
(i) omnipotens (minden hatalommal felruházott), (ii) omniscient (minden tudás birtokosa) és (iii) omnipresent (mindenhol jelenlévô). Ilyen – egyszerre omnipotens, omniscient, omnipresent – tulajdonságokkal, például a keresztény vallásban, egyedül csak
isten rendelkezik.
Az omnipotencia fontos lényegi jellemzôje, hogy isten, aki omnipotens, képes a semmibôl valamit, a valamibôl pedig semmit csinálni. Például ilyen az eggyé válás, illetve
a kenyér és a bor misztériuma a keresztyén vallásban. A „piacisten” is kimeríthetetlen
kapacitással, s omnipotenciával rendelkezik az alkotás és munka, piaci javakká történô
átváltoztatásában és átlényegítésében. (COX, 2016.)
Az is fontos része a hitnek, hogy a mindenható (»omnipotent«), mindentudó (»omniscient«) és mindenütt jelenlévô (»omnipresent«) isten, így az új „piacvallás” istene a
„piacisten” ezen isteni tulajdonságai e hit tanai szerint ugyan valóban léteznek és jelen
vannak, de az emberi szem és az emberi értelem elôtt rejtve maradnak; részben az
ember bûnös mivolta, részben az isten emberi tudatot meghaladó, az érzékelés világából
kilépô transzcendens mivolta miatt. Ezért aztán azon se kell csodálkozzunk, ha a „piacistent” nem látjuk, nem érzékeljük, és nem tapasztaljuk, vagy ha néha nem azt érzékeljük, hogy a „piacisten” cselekedetei milyen jók, hanem azt, hogy mennyire pusztítók.
Ez a piaci fundamentalizmus tanai és hittételei szerint nem »piaci kudarc« (»market
failure«), merthogy – szerintük – a piac per definitionem tökéletes; s az, amit mi »piaci
kudarcnak« gondolunk, minden bizonnyal a „piacisten” egy nagyobb transzcendens
tervének a része. (COX, 1999.) És valóban, ha jól belegondolunk, tulajdonképpen
az, amit a piacról, a piaci erôkrôl, a piaci mechanizmusokról és a piac törvényeirôl nap
mint nap hallunk, nem ilyen implicit állításokat hordoz? A mindenható, mindentudó
és mindenütt jelenlévô piac, nem elégszik meg azzal, hogy csak egyes technikai szintû
kérdésekben hagyatkozzunk rá. Azok a piaci fundamentalisták, akik isten helyére a
7
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„piacistent” állítják, a piac mindenhatóságába vetett új „piachit” alapján olyan átfogó
reformokat javasolnak és erôltetnek, amelyek a társadalom egészét, annak összes polgára életét, életkörülményeit, igen mélyrehatóan, és esetenként igen súlyosan és negatívan érintik. (MIROWSKI, 2014.) A „piacvallás” félelmetes ellenfelévé vált az összes
ismert vallásnak, nem utolsósorban azért, mert a tradicionális vallások nem veszik észre,
vagy sokáig nem vették észre, hogy valójában egy új vallás, az új „piacvallás” mennyire
terjed a világban. (COX, 2016.)
Fontos tisztázni: nem általában a közgazdaságtannal, mint olyannal van a probléma.
A probléma azokkal a szélsôséges fundamentalistákkal van, akik az általános közgazdasági tételek egyes, például a piaci versenyre vonatkozó tételeit kiragadják, felnagyítják, míg más fontos közgazdaságtani tételeket például a tökéletes verseny korlátjaira,
az információhiányra, az információs aszimmetriára, a piaci kudarcokra és azok okaira
vonatkozók tételeket vagy azok következményeit teljesen ignorálják, vagy egyenest tagadják; s ily módon, egy szakmainak álcázott érvrendszerrel, szélsôséges fundamentalista módjára próbálják kizárólagossá és egyeduralkodóvá tenni az egyetlen üdvözítô
igazságnak feltüntetett, félig igaz, féltudáson alapuló, fél közgazdaságtani hittételeiket.
A problémát az jelenti, hogy valójában az ilyen „tudáson” alapuló reformok az emberi
élet minden területén kifejtik a hatásukat, a társadalom egészének mûködését, életét
átalakítják (MIROWSKI, 2014) – s tegyük hozzá: bármilyen erre való morális és egyéb
felhatalmazás nélkül. Ehhez olyan politikai filozófiai és elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdések tisztázása lenne szükséges, amely kérdések általában még
csak meg sem fogalmazódnak, és el sem hangoznak ilyenkor és amely kérdések eldöntése minden, csak nem egy bizonyos közgazdasági irányzat belterjes szakértôinek, az
econokrácia tagjainak a belsô szakmai magánügye; s amely kérdések ezen szakma alapján nem is válaszolhatók meg. (WEEKS, 2014.)
A piac hangulatának látnokai, jövendômondói és prófétái a piacisten misztériumának a
fôpapjai. Az ô intéseik ellen történô cselekvés a kiközösítés, a kiátkozás és akár a megátkozás kockázatával jár. Ha például manapság bármelyik kormány felbosszantja a piacot,
akkor azok, akik felelôsök e tiszteletlenségért, bûnhôdni és szenvedni fognak. A piacot
egyáltalán nem haragítja meg, sem a jövedelem-egyenlôtlenségek csökkenése, sem ezek
növekedése; nem örvendezik a cigaretta értékesítés ázsiai fiatalok körében történô rapid
expanziója láttán; s senki nem kérdôjelezheti meg az ô végsô mindentudását. Olyan, mint
Kálvin kifürkészhetetlen Istene: a piacisten mûködése misztérium, a „szemek elôl láthatatlan”, de végsô soron ô tud mindent a legjobban.
Harvey Cox: The Market as God (1999)

A „piacisten” nevében végigvitt, társadalmilag súlyos károkat okozó, úgynevezett „reformok” és „struktúraátalakítási programok” kapcsán gondoljunk például a korábbi
fejezetekben leírt öt különbözô módra, ahogyan a GDP bármi áron való növelése kifejezetten súlyos társadalmi károkat képes okozni (8.1.§, 8.2.§). (KLEIN, 2008;
UNDP, 2015.) Emlékeztetôül: a piac mindenhatóságába vetett fundamentalista hitre
visszavezethetô, s a bármilyen áron történô GDP-növelésre alapuló politikák, nem
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egyszerûen egyféle, hanem mindjárt ötféle módon is képesek tönkretenni egy-egy társadalmat. A ENSZ Human Development Program által beazonosított »ötféle kártékony GDP-növelés«:
(i) MUNKÁTLAN NÖVEKEDÉS (»jobless growth«) – azaz munkanélküliséget, állások
megszûnését okozó növekedés.
(ii) KÖNYÖRTELEN NÖVEKEDÉS (»ruthless growth«) – amely a társadalom széles
rétegeinek az elszegényedéséhez, a szegények, a bajbajutottak, a munkanélküliek,
a rokkantak, az idôsök magukra hagyásához vezet; (gondoljunk csak a piaci fundamentalisták kedvenc »sokk terápiáira«) (KLEIN, 2008).
(iii) NÉMA NÖVEKEDÉS (»voiceless growth«) – azaz a polgárok részvételét kizáró, az
ellenvélemények elhallgattatásával, a szólásszabadság korlátozásával és elnyomással megvalósítható növekedés.
(iv) GYÖKÉRTELEN NÖVEKEDÉS (»rootless growth«) – azaz a társadalom kultúrájától, hagyományaitól, szokásaitól és akár szükségleteitôl idegen, valahonnan importált, áttranszplantált reform modell.
(v) JÖVÔTLEN NÖVEKEDÉS (»futureless growth«) – azaz a természeti kincseket, a jövô
generációk életpálya-lehetôségeit aránytalanul korlátozó növekedés. (UNDP, 1996.)
Azért kell szembesülni a UNDP által beazonosított ötféle, kártékony GDP-növekedési
modellel, mert ezeknek a ténye is bizonyítja, hogy az új „piacvalláson” alapuló látszólag
technikai, technokrata és szakmai reformok egy igazi, valódi »átfogó vallási doktrínához« hasonlatosan a társadalom egészére, mindennapi mûködésének minden aspektusára, és a benne élô emberek egész létére, életkörülményeire kihatnak; s azok a széles
tömegek, akiknek az életfeltételeit egy-egy ilyen reform súlyosan tönkreteszi egy – szakmainak tûnô, de valójában a vallási hittételekkel azonos módon mûködô – meglehetôsen transzcendentális választ kapnak arra, hogy miért is kell türelemmel tûrjék sorsukat
és létfeltételeik, életük tönkretételét, egy absztrakt nagyobb jó, például a »megszemélyesülô gazdaság« „egészséges mûködése” érdekében. Ezek olyan típusú válaszok, amelyekre a mindenható, mindentudó és mindenütt jelenlévô isten, és a világban tapasztalható szörnyûségek közötti ellentmondás feloldására a vallások által adott teológiai
magyarázatokban látunk csak példát. (COX, 1999.)
Nem csak ezt látjuk. Az új „piacvallás” tételei alapján, a „piacisten” nevében bevezetett – állítólagosan liberális gazdaságpolitikai reformokat – egy igazi »átfogó vallási
doktrína« kizárólagosságra törekvéséhez hasonlatosan, sok esetben, és sok országban
csak masszív elnyomás, esetenként egyenesen katonai diktatúra bevezetésével lehetett
végrehajtani. Erre utal a UNDP »néma növekedés« kifejezése, de a korábban említett
Pinochet-féle Chile-reformok is ennek a példáját jelentik (10.5.§). (Chile’s Neoliberal
Health Reform: An Assessment and a Critique, 2008; STIGLITZ, 2003.)
Hogyan történhet meg, hogy az emberek és a társadalom jólétét ígérô liberálisnak
mondott gazdasági reformokat bármi áron, akár erôszak és elnyomás árán is, de mindenképp megpróbálják bevezetni? E furcsaság mögött vallási, teológiai jellegû ok is van:
a mindenható, mindentudó és mindenütt jelenlévô „piacisten”, vált az új „piacvallás”
fundamentalistáinak a tanai szerint a mindenek felett álló, mindent megelôzô elsôdleges
céllá. Gondoljunk csak arra, amikor például oktatási reform címén adott rezsim azon
küszködik, hogy a társadalom 20%-át, de a jövô társadalmának 100%-át kitevô fiatalok
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ne olyan dolgokat akarjanak tanulni, továbbtanulni, amiket tehetségük, képességeik és
természetes irányultságuk szerint szeretnének, hanem olyan dolgokat tanuljanak, amire
a megszemélyesülô – azaz a személy, mint olyan tulajdonságaival felruházott – gazdaságnak és munkaerôpiacnak állítólagosan szüksége van. Mi ez, ha nem a „piacisten” elsôdleges céllá való válása és az ember, mint olyan fölé helyezése?
Egy japán Zen mester egyszer azt mondta tanítványainak, amikor a halálos ágyán volt. –
Az életben egyetlen dolgot tanultam meg: mennyi az, ami elég. Ô valószínûleg nem találna
nyughelyet a „piacistennek” a templomában, akinek az elsô parancsolatja az, hogy ’Soha
nincs olyan, hogy elég’. Ahogy a mondások szerint a cápa elpusztul, amint befejezi az állandó
mozgást; az a piac, amelyik megszûnik terjeszkedni, meghal. Ha ez megtörténik, Nietzschének végül igaza lesz. Csak épp abban tévedett, hogy nem a megfelelô istenre gondolt.
Harvey Cox: The Market As God (1999)

V

ÉGEZETÜL: ÉRDEMES MÁSKÉPP IS VÉGIGGONDOLNI A

»NYILVÁNOS

IN-

DOKLÁS ÉS ÉRVELÉS« VALAMINT AZ »ÉRVEKKEL ALÁTÁMASZTOTTSÁG

KÖVETELMÉNYÉNEK« A LOGIKÁJÁT ÉS KÖVETKEZMÉNYEIT. A „másképp végiggondolás” alatt itt azt értjük, hogy a »nyilvános indoklás«, és az »érvekkel alátámasztottság követelménye« nem csak akkor jut érdekes szerephez, amikor az »igazságosság
politikai koncepcióját« akarjuk az »átfogó doktrínák«, és híveik által elfogadható közös
kiindulási pontokból elindulva létrehozni. Ezek akkor is fontosak, amikor már létezik
a »társadalmi igazságosság politikai koncepciója«, és annak értékei, alapelvei, céljai, és
normái szerint szabályozottan mûködik a társadalom.
Ilyenkor a »nyilvános indoklás«, és az »érvekkel való alátámasztottság követelménye« több más mellett azt is jelenti, hogy egy »szabad emberhez méltó demokráciában«
– amelynek mûködését, a »társadalom alapvetô struktúráját«, annak alapintézményeit
és a »háttérigazságosságot« az »átfedô konszenzussal« létrehozott »társadalmi igazságosság politikai koncepciója« szabályozza –, a közös ügyeket, politikai állásfoglalásokat
és a társadalom életét, körülményeit szabályozó jogszabályokat minden esetben az igazságosság – nyilvános, és mindenki által (nagyjából) ismert és elismert – politikai koncepciójának értékeire, elveire, céljaira és normáira visszavezetve »érvekkel alá kell támasztani«, és meg kell »nyilvánosan indokolni«. Például egy »szabad emberhez méltó
demokráciában« a hatalom azzal fejezi ki a polgárok személyének, méltóságának, és
autonómiájának, valamint általában is a demokráciának a tiszteletben tartását, hogy
minden esetben a közös, nyilvános és ismert »társadalmi igazságossági politikai koncepció« értékeire, alapelveire, normáira visszavezetett »érvekkel támasztja alá«, és »nyilvánosan indokolja« döntéseit, cselekvéseit és nem cselekvéseit. (FREEMAN, 2007.)
Ezzel szemben egy »szabad emberhez nem méltó demokráciában« a tisztességtelen
hatalom azzal fejezi ki azt, hogy nem tiszteli a polgárokat, és nem tartja tiszteletben
személyüket, méltóságukat, autonómiájukat és politikai autonómiájukat, hogy (i) vagy
egyáltalán nem is indokolja döntéseit, cselekvéseit és nem cselekvéseit; (ii) vagy ad hoc
módon elôrángatott, sem egymással, sem más korábbi mondásokkal, sem az igazságosság politikai koncepciójának értékeivel, elveivel, normáival különösebb összefüg-
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gésben nem lévô, érvnek tûnô és elvszerûnek tûnô mondásokkal indokolja döntéseit;
(iii) s mindezeket az (i) és (ii) alatti dolgokat úgy teszi, hogy közben még az igazságosság nyilvánosnak, közösnek és elfogadottnak hitt politikai koncepcióját is kénye
kedve szerint módosítgatja; például gyakori alkotmánymódosításokkal, vagy más
módon. Ezek mind annak a biztos jelei, hogy a hatalom tisztességtelen, továbbá, hogy
e tisztességtelen hatalom egyáltalán nem kezeli polgárként, és minimálisan sem tiszteli
a társadalom – egyébként ôt megbízó, és ôt eltartó – polgárait.
A »szabad emberhez méltó demokráciákban« a polgárok nem alattvalók. Ôk sem
tartják magukat annak, ôk sem tûrik, hogy a hatalom akként kezelje ôket, de a hatalomnak sem jut eszébe alattvalóként kezelni a polgárait. Az ilyen »szabad emberhez
méltó demokráciában« a rendszert teljes egészében átitatja az a szellem és mûködési
mód, amit Konrad Adenauer úgy fogalmazott meg, hogy „a demokrácia számunkra
világnézet”. (ADENAUER, 1998.)
Ezért a »szabad emberhez méltó demokráciákban« a polgárokkal nem csak úgy
egyszerûen megtörténnek a »lényegbeli alkotmányos kérdéseket« (»constitutional essentials«) (14.8–14.11.§; 15.§), és a fontos közügyeket érintô, s a fejük felett hozott döntések; nem egyszerûen megtudják a hatalom egyoldalú bejelentése alapján, hogy most
éppen mi a döntés; és nem egyszerûen passzív végrehajtói vagy elszenvedôi ezeknek a
döntéseknek. A polgárok szabad, egyenlô, a hatalom által tiszteletben tartott, autonóm
szereplôként részt vehetnek a politikai folyamatokban; s ha ténylegesen részt is vesznek
a politikai folyamatokban, akkor ôk maguk is aktív alakítói ezeknek a döntéseknek.
Ôk is kötelesek egymásnak érvekkel alátámasztani a lényegi alkotmányos kérdéseket,
vagy fontos politikai, közpolitikai kérdésekben kialakított nyilvános véleményüket, de
a hatalom is köteles minden esetben a közös és nyilvánosan »politikai szintû igazságossági koncepció« értékeire, elveire, normáira visszahivatkozva megindokolni és érvekkel alátámasztani javaslatait és döntéseit.
Ez azért alapvetô követelmény, mert a társadalommal, a közügyekkel kapcsolatos
politikai szintû döntések alapvetô fontosságú lényegi jellemzôje, hogy vagy így, vagy
úgy, de kivétel nélkül minden esetben az államhatalom és az államhatalmi kényszerítô
eszközöknek a felhasználásáról van szó. Ennek az a »polgárok kollektív hatalmából«
eredô államhatalomnak a tekintetében minden egyes polgárnak, így magának az elnöknek, a miniszterelnöknek, a minisztereiknek és a parlamenti képviselôknek is pontosan ugyanúgy egyetlen egy darab, mindenki máséval azonos részesedése van, mint a
társadalom bármely más tagjának; ideértve a társadalom hátrányos helyzetû, vagy legszegényebb csoportjait, de még az utcán élô hajléktalant is. Ezen egy darab, azonos
értékû „államhatalmi részvény” soha senkit nem jogosít fel arra, hogy csak úgy figyelmen kívül hagyja a társadalom összes többi ugyanolyan „államhatalmi részvénnyel”
rendelkezô tagjának az államhatalom felhasználásával kapcsolatos jogos és méltánylandó szempontjait, s érdekeit.
Egy képviseleti demokráciában nyilván a kérdés a gyakorlati életben ennél összetettebb, ami azonban nem változtat a dolog érdemi, elvi lényegén. Az »érvekkel való
alátámasztottság« követelményének, a »nyilvános indoklás kötelezettségének« mindenki
minden esetben eleget kell tegyen, aki a »politika felségterületéhez« (20.3.§) tartozó
közös ügyekben, azaz a társadalom egészének életét, életkörülményeit érintô kérdések-
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ben megnyilvánul, javaslatot tesz, vagy döntéseket hoz. Ezek az okai, hogy az »érvekkel
való alátámasztottság«, és a »kölcsönösség« (a »kölcsönös megfontolás« kapcsán) fontos,
lényegi jellemzôi, követelményei és összetevôi a »nyilvános indoklás« koncepciójának.
Ezzel szemben a »szabad emberhez nem méltó rezsimekben« a polgárokat a tisztességtelen hatalom alattvalóként kezeli, azaz sem polgárokként, sem személyükben nem
tiszteli. Egyáltalán nem törôdnek azzal, hogy a polgárok érdemben részt vehessenek a
politikai folyamatokban. A nép bevonása egyes döntésekbe (például népszavazás
révén) nem a polgárok valós akaratának a megismerését és teljesítését, hanem a hatalom
már elôzetesen meglévô véleményének, már elôre eldöntött álláspontjának a népre való
hivatkozással történô legitimálását, megerôsítését szolgálja.
Az ilyen, »szabad emberhez nem méltó rezsimekben« a tisztességtelen hatalom egyáltalán nem törôdik a döntések megfelelô, s az igazságosság nyilvános politikai koncepciójára visszavezetett, »érvekkel való alátámasztásával« és »nyilvános indoklásával«.
A döntéseket – olyan esetekben, amikor épp nem titkolják –, akkor egyoldalúan bejelentik; s ha egyáltalán indokolják, akkor az éppen „kezük ügyében lévô” aktuálisan a
legjobban hangzónak tûnô érvekkel indokolják. Ezeknek az ad hoc, most éppen jól
hangzó érveknek, indokoknak vagy van köze bármilyen politikai szintû társadalmi igazságossági koncepcióhoz, vagy nincs; továbbá vagy van köze az elôzô alkalommal, vagy
a legközelebbi alakalommal mondott jól hangzó és elvszerûség látszatát keltô ad hoc
érvekhez és indokokhoz, vagy nincs. Az ilyen rendszerekben nem tisztelik meg az embereket az igazmondással és a komolyan vehetô érvekkel. A semmivel sem összefüggô,
ad hoc elôrángatott, ellentmondásos, inkongruens és nem komolyan vehetô érvelés –
a polgárokat megilletô kötelezô tisztelet megtagadása mellett – a polgárok politikai
részvétele és autonómiája megtagadásának is az eszköze. A »szabad emberhez nem
méltó rezsimekben« mindez a hatalom tisztességtelenségének a lényegi megnyilvánulásai
és „diagnosztikus értékû” jellegzetességei, tünetei közé tartozik.

12.2.§ Reflektív equilibrium, s a belsô meggyôzôdés,
és az igazságosság elveinek összhangba hozása

R

EFLECTIVE EQUILIBRIUM. Mint azt a »nyilvános indoklás« koncepciójának ismertetésekor már kifejtettük, a »reflective equilibrium« kifejezést a valós tartalma,
jelentése alapján »érvényes érvekkel alátámasztott és megfontolás alapján kialakuló
egyensúlyi állapotként« lehetne lefordítani. A tartalmi kérdéseket, tématerületeket illetôen ez az egyensúlyi állapot, azaz a »reflective equilibrium«
(a) vagy az »átfogó doktrínák« hívei és képviselôi között az »igazságosság politikai koncepciójának« értékei, alapelvei, céljai és normái tekintetében, magáról az »igazságosság politikai koncepciójáról« alakul ki;
(b) vagy egy, az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusával« már elfogadott »politikai
igazságossági koncepció« szerint mûködô »szabad emberhez méltó demokráciában«
az aktuálisan felmerülô, a társadalom egészét érintô politikai, közpolitikai kérdést,
vagy valamely »lényegi alkotmányos kérdést« illetôen alakul ki.
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A »reflective equilibrium« koncepciója pontosabban ezekre a helyzetekre, azaz az »igazságosság politikai koncepciójára«, a »lényegi alkotmányos kérdésekre« (14.7–14.11.§§),
a »társadalom alapvetô struktúrájára« (9.§) és a »háttérigazságosság rendszerére« (9.6.§)
és a hasonló, a »politika felségterületéhez« tartozó, (mert a társadalom összes polgárának
életét, életkörülményeit befolyásoló) politikai szintû kérdésekre és közügyekre vonatkoztatható. Kik között, vagy mik között és hol alakul ki ez a »reflective equilibrium«?
(i) Egyrészt a felek között, a »nyilvános indoklás és érvelés« folyamata során. Ilyenkor
például az egyes felek belsô meggyôzôdései és elvei, valamint az »igazságosság
politikai koncepciójának« elvei kerülnek egyensúlyba, továbbá a közös és nyilvános
politikai szintû igazságossági elveken keresztül, az eltérô elveket valló, eltérô belsô
meggyôzôdésû és világnézetû polgároknak a politikai szintû értékei, elvei, normái
kerülnek egymással egyensúlyba.
(ii) Másrészt viszont az egyén saját gondolkodásán belül, a »nyilvános politikai igazságossági elvek« és az egyén saját belsô meggyôzôdéseinek és elveinek a gondolkodva történô megfontolt összeegyeztetése során alakul ki ez az »érveken és megfontoláson alapuló egyensúlyi állapot« (»reflective equilibrium«).
Ebben a fejezetben fôként erre, az egyéni szintre, illetve egyénen belüli szintre fókuszálunk elsôsorban. Minden esetben a »reflective equilibrium« lényegbeli kritériuma és
jellegzetes ismérve, hogy »érvekkel alátámasztott nyilvános indoklás« és »kölcsönös
megfontolás« alapján alakul ki.
Ez az alfejezet a »reflective equilibrium«, azaz az »érvekkel alátámasztott és megfontolás alapján kialakuló egyensúlyi állapot« koncepcióját, jellegzetességeit és ezáltal
tartalmi jelentését ismerteti. Kicsit rövidebben talán »érvekkel alátámasztott megfontoláson alapuló egyensúlyi állapotként« fordíthatnánk a »reflective equilibrium« koncepcióját. Tekintettel azonban arra, hogy sem a „reflective” szó nem túl idegen (a „reflexió”, és a „reflektál” szavaink miatt8) sem az „equilibrium” szó nem ismeretlen, (mert
például egyes tudományterületek szaknyelveiben, mint például az élô-természettudományok, az orvostudomány, közgazdaságtan) használjuk az „egyensúlyi állapot” kifejezés helyett) ebben a fejezetben, a szöveg egyszerûsítése érdekében a »reflective equilibrium« kifejezést fogjuk használni, az »érveléssel alátámasztott és megfontoláson
alapuló egyensúlyi állapot« kifejezés helyett.

A

»REFLECTIVE EQUILIBRIUM« KONCEPCIÓJÁNAK MEGÉRTÉSÉHEZ ABBÓL AZ
a »társadalmi együttmûködésben«
résztvevô »polgárok szabad és egyenlô személyek«; s mint ilyenek alapvetôen »két erkölcsi
képességgel« (»two moral powers«) rendelkeznek (6.3.§). Az egyik alapvetô morális
képességünk az »igazságosságérzetre való képességünk« (»capacity for a sense of justice«),
a másik pedig a »gondolkodásra, racionalitásra, és a saját érdekeink saját magunk általi

8

ALAPVETÉSBÔL KELL KIINDULNI, HOGY

A „reflexio” itt releváns jelentései: 1. a figyelem visszairányítása a belsô lelki tevékenységre, a megismerô szubjektumra; 2. észrevétel, megjegyzés valamire; 3. a jelenségek mögötti összefüggések kifejtése. A „reflektál” itt releváns jelentései: 1. gondolkodik, megfontol; 2. észrevételt tesz; 3. válaszol,
felel valamely nézetre, álláspontra felvetésre.
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meghatározására való képességünk« (»capacity for our own conception of the good«.)9
Ez utóbbi mind a filozófiai értelemben vett »gyakorlati észt és gondolkodást« (»practical
reason«), mind az »elméleti észt és gondolkodást«, a „tiszta észt” (»pure reason«) jelenti.
(RAWLS, 1999a.)
Némileg leegyszerûsítve: a »gyakorlati ész és gondolkodás« (»practical reason«) alatt
azt az emberi tulajdonságot és képességet értjük, hogy az ész, az értelem és a gondolkodás felhasználásával képesek vagyunk megfontolni, hogy mit cselekedjünk egy adott
probléma esetén vagy egy adott helyzetben.
Az »elméleti ész és gondolkodás« (»pure reason«), azaz a „tiszta ész” azt a képességünket jelenti, hogy képesek vagyunk elvont, elméleti problémákon elgondolkodni, elvont
és elméleti szinten gondolkodni, és ilyen szintû absztrakt problémákat megoldani. Például, képesek vagyunk múltbéli események, jelenségek okain elgondolkodni, és alternatív
magyarázatokat kialakítani; vagy képesek vagyunk jövôbeli dolgokat végiggondolni, megtervezni, vagy például múltbéli tények alapján elôre jelezni. Az »elméleti ész és gondolkodás« tényekkel és azok lehetséges összefüggéseivel, magyarázataival foglalkozik, vagy
akár elvont, általánosabb politikai-filozófiai problémákkal, és azokkal kapcsolatos elvont,
elvi, elméleti konstrukciók értelmezésével és megalkotásával foglalkozik (WALLACE,
2014), például a társadalmi igazságosság politikai koncepciója kapcsán.
Normál körülmények között mind a »két morális képességünk« (6.3.§), azaz mind
az »igazságérzetre való képességünk«, mind a »racionalitásra, gondolkodásra, és a saját
érdekeink saját magunk általi meghatározására való képességünk« a születésünktôl,
fogva, fokozatosan, több egymásra épülô fázison keresztül fejlôdik ki (22.§). A morális
fejlôdés csecsemôkortól és korai kisgyermekkortól tartó, több szakaszon át történô fejlôdése egy meglehetôsen összetett téma, amelyet ebben a fejezetben részleteiben nem
tudunk kifejteni. Itt csak néhány, e fejezet fô gondolatmenete szempontjából fontos
tényt szeretnénk rögzíteni.
A csecsemô és a kisgyermek még teljes mértékben rá van szorulva a külsô környezetére
az ôt gondozó szülôkre, a legalapvetôbb szükségleteinek a kielégítése szempontjából is.
Az ekkor jellemzô egoizmustól, a felsôbb hatalom moralitásához (pl. szülôhöz) való igazodás, azaz a »tekintélytiszteleten alapuló moralitás« (»the morality of authority«) (22.2.§)
utáni fejlôdési fázis a baráti kör, illetve kortárscsoport moralitásához, csoportnormáihoz, és
a közösségi normákhoz való igazodás (»the morality of association«) (22.3.§). Végül –
ha minden jól alakul – kialakul (ha kialakul) az igazságossági elvek szerinti moralitás (»the
morality of principles«) (22.4.§) (RAWLS, 1999a) – feltéve, hogy megfelelôk a gyermek
fejlôdésének körülményei és morális fejlôdésük nem reked meg valamely korai, primitívebb
fejlôdési fázisban. (NUSSBAUM, 2004, 2013; RAWLS, 1999a.)
A különbözô fázisokkal a lojalitás, és a referenciarendszer is változik: elôször a
szülô és a szûk családi kör, utána már a tágabb családi, baráti és bizonyos kortárscsoportok (például iskolai osztály), végül a tágabb környezet, a társadalom egésze. Ennek
9

Ez az, amit más helyeken a »saját érdek felismerésnek a képességeként« is említünk, a »capacity for
our own conception of the good« kifejezés alapján. Itt ugyanerrôl az erkölcsi képességrôl van szó.
Az itt alkalmazott kifejezés, azaz a »gondolkodásra és racionalitásra való képesség«, és a »capacity
for our own conception of the good« ugyanarra a koncepcióra utal.
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társadalmi igazságossági, morális és politikai jelentôsége is van: ha például a morális
fejlôdés megreked egy bizonyos fázisban, az oda is vezethet, hogy a személy moralitása
kiterjed a családjára, esetleg bizonyos baráti körre, de az azon kívüli világra már nem.
Így elôfordulhat, hogy egy a családi vagy szûk baráti körben teljesen morális személy
teljesen amorális, netán antiszociális, illetve önzô és érzéketlen módon viszonyulhat a
számára fontos családi, baráti körön kívüli környezethez. (RAWLS, 1999a.) Vannak,
akik ezt összetévesztik a „családi értékek fontosságával” és a „család elsôdlegességével”
– miközben teljesen más dologról van szó. A családközpontúság, a családi értékek –
amelyekre számos hivatkozás történik például a Keresztapa címû filmben, és általában
minden „maffiafilmben” is – ugyanis nem adnak felmentést a szociális érzékenységgel
és társadalmi igazságossággal kapcsolatos morális kötelezettségek alól; és nem igazolható velük bármilyen cselekedet (22.§).
A morális fejlôdés fázisait, problémáit itt, ebben a fejezetben nem tudjuk részletezni,
de utalva egyes gondolkodók e témával kapcsolatos mûvére,10 néhány a jelen gondolat10

A morális fejlôdés kérdésével és az oktatás szerepével kapcsolatosan, meg kell említeni Jean-Jacques
Rousseau (1712–1178) 1762-ben publikált, majd több helyen (pl. Párizs, Genf) még abban az
évben betiltott, sôt elégetett, Emile: Treatise On Education (1762) címû könyvét, amely a nagy
francia forradalmat követôen például a közoktatási rendszer átalakítását inspirálta. Régóta fennálló
és régóta ismert, és régóta megalapozott társadalmi problémákról van szó. Továbbá, régóta ismertek
a korai gyermekfejlôdés és az oktatási rendszer minôsége, és a társadalmi igazságosság és tisztességesség, a társadalom mûködésének minôsége, és a politikai rendszer igazságossága, tehát tisztességessége közötti összefüggések, kölcsönhatások. És régóta ismert a gondolatok, könyvek betiltásának
és elégetésének a jelensége is – magukat egyébként tisztességesnek gondoló és láttatni óhajtó tisztességtelen hatalmak részérôl. Rousseau Emile: Treatise On Education (ROUSSEAU, 1762) címû
mûvében leírtak nem vesztek a feledés homályába. Az azóta eltel idôben számos gondolkodó, így
Immanuel Kant (1724–1804), A gyakorlati ész kritikája (1788) címû írásában (KANT, 1991);
John Stuart Mill (1806–1873) számos könyvében, például On Liberty (MILL, 1859), Utilitarianism (1861), The Subjection of Women (1869); vagy újabban Jean Piaget (1896–1980) számos
munkájában, így például a The Moral Judgement of The Child (PIAGET, 1932) címû könyvében,
és számos, az érzelmi és értelmi fejlôdés elméletérôl szóló írásában (WADSWORTH, 1995) vitte
és fejlesztette tovább, Rousseau Emil címû mûvében kifejtett gondolatokat. Amerikában, a Vermont állam Burlington nevû városában született John Dewey (1859–1952), a Columbia Egyetem
professzora, akinek az 1900-as évek elsô évtizedeiben végzett munkássága úttörô és meghatározó
volt e téren, és a demokrácia, az iskolarendszer, és a demokráciát és az emberi fejlôdést elôsegítô
iskolarendszer koncepcióinak a kidolgozása terén. Megemlítendôk, például John Dewey: Democracy and Education (1916); a The School and Society & The Child and The Curriculum (1915),
a Creative Intelligence (1917), illetve a How We Think (DEWEY, 1910) mûvei. Megjegyzendô,
hogy az 1913-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett indiai író, költô, zeneszerzô, zenész,
táncmûvész, filozófus és pedagógus: Rabindranath Tagore (1861–1941), akinek iskolájában nevelkedett a késôbbi indiai politikai és kulturális elit számos meghatározó alakja (és érdekességképpen: Amartya Sen édesanyja, Amitay Sen), hasonló elvek szerint alakította ki saját iskoláját,
egyetemét, amely számos, a sikeressége miatt késôbb híressé vált európai iskolai rendszer mintájává
vált. Elveirôl, nézeteirôl átfogó és napjaink problémái szempontjából is tanulságos képet alkothatunk a The Religion of Man (1930) címû munkájából. (TAGORE, 1930.) Sok, a modern pedagógia elvek megfogalmazásával híressé vált nyugati szerzô rendszeresen látogatta és tanulmányozta
Tagore iskoláját, és az egyéni képességek, tehetségek személyre szabott kibontakoztatására irányuló
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menet szempontjából fontos pontot szeretnénk rögzíteni, melyekre a késôbbiekben, a
maga helyén még visszatérünk (22.§):
(i) A morális fejlôdés több egymásra épülô fejlôdési fázisból áll (22.2–22.4.§).
(ROUSSEAU, 1762.) A morális fejlôdési folyamat rendkívüli mértékben függ
már csecsemôkortól a kora gyermekkori környezet hatásaitól, attól, hogy a kicsi
gyermeket megfelelôen ápolják, gondozzák, szeretik-e vagy sem (ROUSSEAU,
1762; NUSSBAUM, 2013); de attól is, hogy az óvodai és kisiskolás korban, és általában is az oktatási rendszerben mennyire próbálják a gyermekek valódi képességeit kibontakoztatni, ideértve a morális és politikai relevanciával bíró készségek,
érzések és érzelmek (empátia, együttérzés, képzelôerô, önálló kritikai gondolkodás
és hasonlók) kifejlôdésének elôsegítését a mûvészeti és bölcsészeti képzések révén,
illetve mennyiben nyomják ezt el túlzottan sok tényszerû ismeret magoltatásával
(»rope learning«) (ROUSSEAU, 1762; NUSSBAUM, 1997, 2010.)
(ii) A morális fejlôdési folyamat a legkülönbözôbb fejlôdési fázisokban megrekedhet
(22.§). Erre vezethetô vissza számos a társadalmi igazságosságot és tisztességességet
negatívan érintô morális és politikai jelentôséggel bíró jelenség és érzelem. Hogy ezek
közül melyik, milyen súllyal alakul ki, attól, függ, hogy melyik fázisban és mennyire
súlyosan akadt meg a morális fejlôdés folyamata. (NUSSBAUM, 2013.)
(iii) A morális fejlôdési folyamat megrekedése (a) számos egyéni pszichés és a személyiséget érintô probléma (például antiszociális személyiségzavarok, empátia hiánya
(BARON-COHEN, 2012) együttérzés hiánya, egoizmus, erkölcsi érzék hiányosságai) és (b) számos morális, politikai, illetve társadalmi jelentôséggel bíró negatív
érzés (például: a kirekesztô, diszkriminatív magatartás hátterében meghúzódó
undor, fertôzéstôl való félelem, és ezek másokra való kivetítése, mások dehumanizálása; a mások helyzetébe való beleérzôképesség, azaz az empátia hiánya és a hasonlók (NUSSBAUM, 2004); szociopata viselkedés a társadalmi igazságosság kérdéseiben és hatalmi helyzetekben is (BARON-COHEN, 2012), valamint (c)
pozitív érzés (például együttérzés, empátia, szeretet, részvét, mások tiszteletben
tartása, igazságérzet és hasonlók). (NUSSBAUM, 2013.) Ezek részletes ismertetése azonban messze vezet.
Mindennek a »társadalmi igazságosság politikai koncepcióját« és az igazságosság mint
tisztességesség kérdéseit alapvetôen érintô morális és politikai szintû következményei is
vannak: itt csak röviden jelezzük, hogy a túlzott társadalmi egyenlôtlenségek a szülôk
és az anya esetenként igen rossz szociális helyzete, körülményei, ezen a morális és pszifejlesztési, nevelési, oktatási elveit és módszereit. (NUSSBAUM, 2010.) Mint Martha C. Nussbaum leírja; például korabeli finn oktatási szakemberek is rendszeresen tanulmányozták Tagore
módszereit. (NUSSBAUM, 2010.) Mindezeket legalább két céllal részletezzük itt: egyrészt, akit
ez a rendkívül fontos témakör bôvebben érdekel és az eredeti forrásokból akar tájékozódni azok
számára ez egy ajánlott irodalmi lista. Másrészt jelezni akarjuk, hogy ez a problémakör nagyon
régóta ismert, a problémák azonosítása és a megoldás irányai szintén régóta ismertek és megalapozottak, azaz a korai gyermekfejlesztésre, az iskolarendszernek az emberi fejlôdést, és a demokráciát
elôsegítô átalakítására vonatkozó akár jelenkori javaslatok, bármennyire modernnek is tûnnek, valójában régóta nem kellôképp megoldott problémák, régóta megalapozott javaslatainak a legújabb
kori verzióit jelentik.
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chés fejlôdési folyamaton keresztül is, már a legkoraibb gyermekkorban, sôt valójában
már a terhesség ideje alatt (HECKMAN, 2013) elkezdik kifejteni az egyenlôtlenségek
újratermeléséhez vezetô hatásukat. (MARMOT, 2015a; KOMLOS, 2016.)
Egy tisztességes és igazságos társadalom, már a terhesség ideje alatti, a szülés utáni,
és a kora kisgyermekkori fejlôdést negatívan érintô problémák kivédésére megfelelô támogató rendszereket mûködtet. Azt az egyenlôtlenséget ugyanis semmiképp sem lehet
kimagyarázni, amely már az anyaméhben elkezdôdik, és a korai gyermekévek alatt mélyül el és súlyosbodik. (KOMLOS, 2016.) A gyermekkori szegénység és éhezés önmagában is egy rendkívül súlyos probléma, negatívan kihat a kisgyermekek agyának a fejlôdésére, s így értelmi és érzelmi fejlôdésükre is. A gyermekkori éhezés egyben az egyik
riasztó tünete annak is, hogy a társadalom bizonyos csoportjai, rétegei esetében rendkívül súlyos, a morális fejlôdés fázisait negatívan visszavetô, komplex és azonnali megoldást követelô társadalmi igazságossági és tisztességességi problémák vannak jelen,
és fejtik ki rendkívül negatív társadalom romboló hatásukat. (MARMOT, 2015a.) Ezért
egy »szabad emberhez méltó demokrácia«, és egy igazságos, tehát tisztességes társadalom sok más mellett a gyermekkori szegénység és gyermekéhezés elôfordulását semmiképpen sem engedi meg magának (NUSSBAUM, 2011); ha kell, le is váltja az a tisztességtelen hatalmat, amely e probléma megoldása helyett más, ennél kevésbé fontos,
és kevésbé közügy jellegû ügyeket helyez elôtérbe, és finanszíroz a társadalom adók
formájában befizetett pénzébôl.

F

ELNÔTT KORUNKRA KÉPESEK VAGYUNK VÉLEMÉNYT FORMÁLNI SZINTE
MINDEN DOLOG IGAZSÁGOSSÁGÁRÓL a »társadalom alapvetô struktúráját«, és

a társadalmi igazságosságot érintô kérdésektôl, az egyes személyek konkrét cselekvéséig
és jelleméig terjedô teljes spektrumban. Az igazságérzettel (»sense of justice«) és a »morális érzékenységgel« (»moral sensitivity«) olyan készséget szerzünk meg, amely képessé
tesz bennünket, hogy a dolgokat megítéljük aszerint, hogy igazságosak-e, vagy igazságtalanok. Emellett normálisan egyfajta késztetésünk is van arra, hogy az igazságérzetünknek, illetve az igazságosságról, tehát tisztességességrôl alkotott nézeteinknek
megfelelôen cselekedjünk és a »reciprocitás (viszonosság)« alapján ennek viszonzását
várjuk el mindenki mástól. Valójában ez a »morális képességünk« rendkívüli mértékben
komplex. Elvben végtelen számú véleményt és értékítéletet tudunk alkotni.
Az igazságérzet az »erkölcsi érzékenység« egyik formája. Ez intellektuális és kognitív
értelmi képességeket is feltételez, illetve magában foglal: a véleményformálásunk során
a józan eszünket, az értelmünket, a gondolkodásunkat, a képzeletünket, a képzelôerônket,
és az ítéletalkotási képességünket is segítségül hívjuk, felhasználjuk. Az igazságérzetünket
nem egyszerûen úgy kell elképzelni, mintha lenne egy listánk, illetve egy tételes tudásunk
arról, hogy mi a helyes és igazságos, és mi az, ami nem az. Sokkal inkább arról van
szó, hogy az ismereteink, a tapasztalataink, a meggyôzôdéseink és különbözô hiteink
alapján mintegy ösztönösen képesek vagyunk elveket, elvszerû szempontokat alkotni és
ez alapján megfelelô indoklással és érveléssel alátámasztott véleményt formálni a dolgokról. Ezenfelül, ezeket az indoklásokat, érveket és a magunkban kialakított elveket a
különbözô helyzetekre tudjuk alkalmazni, intelligens módon. Az igazságosságra, tehát
tisztességességre vonatkozó koncepcióink tulajdonképpen a »morális érzékenységünket«
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is jellemezi és mutatja be. Ez különösen az olyan mindennapos, különösebb külsô kényszerek vagy torzító hatások nélküli, szimmetrikus helyzetekben érvényes, amikor is semmi
akadálya nincs annak, hogy a kialakított véleményünk vagy a cselekvésünk összhangban
is legyen a magunkban kialakított igazságossági elveinkkel. Amikor az emberekre semmilyen külsô kényszer nem hat – a helyes viselkedés társadalmi normáira vagy bármi
másra vonatkozóan –, akkor mutatkozik, meg az igazi énjük.
Ez magyarázza azt a jelenséget is, hogy amikor egyes, jellemgyenge, és számos belsô,
félelemmel, szorongással és túlkompenzálási kényszerrel terhelt emberek hatalomhoz jutnak, s (tévesen) úgy érzik, hogy szinte mindent megengedhetnek maguknak, amit eddig
nem; akkor a környezetük azt tapasztalja, hogy az illetô „hátrányára változott”, „lefelé
tapos” (s „felfelé hízelkedik, stréberkedik”), „megrontotta, elvette az eszét a hatalom” és
hasonlók. Pedig csak annyi történt, hogy – azok irányába, akik felé úgy érzik, hogy nem
kell tovább alakoskodjanak – megmutatkozik igazi énjük; s ez egy belsô félelmektôl,
szorongásoktól, kisebbrendûségi komplexusoktól szenvedô, túlkompenzálási kényszerekkel terhelt jellemgyenge emberben sajátos „hatalmi tébolynak” látszik a külsô szemlélôdô számára. Egy »szabad emberhez nem méltó«, igazságtalan, tehát tisztességtelen
rezsimben, ahol nem a rátermettség, s nem az ügyek iránti lojalitás és alázat, hanem a
„Vezér” és más magasabb pozícióban lévô személyek iránti lojalitás és alázat, a legfôbb
erény – s ennek következtében mindent átitat a kontraszelekció, és az alkalmatlanok tömeges térnyerése –, a rezsim számos gonoszsága abból is ered, hogy a patológiás kontraszelekció következtében a rezsim szinte minden pontját ellepik az ilyen, minden szempontból – emberileg, erkölcsileg és szakmailag – alkalmatlan kontraszelektáltak, akik a
maguk hatókörében kiélik addig elfojtott, túlkompenzálási kényszereikbôl és hataloméhségükbôl eredô rossz, gonosz (5.7.§) romboló és kártékony, vágyaikat. A »szabad
emberhez nem méltó« tisztességtelen rezsimek az egyik legsúlyosabb társadalmi és erkölcsi kárt azzal okozzák, hogy az ilyen és hasonló mechanizmusokon keresztül a legsötétebb, legrosszabb és leggonoszabb erôket szabadítják el, és szabadítják rá a társadalomra és a polgárokra.
A magunkban kialakított igazságossági elveink, a különbözô viták során tulajdonképpen az érvelésünk, gondolatmenetünk premisszáit, kiindulási pontjait is jelentik,
ezekbôl indulunk ki, amikor véleményt formálunk dolgokról, vagy amikor másokkal vitatkozunk a dolgok igazságosságáról és helyességérôl. Mindaddig nem ismerjük pontosan az igazságosságról alkotott elveinket, és nem értjük mélységében a saját igazságérzetünket (és saját magunkat), amíg a legkülönbözôbb és meglehetôsen széles
spektrumot lefedô dolgok kapcsán, valamilyen szisztematikus módon, meg nem tapasztaljuk a saját reakcióink alapján, hogy tulajdonképpen mik is az igazságossági elveink és hogyan alkalmazzuk ôket a különbözô szituációkban.
Azaz nemcsak arról van szó, hogy rákérdezésre valószínûleg számos igazságossági
elvet fel tudnánk sorolni, amelyet magunkénak vallunk, de arról is, hogy számos ilyen
igazságossági elvünk létezésérôl csak bizonyos helyzetekben szerzünk tudomást; s a
különbözô helyzetekben tapasztaljuk meg a saját magunk vonatkozásában is, hogy az
»igazságérzetünk« és »morális érzékenységünk« alapján, hogyan is reagálunk a dolgokra;
hogyan is alkalmazzuk az igazságossági elveinket. A morális fejlôdés, tanulás jelentôs
része már a korai életkorban megtörténik, hamarább, mint ahogy képesek lennénk meg-
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érteni a moralitással kapcsolatos normák tételes magyarázatát (22.§). (PIAGET, 1932;
RAWLS, 1999a.)
Az igazságérzetünk és az igazságossági elveink kifejlôdésére, és az elôzôekben mondottak megértésére jó analógiát és példát jelenthet az anyanyelvünk elsajátítása, a nyelvérzékünk kifejlôdése, és az, hogy a tételes nyelvtani szabályok tudatosult ismerete nélkül,
hogyan is kezdünk el értelmes, pontos és kerek egész mondatokat formálni. (RAWLS,
1999a.) Tulajdonképpen a tényleges lexikális nyelvtudásunknál, tételes nyelvtani ismereteinknél lényegesen precízebb, összetettebb, kerekebb mondatokat kezdünk el formálni
viszonylag korai gyerekkorban, anélkül, hogy tudatosulnának bennünk a nyelvtani szabályok. Sokszor csak évekkel késôbb tanuljuk meg, azokat a nyelvtani szabályokat,
törvényszerûségeket, amelyek alapján azok a pontos, összetett, kerek egész mondatok
megkonstruálhatók, amely mondatokat az élôbeszédben már sokkal hamarább meg tudtunk formálni.
Valahogyan így, ehhez hasonlóan lehet értelmezni az igazságérzet, igazságosságérzet
és az igazságossági elveink fejlôdését, szinte ösztönszerû automatikus mûködését, majd
a késôbbiekben az igazságossági elveink (és saját magunk) késôbbi szisztematikus és
tudatos megismerését. Már a gyermekkorunkban is az igazságossággal és az igazságtalansággal kapcsolatosan olyan érzéseink, ítéleteink, véleményeink vannak adott esetben, amelyeket, ha alaposan elemeznénk, kiderülne, hogy sokkal bonyolultabb elméleti
és elvi konstrukciók vannak mögötte, mint amirôl akár tudomásunk lenne, vagy mint
amit egyáltalán tudatosan és tételesen ismernénk, vagy mint amely tételeket és elméleti
konstrukciókat a mindennapi életben idézni és emlegetni szoktak.
Emellett, egy-egy ösztönösen alkalmazott igazságossági norma tüzetesebb elemzése
során egészen bonyolult matematikai összefüggésekre is rábukkanhatunk. E matematikáról se tudna számot adni az, aki egyébként ösztönösen alkalmazza. Ahogyan az
anyanyelvén sem azért, és nem csak azt követôen tud beszélni egy kisgyermek, hogy
elôtte minden nyelvtani szabályt és elôírást jó alaposan megtanítottak neki, a morális
érzék és az igazságérzet sem azért, és nem is azt követôen alakul ki, hogy az összes erkölcsi és igazságossági szabályt jól elôírják és jól megtanítják az embereknek. Nyilvánvalóan ennek fejlôdésében, késôbbi tudatosulásában van szerepe a rendszerezett tudás
átadásának és elsajátításának, mint ahogyan az anyanyelv magas szintû mûveléséhez
sem ártalmas a nyelvtani szabályok ismerete; de elôdlegesen sem az anyanyelvi kommunikáció és beszéd, sem az erkölcsi érzékenység, sem az igazságérzet nem attól alakul
ki, és nem attól függ a kialakulása, és alkalmazása, hogy milyen tételes szabályokat tanulunk. (RAWLS, 1999a.)
Ez az »igazságosság politikai koncepciója« szempontjából azért fontos, mert valójában
az »eredeti kiindulási állapot«, az ott lezajló folyamatok az igazságosság elveinek egyeztetésérôl és az »átfedô konszenzussal« kialakuló »társadalmi igazságossági koncepcióról«, messze
nem olyan bonyolult, mint amennyire elsôre annak tûnnek. Nem kell senkinek sem képzett
morálfilozófussá, vagy a politikafilozófia „nagymesterévé” képeznie magát, hogy a saját
igazságosságérzete alapján, megfelelô nyitottsággal, átlagos értelmi képességgel egy nyilvános
érvelés és párbeszéd során a többiekkel valamilyen tisztességes, és épkézláb megegyezésre
tudjon jutni az igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának és a társadalmi
igazságosságnak a fôbb értékeit, elveit és normáit tekintve. (RAWLS, 1999a.)
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A

»MEGFONTOLT VÉLEMÉNYEK« (»CONSIDERED JUDGEMENTS«), ILLETVE
»MEGFONTOLT BELSÔ MEGGYÔZÔDÉSEK« (»CONSIDERED CONVICTIONS«).
Köznyelvben talán a »legbelsôbb meggyôzôdéseink« kifejezés az, ami a legjobban kifejezi
azt a »considered judgements«, illetve »considered convictions«11 mögötti gondolatot.
Ezek, azok a véleményeink, ítéletalkotásaink, meggyôzôdéseink, amelyekben a legjobban és a legkisebb torzítással megmutatkoznak a valóságos erkölcsi képességeink
(»moral powers«) (6.3.§). Amikor a különbözô véleményeink, értékítéleteink, meggyôzôdéseink közül ki kell válasszuk, hogy melyeket vegyük figyelembe, vagy milyen
fontossági sorrendben vegyük figyelembe, akkor lesznek olyanok, amelyeket kizárunk,
vagy hátrébb sorolunk, lesznek olyanok, amelyekbôl semmiképp sem engedünk, illetve
amelyeket elôrébb sorolunk, mint másokat. Például, ha választanunk kell, akkor elsôként azokat zárjuk ki, amelyekben mi magunk sem vagyunk teljesen biztosak, vagy
amelyek tekintetében kételyeink vannak.
Hasonlóképp: jobb, ha félrerakjuk vagy kizárjuk azokat a véleményeinket, ítéleteinket vagy meggyôzôdéseinket, amelyeket félelmünkben, dühünkben formálunk, vagy
azokat, amelyekhez így, vagy úgy, de valamilyen érdekünk fûzôdik. Ezek a véleményeink és meggyôzôdéseink nagy valószínûséggel hibásak, teljesen biztosan nem a torzításmentes belsô meggyôzôdéseinket fejezik ki. A legbelsô meggyôzôdéseink, valódi, jól
megfontolt véleményeink, ítéleteink, értékítéleteink azok, amelyek akkor nyilvánulnak
meg, amikor torzító hatásoktól mentesek és kedvezôk azok a körülmények, amelyek
között »erkölcsi képességeinket« (»moral powers«), »erkölcsi érzékenységünket« (»moral
sensitivity«), és az »igazságosságérzetünket« (»sense of justice«) kifejezésre juttathatjuk.
Kedvezô és torzításmentes körülmények alatt azt értjük, hogy semmi olyan körülmény
nem áll fenn (félelem, ijedtség, kiszolgáltatottság, harag, düh, gyûlölet, szeretet, érdek,
elfogultság, zsarolt helyzet, függôség és a hasonlók), amely köztudottan a vélemények,
az ítéletalkotás, a meggyôzôdések torzulását okozza és így egyben a hibás, vagy hamis
vélemény- és ítéletalkotás, vagy rossz meggyôzôdések mentségéül, vagy magyarázatául
szolgálhatna. Vegyük észre, hogy az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«)
körülményei és a »tudatlanság fátyla« (»the veil of ignorance«) (11.2.§), mint modellezési eszköz, és mint gondolatkísérlet, ezt az állapotot próbálja meg elôállítani, annak
érdekében, hogy a felek, az ebben az értelemben vett torzításmentes körülmények között
tudják kialakítani az igazságosság generációkon át érvényesítendô elveit, és a tulajdonképpeni »társadalmi szerzôdést«.
Az ilyen értelemben vett torzításoktól mentes és kedvezô körülmények között a véleményt, ítéletet alkotó személyrôl az a kiindulási elôfeltételezésünk, hogy megvan mind
a képessége, mind a tudása, mind a lehetôsége, és mind az akarata ahhoz, hogy a képességei szerinti legjobb döntésre jusson, véleményét, ítéletalkotását és meggyôzôdéseit
tekintve; de legalábbis nincs olyan körülmény, amely miatt ne akarna a legjobb döntésre
11

A »considered judgements«, illetve »considered convictions« kifejezések nagyjából a »legbelsôbb
meggyôzôdéseink« koncepcióját jelentik. A két kifejezés közötti különbség (és kapcsolat) a következôképp értendô: A torzításmentes, kedvezô körülmények között meghozott »megfontolt döntéseink«
(»considered judgements«) fejezik ki, mutatják meg („leplezik le”) a »legbelsôbb meggyôzôdéseinket«
(»considered convictions«).
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jutni. Ezért, az egyén ilyen körülmények közötti döntéseiben tulajdonképpen a valódi
»morális érzékenységének« és »igazságosságérzetének« a megnyilvánulásait látjuk.
A torzításmentes és kedvezô körülmények kritériumai nem csak erre a speciális problémakörre önkényesen kitalált kritériumok. Általában minden elfogultságtól, részrehajlástól és befolyásoltságtól mentes döntés, ítélet- és véleményalkotás esetében (pl.
bíróság) ilyen és hasonló kritériumokat – és »procedurális igazságossági szabályokat«,
eljárási rendet – szokás meghatározni. Például, a bíróságok bíróinak, vagy akár sportmeccsek játékvezetôinek a pozíciója, feladatköre úgy van megtervezve, hogy amennyire
az csak lehetséges biztosítsa a pártatlan és igazságos bírói erények érvényesülését, az
okos, értelmes, józan ítéletû, józan eszû, hozzáértô, igazságos és pártatlan döntések meghozatalát. A bírák, játékvezetôk pozíciójának ilyetén megtervezésével a cél az, hogy a
döntéseiket, amennyire az csak lehetséges, az itt leírt torzításmentes, kedvezô körülmények között a »megfontolt belsô meggyôzôdésnek« (»considered convictions«) és »megfontolt véleménynek, ítéletnek« (»considered judgements«) lehessen tekinteni. Az igazságosság, a józan ész, a pártatlanság és a szakszerûség együttesen, egyenszilárdságú
módon kell érvényesüljön a „jó” döntésekben és ítéletalkotásban.
A józan ész szerepét napjainkban külön fontos kihangsúlyozni. Vélhetôen vannak,
akik találkoztak már olyan jogszabályi elôterjesztéssel, amely, mint jogászi munka bizonyára szakszerû, fôként az alaki, formai követelményeket tekintve, de amelynek az
életszerûsége a tényleges tartalmat tekintve erôsen megkérdôjelezhetô. Ilyen esetekben
nem a szakszerûség, nem a pártatlanság, nem a papírra vetett konstrukció elvi igazságossága okozhat problémát, hanem a „józan paraszti ész hiánya”, és ebbôl eredôen
egy-egy ilyen jogszabálytervezet észszerûsége és életszerûsége.
Miután az »igazságosságérzetünket« egyben mentális, értelmi, és intellektuális képességünknek is tartjuk, amelynek használata során az értelmünket, eszünket, intelligenciánkat és gondolkodásunkat is igénybe vesszük, azok a megfontolt döntéseink, ítéleteink és véleményeink (»considered judgements«) fejezik ki, és mutatják meg leginkább
a »legbelsôbb meggyôzôdéseinket« (»considered convictions«), amelyeket az ilyen torzításmentes és kedvezô körülmények között alakítunk ki. Emellett léteznek teljesen rögzített belsô meggyôzôdéseink: ezek azok a belsô meggyôzôdéseink, amelyeket várhatóan
soha nem adunk fel, nem változtatunk meg. Ilyen fix belsô meggyôzôdést fejez ki például az, ha azt mondjuk, hogy „ha még a gyermekkori szegénység és éhezés, mint olyan
sem rossz, akkor olyan, hogy rossz nem is létezik”.12
Megjegyzendô, hogy ennek a – legbelsô meggyôzôdéseinkkel kapcsolatos – gondolatmenetnek fontos és a teljes igazságossági koncepcióra, annak sok pontjára kiható
következménye, hogy minden olyan személy, aki rendelkezik megfelelô képességgel, informáltsággal, lehetôségekkel és akarattal alapvetôen felelôs a döntéseiért, meggyôzôdéseiért, véleményéért, ítéletalkotásáért és tetteiért. Ez érinti az egyén autonómiáját,
szabadságát, jogait, lehetôségeit, de valójában érinti a felelôsségét is. Ez a gondolatmenet
12

Ez Abraham Lincoln egy híres mondásának a „parafrázisa”. Lincoln elnök Albert G. Hodges-nek
(Kentucky államban a Frankfort Commonwealth címû lap fôszerkesztôje) azt írta: „If slavery is not
wrong, nothing is wrong”, azaz „ha a rabszolgaság nem rossz, akkor olyan, hogy rossz, nem is létezik”.
(LINCOLN, 1864.)
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rendkívül sokféle és szerteágazó következménnyel jár az igazságosság koncepciójára.
Ezért, itt, ezen a ponton ezeket nem tudjuk maradéktalanul részletezni, mert más
irányba vinné a gondolatmenetet. Ezekre a kérdésekre a késôbbiekben vissza-visszatérünk azoknál a gondolatmeneteknél, ahol releváns az egyén morális érzékenysége, igazságérzete, önálló ítéletalkotó képessége, és az ebbôl eredô szabadsága, jogai, lehetôségei
és személyes felelôssége.

N

EM EGYSZERÛEN ARRÓL VAN SZÓ, HOGY ÍTÉLETALKOTÁSUNK, VÉLEMÉNYALKOTÁSUNK, BELSÔ MEGGYÔZÔDÉSINK ÉS MEGFONTOLT, LETISZ-

TULT VÉLEMÉNYEINK KÜLÖNBÖZNEK MÁSOKÉTÓL. A mi saját »belsô

meggyôzôdéseink« (»considered convictions«), és »megfontolt véleményeink« (»considered
judgements«) saját magunkban is konfliktusba kerülhetnek egymással. Minden kérdéssel
kapcsolatos meggyôzôdésünk, véleményünk vagy döntésünk különbözô következtetésekhez, illetve következményekhez vezet. Ezek – az egy-egy különbözô kérdéssel kapcsolatos
véleményeink, meggyôzôdéseinkbôl eredô következtetések és következmények – sokszor
egymással ellentmondásosak, össze nem illôk, vagy egyenest összeegyeztethetetlenek. Ez,
a saját meggyôzôdéseinkbôl és véleményeinkbôl eredô következtetések és következmények
közötti inkonzisztencia és inkongruencia azt eredményezi, hogy függetlenül a különbözô
vélemények, meggyôzôdések, nézetek és világnézetek pluralizmusának a tényétôl, az értékek, értékítéletek, vélemények és meggyôzôdések közötti súlyos konfliktusok egy jelentôs
része nem is másokkal szemben, hanem saját magunkban – a különbözô ügyekkel kapcsolatos véleményeink és azok implikációi között – alakul ki.
Például, gondoljunk bele a mûvi terhességmegszakítással kapcsolatos konfliktusokba.
Itt legalább két alapvetô probléma és két alapvetô fontosságú elv, és annak implikált következményei kerülnek konfliktusba. Ezek mindegyikérôl, külön-külön nézve, vélhetôen
(majdnem) mindenki hasonló nézeteket vall. Az egyik probléma a nôk integritása, saját
testük, életük feletti önrendelkezési joga. Ha csak egymagában gondolkodunk a kérdésrôl,
valószínûsíthetô, hogy szinte mindenki egyetért azzal, hogy minden embernek, így minden
nônek elidegeníthetetlen jogai fûzôdnek saját integritásához; s ennek részeként saját testük
és saját életük alakulása feletti rendelkezéshez. Külön vizsgálva (remélhetôen) mindenki
egyetért azzal is, hogy minden embernek elidegeníthetetlen jogai fûzôdnek az emberi élethez
és az emberi élet védelméhez, így az anyaméhben élô magzatnak is. A konfliktus akkor
keletkezik, ha a terhességmegszakítás problémaköre kapcsán bárki megpróbálja akár saját
magában, akár másokkal összeegyeztetni a két különbözô, s egymagában vizsgálva evidens megoldású kérdés, és az arra adott válaszok következtetéseit és következményeit.
Ezt nagyon sokaknak nemcsak másokkal, hanem legelôször is saját magukkal sem sikerül
összeegyeztetni. E tekintetben nem jelent elvi segítséget az, hogy ki, hogyan vélekedik
arról, hogy lényegében önkényesen milyen magzati kortól lehet életnek számítani a magzati életet; ezen a ponton ugyanis pontosan ugyanazon nézetek között ugyanazon konfliktusok jönnek elô „a hátsó ajtóban”, és replikálódnak némiképp módosuló tartalommal.
Ennek a hosszú idô óta megoldatlan krónikus konfliktusnak a megoldására ehelyütt semmiképp sem vállalkozunk, mindössze egy sokak számára nyilvánvaló és ismert példát
akartunk felhozni a belsô meggyôzôdéseink és a belôlük eredô következtetések inkonzisztenciájából és inkongruenciájából eredô belsô és külsô konfliktusokra.
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Csak a sekélyes és felületes gondolkodásúak, vagy a doktriner dogmatikusok hiszik el
maguknak, hogy a meggyôzôdéseik, véleményeik, ítéleteik és döntéseik minden esetben
ellentmondás nélkül, egyszerûen és aggálymentesen összeegyeztethetôk egymással. Nem
ritkán közülük kerülnek ki az ideológusok, a dogmatikusok, a fundamentalisták, az elvakultak és a fanatikusok, azaz az olyanok, akik bármely – önmagában akár mérsékelt
(»reasonable«) – nézetrendszert is képesek szélsôséges fundamentalista (»unreasonable«)
irányba eltorzítani. E mögött általában felszínes, leegyszerûsítô gondolkodás, vagy a gondolkodási képesség, vagy a gondolkodási hajlandóság problémái, (és a gondolkodás következményeivel való szembenézési hajlandóság hiányosságai) húzódnak meg. Persze
az sem ritka, hogy tudatos és tisztességtelen hatalomtechnikai manipulációról van szó a
tisztességtelen hatalom részérôl, amelynek célja, hogy a tisztességtelen és igazságtalan
társadalmi mûködés vesztesei között minél több törésvonalat hozzon létre, és a társadalmi megosztottságot, minél jobban elmélyítse, az „oszd meg és uralkodj elv” érvényesítése érdekében, vagy a félelem politikájával összefüggésben (2.2.§).
A kérdés az, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy a »társadalmi igazságosság politikai koncepciójával« kapcsolatos »belsô meggyôzôdéseink«, »megfontolt véleményeink«,
nézeteink mind saját magunkban összhangban legyenek, mind mások nézeteivel, meggyôzôdéseivel kapcsolatosan összeegyeztethetôbbek legyenek, és kevésbé legyenek ellentmondásosak? Másképp, hogyan tudjuk saját meggyôzôdéseink egymás közti, és
mások meggyôzôdései közötti inkonzisztencia és inkongruencia mértékét csökkenteni?
E kérdéseket folytatva el is jutunk az átfedô konszenzus problémaköréhez.

H

OGYAN LEHETSÉGES A BELSÔ MEGGYÔZÔDÉSEINKKEL ÖSSZHANGBAN
LÉVÔ POLITIKAI IGAZSÁGOSSÁGI KONCEPCIÓT, ÉS EZZEL KAPCSOLATOS

ÁTFEDÔ KONSZENZUST KIALAKÍTANI? Idézzük fel, hogy ezt, azaz a politikai igazságossági koncepció értékeinek, elveinek és normáinak az átfedô konszenzussal történô
meghatározását az »eredeti kiindulási állapot« és a »tudatlanság fátyla«, mint gondolatkísérlet, mint modellezés és mint elemzési eszköz segítségével próbáljuk elérni az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója« esetén (11.§).
A »reflective equilibrium« koncepciója, és a belsô meggyôzôdéseinkre (»considered convictions«), e meggyôzôdéseinken alapuló »megfontolt véleményeinkre, ítéleteinkre« (»considered judgements«) vonatkozó fejtegetések révén azt próbáljuk meg körvonalazni, hogy
mégis hogyan és milyen alapon tud történik meg a »belsô meggyôzôdéseink«, »megfontolt
véleményeink« és az »igazságosság politikai koncepciójának« az összhangba hozása az
»átfedô konszenzus« kialakulása során; s milyen megfontolásokra, körülményekre kell figyelemmel legyünk ennek kapcsán.
A »belsô meggyôzôdések«, és az ebbôl eredô »megfontolt vélemények, ítéletek« egymással és mások hasonló belsô meggyôzôdéseivel való összeegyeztetése kapcsán azt is
végig kell gondoljuk, hogy tulajdonképpen az általánosítás minden szintjén léteznek
»belsô meggyôzôdéseink«, és ezeken alapuló »megfontolt véleményeink, ítéleteink«: az
egyes konkrét személyek konkrét cselekedeteitôl, az egyes konkrét intézmények, vagy
intézményrendszerek igazságosságán keresztül, az egyes közpolitikák helyességén és
igazságosságán át, egészen a fennálló társadalmi, gazdasági, politikai rendszer igazságosságáig és tisztességéig – minden szinten megítéljük, illetve képesek vagyunk meg-
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ítélni a dolgok igazságosságát és tisztességességét, és képesek vagyunk kialakítani ezzel
kapcsolatos álláspontunkat, véleményünket. Valójában a döntéseink, ítéletalkotásunk
pártatlanságát és helyességét torzító körülményekre vonatkozóan is, illetve a döntéseink,
véleményünk pártatlanságára és tisztaságára vonatkozóan is megvannak a belsô meggyôzôdéseinkbôl eredô véleményeink.
Az »eredeti kiindulási állapot« és a »tudatlanság fátyla« (11.2.§), mint gondolatkísérlet, mint elemzési és modellezési eszköz, a maga megkötéseivel, restrikcióival azokat
a körülményeket akarja beállítani és modellezni, amelyekrôl úgy hisszük, hogy biztosítja
a döntések pártatlanságát (»impartiality«), tisztaságát, elfogulatlanságát, illetôleg azokat a torzító körülményeket akarjuk kizárni, amelyekrôl úgy hisszük, hogy torzítja döntéseinket, és megakadályozza legbelsô meggyôzôdéseink érvényesülését és felszínre kerülését. Másképp: ha akár szerepjátékként, akár gondolatkísérletként végig akarjuk
gondolni, hogy milyen igazságossági elvekre jutnának a felek egy idealizált »eredeti kiindulási állapotban« az igazságosság mint tisztességesség értékei, elvei és normái tekintetében, akkor az »eredeti kiindulási állapot« és a »tudatlanság fátyla«, mint modell
feltételeit úgy kell meghatározni, hogy az összes olyan körülmény ki legyen zárva,
amelyrôl úgy hisszük, hogy torzítja az igazságosság elveirôl való vélemények és döntések
tisztaságát, részrehajlásmentességét és pártatlanságát.
Az »igazságosság mint tisztességesség koncepciójának« a kialakítása során (az »eredeti
kiindulási állapotban«, mint gondolatkísérletben) valójában minden belsô meggyôzôdésünket és ebbôl eredô releváns véleményünket relevánsnak, indokoltnak, helyénvalónak
és racionálisnak kell tartsuk, függetlenül azok általánosítási, illetôleg konkretizáltsági
szintjétôl. Ekkor valójában arra kell kíváncsiak legyünk, hogy az általánosítás szintjétôl
függetlenül mely meggyôzôdéseink azok, amelyek valóban a torzításmentes »belsô meggyôzôdéseink«. Ezek azok, amelyeket, mint saját belsô indokoltsággal, saját lényegükbôl
adódó helyénvalósággal és észszerûséggel (»intrinsic reasonableness«) rendelkezô »belsô
meggyôzôdéseinknek«, s ezekbôl eredô »megfontolt véleményeinknek« kell tartanunk13 az
»igazságosság elveinek« (14.§) és normáinak kialakítása, értékelése és elfogadása során.
Mindennek ellenére saját »belsô meggyôzôdéseink«, ebbôl eredô véleményeink, ítéleteink, illetve ezek következményei konfliktusban lehetnek egymással, saját magunkon
belül is; s konfliktusban lehetnek más emberek véleményeivel is. Ezért aztán fel kell
készüljünk lélekben arra, hogy ha el akarjuk érni, hogy valamiféle megegyezésre jussunk
saját magunkban is, de másokkal is a »társadalmi igazságosság politikai koncepciójára«
vonatkozó értékeket, elveket, normákat illetôen, akkor bizonyos »belsô meggyôzôdéseinket« és ebbôl eredô véleményeinket, szükséges lehet, hogy átgondoljuk, finomítsuk,
módosítsuk netán akár vissza is vonjuk.

A

»REFLECTIVE EQUILIBRIUM« ÉS AZ »ÁTFEDÔ KONSZENZUS«. A »reflective
equilibrium« koncepciója a »belsô meggyôzôdés« (»considered convictions«), és
a »megfontolt vélemények, ítéletek« (»considered judgements«) koncepcióihoz hasonlóan
13

Itt az »intrinsic reasonableness« az a kifejezés, amelynek a jelentését próbáljuk megvilágítani a torzításmentes belsô meggyôzôdések intrinsic, azaz saját magából adódó, saját lényegi tulajdonságát
jelentô helyessége („korrektsége”) kapcsán.
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szintén annak a jobb megértését szolgálja, hogy hogyan lehet, és kell elképzelni azt a
folyamatot, amelynek során az emberek különbözô »belsô meggyôzôdései« valahogyan
összhangba kerülnek az »igazságosság politikai koncepciójának« alapelveivel és normáival (14.§), és ezen mint „közös nevezôn” keresztül, a »politikai szint igazságossági
elvei« tekintetében végsô soron egymással is – annak ellenére, hogy lehet, hogy a felek
teljesen eltérô átfogó nézeteket vallanak.
Az »igazságosság mint tisztességesség politika koncepcióját« »az eredeti kiindulási állapotban«, tulajdonképpen egy hipotézisként is felfoghatjuk. A feltételezés az lenne, hogy
az »eredeti kiindulási állapotban«, (amelynek körülményeit és feltételeit úgy állítottuk be,
hogy biztosítsa a felek torzításmentes és pártatlan ítéletalkotását) (11.§) a felek által választott politikai és társadalmi igazságossági elvek, valójában kifejezik a felek saját »belsô
meggyôzôdései« szerinti igazságossági elveiket és így ez az »igazságosságérzetük« kifejezôdése is egyben. Ez azonban az alapgondolat megértése kedvéért egy kissé leegyszerûsített
interpretáció. Azért leegyszerûsítô ez az interpretáció, mert valójában tipikusan nem az
történik, hogy a személy a saját meggyôzôdései módosítása nélkül elfogadja a megfontolásra
ajánlott igazságossági elveket, (s tovább bonyolítja ezt a helyzetet, hogy ráadásul a társadalom minden tagját és rétegét reprezentáló több személy van jelen a maga »belsô meggyôzôdéseivel« az »eredeti kiindulási állapotban«). Ehelyett tipikusan az történik, hogy az
érintett személyek elsô véleménye, eredeti »belsô meggyôzôdése« az egyeztetési folyamat
során módosul – részben a megismert igazságossági elvek és azok indoklása hatására, részben pedig a többiekkel folytatott párbeszéd következtében.
Ezért az »igazságosság politikai koncepciója« szempontjából nem a felek elsôdleges
»belsô meggyôzôdései«, véleményei a relevánsak, hanem azok, amelyekre az »eredeti kiindulási állapotban« lezajló párbeszéd, gondolkodási és egyeztetési folyamat végére, az
összes érv és indoklás megismerése és megfontolása végére kilukadnak. Ezek azok – az
igazi megfontoláson alapuló – vélemények és meggyôzôdések, amelyek az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciója« szempontjából jelentôsek; s a véleményeknek,
meggyôzôdéseknek ez az – iteratív párbeszéd során kialakult – állapota a »reflective
equilibrium«. Visszautalva a korábbiakra: ez mind a különbözô saját »belsô meggyôzôdések« egyensúlyba, összhangba kerülését, mind a mások eltérô meggyôzôdéseivel való
egyensúlyi állapot kialakulását jelenti; legalábbis a politikai igazságosság szintjén, az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« értékeire, alapelveire és normáira vonatkozóan. Ez az állapot, azaz a »reflective equilibrium« azért „reflective”, mert
egy párbeszéd és közös gondolkodás során, az érvek, indokok végiggondolásával és
megfontolásával, a saját eredeti meggyôzôdések és vélemények finomításával vagy megszilárdításával alakul ki egy reflektív gondolkodási folyamatban. Azért „equilibrium”,
azaz egyensúlyi állapot, mert az egymással ellentétes, nem összeegyeztethetô és konfliktusos meggyôzôdések és vélemények közötti ellentétek egyensúlyba kerülnek, illetve megtörténik ezek összeegyeztetése, de legalábbis jelentôs mértékû összhangjának kialakulása
– legalábbis a »politikai szintû igazságossági elveket« illetôen.14
14

Az »átfedô konszenzus« koncepciójára a késôbbiekben még részleteiben vissza fogunk térni a III. rész
fejezeteiben, a »stabilitás« kérdései kapcsán (20–24.§§), különös tekintettel a 21.§ és a 23.§ fejezetekre. Az ott leírtakkal válik majd „teljessé a kép”.
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REFLECTIVE EQUILIBRIUM« ÉS A »SZÉLES REFLECTIVE EQUILIB Kétféle »reflective equilibrium« különböztethetô meg: a szûk és a széles
»reflective equilibrium«. Mitôl „szûk”, és mitôl „széles” a »reflective equilibrium«, azaz
a belsô meggyôzôdések és vélemények érveléssel alátámasztott, megfontoláson alapuló
egyensúlyi állapota? Ez attól, függ, hogy milyen szélességben, illetôleg mélységben kerültek megfontolásra a különbözô »politikai szintû igazságossági elvek«.
Lehetséges, hogy a személy egyetlen egy adott »politikai szintû igazságossági koncepció« különbözô »igazságossági elveit«, ismerte meg, és saját »belsô meggyôzôdésein«
alapuló igazságossági elveit ezekkel ütköztette; s egy gondolkodási, megfontolási folyamat során ezen egyetlen »politikai szintû igazságossági koncepció« értékeivel, elveivel
és normáival egyeztette össze a saját igazságossági elveit. Ez azt is jelenti, hogy más
politikai igazságossági koncepciókkal, elvekkel és az azokhoz kapcsolódó érvekkel nem
is ismerkedett meg. Így saját nézeteit, elveit, meggyôzôdéseit lehet, hogy viszonylag
könnyen, gyorsan, egyszerûen, kis változtatásokkal hozzá tudta igazítani az által megismert egyetlen egy »politikai szintû igazságossági koncepció« tételeihez. Ekkor beszélünk »szûk reflective equilibriumról«.
Ezzel szemben akkor beszélhetünk »széles reflective equilibriumról« ha az, egyén megismerte a legfontosabb politikai igazságossági koncepciókat, azok tételeit, indoklását, mindezeket ütköztette saját belsô meggyôzôdéseivel; s ez utóbbiakat a korábban leírt folyamat
során megfontolta és vagy módosította, vagy megszilárdította, majd végül mindent, mindennel egybevetve kialakult a végsô álláspontja. Ez egyébként tipikusan valamelyik általa
megfontolt, végig gondolt igazságossági koncepció rendszerszerû igazságossági elveivel
vág egybe; azaz tipikusan nem az történik, hogy az adott személy minden általa megismert
igazságossági koncepcióból – minden belsô rendszerszerû összefüggés nélkül – kiválogat
és csokorba gyûjt egy-két neki tetszô elvet. E folyamat végére az adott személy alapelvei,
belsô meggyôzôdései, megfontolt véleményei is egyensúlyba kerülnek, csakhogy egy sokkal
szélesebb körû, alaposabb és mélyebb megfontolási folyamatot követôen. A mi szempontunkból, pontosabban az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai
koncepciója«, és annak »jó okok, miatt létrejövô stabilitása« (21.§) szempontjából valójában
ez, a »széles reflective equilibrium« az érdekes; mégpedig azért, mert ez az, ami széles körû,
körültekintô és alapos megfontoláson alapul. Az ilyen »széles reflective equilibrium« nehezebben alakul ki, de ha kialakul, összehasonlíthatatlanul megalapozottabb; s mert megalapozottabb tartósabban rögzül, ezért stabilabb és megbízhatóbb, mint a »szûk reflective
equilibrium«. Ez utóbbi nemcsak szûk, de valójában felületes is, mert elégtelen információkon és ismereteken alapul.
Ezen a ponton feltétlenül tisztázni kell, hogy ez az elv és az ideáltipikus célfüggvény.
A gyakorlatban azonban erôteljesen kétséges, hogy bárki, valaha is képes elérni ezt az
ideáltipikus célfüggvénynek tekinthetô »széles reflective equilibrium« állapotot. De ha
az így van, miért beszélünk errôl egyáltalán? Azért, mert általában is az ilyen ideáltipikus célfüggvények jelölik ki azt, hogy mi az irány, mit kellene minél jobban megközelíteni. Másrészt ez a megkülönböztetés a szûk és a széles »reflective equilibrium« között felhívja a figyelmet arra is, hogy az »átfogó világnézetek és doktrínák átfedô
konszenzusával« létrejövô »politikai igazságossági koncepció« és az »átfedô konszenzus«
kialakulása szempontjából korántsem jelent megoldást, ha ki-ki gyorsan elfogadja és
RIUM«
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magáévá teszi „az elsô útjába kerülô” »politikai szintû igazságossági koncepciót«. Ezért
a késôbbiekben, az »igazságosság elveinek« ismertetésekor (14.§) röviden ki fogunk
térni a fontosabb alternatív igazságossági koncepcióknak (például a különbözô
haszonelvû (utilitarista), és bizonyos perfekcionista, illetve intuitív erkölcsfilozófiai irányzatok) az összehasonlíthatóság szempontjából releváns elveire.15
Az, hogy a »széles reflective equilibrium« az az ideáltipikus célfüggvény, amely a
megközelítendô, de valószínûleg soha el nem érhetô célt jelöli ki, nem azt jelenti, hogy
hiábavaló ezeken a kérdéseken elmélkedni. Ez egy adottság, amivel szembesülni kell,
annak érdekében, hogy ne az történjen, hogy még olyan minôségû igazságossági koncepciót sem alakítunk ki, amilyent létre tudnánk hozni, pusztán csak azért, mert még
mindig nem találtuk meg azt tökéleteset, ami nem is biztos, hogy létezik, illetve, ha létezik egyáltalán, akkor is erôsen kérdéses, hogy felismerjük-e, azt, amikor épp a tökéletessel találkozunk.
Léteznek olyan problémák, amelyek lehet, hogy bonyolultak, lehet, hogy nehéz
megoldani ôket, de létezik egyetlen helyes megoldásuk, és létezik az a megoldási algoritmus, amelyen keresztül el tudunk jutni a megoldáshoz. Ilyen például számos matematika feladvány, rejtvény vagy a Rubik-kocka kirakása, vagy bármely kirakodós játék.
Ezek a »strukturált problémák«. (ROSENHEAD és mtsai, 1992.) A »igazságosság politikai koncepciója«, annak mélyrészletei, s az ezekkel kapcsolatos »reflective equilibrium« és az »átfedô konszenzus« létrejötte – és általában is a társadalmi folyamatok
alakulása, és a társadalmi igazságossági problémák – azonban, egyáltalán nem az ilyen
»strukturált problémák« közé tartoznak. Ezek esetében nem arról van szó, hogy ha
eléggé kitartóan, elszántan és felkészülten keressük, akkor meg fogjuk találni az egyetlen
helyes, igaz és tökéletes megoldást – mert a »strukturálatlan problémák« lényegi jellegzetessége, hogy eleve nem is létezik egyetlen helyes és tökéletes, és algoritmizálható
megoldásuk. (ROSENHEAD, 1992.)
Ezzel mindenképpen szembesülni kell, mert az ilyen típusú ügyekben az érdemi
elôrejutást gyakran azok akadályozzák, akik egyfajta rosszul értelmezett perfekcionizmus, és ebbôl eredô perfekcionista szorongásuk miatt – vagy a strukturált problémák
megoldásával kapcsolatosan megszokott, megtanult »lineáris gondolkodási«, és a »szokványos algoritmikus problémamegoldási módszerek« erôltetése miatt – képesek leblokkolni egy nyilvánvalóan rossz helyzet, nyilvánvalóan jó irányba történô változtatását,
pusztán csak azért, mert még mindig nem sikerült „a” tökéleteset megtalálni (ott, ahol
az nem létezik), és/vagy még mindig nem tudtak eljutni – a szokványos, és a menedzseriskolákban megtanult – »tökéletesen racionális lineáris tervezési, döntéshozatali
módszereikkel« (»rational planning«) a problémák azonosításán, az alternatívák feltárásán, az egyes alternatívák egymással való összehasonlításán, a tökéletes alternatíva
kiválasztásán, és a hasonlókon keresztül vezetô »lineáris gondolkodási folyamatban«
az egyetlen tökéletes megoldáshoz. Ilyenhez soha nem is fognak eljutni, mert a »struk15

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ezeket az összehasonlításokat ebben az írásban csak röviden,
a fôbb megállapítások szintjén fogjuk bemutatni nyilvánvaló terjedelmi és mûfaji okok miatt. A részletes elemzések bemutatása tekintetében Rawls eredeti munkáinak, illetôleg megfelelô filozófiatörténeti munkák áttanulmányozását ajánljuk.
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turálatlan problémák« esetében nem létezik egyetlen tökéletes és helyes megoldás, és
részben emiatt egyáltalán nem mûködik a belénk nevelt »lineáris gondolkodás« és az
iskolákban megtanult »racionális tervezési« paradigma (és ebbôl eredôen a matematikai
modellezés és az operációkutatás sem, valamint a funkcionális követelmények elemzésébôl a követelményeknek megfelelô optimális megoldást elôállító »mérnöki tervezési
paradigma« sem). (ROSENHEAD, 1992.)
Meg kell tudni különböztetni azokat a dolgokat, amelyek eldönthetôk, komplettek és
egyöntetûen megoldhatók (például egy matematikai feladvány), azoktól, amelyek nem dönthetôk el egyöntetûen, és adott esetben több lehetséges inkomplett válasz létezik. Az elsô
esetben van helye a „tökéletes” és „egyetlen helyes” megoldás megkeresésének, és valóban
problémás, ha az elsô már éppen közelítô, kielégítô eredménynél megállunk. A másik
esetben semmi helye nincs a tökéletes megoldásra való – elvileg is hiábavaló – törekvésnek,
mely egy sajátos perfekcionista szorongásként blokkolhatja azokat az érdemi döntéseket,
cselekvéseket, amelyek lehet ugyan, hogy messze esnek a tökéletestôl, de biztos, hogy a jelenlegi problémák igen jelentôs mérsékléséhez, csökkentéséhez vezetnek.

E

HHEZ KAPCSOLÓDIK EGY MÁSIK FONTOS, ÉS A POLITIKAI IGAZSÁGOSSÁGI
KONCEPCIÓKRA ÁLTALÁNOSAN IS ÉRVÉNYES, MÓDSZERTANI KÉRDÉS. Alap-

vetôen egy elméletrôl van szó, minden igazságosságelmélet esetében. Viszonylag kevés
az olyan tényszerû adat, amelyhez hozzá tudjuk mérni a következtetéseinket. A különbözô definícióknak fontos szerepe lehet egy-egy koncepcióban, de a normatív igazságossági elvek nem vezethetôk le pusztán csak elôzetes definíciókból és a köztük felállított
logikai összefüggésekbôl. Ezért aztán a politikai igazságossági koncepciók kialakításakor teljesen elfogadható, hogy szabadon használják a különbözô elôfeltevéseket, általános tényeket, illetve a társadalom kultúrájában hagyományaiban jelenlévô közismert, de viszonylag lazán definiált fogalmakat és koncepciókat. Nincs ugyanis más és
jobb közös kiindulási pont (vagy ha létezik ilyen, akkor az az ember számára meg nem
ismerhetô). Csak így tudunk elindulni afelé a cél felé, hogy végül egy olyan igazságossági koncepciót alakítsunk ki, amely elfogadható, és amely körül létrehozható az »átfedô
konszenzus« (»overlapping consensus«), illetve a »reflective equilibrium«.
Ez nem az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepció«
egyedi sajátossága. Például Adam Smith Theory of Moral Sentiments címû morálfilozófiai mûve (SMITH, 1759), vagy Sidgwick utilitarista elmélete, és a The Methods
of Ethics (SIDGWICK, 1874) ugyanilyen megközelítést alkalmaz. Elsôsorban azért is,
mert nincs más, nincs ennél jobb. E megközelítés azonban mégis alkalmas arra, hogy
egy megfelelô, és sokak legbelsô meggyôzôdéseivel (»considered convictions«) egybevágó, és viszonylag »széles reflective equilibriumot« hozzon létre az »igazságosság közös
és nyilvános politikai koncepciójának« tételei, s az egyéni morális meggyôzôdések (»considered convictions«), és megfontolt vélemények (»considered judgements«) viszonylatában, azaz a »politikai szintû igazságossági elvek« szintjén.
Ugyanakkor a fentiek egyenes következménye, hogy a jelenlegi »társadalmi igazságossági elméletek« meglehetôsen tökéletlenek (az ideáltipikus tökéleteshez képest), bár
igencsak szofisztikáltak más hasonló, a társadalom életét alapvetôen meghatározó elméletekhez képest; mint például a »tökéletes (piaci) versenyre« (»perfect competition«),
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vagy a piacra, mint (az árszignálon keresztül) »hatékony információközvetítô« mechanizmusra, vagy az »általános (piaci) egyensúly elméletre« (»general equilibrium theory«),
illetôleg az ezen elméletek középpontjában álló »homo economicus« leegyszerûsítô, reduktív racionális egoista embermodelljére építô – s a lényeget tekintve egyszerû, míg a
technikai szinteken, a viszonylag egyszerû állítások bonyolult módon történô alátámasztására felsorakoztatott matematikai eszköztárat tekintve rendkívül bonyolult – közgazdasági elméletek és modellek.
Jóllehet, a társadalmi igazságosság elméletei az ideáltipikushoz és a tökéleteshez képest
egyszerûek, s bizonyára számos súlyos hiányosságuk is van, mégis óvatosnak kell lenni a
különbözô ellenpéldákkal és a hibák és hiányosságok bemutatásával. Ha az elképzelt
ideáltipikus, hibátlan és tökéletesen komplett elmélethez képest vizsgáljuk bármely igazságossági koncepciót, akkor hosszas vizsgálódás után megtudhatjuk azt, amit már most
is tudunk: nevezetesen, hogy bármelyiket is vizsgáljuk, mindegyik messze van a tökéletestôl, nem komplett és súlyos hiányosságai is vannak. Az egyes, inkomplett és nem tökéletes elméleteket sokkal inkább egymással lehet és érdemes összehasonlítani; vagy olyan,
más elméletekkel, amelyek alapján a társadalom egészének életét alapvetôen meghatározó
döntések születnek, és még csak nem is vetette fel soha senki ezeknek a társadalmi igazságossági és morális értelemben vett górcsô alá vételét. Ilyenek például a különbözô közgazdaságtani teóriák alapján végigvitt gazdaságpolitikai és költségvetési intézkedések.
Valójában az igazságosságelméletekkel kapcsolatosan felvethetô kérdés sokkal inkább az, hogy a különbözô nézetek közül nagyjából és általában melyik az, ami az ideáltipikushoz a legközelebb van. Ebben az értelemben például Rawls amellett érvel,
hogy a társadalmi szerzôdés metaforáján alapuló »szerzôdéses elméletek« az ideáltipikusnak jobb megközelítéséhez vezetnek, mint az alternatív »intuicionista«, vagy a »perfekcionista«, vagy az »utilitarista« megközelítések.
…az utilitarizmus számos variációja hosszú ideje uralja a filozófiai tradícióinkat, s úgy
tûnik, ez változatlanul így fog folytatódni. Ez a dominancia fennmaradt mindazon kételyek, rossz érzések és gyanakvás folyamatos jelenléte ellenére is, amelyek oly könnyen ébrednek fel az utilitarizmussal szemben. Ennek a különös ténynek az oka, azt hiszem,
abban a rejlik, hogy eddig még nem jelent meg olyan konstruktív, alternatívát jelentô elmélet, amely érthetô, világos, s rendelkezik azokkal az erényekkel, mint az utilitarizmus,
de egyidejûleg feloldja az »utilitarizmus« azon hiányosságait, amelyek a kételyeket és rossz
érzéseket okozzák vele kapcsolatban. Az »intuicionizmus« nem konstruktív, a »perfekcionizmus« pedig elfogadhatatlan. Az én következtetésem az, hogy a »társadalmi szerzôdéselmélet« – feltéve, hogy megfelelôen van kidolgozva –, be tudja tölteni ezt az ûrt. Azt
gondolom, az »igazságosság mint tisztességesség koncepciója« ebbe az irányba mutat.
John Rawls: A Theory of Justice (1999a)

T

ÖREKVÉSEINK IRÁNYÁT A »SZÉLES REFLEKTÍV EQUILIBRIUM«, MINT IDE-

– NEM PEDIG A »SZÛK REFLEKTÍV EQUIEhhez képzeljük el azt a másik ideáltipikus helyzetet, amelyet a »jól elrendezett társadalom« (7.§), mint »realisztikus utópia« (3.4.§) jelent. A »jól elrendezett
ÁLTIPIKUS ÁLLAPOT JELÖLI KI

LIBRIUM«.
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társadalom« attól »jól elrendezett«, hogy a »társadalom alapvetô struktúráját« (9.§.),
annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeit« (9.§; 16.§),
és a »háttérigazságosság rendszerét« (9.6.§) az »igazságosság nyilvános politikai szintû
koncepciója« szabályozza. A nyilvános, itt arra utal, hogy az »igazságosság politikai
koncepciója« mindenki által ismert és közösen elfogadott (12.1.§).
Mit is jelent ez az eddigiek fényében? Lényegében arról van szó, hogy a »jól elrendezett társadalom« minden polgára eléri a »széles reflektív equilibrium« állapotát; s miután az »igazságosság politikai koncepciója« »közös és nyilvános«, azaz minden polgár
ugyanazon »politikai szintû« igazságossági koncepció tekintetében érte el a »széles reflective equilibrium« állapotát, e »reflective equilibrium« nemcsak széles, de generális
is. Ha a »reflective equilibrium« nemcsak széles, de generális is, akkor »teljes reflective
equilibriumról« beszélünk. A „teljes” jelzô arra az ideáltipikus helyzetre vonatkozik,
amikor a »realisztikusan utópisztikus« »jól elrendezett társadalomban« jön létre minden
polgár esetében, ugyanarra a »politikai igazságossági koncepcióra« vonatkozóan generálisan, (azaz általánosan) a »széles reflektív equilibrium«, mint ideáltipikus állapot.
Ez az elvileg meghatározható legideálisabb célfüggvény. Ez kizárólag a »politikai
szintre« (4.§; 20.3.§) vonatkozik.16
Egy ilyen »jól elrendezett társadalomban«, ahol a »teljes reflektív equilibrium« állapotáról beszélhetünk, mert nemcsak széles, de általános (generális) is a »reflective equilibrium«,
(i) egyrészt: létezik az a »közös és nyilvános nézôpont«, azaz közös és nyilvános »morális zsinórmérték« és »morális viszonyítási rendszer«, amelybôl kiindulva, és amelyhez viszonyítva minden egyes polgár meg tudja fogalmazni igényeit, véleményét és
javaslatait a közügyeket, és a »politika felségterületét« (20.3.§) érintô kérdésekben;
(ii) másrészt: ez a közös nézôpont – amely egyben a közös kiindulási pontokból álló
»morális viszonyítási rendszer« – kölcsönösen ismert, és a »teljes reflective equilibrium« állapotában minden egyes polgár által kölcsönösen elismert.
Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy kizárólag csak a »társadalom alapvetô struktúrájának« (9.§), alapintézményeinek és a »háttérigazságosságnak« (9.6.§) a mûködését szabályozó – s erre politikai szintre leszûkített speciális morális normarendszerrôl van szó
(4.1.§) –, ez a »teljes reflective equilibrium« állapot, mégsem egy fundamentalista állapot. Akkor lenne fundamentalista a megközelítés, ha egyetlen »átfogó doktrína« tanai
esetében akarnánk az ebben az értelemben vett »teljes reflective equilibrium« állapotot,
és a társadalmi egységet elérni. A megközelítés nem fundamentalista jellegéhez az is
hozzátartozik, hogy valójában nincs szó kôbe vésett és mindenki számára kötelezô belsô
meggyôzôdésrôl vagy dogmákról még ezen a politikai szinten sem. A »teljes reflektív
equilibrium« ideáltipikus állapota ebben a »jól elrendezett, realisztikusan utópisztikus
16

Folyamatosan tartsuk észben azt, hogy kizárólag a »politika felségterületén belül« (20.3.§) a »politikai szintre« releváns, s a »lényegi alkotmányos kérdésekre« (14.6.§; 15.2.§), és a legfontosabb
közös politikai kérdésekre leszûkített értékeire, elveire és normáira vonatkozó »politikai igazságossági
koncepcióról« (4.§) van szó, nem pedig valamilyen – az élet minden területére kiterjedô normarendszert megfogalmazó – »átfogó vallási, filozófiai vagy morálfilozófiai doktrínáról«. Ez utóbbiak
esetében ugyanis teljes mértékben lehetetlenség lenne mindaz, amirôl itt beszélünk.
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társadalomban« azon alapul, hogy végsô soron a polgárok »belsô meggyôzôdésein«
(»considered conviction«) és »megfontolt ítéletein, véleményein« (»considered judgements«) alapuló politikai szintû, társadalmi igazságossági normákból, a párbeszéd és
megfelelô megfontolás után ki-kristályosodó politikai igazságossági normák azok, amelyek a saját belsô lényegükbôl eredôen »jók, mert helyesek, igazságosak, tehát tisztességesek« (5.4.§; 23.6.§) és elfogadhatók. Mint majd késôbb részleteiben is bemutatjuk,
a különbözô, átfogó doktrínák tanaiban hívô polgárok között a »politikai szintû igazságossági koncepció« tekintetében létrejövô politikai szintû társadalmi közösség a legfontosabb közjó is egyben (23.§). Ebbôl a »realisztikusan utópisztikus« (3.4.§) és ideáltipikus
igazságossági koncepcióból vezethetô le, hogy a mi gyakorlati céljaink szempontjából
milyen is az általunk elvileg elérhetô, lehetséges „legjobb” »politikai szintû igazságossági
koncepció«. A mi szempontunkból elérhetô legjobb »politika szintû igazságossági koncepció« az, amely:
(i) egyrészt: a lehetô legjobban egybevág a »megfontolt belsô meggyôzôdéseinkkel« (»considered convictions«), »megfontolt ítéleteinkkel és véleményeinkkel« (»considered judgements«), s az ezekbôl fakadó igazságossági elveinkkel és normáinkkal; pontosabban
ezeknek a megfelelô megfontolások és párbeszéd végére – a »reflective equilibrium«
kialakulásának folyamatában – kikristályosódó, finomított változatával;
(ii) másrészt: nemcsak egybevág a »belsô meggyôzôdéseinkkel«, és »megfontolt ítéleteinkkel
és véleményeinkkel«, de egy koherens és konzisztens rendszerbe is szervezi ezeket.
E fejezet eddigi érveléseinek egyik fô üzenete, hogy bárhogyan is szeretnénk, ennél
többet és jobbat nem tudunk elérni az »igazságosság politikai koncepciója« tekintetében.
Visszautalva az elôzôkre: az „abszolút tökéletes” megoldás helyett ez, a »realisztikusan
utópisztikusból« és az ideáltipikus célfüggvénybôl levezethetô „elvileg lehetséges” »politikai szintû igazságossági koncepció« az, ami alapján ki lehet jelölni – a politikai igazságossági koncepcióval kapcsolatos – elvárásainkat, követelményeinket. Ezt azért fontos
rögzíteni, hogy elkerüljük a perfekcionista szorongásból eredô „analízis – paralízis”
csapdáját és a (nem létezô) tökéletes keresésének a csapdáját, és hibáját. Mint írtuk:
a tökéletességre való törekvés dicséretes erény, de akkor és csakis akkor, ha egyáltalán
az adott probléma természete olyan, hogy létezik általunk megtalálható és felismerhetô
tökéletes. Ha ilyen a dolog természetébôl eredôen nem létezik, akkor nem erényrôl,
hanem bénító tévedésrôl és hibáról van szó. A legnagyobb csapda mindig az, ha azért
maradunk benne az elfogadhatatlanban és a nyilvánvalóan rosszban, mert még mindig
nem találtuk meg a nem létezô tökéleteset és nem jelentéktelen mértékû aránytévesztéssel bele esünk az analízis-paralízis hibájába. Az eredmény: ott maradunk, ahol vagyunk, mert azt sem tettük meg, amit megtehettünk volna.
Senki nem követhet el nagyobb hibát annál, minthogy azért nem cselekszik meg semmit,
mert csak kis dolgot tud megtenni.
Edmund Burke (1729–1797)

Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában« kialakuló »teljes reflektive equilibriumot« a politikai igazságossági koncepció gyakorlati céljaival, az »érveléssel
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alátámasztott megfontoláson« alapuló »belsô meggyôzôdéseinkbôl«, és »megfontolt ítéleteinkbôl, véleményeinkbôl« eredô igazságossági elvekkel és normákkal, valamint a nem
fundamentalista jelleggel jellemezhetjük. Ily módon ez a koncepció megfelel a politikai
szintû igazságossági kérdésekkel kapcsolatos »nyilvános indoklás« (»public justification«), és a »közügyekben folytatott közcélú, nyilvános érvelés« (»public reason«) (19.§)
kívánalmainak. Annak a gyakorlati célnak az eléréséhez ugyanis, hogy a társadalmi
igazságosság politikai szintû kérdéseiben »jó, mert helyes és tisztességes« (5.4.§; 23.6.§)
megegyezésre tudjunk jutni egymással – ami a »jó okok miatt létrejövô« »átfedô konszenzus« (21.§) alapja – az szükséges, hogy (i) az általánosítás minden szintjén (azaz,
az egyedi ügyektôl, az intézményi és szakpolitikai szinteken át a társadalom egészének
a szintjéig terjedô teljes spektrumban) létezzen egy »közös kiindulási pontokból« álló
»közös morális viszonyítási rendszer«; (ii) a »belsô meggyôzôdéseinkbôl« eredô igazságossági elveink koherens és konzisztens, összehangolt rendszert alkossanak; (iii) továbbá
e belsô meggyôzôdéseink és a politikai igazságossági koncepció elvei között egy minél
általánosabb, és minél szélesebb »reflektív equilibrium« állapota álljon fenn. Tulajdonképpen akkor lehetséges igazságos és tisztességes módon eldönteni a politikai szintet
érintô kérdéseket, ha e feltételek teljesülnek.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« elveinek és normáinak
szempontjából a megfelelô »nyilvános indoklási és igazolási« követelmények lényege,
hogy az a »jó, mert helyes és tisztességes« »politikai szintû igazságossági koncepció«,
amelyet a – társadalmi szerzôdést létrehozó – polgárok el tudnak fogadni bizonyos feltételek között, azaz:
(i) megfelelô információk birtokában;
(ii) szimmetrikus viszonyokat, pártatlanságot biztosító torzításmenetes körülmények
között, (»eredeti kiindulási állapot« és »tudatlanság fátyla«) (11.§);
(iii) kellô gondolkodás, megfontolás és belsô reflexió után;
(iv) a saját meggyôzôdéseik szerinti igazságossági elveik felülvizsgálatával, szükség
szerinti módosításával.
Ez, a »társadalmi szerzôdés« logikájából is következô, meglehetôsen demokratikus és
praktikus »nyilvános indoklási és igazolási« követelmény számos »átfogó vallási, filozófiai, vagy erkölcsfilozófiai doktrína« saját tételeinek és normarendszerének az igazolásához nem lenne elegendô. Számos »átfogó doktrína« a saját tanai igazolására ennél
lényegesen összetettebb, s ettôl lényegesen eltérô indoklási és elméleti levezetési követelmények szerint igazolja a saját átfogó alapelveit, normáit és tantételeit. Azonban
önmagában az, hogy az »átfogó doktrínák« a saját átfogó tanaikat adott esetben más
követelmények és metódusok szerint igazolják, nem lehet az akadálya annak, hogy részesei legyenek az ô tanaiknál lényegesen szûkebb kérdésekre fókuszáló; önálló; de
széles körben ismert és elfogadott kiindulási pontokra épülô; és az »átfogó doktrína«
tételeivel nem ellentétes; sôt azok alapján elfogadható; »politikai szintû igazságossági
koncepció« »átfedô konszenzussal« történô létrehozásának.
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12.3.§ Átfedô konszenzus (»Overlapping Consensus«)

E

BBEN AZ ALFEJEZETBEN NEM MÁS ESZMÉK KAPCSÁN BESZÉLÜNK AZ ÁTFEDÔ KONSZENZUSRÓL, HANEM MAGÁT AZ »ÁTFEDÔ KONSZENZUS« KON-

CEPCIÓJÁT TÁRGYALJUK. Sok szó esett már az eddigiekben is az »átfedô konszenzusról« (»overlapping consensus«) az »igazságosság politikai koncepciójának« különbözô
kiindulási pontjai és alapvetô eszméi kapcsán. Ez elkerülhetetlen volt, mert amint azt
a legelején is jeleztük, az írás, mint olyan természetszerûen lineáris logikát követ, miközben egy több, független kiindulási pontra ráépülô többdimenziós politikai igazságossági koncepció gondolati rendszerét szeretnénk ismertetni. Ebbôl az következik, hogy
mindig az írás lineáris logikája szerint éppen tárgyalt alapgondolat kapcsán emlékezünk
meg a rendszer többi fontos releváns elemérôl. Most érkeztünk el oda, hogy ne más
eszmék kapcsán beszéljünk az »átfedô konszenzusról«, hanem ezt a koncepciót magát
tárgyaljuk; s ahol az a rendszerszerû összefüggések miatt szükséges, az »átfedô konszenzus« kapcsán emlékezzünk meg más koncepciókról. Számos korábban már részletesen kifejtett dolgot csak akkor fogunk röviden érinteni, ha feltétlen szükséges; ebben
a részben elsôsorban azokra a megfontolásokra fókuszálunk az »átfedô konszenzussal«
kapcsolatosan, amelyekrôl eddig még nem esett szó, illetve amelyek számos eddig tárgyalt megfontolás egyfajta szintézise szempontjából fontosak. Itt, tulajdonképp olyan
kiegészítô gondolatokat, koncepciókat veszünk sorra, amelyek egyrészt segítik az eddig
tárgyalt koncepciók és összefüggések jobb megértését, szintézisét, másrészt viszont az
eddig tárgyalt gondolatkörök fô gondolatmenetébe nem voltak beilleszthetôk, vagy nagyon nagy kitérôt jelentett volna a részletesebb tárgyalásuk.17
Az »átfedô konszenzus« gondolatának bevezetésére azért van szükség, hogy lényegesen realisztikusabbá tegyük a »jól elrendezett társadalom« koncepcióját (7.§; 23.§),
és hozzáigazítsuk a demokratikus társadalmak realitásaihoz, történelmi, társadalmi,
politikai és kulturális feltételrendszeréhez, ideértve az »átfogó doktrínák és világnézetek
pluralizmusának a tényét« (12.4.§). Ezt a kikerülhetetlen tényt leegyszerûsítve a »méltánylandó pluralizmus ténye« (»the fact of reasonable pluralism«) kifejezéssel is említhetjük. Egy »jól elrendezett társadalom« szabad és egyenlô polgárai (6.§) – a pártpolitikai szint feletti össztársadalmi, alkotmányos szintû igazságossági kérdésekre, azaz
a »társadalom alapvetô struktúrájára«, annak alapintézményeire és a »háttérigazságosságra« (9.§) vonatkozóan – ugyanazt a nyilvános »politikai szintû igazságossági koncepciót« ismerik el, s emiatt e koncepció nemcsak nyilvános, hanem közös is. Ez azonban egyáltalán nem azt jelenti, hogy ugyanazt az »átfogó vallási, filozófiai vagy erkölcsi
doktrínát«, vagy világnézetet fogadnák el és ismernék el igaznak és érvényesnek, vagy
hogy mindenki ugyanannak a politikai pártnak a tagja, vagy a híve kellene, hogy legyen.

17

Már most jelezzük, hogy az írás harmadik részében (20–24.§§) a stabilitás, megvalósíthatóság és
fenntarthatóság kérdéseinek a tárgyalásakor – azt követôen, hogy már minden releváns koncepció,
s a puzzle minden darabja a helyére került – még vissza fogunk térni az »átfedô konszenzus koncepciójára« (21.§), s arra, hogy az »átfedô konszenzussal« elfogadott »politikai szintû igazságossági
koncepció« »jó, okok miatt létrejövô stabilitása« (21.1–21.2.§§), és a létrejövô »politikai szintû
társadalmi közösség« (23.2.§), miért is a legfontosabb »közjó« (»public good«) (7.4.§; 23.§)
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Ebbôl eredôen, noha ugyanazt a »politika szintû igazságossági koncepciót«, s annak
»igazságossági elveit« (14–15.§; 18.§) és normarendszerét ismerik el, ezt nem ugyanazon »belsô meggyôzôdések« (»considered convictions«), s nem ugyanazon »megfontolt
vélemények, ítéletek« (»considered judgements«) – azaz nem ugyanazon világnézet,
vagy vallási, pártpolitikai hovatartozás – alapján fogadják el sajátjukénak.
A »jól elrendezett társadalom« (7.§) polgárai a legkülönbözôbb, önmagában elfogadható, de egymással sok lényegi pontban ellentétes »átfogó vallási, filozófiai és erkölcsi
doktrína« átfogó jellegû értékrendjét, alapelveit, normarendszerét vagy világnézetét fogadják el a maguk számára érvényesnek, és a legkülönbözôbb irányultságú politikai
pártok hívei lehetnek. Sôt, épp maga az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, illetve annak »igazságossági elvei« (14.§) még generálják is a különbözô
átfogó doktrínák, világnézetek és értékrendek »méltánylandó pluralizmusát« (12.4.§).
Ezt bizonyos félreértések elkerülése érdekében is hangsúlyozni kell: szó sincs arról, hogy
az »átfedô konszenzus« – ugyanazon »politikai szintû igazságossági koncepcióról« –, és
annak az így kialakuló és »jó okok, miatti stabilitása« (21.§), és a »politikai szintû társadalmi közösség« (23.2.§) a pártpolitikai szinten jelentene egységet, vagy egypártrendszert jelentene, illetve egyetlen »átfogó vallási vagy egyéb doktrína« tanainak az egységes
elfogadását igényelné. Például, nem kell, hogy mindenki ugyanannak a vallásnak vagy
pártnak a híve legyen ahhoz, hogy egyet tudjon érteni az olyan kérdésekkel, mint például
az, hogy a rabszolgaság intézménye »morális rossz« és elfogadhatatlan, vagy hogy mégsem lenne rendjén az, ha a kisgyermekektôl megtagadnánk az oktatást, vagy hogy egy
súlyos beteget kezeletlenül hagynánk. Ezekkel a (remélhetôen) nyilvánvaló, konkretizált
példákkal csak azt akartuk gyorsan illusztrálni, hogy igenis léteznek olyan kérdések,
amelyekben vallási vagy pártpolitikai hovatartozástól függetlenül a társadalom lényegében minden mérsékelt tagja egyet tud érteni. Az »igazságosság politikai koncepciója«
az ilyen jellegû, össztársadalmi szintû konszenzusra alkalmas »politikai szintû igazságossági elveket« (14.§) és politikai szintû normákat fogja össze egy rendszerbe, s az
»átfedô konszenzus« az ilyen jellegû elvekrôl kell, hogy kialakuljon.
Az »igazságosság politikai koncepcióját«, függetlenül a »mérsékelt átfogó doktrínák
pluralizmusának a tényétôl« (12.4.§) mégis ki-ki a saját átfogó világnézete és »átfogó
doktrínájának« normarendszere alapján fogadja el, más és más megfontolások és indokok alapján. A »jól elrendezett társadalomban« az »igazságosság politikai koncepciója« ugyanis olyan, hogy minden jelentôs és »mérsékelt átfogó doktrína« »mérsékelt híve«
a saját »belsô meggyôzôdése« (»considered convictions«), és »megfontolt véleménye«
(»considered judgements«), illetve világnézete, vallása, pártpolitikai nézetei és a hasonlók alapján, be tudja illeszteni a »politikai szintû igazságosság elveit« saját nézetrendszere közé. Ha ez megtörténik, akkor jön létre a »mérsékelt átfogó doktrínák és világnézetek átfedô konszenzusa«. Ennek az az eredménye, hogy a polgárok ugyan számos
különbözô, s egymással ellentétes »átfogó doktrínát«, világnézetet, értékrendet és normát
fogadnak el, de az »igazságosság politikai koncepciója« ennek ellenére azzá a közös
nézôponttá, és »közös morális viszonyítási rendszerré« (2.1.§; 9.§; 23.§) tud válni –
a »politika felségterületéhez« (4.§; 20.3.§) tartozó »politikai szintû«, azaz a »társadalom
alapvetô struktúráját« (9.§) érintô kérdésekben –, amely alapján a társadalom egészét,
s minden egyes polgár életét, életkörülményeit, biztonságát fundamentálisan érintô »po-
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litikai szintû« kérdéseket és a »lényegi alkotmányos kérdéseket« (»constitutional essentials«) (14.6.§; 15.2.§) érintô problémákat a polgárok fel tudják dolgozni, és közösen
meg tudják oldani.
Az »átfedô konszenzus« tehát azt teszi lehetôvé, hogy a társadalom egészét érintô
igazságossági, és tisztességességi problémák megoldásához minimálisan szükséges »társadalmi, politikai közösség« és egység (23.§) kialakításához ne kelljen egyetlen »átfogó
doktrínát« ráerôltetni a társadalom egészére, vagy ne kelljen kényszerû és ezért rendkívül instabil kompromisszumokat kötni az egymással sok tekintetben összeegyeztethetetlen világnézetek és doktrínák között. Ehelyett az »átfedô konszenzussal« létrejött
közös és nyilvános politikai szintû igazságossági koncepció alapján történik a társadalom egészét érintô közös ügyek intézése, a többi ügyben pedig ki-ki a saját maga számára „legkedvesebb” »átfogó doktrína« vagy »átfogó világnézet« szerint éli az életét.
Ezáltal válik realisztikusabbá a »jól elrendezett társadalom« koncepciója. Ha megvalósul
az, hogy mindenki a saját – másoktól eltérô – világnézete, átfogó doktrínájának normarendszere szerint elfogadja az »igazságosság politikai koncepcióját«, és a saját nézetrendszerébe, mintegy önálló, kompatibilis politikai modulként beilleszti azt, akkor
tulajdonképpen az összes, egymással ellentétes, »átfogó doktrína« ugyanazon »politikai
szintû igazságossági koncepciót« támogatja, ami a társadalmi béke, a társadalmi bizalom, és a »jó okok miatt létrejövô stabilitás« (21.§) rendkívül fontos alapjait teremti
meg, ráadásul több generációra vonatkozóan. Egy demokratikus társadalomban, ahol
kikerülhetetlen és szükségszerû tény a világnézetek és doktrínák pluralizmusa (»the
fact of reasonable pluralism«), valójában ez a legértelmesebb, és talán az egyetlen lehetséges és elfogadható megoldása annak, hogy létrejöjjön az a társadalmi egység és
stabilitás, ami biztosítja a társadalom hosszú távú békés és igazságos virágzását, és a
»jó okok miatt kialakuló társadalmi stabilitás« létrejöttét és fennmaradását (21.§).
(RAWLS, 1987, 2005.)
A gondolat tehát az, hogy a »jól elrendezett társadalom« egy-egy polgára valójában
két különbözô, bár szoros összefüggésben álló nézetrendszert fogad el.
(i) Az egyik a mindenki által ismert és elismert, kölcsönösen elfogadott, s ezért »közös
és nyilvános« és egyetlen »politikai szintû igazságossági koncepció«, amely a társadalom összes tagjának az életét, életkörülményeit érintô közös, össztársadalmi
ügyeket, illetôleg a társadalom mûködését, a »társadalom alapvetô struktúráját«
(9.§) annak alapintézményeit és a »háttérigazságot« (9.6.§) szabályozza.
(ii) A másik pedig valamelyik részlegesen átfogó vagy »átfogó vallási, filozófiai, vagy
erkölcsfilozófiai doktrína« nézetrendszere. Ki-ki azt fogadja el ezek közül, amelyet
élete, élettapasztalatai, meggyôzôdése, lelkiismerete, saját ítélôképessége szerint a
legérvényesebbnek, legigazabbnak, legérvényesebbnek tart. Azért, mert azt, hogy
ezek melyike az, amelyik a valóban érvényes és a tökéletes igazságot fogalmazza
meg, valójában senki nem tudja megítélni, mert egyetlen ember sincs a másikhoz
képest olyan isteni képességek birtokában, hogy elhihetô és hiteles módon megtudja
ítélni, hogy hol rejtezik a teljes és tökéletes igazság. (RAWLS, 2001, 2005.)
Ritkán fordul elô az, hogy egy-egy polgár teljesen konzekvensen egy-egy »átfogó doktrína« összes normája és nézetrendszere szerint éljen (7.3.§; 21.§). A valóságban a polgárok különbözô »részlegesen átfogó nézeteket«, vagy ezek valamilyen speciális, egyedi
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keveréke szerint alakítják nézeteiket és viselkedésüket. Ez a gyakorlati valóság egyébiránt megkönnyíti az »átfedô konszenzus« kialakulását egy olyan »politikai igazságossági
koncepció« normáiról, amely igazságossági koncepció a társadalom demokratikus kultúrájában, hagyományaiban régóta jelenlévô, ismert és sokak által elfogadott alapvetô
gondolatokból kiindulva építkezik (4.§; 21.§). A »társadalmi igazságosság politikai
koncepciója« kinek-kinek a saját átfogó vagy részlegesen átfogó nézetrendszerébe épül
be modulként. Ennek fô koncepciói, elvei, értékei, erényei ezt követôen lényegében
szinte automatikusan sarkalatos tételszabályokként kezdenek el mûködni, kinek-kinek
a meglévô átfogó eszmerendszerén belül. Ez egy hosszú távon is fennmaradó, »jó okok
miatti társadalmi stabilitáshoz« vezet, mert az egyén »átfogó jellegû nézetrendszerével«
már egyszer összhangba hozott, és abba beépült politikai szintû igazságossági elveken
és normákon az egyén már csak akkor változtat, ha maga az az »átfogó doktrína«, illetve
annak normarendszere változik, amely közé ezeket a politikai szintû igazságossági elveket beépítette (21.§). (RAWLS, 2005.) Az pedig, hogy a jól megalapozott, »mérsékelt
átfogó doktrínák« megváltozzanak jellemzôen csak rendkívül ritkán és lassú folyamat
során szokott bekövetkezni, s rendszerint nyomós okok miatt. Az ilyen változásokhoz,
viszont a politikai szintû igazságossági koncepció, és annak igazságossági elvei rendszerint jól adaptálhatók. (RAWLS, 2001, 2005.)

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG KONCEPCIÓJA« RENDELKEZIK
A »POLITIKAI SZINTÛ IGAZSÁGOSSÁGI KONCEPCIÓK« AZON HÁROM JEL-

LEGZETES VONÁSÁVAL, AMELY révén reálisan ki tud alakulni az »átfogó és részlegesen átfogó doktrínák«, nézetek közötti értelmes »átfedô konszenzus«. Melyek ezek?
(i) Elsôként az, hogy az »igazságosság mint tisztességesség koncepciója« a »társadalom
alapvetô struktúrájára«, annak alapintézményeire és a »háttérigazságosságra« vonatkozik (9.§.).
(ii) Másodszorra, »igazságosság mint tisztességesség koncepciója« önálló, s minden
»átfogó doktrínától független« koncepció, az elfogadásának nem elôfeltétele, hogy
bármelyik »átfogó doktrína« tanait, nézeteit átvegyük, vagy elfogadjuk – mert nem
ezekre épül, s egyik átfogó doktrína nézeteit sem veszi át (4.§; 7.3.§; 20.2.§;
21.§). (RAWLS, 1999e, 2005.)
(iii) Harmadszorra, az alapvetô kiindulási pontjait és az alapvetô eszméit a társadalom
demokratikus hagyományaiban és közpolitikai kultúrájában gyökerezô, régóta jelenlévô, nyilvános és mindenki által jól ismert koncepciókból veszi (4.§).
A »politikai igazságossági koncepciók«, így az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciójának« ez az a három jellegzetes lényegi tulajdonsága, amely lehetôvé teszi,
hogy a legkülönbözôbb, egymással ellentétes nézeteket valló »átfogó világnézetek és
doktrínák« el tudják fogadni. Mindazonáltal nem minden »átfogó világnézet és doktrína« alkalmas az »átfedô konszenzus« létrehozására. Már korábban említettük, hogy
léteznek szélsôséges, sôt esetenként teljesen elfogadhatatlan nézeteket valló »szélsôséges
doktrínák« (»unreasonable comprehensive doctrines«) és »mérsékelt doktrínák« (»reasonable comprehensive doctrines«) (7.3.§; 21.4.§). Az »igazságosság politikai koncepciójának« az »átfedô konszenzussal« történô elfogadásában csak azok a »mérsékelt át-
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fogó doktrínák és világnézetek« képesek részt venni, akik minimum két dolgot elfogadnak és tiszteletben tartanak a saját tanaik alapján (RAWLS, 2001):
(i) elsôként is tiszteletben tartják és elfogadják a »reciprocitás (viszonosság) elvét« és
a »kölcsönösség elvét« (5.3.§), s ebbôl eredôen a polgárok egymás közti viszonyainak a szimmetriáját, s az aszimmetrikus viszonyokra való törekvés tilalmát és
elfogadhatatlanságát, s azt, hogy ebbôl eredôen senkinek sincs joga eszközként
használni, kihasználni és kezelni bárki mást a saját céljai elérése, érdekei érvényesítése érdekében (6.§) (RAWLS, 1999f, 1989g, 1989h);
(ii) másodjára, az elôzôkbôl eredôen elfogadják és tiszteletben tartják a »lelkiismeret
szabadságának elvét« és ennek összes következményét továbbá elismerik az »alapvetô alkotmányos szabadságjogokat, jogokat« (14–15.§§), a »tisztességesen egyenlô
esélyek és lehetôségek« elvét (14.2.§) és így a »polgárok morális egyenlôségét és szabadságának elvét« (6.§). (RAWLS, 1999a, 2005.)
Rawls elemzése szerint a jó hír az, hogy lényegében az összes nagy, »átfogó vallási
doktrína«, továbbá a legkülönbözôbb »átfogó liberális doktrínák«, és számos konzervatív
és republikánus nézet részérôl teljesülnek azok a feltételek, amelyek által, mint mérsékelt
doktrína alkalmasak az »átfedô konszenzus« létrehozásában való részvételre. (RAWLS,
1987, 1999a, 2001, 2005.)
Ezzel szemben azok a nézetek és doktrínák számítanak szélsôségesnek, amelyek
megsértik vagy tagadják a »reciprocitás (viszonosság) elvét«, a szimmetrikus viszonyok
kötelezettségét és az aszimmetrikus viszonyok tilalmát, s tagadják a »lelkiismeret szabadságát«, az »emberek morális egyenlôségének és szabadságának az elvét« és a legalapvetôbb »alkotmányos szabadságjogokat«. Megjegyzendô, hogy elôfordulhat olyan
is, hogy vannak, akik magukat valamely »mérsékelt világnézet« vagy »mérsékelt doktrína« követôjének mondják, mégis szélsôségesek az elôbbi kritériumok alapján. Azaz
a mérsékelt doktrínáknak is lehetnek rendkívül szélsôségesen gondolkodó vagy viselkedô
híveik. Kérdés ilyenkor, hogy ôk tisztában vannak-e egyáltalán annak a mérsékelt doktrínának a tanaival, amelynek elmondásuk szerint állítólag a követôi lennének. Azért is
emeljük, ki, hogy a mérsékelt doktrínáknak is lehetnek szélsôséges követôi, mert azt,
hogy egy adott »átfogó doktrína« alkalmas-e arra, hogy részt vegyen az »átfedô konszenzus« kialakításában nem az alapján ítéljük meg, hogy egyes híveik, vagy híveik
egyes csoportjai szélsôségesek-e.
A jó hír az, hogy a demokratikus hagyományokkal rendelkezô társadalmakban a
»mérsékelt nézetek és doktrínák« és mérsékelt híveik általában túlnyomó többségben
vannak; a »szélsôséges nézetek, doktrínák« hívei, illetve a »mérsékelt doktrínák szélsôséges és elvakult hívei« pedig szerencsére általában kisebbségben vannak.
A »szabad emberhez méltó demokráciák« »politikai szintû igazságossági koncepciója«
valójában minden »mérsékelt átfogó doktrínával, nézettel és világnézettel« kompatibilis
(RAWLS, 2005), precízen pontosan azért, mert eleve úgy lett megtervezve és kialakítva,
hogy kompatibilis legyen; mégpedig a társadalmi béke és a »jó okok miatti társadalmi
stabilitás« (21.§) érdekében. Sok ilyen »átfogó vallási, liberális, és egyéb filozófiai és erkölcsi doktrína« létezik, ezeket itt egyenként nem tudjuk sorra venni. Egy ilyen »politikai
igazságossági koncepció« egyedül a »szélsôséges doktrínákkal és nézetekkel«, vagy szélsôséges személyekkel nem tud mit kezdeni, s csak reménykedhetünk abban, hogy a mér-

12.3.§ ÁTFEDÔ KONSZENZUS (»OVERLAPPING CONSENSUS«)

539

sékelt doktrínák mérsékelt gondolkodású hívei általában mindig meghatározó többségben lesznek, s a szélsôséges vagy ôrült doktrínák és eszmék képviselôi nem fogják tudni
belerángatni a társadalmat (tartósan) valamely szélsôséges eszme szerinti rezsimbe.
(i) Gondoljunk bele, abba, hogy pontosan, hogyan is lehetne együttmûködni egy
közös és nyilvános igazságossági koncepció közös kialakításában olyanokkal, akik
még a »reciprocitás elvét« vagy a »lelkiismereti szabadságának elvét« sem fogadják
el, mert nemcsak azt tartják, hogy az egyedüli igazság és üdvözülés az ô nézeteikben van, de azt is gondolják, hogy mindenki más az ô igazságukat kell vallja, s
aszerint kell éljen, ahogyan az ô szerintük, az ô tanaiknak megfelelô. Fontos momentum, hogy nem egyszerûen az adott »átfogó doktrína« tanai szerinti életvitelt
követelik a szélsôségesek, hanem azt, hogy mindenki úgy éljen, ahogyan azt ôk elôírják, a saját tanaik saját maguk általi, sok esetben önkényes, téves és dogmatikus
értelmezésével. Ezen a ponton a párbeszéd már azelôtt meghal, mielôtt megkezdôdött volna. Bármely »mérsékelt átfogó doktrína«, így bármely liberális, konzervatív vagy vallási, erkölcsfilozófiai nézetrendszer hívei és követôi szélsôségessé válhatnak, ha nem az »átfedô konszenzusra«, hanem az adott »átfogó liberális,
konzervatív vagy vallási« nézeteik egyeduralkodóvá és kizárólagossá tételére törekednek doktriner módon. (RAWLS, 2001, 2005.)
(ii) Hasonlóképp, lehetetlen értelmes és konstruktív módon együttmûködni olyanokkal,
akik tagadják az »emberek morális egyenlôségének és szabadságának az elvét«. Ezen
elv tagadásával ugyanis megszûnik az alapja annak, hogy a »kölcsönösségen«, a »egymás személyének kölcsönös tiszteletén«, és a »viszonosságon« (azaz, a »reciprocitás
elvét« jelentô aranyszabályon18 (5.3.§) alapuló társadalmi együttmûködési normákat
lehessen kialakítani. A »személyek morális egyenlôségének és szabadságának« a tagadása ugyanis egyben a szinte minden vallásban jelenlévô ôsi parancsolat és aranyszabály, azaz a »viszonossági elv« (5.3.§) tagadása is. Aki ezt tagadja, az lényegében azt mondja, hogy „az együttmûködés lényege, hogy nekem mindent szabad,
neked pedig semmit se, mert te alacsonyabb rendû vagy”.
A szélsôséges nézetekkel, illetôleg a szélsôséges személyekkel nem azért nem lehet
együttmûködni, mert finnyásak vagyunk, hanem azért, mert logikailag válik lehetetlenné
a diskurzus. A »lelkiismereti szabadság elvének«, a »személyek morális egyenlôsége és
szabadsága elvének«, továbbá a »reciprocitás (viszonosság) elvének« a megtagadása és
az egyoldalú aszimmetrikus viszonyokra való törekvések olyan álláspontokat jelentenek,
amelyekkel logikai értelemben is lehetetlenné válik a párbeszéd és az egyeztetés.
Valószínûleg nincs olyan épeszû ember, aki bárkivel arról szeretne tárgyalni, hogy ho18

Emlékeztetôül: itt az összes nagy vallásban, ismert kultúrában, és filozófiatanban megjelenô, aranyszabályként is ismert »reciprocitási (viszonossági) elvrôl« van szó. Ez negatív megfogalmazásban
a „ne tégy olyat másokkal, amit te se szeretnéd, hogy mások veled tegyenek”, pozitív megfogalmazásban pedig az „azt cselekedd másokkal, amit szeretnél, hogy mások veled cselekedjenek” formulaként megjelenô elv. Az 5.3.§ fejezet részletesen ismerteti a »reciprocitási elvet«, illetve számos
idézetet sorol fel arra, hogy ez az elv, mennyire egyöntetûen jelent meg lényegében az összes ismert
vallásban és kultúrában az elmúlt évezredek során. Ez nem egy elv a sok közül, mint az 5.3.§ fejezetben felsorolt idézetekbôl kiderült, ezt az elsô és legfontosabb törvényként említi sok vallás.
Az egyik idézet frappánsan fogalmaz: „ez a törvény, a többi csak interpretáció” (5.3.§).
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gyan veti alá magát – egyoldalúan, a kölcsönösség, a viszonosság és a viszonyok szimmetriája nélkül – a másik egyetlen igaznak és üdvözítônek vélt vagy mondott igazságának,
érdekeinek, szempontjainak, s az ebbôl eredô, és a másik által diktált szabályoknak; vagy,
hogy hogyan szeretné alárendelni magát a másik felsôbbrendûségi nézeteinek; továbbá
hogyan szeretne a másik számára mindent megtenni és megengedni a „nekem minden
jár és mindent szabad, neked meg semmi sem jár és semmit nem szabad” „elve” alapján.
Ezek az olyan szélsôséges álláspontok, amelyekkel logikailag sem lehetséges egyeztetni,
mert nincs mirôl – a teljes önfeladás, és feltétel nélküli kapituláció azonnali bejelentése
kivételével.
A »szabad emberhez méltó demokráciák« »politikai igazságossági koncepciója« a
»lelkiismereti szabadság«, és a »szólás szabadsága« jegyében valahogyan tolerálja ezeket
a szélsôséges nézeteket, de valójában a »társadalmi stabilitás«, és társadalmi béke szempontjából csak abban reménykedhetünk, hogy az összes »mérsékelt vallási, filozófiai és
erkölcsi doktrína« összes mérsékelt híve, így vagy úgy, de mindenkor a túlnyomó többséget fogja alkotni a »szabad emberhez méltó demokráciákban«. Ha ez megszûnik,
akkor a rendszer megszûnik »szabad emberhez méltó rendszernek« lenni.

L

ÉTEZNEK OLYAN POLGÁROK, AKIK EGYÁLTALÁN NEM ALAKÍTOTTAK KI
MAGUKBAN RÉSZLETEIBEN ÁTGONDOLT ÉS KIFINOMULT ÁTFOGÓ NÉZE-

TEKET. Sôt, vélhetôen a legtöbb polgár ilyen (7.3.§; 21.§). A legvalószínûbb az,
hogy a legtöbb polgár különbözô vallási, filozófiai, családi, társaságbeli, és személyes
»átfogó jellegû« értékek, elvek, erények és normák valamilyen keverékét kombinálja össze
egymással és a demokratikus hagyományokból vagy a fennálló rendbôl származtatható
»politikai szintû igazságossági koncepció« politikai értékeivel, erényeivel, elveivel és
normáival. Így aztán a legtöbb polgár tényleges nézetei, világnézete egy olyan egyedi
keverék, amely nem vezethetô vissza egyetlen szisztematikusan felépített eszmerendszerre, illetve átfogó doktrína tanaira. (RAWLS, 2001.) Egy többé-kevésbé igazságosan
és tisztességesen mûködô »szabad emberhez méltó demokráciában« (amely nem keverendô össze az ideáltipikus »jól elrendezett társadalommal«) azok az értékek és elvek,
amelyek a »társadalom alapvetô struktúrája«, annak alapintézményei, és a »háttérigazságosság« mûködése révén ténylegesen kifejezôdnek és érvényesülnek általában elegendô súllyal rendelkeznek ahhoz, hogy prioritást élvezzenek a polgárok átfogó jellegû
nézetei, világnézete szerinti egyéb értékekkel és elvekkel szemben, ha ezek konfliktusba
kerülnének, és a polgároknak prioritásokat kellene felállítaniuk, választaniuk kellene
ezek között (21.§). (RAWLS, 2005.)
Valójában arról van szó, hogy a polgárok többségének a nézetei, világnézete átfogó
jellegû abban az értelemben, hogy számos »nem politikai szintû« értékre, elvre, erényre és
normára is kiterjed, ugyanakkor csak »részlegesen átfogók« (7.3.§; 21.§) ezek a nézetek,
mert se nem rendszerszerûek, se nem terjednek ki minden olyan dologra, amire ki kellene
terjedjenek, azaz nem tekinthetôk komplettnek. A rendszerszerûségnek és a komplettségnek
ez a hiánya azonban valójában kifejezetten kedvezô az »átfedô konszenzus« kialakulása
szempontjából (21.§), különösen az igazságosság olyan politikai koncepciója esetében,
amely a demokratikus történelmi, kulturális hagyományokban régóta jelenlévô, ismert és
elismert alapeszmékbôl, mint közös kiindulási pontokból épül fel. (RAWLS, 2001.)
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A polgárok nézeteinek ez a »részlegesen átfogó« és inkomplett volta, súlyosabb társadalmi konfliktusok rendezése során, nagymértékben elôsegíti, hogy a kezdetben csak
»kényszerû kompromisszumként« (»modus vivendi«) létrejövô, azaz »rossz okok miatt
létrejövô«, és ezért instabil megegyezések, alkuk fokozatosan gyökeret verjenek, és beépüljenek a társadalmi közmegegyezésbe, a közgondolkodásba, más szóval az »átfedô
konszenzussal« kialakult »társadalmi igazságossági-politikai koncepció«, és a »társadalmi
szerzôdés« részévé váljanak. Erre a folyamatra, s arra, hogy az »átfedô konszenzus«
miért nem utópia a késôbbiekben még külön kitérünk (21.5.§).

12.4.§ A méltánylandó pluralizmus és az elnyomás ténye

A

Z »ÁTFOGÓ DOKTRÍNÁK ÁTFEDÔ KONSZENZUSÁNAK«, MINT KONCEPCIÓNAK A KIEMELT JELENTÔSÉGÉT AZ ADJA , HOGY alapvetô kiindulási elôfel-

tételként fogadjuk el azt, hogy egy »szabad emberhez méltó demokráciában« a mérsékelt
doktrínák és világnézetek »méltánylandó pluralizmusának a ténye« folyamatosan és
megkerülhetetlenül fennáll. Bármelyik »politikai szintû igazságossági koncepciónak«
vannak valamilyen nézetei a politikai és társadalmi valóságról, amelyek esetében bizonyos pszichológiai, társadalompszichológiai, és politikai tényekre hagyatkozik. Az
elkövetkezô három alfejezetben az ilyen tények közül azt az ötöt vesszük sorra, amelynek különös jelentôsége van az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness)
politikai koncepciója« esetében. Ezek egyikérôl, másikáról már volt szó, ebben a fejezetben e tények rendszerezett bemutatása történik.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a politikai és társadalmi valóságról való nézetei az alábbi öt társadalompszichológiai, pszichológiai és
politikai, társadalmi körülményt kezeli tényként:
(1) A »MÉLTÁNYLANDÓ PLURALIZMUS TÉNYE« (»the fact of reasonable pluralism«).
(2) AZ »ELNYOMÁS TÉNYE« (»the fact of oppression«).
(3) A »POLITIKAI IGAZSÁGOSSÁGI KONCEPCIÓ SZÉLES KÖRÛ ELFOGADOTTSÁGÁNAK A TÉNYE«, azaz az, hogy bármely fennálló rezsim stabilitásához az szükséges, hogy politikai, társadalmi elfogadottsága lényegesen szélesebb körû kell legyen, és amíg a rendszer fennáll, lényegesen szélesebb körû is, mint az aktuális
választásokon éppen többséget szerzett politikai erôé (pártoké).
(4) A »KÖZÖS KIINDULÁSI PONTOK« ÉS A »KÖZÖS MORÁLIS VISZONYÍTÁSI
RENDSZER« ténye.
(5) A »MÉLTÁNYLANDÓ VÉLEMÉNYKÜLÖNBSÉG TÉNYE« (»the fact of reasonable
disagreement«) (12.6.§), amely – a »méltánylandó pluralizmus tényéhez« és az
abból következô »elnyomás tényéhez« hasonlatosan – az »ítéletalkotás, véleményalkotás korlátozottságára« (»burdens of judgements«) (12.5.§) vezethetô vissza,
illetve ennek az egyenes következménye.
Az alábbiakban ezeket az általános tényeket vesszük sorra. Az ötödik általános tényt
– a »méltánylandó véleménykülönbség tényét« (»the fact of reasonable disagreement«)
(12.6.§) – külön alfejezetben tárgyaljuk, az »ítéletalkotás, véleményalkotás korlátozottságának« (»burdens of judgements«) (12.5.§) a tárgyalását követôen. Ebben az al-
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fejezetben a fenti felsorolásban szereplô elsô négy általános társadalmi, politikai és társadalompszichológiai tényt tárgyaljuk.
AD 1.
ELSÔKÉNT A »MÉLTÁNYLANDÓ PLURALIZMUS TÉNYE« EMLÍTENDÔ, mert ez különlegesen fontos az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szempontjából. A »méltánylandó pluralizmus ténye« (»the fact of reasonable pluralism«) alatt
azt értjük, hogy teljesen érthetô, és méltánylandó okok miatt a demokratikus kultúrában
több olyan átfogó doktrína, nézetrendszer és világnézet létezik egymás mellett, amelyek
egyenként vizsgálva, önmagukban észszerûek, elfogadhatók és méltánylandók, azonban
egymással összevetve kiderül, hogy számos a saját rendszerén belül észszerû és elfogadható tételük ellentétes más szintén elfogadható doktrínák releváns tételeivel. Ez a
tény elsôsorban a fundamentális következményei miatt fontos.
Mit is jelent ez bôvebben? Egy demokratikus társadalomban az egymás mellett létezô »átfogó vallási, filozófiai és erkölcsfilozófiai doktrínák« nagy száma és sokszínûsége
nem egy éppen most aktuális, de késôbb esetleg elmúló konkrét történelmi helyzet jellegzetesége. Ez a »szabad emberhez méltó demokráciák« kultúrájának és politikai társadalmi valóságának a permanens, és kikerülhetetlenül jelenlévô jellegzetes adottsága,
amely még az ideáltipikusnak tekinthetô »jól elrendezett társadalomban« is jelen van.
A »méltánylandó pluralizmus ténye« az emberi értelem és gondolkodás szabad körülmények közötti mûködésének, továbbá az »ítéletalkotás korlátozottsága tényének« (»burdens of judgements«) (12.5.§) az együttes következménye, s minden »szabad emberhez
méltó demokratikus társadalom« állandó adottsága. Az »ítéletalkotás korlátozottságának« az az egyik fontos és tudomásul veendô, megkerülhetetlen következménye, hogy
sok esetben, még a teljesen értelmes, észszerûen gondolkodó, tisztességes és mérsékelt
polgárok sem tudnak egyetértésre jutni bizonyos fontos vallási, filozófiai, vagy erkölcsfilozófiai kérdésekben.
Meg kell jegyezzük, hogy az »ítéletalkotás korlátozottságának a ténye« Rawls politikai
szintû igazságossági koncepciójának a része, összefügg az „emberi megismerés korlátjaira”,
és a hasonló témákra vonatkozó átfogó jellegû nézetekkel, koncepciókkal, azonban nem
tévesztendô össze azokkal, mert hangsúlyozottan és kifejezetten nem akar állást foglalni
az erre vonatkozó átfogó koncepciók bármelyikének az igazsága mellett. (RAWLS, 2001.)
Ez a koncepció nem minden részletében akarja megfejteni, hogy az emberi megismerés
hogyan, miként és miért korlátozott. Az a tény azonban, hogy bizonyosan nem vagyunk
sem mindent tudók (»omniscient«), sem mindenhatók (»omnipotent«), sem pedig mindenütt jelenlévôk (»omnipresent«) – azaz egyetlen ember sem rendelkezik isteni tulajdonságokkal (bár lehet, vannak akik tévesen ezt hiszik magukról) – már elegendô annak a
rögzítésére, hogy minden egyes ember ítéletalkotásának (»judgements«) tagadhatatlanul
és kivétel nélkül léteznek olyan korlátjai, amelyek végsô soron a véleményeink, és a nézetrendszereink akár jelentôs eltéréseihez is vezetnek, és amelyek miatt megkerülhetetlen
módon a »méltánylandó pluralizmus tényéhez« vezetnek.
A »szabad emberhez méltó demokrácia« körülményei között az alapvetô társadalmi
és politikai feltételrendszert az alapvetô fontosságú szabadságjogok, jogok (14.§), és a
»tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« (14.2.§), valamint a »disztributív igaz-
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ságosság« (14.§; 18.§) valamilyen tisztességes szabályai határozzák meg; s a teljes
mértékben méltánylandó, ámde mégis egymással összeegyeztethetetlen nézeteket valló
»átfogó doktrínák«, nézetrendszerek és világnézetek kialakulása; s tartós, folyamatos
egymás melletti létezése elkerülhetetlenül és megmásíthatatlan tény. A »szabad emberhez méltó demokráciáknak« ez az egyik kötelezôen tudomásul veendô jellegzetes adottsága – a »méltánylandó pluralizmus ténye«. Meg kell jegyezni, hogy az »ítélet és véleményalkotás korlátozottságának a ténye« (»burdens of judgements«), s az emberi értelem
és gondolkodás együttes következményeként minden rendszerben fennáll a »pluralizmus
ténye«, így a »szabad emberhez nem méltó rezsimekben« is. A különbség annyi, hogy
a »szabad emberhez nem méltó rendszerekben« masszív elnyomással próbálják meg elérni azt, hogy egyetlen átfogó doktrína igazsága és normarendszere legyen a kizárólagos
és egyeduralkodó nézetrendszer; azért, mert kizárólag csak masszív elnyomással érhetô
el az, hogy egyetlen, (bármilyen) »átfogó doktrína« hegemóniája alatt és „egyetlen igaznak és üdvözítônek” kikiáltott tanai, és normarendszere alapján valósuljon meg a „társadalmi egység”.
AD 2.
MÁSODSZORRA, AZ »ELNYOMÁS TÉNYÉT« KELL TUDOMÁSUK VEGYÜK egy »szabad
emberhez méltó demokrácia« »politikai szintû« »társadalmi igazságossági« koncepciójának
kialakításakor. Az »elnyomás ténye« (»the fact of oppression«) szorosan összefügg az elôzô
ténnyel, azaz a »méltánylandó pluralizmus tényével«. Az »elnyomás ténye« az az általános
tény, hogy kizárólag az államhatalmi eszközök bevetésével történô masszív elnyomással,
az ezzel társuló összes állami szintû intézményes bûncselekménnyel, a szükségszerû brutalitással, kegyetlenséggel, gonoszságokkal; s a vallás, a filozófia és a tudomány ehhez társuló korrumpálódásával és kollaborációjával és az „írástudók árulásával” érhetô el az,
hogy egy társadalomban minden egyes polgár, tartósan és folytatólagosan ugyanazt az
egyetlen igazságot, és ugyanazt az egyetlen és kizárólagos »átfogó vallási, filozófiai vagy erkölcsi doktrínát«, illetôleg annak tanait, igazságát, értékeit és normarendszerét kövesse –
legyen az az átfogó doktrína akár liberális, akár a legortodoxabb vallási doktrína. A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy bármikor, amikor megkísérelték, hogy a társadalmi
egységet és egy egységes társadalmi, politikai közösséget egyetlen – az emberi élet minden
fontos aspektusára kiterjedô – »átfogó doktrína« értékrendje, erényekre vonatkozó tanításai,
alapelvei és normarendszere alapján hozzanak létre, az minden esetben az államhatalmi
eszközök bevetésével történô masszív elnyomásba torkollott, annak az összes kísérô gonoszságával együtt. Ez az, amit az »elnyomás tényének« nevezünk.
Korábban már említettük, hogy a középkorban, amikor megkísérelték azt, hogy a társadalmat az akkor egyetlen római katolikus doktrína alapján szervezzék egységes társadalmi közösségbe, akkor szinte azonnal kiderült, hogy ez csak akkor lehetséges, ha az ellentétes véleményeken lévôket, a másképp gondolkodókat, mint eretnekeket elnyomják,
üldözik, esetenként kiirtják. Mint már írtuk: az inkvizíció nem egy történelmi véletlen,
hanem egy teljesen megjósolható és racionális következménye volt annak a kísérletnek,
hogy a társadalmi egységet egyetlen igaznak és üdvözítônek tartott »átfogó vallási doktrína«
tanai alapján teremtsék meg, s fenn is tartsák az egyetlen közös hit hegemóniáját. Ez az
elnyomás nem a doktrína vallási tartalmával, hanem az átfogó jellegével függ össze (3.4.§;
4.2.§; 6.5.§; 11.5.§; 12.§; 19.4.§; 20.§; 21.§). (RAWLS, 2001, 2005.)
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Bármely »átfogó doktrína« esetén, legyen az utilitárius doktrína vagy bármely liberális
doktrína, ugyanez lenne a helyzet: csak úgy lehetne egyetlen »átfogó liberális doktrína«
elveinek, normáinak a kizárólagossá tételével is társadalmi egységet biztosítani, ha államhatalmi eszközökkel masszívan elnyomnák az ellentétes, vagy akárcsak a némiképp
eltérô nézeteket vallókat. Ha alaposan elemeznénk, hogy mi lehet az oka annak, hogy
esetenként akár szitokszóvá válik a liberalizmus, valószínûleg be tudnánk azonosítani
azt a periódust, amikor a sokféle liberális doktrína valamelyik konkrét irányzatának a
képviselôi mereven és doktriner módon próbálták a társadalom egészére ráterjeszteni a
saját konkrét liberális irányzatuknak megfelelô átfogó doktrína értékrendjét, alapelveit
és normarendszerét. A »mérsékelt átfogó doktrínák« szélsôséges képviselôinél senki sem
tud többet ártani egy-egy egyébként teljesen elfogadható eszmerendszernek. Ha ki-ki
végiggondolja az elmúlt huszonöt év történéseit, akkor úgy hisszük, hazai példát is tud
erre a jelenségre találni.
AD 3.
HARMADSZOR A »POLITIKAI IGAZSÁGOSSÁGI KONCEPCIÓ SZÉLES KÖRÛ ELFOGADOTTSÁGÁNAK A TÉNYÉT« EMLÍTJÜK. Ezalatt azt kell érteni, hogy az összes
olyan »szabad emberhez méltó demokráciában«, ahol a társadalom tartósan stabil, biztonságos és kiszámítható mûködése biztosított, és ahol a társadalmi mûködést nem torzítja el súlyos társadalmi megosztottság, vagy extrém egyenlôtlenségek, és a mindezekbôl
eredô, társadalmi konfliktusok és bizalmatlanság, az figyelhetô meg, hogy a fennálló
társadalmi rendet, a mögöttes »társadalmi igazságossági politikai koncepciót« a társadalom túlnyomó többsége a szabad akaratából, készségesen támogatja.
Ez a „túlnyomó többség” rendre lényegesen nagyobb, mint az aktuálisan éppen
többségi szavazatot szerzett kormányzó erô támogatása. Ez a tény azért érdekes, mert
ha egybevetjük a »méltánylandó pluralizmus tényével«, akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a »társadalom alapvetô struktúráját« annak alapintézményeit és a »háttérigazságosságot« (9.§), valamint a »lényegbeli alkotmányos kérdéseket« (»constitutional essentials«) (14.6.§) szabályozó »politikai szintû társadalmi igazságossági
koncepció« (4.§) csak úgy tudja megszerezni a szükséges túlnyomó többségû támogatást, ha a társadalomban jelenlévô, egymással ellentétes nézeteket valló »átfogó doktrínák«, és mérsékelt híveik többségének a támogatását megnyeri. Ellenkezô esetben a
rendszer nem tud tartósan fennmaradni és nem tud stabilan, kiszámíthatóan és biztonságosan mûködni (20.2.§).
Mindezek, az aktuális választásokon éppen többséget szerzett, bármely politikai
erô számára is fontos tanulságokkal és kötelezettségekkel járnak: egy idôlegesen megválasztott politikai erô egyáltalán nem teheti meg azt, amit csak akar, pusztán azért,
mert egy igen rövid, 4 éves kormányzati ciklusra most éppen ô kapott felhatalmazást;
s legfôképpen nem írhatja át az alkotmányt kénye-kedve szerint, valamint nem léphet
ki a »közönséges hatalmának« (»ordinary power«) azok közül a keretei és korlátjai
közül, amelyeket »a nép« (»We the People«) az »alkotmányozó, felhatalmazó hatalmánál« (»constituent power«) (14.6.§; 15.2.§) az alkotmányban rögzített korlátok között, és idôlegesen, egy négyéves kormányzati ciklus erejéig reá ruházott. Ellenkezô
esetben könnyen elvesztheti a hatalom a »morális legitimációját« (13.3.§; 14.6.§;
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19.§), ugyanis olyan hatalmat gyakorol és bitorol – »a nép« »lényegi, alkotmányozó,
felhatalmazó hatalmát« –, amely soha nem volt, és soha nem is lehet az övé; s amelynek
gyakorlására soha nem is kapott, és alkotmányosan soha nem is kaphat felhatalmazást.
Ezt egy »igazságos, tehát tisztességes«, s az alkotmányosságnak megfelelô törvényes és
érvényes politikai hatalomgyakorlást megvalósító kormányzat, egy »szabad emberhez
méltó demokráciában« természetesen nem is teszi meg. A »szabad emberhez nem méltó«,
tisztességtelen, s az alkotmányosság elveivel és szellemével ellentétesen regnáló rezsimekben azonban gyakorta elôfordul, hogy az aktuális választás éppen aktuális többségi eredményét a nyertes politikai erô tisztességtelenül túldimenzionálja, s úgy tesz, mintha korlátlan felhatalmazást kapott volna. A választásokon nyertes politikai erô korlátozott –
csak négy évre szóló – kormányzati felhatalmazása azonban soha nem hatalmaz fel egyetlen politikai erôt sem többre, mint hogy az alkotmány keretei között átmenetileg gyakorolja
az idôlegesen ráruházott »közönséges hatalmat« (»ordinary power«) a társadalom és az
ország tiszteséges mûködtetése, valamint a közcélok, közügyek és közérdekek tisztességes
elômozdítása érdekében. Soha nem szabad elfelejteni, hogy önmagában a többségi választási eredmény senkinek sem ad korlátlan felhatalmazást, sôt, a legkegyetlenebb elnyomásba is torkollhat az, ha egy aktuálisan éppen most többséget szerzett erô a tisztességes, »szabad emberhez méltó« kormányzás helyett, a »többség tisztességtelen és önkényes
zsarnokságát« próbálja megvalósítani. E kérdésekre a késôbbiekben még vissza fogunk
térni a maga helyén és kontextusában (13.3.§; 14–15.§§; 19.§; 20.§).
A fentieket összegezve: az, hogy a társadalom egészének a mûködését szabályozó
igazságossági elveket és normákat a »politika felségterületére« (20.3.§), azaz a »társadalom alapvetô struktúrájára« (»basic structure«), annak »társadalmi igazságossági, jelentôségi, politikai és társadalmi alapintézményeire«, és a »háttérigazságosságra« (»background
justice«) (9.§) vonatkozóan, azaz a »politikai szintre« leszûkítve kell megfogalmazni,
(s nem pedig »átfogó doktrína«, vagy azok kényszerû kompromisszumai és alkui szintjén), abból a felismerésbôl ered, hogy a hosszú távon stabilan és kiszámíthatóan
mûködô »szabad emberhez méltó demokráciákban« a rendszer, és így a mögöttes »politikai szintû társadalmi igazságossági koncepció« támogatása mindenkor messze nagyobb, mint az aktuálisan kormányzó erô mindenkori támogatottsága. Ez megfordítva
is tanulságos: egy éppen aktuális választás során megszerzett többség egyáltalán nem
elegendô egy stabil, kiszámítható, sikeres és »szabad emberhez méltó demokrácia« felépítéséhez, illetve mûködéséhez – ehhez sokkal szélesebb körû »átfedô konszenzusra«
van szükség. Ha ez nincs meg, akkor legfeljebb az éppen aktuális »többség zsarnokságának« (»tyranny of the majority«) a megvalósulását láthatjuk, amelyet a társadalom
éppen aktuálisan kisebbségben lévô, de mégis a társadalom jelentôs részét jelentô »szabad és egyenlô polgárok« ellenében történô – s a lényegét tekintve erôszakos, elnyomó
és kirekesztô – kormányzással valósít meg. A formális választási eredmény az aktuálisan többségbe került politikai erôt a közjó érdekében történô kormányzásra és a »közönséges hatalom« (»ordinary power«) alkotmányos korlátok közötti gyakorlására jogosítja fel, de egyáltalán nem jogosítja fel arra, hogy a társadalom jelentôs tömegei
ellenében, a »többség zsarnokságát« megvalósítva, kénye-kedvére azt tegyen, amit csak
akar. Az ilyen rendszer nem nevezhetô se »szabad emberhez méltó demokráciának« se
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igazságos, tehát tisztességes rezsimnek és hatalomgyakorlásnak, se »morálisan legitimnek«; s nem is tarthatja magát annak.
AD 4.
NEGYEDIK ÁLTALÁNOS TÉNYKÉNT EMLÍTENDÔ, A »KÖZÖS KIINDULÁSI PONTOK« ÉS A »KÖZÖS MORÁLIS VISZONYÍTÁSI RENDSZER« TÉNYE. Azokban a »szabad emberhez méltó demokráciákban«, amelyek mûködése hosszú idôn át stabilnak,
kiszámíthatónak és sikeresnek tekinthetô minden esetben fellelhetünk olyan alapvetô
eszméket, amelyek a »politikai szintû társadalmi igazságossági koncepciónak« a »közös
és nyilvános kiindulási pontjait« jelenthetik. Azaz ezekben a sikeres és igazságos, tehát
tisztességes demokráciákban léteznek nyilvános, »nyilvános és közös kiindulási pontok«,
és létezik »közös morális viszonyítási rendszer« (2.1.§). Lehetséges, hogy ezeknek a
»közös és nyilvános kiindulási pontoknak« egy része „csak” a »társadalom alapvetô
struktúrájának« az alapintézményei, és »háttérigazságossági rendszerének« a tényleges
mûködésében, mintegy implicit módon van jelen, de jelen van; s ezért ezeket a »közös
kiindulási pontokat« a társadalom polgárai ismerik, vagy könnyen megismerhetik, ha
meg akarják ismerni. Ezek a túlnyomó többség számára megfelelô kiindulópontokat
és »közös és nyilvános morális viszonyítási rendszert« jelentenek.
Ez a tétel fordítva is igaz. Nem nevezhetjük »szabad emberhez méltó demokráciának«
azt a rendszert, és nem is lehet sem sikeres, sem igazságos, tehát tisztességes az a rezsim, amelyben a társadalom egészét, és annak minden egyes polgárát érintô kérdések,
és a »társadalmi igazságosság politikai koncepciója« tekintetében, még azok a »közös
és nyilvános kiindulási pontok« sincsenek meg, és így az a »közös és nyilvános morális
viszonyítási rendszer« sem létezik, amelyre az »igazságosság politikai koncepciója ráépíthetô lenne«. A »közös és nyilvános kiindulási pontoknak« ez a »közös és nyilvános
morális viszonyítási rendszere« az, amihez vissza lehetne nyúlni a társadalom egészét
érintô egyes politikai szintû kérdések megítélése során. Ha ugyanis az igazságossági,
tehát tisztességességi kérdések megítéléséhez hiányoznak a »közös és nyilvános kiindulási pontok«, és nem létezik »közös és nyilvános morális viszonyítási rendszer«, akkor
nemhogy az igazságosság, tehát tisztességesség, mint olyan hiányzik a rendszer és a
hatalom mûködésébôl, de még azokat az elveket sem lehet megfogalmazni, amely alapján a társadalom mûködésének igazságossága és tisztességessége megítélhetô és helyreállítható lenne, illetve amelyek alapján a tisztességtelen hatalom számonkérhetô lenne.
Precízen, pontosan ez az oka annak, hogy a tisztességtelen hatalom számos olyan döntést hoz, s számos olyan cselekvést hajt végre, mindjárt a tisztességtelen regnálásának
a kezdetén, amelyek – tényleges tartalmuktól és mondott céljaiktól függetlenül – alapvetôen azt a célt szolgálják, hogy minden addig ismert »közös és nyilvános kiindulópontot felrúgjanak«, és ezzel a hatalmon lévôk számon kérhetôségének, elszámoltathatóságának az alapját jelentô »közös és nyilvános morális viszonyítási rendszert« szétzilálják
és eltüntessék.
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M

IELÔTT RÁTÉRNÉNK AZ ÖTÖDIK ÁLTALÁNOS TÉNYRE, KI KELL TÉRJÜNK
AZ

»ÍTÉLETALKOTÁS

ÉS VÉLEMÉNY FORMÁLÁS KORLÁTOZOTTSÁ-

GÁRA« (»BURDENS OF JUDGEMENTS«),19 valamint néhány megjegyzést kell fûzzünk

az elôzô négy általános tényhez, mert ezek alapján válik érthetôbbé az ötödik általános
tény, a »méltánylandó véleménykülönbség« (»reasonable disagreement«) ténye. A »méltánylandó pluralizmus ténye« (»the fact of reasonable pluralism«), és az »elnyomás
ténye« (»the fact of oppression«) kapcsán néhány érdekes kérdés vethetô fel. Például:
(i) Tulajdonképpen, miért is van az, hogy egy, az »igazságosság mint tisztességesség
(justice as fairness) politikai koncepciója« szerint »jól elrendezett társadalom«
(»well-ordered society«) (7.§) – illetve bármely más, igazságos, tehát tisztességes
»politikai szintû igazságossági koncepció« szerinti »szabad emberhez méltó demokrácia«, ideértve a társadalmi igazságosság megvalósítására törekvô »aspiráló társadalmakat« is (»aspiring society«) (17.§) is –, a maga »szabad emberhez méltó«
társadalmi, politikai alapintézményeivel (9.§), »igazságossági elveivel« (14.§) és
– az »igazságossági elvek« részét képezô – alapvetô szabadság elveivel, szabadságjogaival, és jogaival szükségképpen és elkerülhetetlenül a vélemények sokszínûségéhez vezet?
(ii) Végül is, ha olyan jól mûködik egy ilyen »szabad emberhez méltó demokrácia«,
illetve a »jól elrendezett társadalom«, vagy olyan tökéletes egy-egy »átfogó nézetrendszer«, mint amilyennek a hívei tartják, vagy olyan tökéletes az »igazságosság
elfogadott politikai koncepciója«, akkor miért is nem ért szinte mindenki, szinte
mindenben egyet, miért léteznek egyáltalán ellenvélemények, vagy sok ponton ellentétes nézetrendszerek?
(iii) Emellett miért van az, hogy az összes, egymás meggyôzésére irányuló, értelmes,
felkészült, valamint ôszinte és lelkiismeretes próbálkozásunk ellenére, nem tudunk
azonos véleményre, illetôleg megegyezésre jutni számos kérdésben?
(iv) Ha számos tudományos kérdésben és szinte minden természettudományos kérdésben, legalábbis hosszabb távon általában sikerül közös nevezôre jutni, akkor a
társadalom egészét érintô igazságossági, tehát tisztességességi kérdések, vagy az
egyes értékek, erények, alapelvek és egyéb morális kérdések, illetve ezek tényleges
érvényesítése tekintetében ez miért is nem sikerül?

19

Az eredeti »burdens of judgement« kifejezésben a „burden” szó releváns jelentései (1) teher, súly,
megterhelés; (2) teherbírás, terhelhetôség, (3) nehézkességet, elnehezítettséget jelent. A kifejezés
lényege az, hogy mi minden körülmény terheli meg, nehezíti el a véleményalkotásunkat, illetve az
ítéletalkotásunkat, amely terhek, súlyok által az – bármit csinálunk – soha nem lesz tökéletes. Mi
úgy döntöttünk, hogy az olyan megfogalmazások, mint például a »vélemény-, ítéletalkotás terheltsége«, vagy terhei, vagy nehezítettsége helyett inkább ennek a terheltségnek a lényegi következményére utaló kifejezést fogunk használni, így a »vélemény-, ítéletalkotás korlátozottsága« kifejezést
alkalmazzuk az eredeti »burdens of judgement« fordításaként. Azért is, mert a terheltség vagy a nehézkesség olyan konnotációkat is hordoz, amelyek semmiképp sincsenek benne az eredeti kifejezés
jelentésében, sôt kifejezetten értelemzavarók is lehetnek.
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Az ilyen és hasonló kérdésekre kapásból több felületes választ is lehet adni. Például feltételezhetjük, hogy az emberek jelentôs részének az „üléspontja határozza meg az álláspontját”; azaz úgy formálják nézeteiket, véleményüket, álláspontjukat, ahogyan az a
szûken vett egyéni érdekeiknek a leginkább megfelel. Miután az érdekeik különböznek,
így a nézeteik is. De az is lehet, hogy az emberek sokszor irracionálisok, vagy nem elég
okosak, vagy nem egyforma értelmi képességekkel rendelkeznek, vagy nem egyformán
informáltak. Ezek egymással kombinálódhatnak, némi logikai vagy gondolkodási hibával
társulhatnak, aminek együttes következményeként egymással ellentétes vélemények alakulhatnak ki. Ezek meglehetôsen felületes válaszok, bár a mindennapi életben sokszor
ilyen okai is vannak az egyes vélemények közötti ellentéteknek, konfliktusoknak.
Ha túl akarunk lépni az elsôre kézenfekvô felületes magyarázatokon, akkor azt kell
észrevenni, hogy a mélyebb problémát az jelenti, hogy számos, összetettebb probléma
esetén olyankor is elôáll egyfajta »méltánylandó véleménykülönbség« (»reasonable disagreement«) (12.6.§), amikor jó értelmi képességû, jól felkészült személyek a létezô
legjobb tudásuk szerint, a lehetô legértelmesebb, legtisztességesebb, legôszintébb, legnyitottabb módon próbálnának közös megoldást találni egy-egy adott problémára. Magyarán számos esetben akkor is fennmarad egy bizonyos véleménykülönbség, amikor
a körülmények ideálisok, és ôszintén és tisztességesen mindenki, minden elképzelhetôt
megtesz, annak érdekében, hogy közös megoldást találjon egy adott (összetettebb)
problémára. Az ilyen idealizált helyzetben fennmaradó véleménykülönbség a »méltánylandó véleménykülönbség«. Azért méltánylandó, mert méltánylandó okok miatt
jön létre, illetve marad fenn, annak ellenére, hogy mindenki, mindent megtett a véleménykülönbség megszüntetése érdekében.
A »méltánylandó véleménykülönbség« (»reasonable disagreement«) (12.6.§), mint
jelenség okainak a helyes magyarázatát a »véleményformálás és ítéletalkotás korlátozottsága« (»burdens of judgement«) adja; (s nem pedig az értelmi képességek, az okosság vagy informáltág és a hasonlók különbségei). Ez azokból a nehézségekbôl és korlátozottságokból adódik, amelyek a legtisztességesebb és legôszintébb szándék esetén
is komoly akadályát jelentik annak, hogy a felek az érvelési, értelmi, gondolkodási és
véleményalkotási képességeiket a politikai szintû kérdésekben helyesen és lelkiismeretesen tudják felhasználni. Másképp fogalmazva: a »méltánylandó véleménykülönbség«
ceteris paribus körülmények között is létezne – azaz olyankor is, amikor az összes olyan
magyarázó változót, mint az értelmi képesség, informáltság, tudás, tapasztalat, intelligencia, gondolkodás minôsége, és a hasonlók egyenlônek és állandónak veszünk.

A

»VÉLEMÉNYFORMÁLÁS ÉS ÍTÉLETALKOTÁS KORLÁTOZOTTSÁGA« (»BURDENS OF JUDGEMENTS«) TÖBB TÉNYEZÔBÔL TEVÔDIK ÖSSZE:

(i) Az adott problémával kapcsolatos tapasztalati és tudományos bizonyítékok ellentmondásosak, illetve túl komplexek, vagy túl technikaiak lehetnek egyes esetekben.
Így nehézséget okozhat a megfelelô értelmezésük, illetve interpretálásuk.
(ii) Egynél több releváns körülményt vagy szempontot kell figyelembe venni; s nem
biztos, hogy létrejön az egyetértés a figyelembe veendô szempontokat illetôen.
(iii) Még ha mindenki egyet is ért a figyelembe veendô szempontok „listáját” illetôen,
egyáltalán nem biztos, hogy kialakítható egyetértés ezen szempontok egymáshoz
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képest viszonyított fontossági sorrendje, prioritási rendje vagy azonos sorrend esetén a fontosság súlyozása tekintetében.
(iv) Bizonyos mértékig a koncepcióink, elméleteink és definícióink pontatlanok, nem
kellôképp meghatározottak. Ez a pontatlan meghatározottság azzal jár, hogy még
ezek tekintetében is bizonyos mértékig interpretációkra és véleményekre, valamint
az interpretációinkra vonatkozó ítéleteinkre kell hagyatkozzunk. A probléma az,
hogy ezzel más is pontosan ugyanígy van, azzal a különbséggel, hogy egyénenként
jelentôsen eltérôek lehetnek az interpretációk és a vélemények. Ez a körülmény
szintén eltérô véleményekre vezet.
(v) Jelentôs, de pontosan nem meghatározható mértékben, és egyénenként eltérô módon
függ az eltérô élettapasztalatainktól és a tudásunktól, hogy az egyes tényeket és bizonyítékokat hogyan értékeljük; milyen jelentôséget tulajdonítunk ezeknek; továbbá
az is, hogy milyen fontossági sorrendet állítunk fel az egyes morális és politikai értékek
között; azaz melyiknek milyen fontosságot, jelentôséget tulajdonítunk. Egy modern
társadalom rendkívül tagolt. Számtalan iparágra és gazdasági szektorra, számtalan
pozícióra és munkakörre, továbbá számtalan társadalmi, kulturális és etnikai csoportra tagolódik. Így aztán a polgároknak is igen eltérôek az élettapasztalatai. Ebbôl
eredôen nem kell meglepôdni, ha a polgárok meglehetôsen eltérô véleményeket alkotnak a legtöbb olyan kérdésben, amelynek összetettsége egy bizonyos komplexitási
szintet meghalad. Ez a probléma súlyosbodik olyankor, ha a helyzetet a jövôre vonatkozó információhiány (»uncertainty«) jellemezi,20 vagy az adott ügyben túl sokféle
érdek és érdekkonfliktus jelenik meg. (ROSENHEAD és mtsai, 1992.)
20

Mint máshol kifejtettük (9.7.§; 10.5.§) az »uncertainty«, azaz a »jövôre vonatkozó információ
teljes hiánya« – és az, hogy olyan jövôbeli dolgokról lehet szó, amire vonatkozóan nem állnak rendelkezésre múltbéli tapasztalatok – minôségileg és lényegileg más döntési, véleményalkotási körülményeket teremt, mint azok a helyzetek, ahol a jövô ugyan nem ismert, de „megszelídíthetô” –
a múltbéli tapasztalati tények alapján kalkulált jövôbeli bekövetkezési valószínûségek meghatározásával, azaz alkalmas kockázatkezelési módszerekkel. Kockázatot, azaz múltbéli események alapján kalkulált jövôbeli bekövetkezési valószínûségeket, csak olyankor lehetséges kalkulálni, amikor
egyáltalán léteznek a vélelmezett jövôbeli eseményekhez hasonlatos olyan múltbéli események,
amelyekbôl a jövôre vonatkozóan bekövetkezési valószínûségeket tudunk számolni. Ezt a trivialitást
sokszor és sokan elfelejtik, vagy figyelmen kívül hagyják. A mai világ lényeges folyamatait és alapvetô jelentôségû változásait ugyanis számos olyan dolog határozza meg, amelyre vonatkozóan nem
találunk olyan múltbéli eseményt (mert nincs is ilyen) vagy információt, amely alapján jövôbeli
bekövetkezési valószínûségeket (kockázatokat) tudnánk számolni. Gondoljunk mondjuk a technológiai fejlôdésre, s azokra az új technológiákra, amelyek komplett tradicionális iparágakat tesznek
feleslegessé, és komplett új iparágak létrejöttét alapozzák meg. (például gôzmozdony versus villanymozdony; lovaskocsi versus robbanómotoros gépkocsi; petróleumlámpa versus villanykörte; hagyományos vezetékes telefonok versus okostelefon; hagyományos fizetési módszerek versus internetes
fizetési módszerek stb.). Az ilyen új technológiák megjelenése olyan alapvetô változásokat generálhat a gazdaságban és a társadalomban, amelyre vonatkozóan valójában nem lehet kockázatkezelési, vagy elôrejelzési módszerekkel érvényes, hiteles és komolyan vehetô elôrejelzéseket elôállítani, legfeljebb jóslatokba lehet bonyolódni (mint régen a törzsi varázslók és a sámánok tették).
Az »uncertainty«, a »jövôre vonatkozó teljes információhiány« az ilyen alapvetô jelentôségû, de
teljességgel kiszámíthatatlan változásokra és kiszámíthatatlan következményeire vonatkozik. Ez a
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(vi) Maguk a problémák is ellentmondásosak lehetnek. Sokszor elôfordulhat, hogy az
adott probléma különbözô aspektusaival kapcsolatos normatív megfontolások, proés kontra érvek általános értékelése nehézségeket okoz, és egyénenként változó
eredményre vezet – különösen, ha ezek fajtájukat, tartalmukat vagy erôsségüket tekintve vegyes képet mutatnak. (SEN, 2002.) Másképp: számos probléma esetében
– különösen, ha a komplexitás, a konfliktus, és a jövôre vonatkozó bizonytalanság
valamelyike jelentôs –, nemhogy a megoldásokat, alternatívákat illetôen nem sikerül
egyetértésre jutni, de még az olyan kérdésekben sem, hogy egyáltalán létezik-e a
probléma, mennyire súlyos, mi maga a probléma és a hasonlók. (ROSENHEAD és
mtsai, 1992.)
(vii) Bármely társadalmi intézményre igaz, hogy nem végtelen számú, hanem csak limitált
számú értéket és elvet tud követni; s ebbôl eredôen az elvben érvényesíthetô morális
és politikai értékek és elvek teljes körét valamilyen kiválasztási szempontok szerint le
kell szûkíteni. Ez azért van így, mert bármely társadalmi intézménynek csak egyegy jól körülírt, behatárolt társadalmi szerepe van. Ebbôl eredôen, minden egyes társadalmi intézmény esetében, vagy a mûködés során rákényszerülünk arra, hogy a
fontos értékekbôl, elvekbôl egyeseket kiválasszunk, másokat kihagyjunk és a kiválasztott elvek között fontossági sorrendet állítsunk fel és fontosság szerint súlyozzuk
is ôket. Ezek olyan típusú prioritizálási döntések, amelyek esetében nincs tiszta és
világos válasz a helyes megoldásra, és a »méltánylandó véleménykülönbségek« (»reasonable disagreements«) (12.6.§) biztos forrását jelentik (Berlin, 1991). Itt ugyan
nem tudjuk részleteiben kifejteni, de mindenképp jelezni akarjuk, hogy tipikusan
ilyen, „egyetlen igaz” és egyöntetû megoldással nem rendelkezô prioritás felállítási
probléma lép fel a legtöbb közpolitikai, szakpolitikai döntés esetén, például a költségvetés tervezésekor, egy egészségügyi, oktatási reform, vagy egy összetettebb egészségpolitikai, oktatáspolitikai intézkedés esetén; s általában minden a közszektort és
a közpolitikát érintô összetettebb reform vagy intézkedés esetén. (DANIELS, 2008.)
Ezekben az esetekben soha nincs „egyetlen helyes válasz”, és soha nincs »tartalmi
igazságosság«. Az egyetlen tisztességes megoldást az jelenti, ha a »tartalmi igazságosság« lehetetlensége okán a »procedurális igazságossághoz« fordulunk. Itt az a lényeg, hogy abból indulunk ki, hogy ha maga az eljárás tisztességes, akkor a végeredmény is tisztességes. (DANIELS, 2008; RAWLS, 2005.) Ennek részleteire egy
késôbbi fejezetben, a »közügyekrôl folytatott nyilvános érvelés« (»public reason«)

lényegi és a minôségi különbség az »uncertainty«, és a »risk« (»kockázat«) között. És ez az a lényegi
és minôségi különbség, amirôl oly sokan, oly sokszor megfeledkeznek, miközben „kockázat elemzéseket”, „elôrejelzéseket” és hasonlókat végeznek alapvetôen »uncertainty« típusú helyzetekben,
s „megvezetik” saját magukat is és a környezetüket is (ROSENHEAD és mtsai, 1992). Meg kell
jegyezzük, hogy épp ezért például rendkívül óvatosnak kell lenni, minden gazdasági és makrogazdasági elôrejelzéssel és ezek eredményeinek magabiztos kinyilatkoztatásaival is, mert lehet, hogy a
tényleges és valódi érvényessége, hitelessége, elhihetôsége nem több, mint a „csirkebélbôl való jóslásnak” – függetlenül attól, hogy milyen bonyolult technikai, matematikai és modellezési eszköztárat vonultat fel az adott elôrejelzés vagy kockázatértékelés; s mennyire szofisztikált excel-táblázatokban és diagrammokon is prezentálják ezek eredményeit.
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(19.§) és a »politikai legitimáció« és az »erkölcsi legitimáció« (13.3.§; 19.2.§) kérdésköreinek a tárgyalásakor térünk ki.

12.6.§ A méltánylandó véleménykülönbség ténye
és a lelkiismeret szabadsága

A

Z ÖTÖDIK ÁLTALÁNOS TÁRSADALMI, POLITIKAI TÉNY A »MÉLTÁNYLANDÓ
VÉLEMÉNYKÜLÖNBSÉG TÉNYE«

(»THE FACT OF REASONABLE DISAGREE-

MENT«). Ennek az a lényege, hogy számos fontos – az alapvetô politikai értékeket, el-

veket érintô –, politikai szintû véleményformálásunk és ítéletalkotásunk során sok esetben olyanok a véleményalkotás körülményei, hogy mindent egybevetve egészen
valószínûtlen, hogy azonos következtetésre, azaz egyetértésre jussunk. A »méltánylandó
véleménykülönbség« az a véleménykülönbség, amely annak ellenére is fennmarad, hogy
a kellôen informált, felkészült felek a legtisztább szándékkal, lelkiismeretesen, tisztességesen, legjobb tudásukat és értelmi képességeiket latba vetve; s nyitott szellemiségû,
konstruktív és szabad párbeszéd, eszmecsere során mindent megtettek annak érdekében, hogy az adott problémára valamilyen közös és alkalmas megoldást találjanak, illetôleg, hogy egyetértésre jussanak.
A »véleményformálás és ítéletalkotás korlátozottsága« (»burdens of judgements«)
(12.5.§) önmagában is elegendô módon elvezet a »méltánylandó véleménykülönbség
tényéhez« (»the fact of reasonable disagreement«), ami egyébként a »méltánylandó pluralizmus tényének«, és az abból következô »elnyomás tényének« (12.4.§) is az egyik
alapvetô fontosságú, háttérben meghúzódó oka.
Mindezek számos mélyreható következménye közül az egyik, hogy a »lelkiismereti
szabadságának« (»liberty of conscience«) (14.§) az alkotmányosan garantált biztosítása
kikerülhetetlen követelmény, mégpedig ennek számos, késôbb részletezendô következményével együtt (14–15.§§).
Másik következménye – szoros összefüggésben a »lelkiismeret szabadságának« az
elvével – az, hogy a »politikai szintû igazságossági koncepció«, és a társadalom »jó okok
miatt létrejövô stabilitása« (»stability for the right reasons«) (20.2.§; 21.§), s a társadalom kiszámítható és biztonságot nyújtó mûködése szempontjából fontos »közös és
nyilvános morális viszonyítási rendszert« (2.1.§) jelentô, és a »társadalom alapvetô
struktúráját« (9.§) szabályozó társadalmi igazságossági értékek, normák kizárólag csak
a »politika felségterületére« korlátozva (»the domain of the political«) (20.3.§), azaz a
»politikai szintre leszûkítve« (4.§; 20.3.§) fogalmazhatók meg. Amint ezek az értékek,
elvek, normák túlterjeszkednek a »politika felségterületén« megszûnnek a stabilitás feltételei, súlyos társadalmi megosztottság, és társadalmi konfliktusok alakulhatnak ki
(20.§). (RAWLS, 2001.)
Világosan látni kell azonban, hogy a »méltánylandó véleménykülönbség«, valamint ennek
következményei, így a »lelkiismeret szabadságának« az elve, és a társadalmi igazságossági
elvek »politikai szintre« való leszûkítésének a követelménye esetén semmiféle »filozófiai szkepticizmusról«, vagy értéktagadásról, vagy értékek relativizálásáról nincs, és nem is lehet szó.
Mindösszesen a döntéshozatal és a véleményalkotás tökéletességét ellehetetlenítô társadalmi,
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pszichológiai jellegû korlátok és körülmények, mint akaratunktól függetlenül létezô, tudomásul veendô tények, és kikerülhetetlen következményei tudomásulvételének a követelményét
próbáljuk hangsúlyozni. A véleményformálás és ítéletalkotás különösen terheltté válik olyan
akut politikai kérdések esetén, ahol (i) igen nagy a probléma komplexitása; (ii) igen jelentôs
a jövôre vonatkozó bizonytalanság (»uncertainty«); (iii) igen súlyosak az egymással ellentétbe kerülô elvek, szempontok, érdekek (és a felek) közötti konfliktusok és ellentmondások
( ROSENHEAD és mtsai, 1992); (iv) valamint a tények, és az evidenciák jellege sokszor
meglehetôsen eklektikus és „impresszionisztikus”. (RAWLS, 2005.)
E tények megkerülhetetlen következménye, hogy (a) a »lelkiismereti szabadság« maradéktalan biztosítása nélkül; (b) az ehhez is kapcsolódó »viszonossági elv« (»reciprocitás«, vagy »aranyszabály«) érvényesítése nélkül, (c) valamint a társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi elveknek a »politikai szintre« való leszûkítése nélkül, soha
nem teremthetô meg a »jó okok miatt létrejövô stabilitás« (21.§); s a tartós és kiszámítható fejlôdést, és társadalmi biztonságot nyújtó igazságos, tehát tisztességes társadalmi
mûködés. A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy »rossz okok miatti stabilitás«,
ugyan idôlegesen elérhetô súlyos elnyomással, de az önkényes, zsarnoki és elnyomó rendszerek összes kikerülhetetlen következményes gonoszsága, tisztességtelensége és bûne
miatt, csak morálisan illegitim és tisztességtelen hatalomgyakorlással, súlyos társadalmi
rombolás és károk árán; s hangsúlyozottan csak egy átmeneti, nem túl hosszú idôszakra.

A

»VÉLEMÉNYALKOTÁS KORLÁTOZOTTSÁGÁNAK« ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK
A TUDOMÁSULVÉTELE EGYÁLTALÁN NEM KEVERHETÔ ÖSSZE AZ ÉRTÉKEK

TAGADÁSÁVAL, RELATIVIZÁLÁSÁVAL, A FILOZÓFIAI SZKEPTICIZMUSSAL, VAGY
fontos vallási és filozófiai értékek és normák fontosságának, és értékességének a megkérdôjelezésével. Arról van szó, hogy a – tisztességes és ôszinte szándékkal – párbeszédet
folytató polgárok közötti »méltánylandó véleménykülönbség ténye« (»reasonable disagreement«), és a »véleményformálás és ítéletalkotás korlátaival« (»burdens of judgements«)
kapcsolatos, s az ezekre a tényekre vonatkozó magyarázatunk egyáltalán nem foglal magában olyan implicit állításokat és jelentéseket, hogy például: (a) ne léteznének objektív
értékek, vagy (b) minden érték szubjektív és relatív lenne, vagy (c) az értékekkel kapcsolatos nézeteink szimplán bizonyos múltbéli események által meghatározott jelenbéli érdekeink kifejezôdései lennének, amelyek legfeljebb itt és most igazak; vagy, hogy (d) az
oly sok ember által oly fontosnak tartott vallási, filozófiai vagy erkölcsfilozófiai értékek,
elvek, nézetek és normák ne lennének fontosak, vagy akár ne lehetnének igazak. Nem
ezek és nem ilyen jellegû érvek azok, amelyek alapján a »lelkiismeret szabadsága elvének«
a fontossága, és ezzel összefüggésben a »társadalmi igazságosság elveinek« a »politikai
szintre« való leszûkítésének a követelménye mellett szólnak. Az ilyen jellegû érvelés, azaz
például az objektív értékek létezésével vagy nem létezésével kapcsolatos állásfoglalás,
ugyanis már maga is egy a »politika felségterületén« túlterjeszkedô, »átfogó doktrínára«
jellemzô érvelés lenne.
Alapvetôen a döntéshozatalt és a véleményalkotást megnehezítô körülményekre és
korlátokra vonatkozó tényekrôl, és ezek tudomásul veendô következményeirôl van csak
szó. Ugyanakkor ennek, mármint a »véleményalkotás korlátozottságának«, a »méltánylandó véleménykülönbség tényének«, és a »méltánylandó pluralizmus tényének« számos,
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fontos és súlyos következménye van, kezdve az »elnyomás tényével«. Ezek önmagukban
is abszolút indokolttá teszik egyrészt a »lelkiismereti szabadság elve« érvényesülésének
biztosítását, másrészt pedig a »társadalmi igazságossági koncepciónak« a kizárólag és
szigorúan csak a »politikai szintre« történô leszûkítését. Ezek azok az általános tények,
amelyek lehetetlenné teszik, hogy az önmagukban méltánylandó, de egymással ellentétes és összeegyeztethetetlen nézeteket valló »átfogó doktrínák« között az »igazságosság
koncepciójáról és elveirôl« közvetlenül jöjjön létre alkalmas megegyezés. A közvetlen
megegyezés lehetetlensége viszont nem zárja ki a közvetett megegyezés lehetôségét; azaz
az »igazságosság szabadon álló politikai koncepciójának« az egyes doktrínák által különkülön történô elfogadásán keresztül megvalósuló »átfedô konszenzus« kialakulását. Az
»igazságosság politikai koncepciójának« elveit ki-ki a saját értékrendje, elvei, és az ezeken alapuló saját indoklása szerint fogadja el, és illeszti be a saját »belsô meggyôzôdései«
(»considered convictions«), és »megfontolt véleményei« (»considered judgements«)
(12.2.§) alapján kialakított saját értékrendjébe, normarendszerébe és nézetei közé, a
»reflective equilibrium« (12.2.§) kapcsán leírtaknak megfelelô iteratív és reflektív gondolkodási folyamatban; de amit elfogadnak, azt végül is mindenki elfogadja.
Talán jobban érthetôvé tehetjük a fenti elvi megfontolásokat, ha egy, ma már szerencsére nem vitatott probléma példáján, a rabszolgaság intézményének az eltörlésén
keresztül mutatjuk be, hogy mit is jelent a »politikai igazságossági koncepció« elvein
keresztül történô közvetett megegyezéssel létrejövô »átfedô konszenzus« az »átfogó doktrínák« között. Azért ezt – a ma már triviális példát – választjuk, mert ebben a valaha
még rendkívül konfliktusos – és például az amerikai Észak–Dél közti polgárháborúhoz
(1861–1865) vezetô – kérdésben, mára evidens és magától értetôdô módon létezik
az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa«. Sôt! Precízen pontosan az az oka, hogy ez
a példa mára annyira triviális, hogy mondanivalóink illusztrálására is kiválóan alkalmas.
Valószínûleg az egyes »átfogó doktrínák« soha nem tudnának megegyezni abban, hogy
ki-ki hogyan indokolja, hogy miért és milyen értékrend és indokok alapján fogadja el a
rabszolgaság intézményének a tilalmát; ugyanakkor magát a végkövetkeztetést, azaz azt,
hogy a rabszolgaság intézményét örökre el kell törölni, mert az morálisan rossz, gonosz
– ki-ki a maga saját értékrendje és azon alapuló indoklása alapján el tudja fogadni, mint
végkövetkeztetést. Ahogyan mondani szokás, „egy hegytetôre számos irányból és számos
úton fel lehet jutni, a lényeg, hogy a végén mindenki valamelyik úton felérjen a hegytetôre”.
Például, egy mélyen hívô ember úgy gondolhatja, hogy miután az isten a saját képére teremtett minden embert, ezért az, aki rabszolgát tart végsô soron magát az istent
sérti meg azzal, hogy egy embertársát, akit isten szintén a saját képére teremtett rabszolgasorban tart (annak minden járulékos rossz következményével együtt).21 Egy li21

Ez nem fiktív példa. A korabeli abolicionista mozgalmak számos ilyen – mélyen vallásos – érvet
is felhasználva küzdöttek a rabszolgaság eltörléséért; s nyilvánvalóan az akkori kulturális és társadalmi közegben az ilyen érvelésnek jelentôsebb hatása volt, mintha mondjuk egy huszadik század
végi emberi jogi vagy liberális szabadságjogi érveléssel álltak volna elô. Megjegyzendô, hogy a végeredmény, azaz a rabszolgaság eltörlése szempontjából teljesen mindegy, hogy ki, milyen érvek és
indokok alapján ért egyet ugyanabban a végkövetkeztetésben. Precízen, pontosan ez az egyik
fontos lényegi pontja az »átfedô konszenzus« gondolatának.
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berális nézeteket valló, de történetesen ateista polgár abban azonnal egyetért, hogy a
rabszolgaság bûn és gonosz dolog és el kell törölni. Több mint valószínû azonban,
hogy soha nem fog egyetérteni magával azzal az indoklással, amely révén a mélyen
hívô polgártársa ugyanerre a végkövetkeztetésre jutott. Az »igazságosság politikai koncepciója« szempontjából azonban nem az a lényeg, hogy ki, milyen alapon ért egyet
azzal, hogy a rabszolgaság intézménye gonosz, rossz és be kell tiltani, hanem az, hogy
a végkövetkeztetést illetôen megvan az egyetértés. Addig, amíg mindenki egyet tud érteni abban a végsô következtetésben, hogy a rabszolgaságot el kell törölni, valószínûleg
soha nem értene mindenki egyet abban, hogy „a rabszolgaságot azért kell eltörölni,
mert az isten minden embert, így a rabszolgákat is a saját képére teremtette.” Csakhogy,
a szigorúan csak a »politikai szintre« leszûkített igazságossági koncepcióhoz és a társadalmi békéhez szerencsére nem az indoklásokkal, hanem azok végsô következtetéseivel kapcsolatosan kell, hogy kialakuljon az »átfedô konszenzus«.
Nem csak elméletrôl van szó. Hasonló történt az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatának az elfogadása kapcsán. Jacques Maritain22 (1882–1973), korának
egyik jelentôs filozófusa volt. Meghatározó szerepet játszott azokban az elôkészítô munkálatokban, tanácskozásokban és egyeztetésekben, amelyek végül az ENSZ Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatának az elfogadásához vezettek. Az a meglepô dolog történt, hogy egymással radikálisan ellentétes értékeket, nézeteket és elveket valló emberek
(és országok) egyszer csak képesek voltak megállapodni az alapvetô emberi jogokban.
Cass Sunstein23 (1954–) írja le, hogy Jacques Maritain ezzel kapcsolatos egyik mondása az volt, hogy „Igen, mind megállapodtunk magukban a jogokban. De azzal a feltétellel, hogy soha senki ne kérdezzen minket arról, hogy miért, s milyen indokok alapján.” (SUNSTEIN, 2004.) Jacques Maritain errôl így emlékezik meg:
Az egyetlen értelmes és megvalósítható cél az volt, hogy a megegyezést ne közös spekulatív
eszmék, hanem közös gyakorlati eszmék alapján, és ne a világra, az emberre, a tudásra
és az ismeretekre vonatkozóan kialakított egyetlen közös elméleti koncepció, hanem a tényleges cselekvésekhez iránymutatást adó közös meggyôzôdéseink megerôsítése alapján próbáljuk meg kialakítani.
Jacques Maritain: No One Asks Us Why (1949)

Itt egy praktikus megközelítésrôl is szó van: gyakran lehetséges, hogy meg tudunk egyezni
abban, hogy mit tegyünk, miközben egyáltalán nem tudnánk megegyezni abban, hogy
mégis miért, azaz milyen indokok alapján gondoljuk, azt, hogy azt tegyük, amiben megegyeztünk; s milyen elvi alapokon jutottunk ugyanarra a praktikus következtetésre.
22

Jacques Maritain francia katolikus filozófus. A XX. század egyik legmeghatározóbb katolikus
gondolkodója, a neotomizmus jelentôs alakja, és a katolikus emberi jogi mozgalom egyik úttörôje.
Jelentôs szerepe volt sok minden más mellett a II. világháborút követô években az ENSZ Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatának elôkészítésében, és az azzal kapcsolatos vitákban.
23
Cass Sunstein (1952–) a Chicagói Egyetem Jogi karának professzora, és a Harvard Egyetem,
Robert Walmsley University Professzora. Jogász, jogtudós, alkotmányjogász. Számos fontos könyv
szerzôje. 2009–2012 között Obama elnök felkérésére, a Fehér Ház Office of Information and
Regulatory Affairs hivatalát vezette.
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Ezzel analóg az »átfogó doktrínáknak« a »politikai igazságossági koncepció« elvein,
normáin keresztüli közvetett megegyezésével létrejövô »átfedô konszenzus«. Ha a »társadalmi igazságosság politikai szintû elveit« ki-ki elfogadja a maga speciális értékrendje,
nézetei és indokai alapján, az már bôven elegendô a társadalmi stabilitás és a társadalom kiszámítható és igazságos mûködéséhez, s nincs feltétlenül szükség arra, hogy a
saját indokainkban, és az azok mögött meghúzódó átfogó nézetrendszerekben is megegyezzünk. Ha ez, és ennek részeként a »lelkiismereti szabadság« biztosított, akkor az
»igazságosság politikai koncepciója« szempontjából valójában már nem igazán izgalmas
kérdés, hogy melyik doktrína, milyen „doktrínaspecifikus tanok” alapján indokolja az
adott »politikai szintû társadalmi igazságossági elvek« elfogadását.
A fentiek fényében talán jobban érthetô, hogy miért tartottuk fontosnak rögzíteni,
hogy a »véleményalkotás korlátozottsága«, és a »méltánylandó pluralizmus« tényének
és következményeik tudomásulvétele nem tévesztendô össze semmiféle »filozófiai szkepticizmussal«, az objektív értékek tagadásával, a vallási és filozófiai doktrínák fontosságának a lebecsülésével, vagy bármiféle érték relativizálásával és a hasonlókkal. Ez súlyos tévedés és félreértés lenne, és további súlyos következményes félreértésekhez
vezethetne. Szó sincs arról, hogy egyfajta parttalan „virágozzék minden virág” koncepciót támasztana alá a »véleményformálás korlátozottsága«, a »méltánylandó véleménykülönbségek ténye« vagy a »méltánylandó pluralizmus ténye«.
A »társadalmi igazságosság politikai szintû koncepciója« a »jó okok miatti társadalmi
stabilitás« (21.§), és a társadalom nyugodt, békés, kiszámítható és biztonságos fejlôdése, valamint tisztességes és igazságos mûködése érdekében egyetlen dolgot keményen
megkövetel. Ez pedig az, hogy ezen általános tények következményeként, az »átfogó
doktrínák« és mérsékelt híveik, (i) a »reciprocitás (viszonosság) elve« (5.3.§) alapján
kölcsönösen tiszteletben kell tartsák egymás »lelkiismeret szabadságát«, és ehhez fûzôdô
jogait; (ii) s ebbôl eredôen az »átfogó doktrína« tanainak érvényesítését korlátozza a
»társadalmon belüli, nem politikai szintekre« (4.§; 9.2.§; 15.4.§; 20.3.§), azaz egyikük
se akarjon ezen átfogó tanokkal „behatolni” a »politika felségterületére« (20.3.§); (iii)
továbbá ennek szellemében és mindezeket folyamatosan szem elôtt tartva vegyenek
részt az összes »átfogó doktrínától« »független és önálló« (»freestanding«) »politikai
szintû igazságossági koncepció« (4.§; 9.§; 20.3.§) »igazságossági elveinek« (14.§) a
kialakításában, s az »átfedô konszenzus« létrehozásában.
A kemény elvárás a »politika felségterületének« »politikai szintre leszûkített«, de egységes politikai értékei, alapelvei, normái versus a »politika felségterületén kívüli«, azaz a
társadalmon belüli, »nem politikai szintek« rendkívül diverzifikált, eltérô, egymással sokszor ellentétben álló, ámde egyenként szinte mindenre kiterjedô »átfogó jellegû értékei,
elvei és normái« közötti határ, és a két különbözô felségterület és hatókör (politikai versus
nem politikai) közötti lényegi különbségek tiszteletben tartásának elvárásban rejlik.
Tehát, szó sincs például arról, hogy egyfajta „virágozzék minden virág elv” alapján a
társadalom egészének az életét, és mûködését érintô és szabályozó »politikai felségterületen« – képletesen szólva – „tetszôleges számú virág virágozhatnék” egyidejûleg.
Tulajdonképpen azáltal biztosítható egyedül minden fontos »átfogó doktrína« és
»átfogó jellegû nézetrendszer« fontos »átfogó értékeinek, elveinek és normáinak« a hatalom általi tiszteletben tartása, ha az állam és a hatalom a »politika felségterületén be-

556

12.§ A NYILVÁNOS INDOKLÁS, A REFLEKTÍV EQUILIBRIUM…

lülre«, azaz a politikai szintû társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi koncepció
szintjére korlátozza saját magát, és tartózkodik attól, hogy bármelyik a »politika felégterületén kívül« létezô, és fontos konkrét »átfogó jellegû érték, alapelv vagy norma« fontossága, igazsága, érvényessége, helyessége, „jósága”, vagy ezek egymáshoz viszonyított
(relatív) fontossága tekintetében, mint állam, és mint hatalom véleményt formáljon.
Ez nem filozófiai szkepticizmus, nem az objektív értékek tagadása vagy relativizálása,
hanem keserû történelmi tapasztalatok tanulságain, és a fent részletezett általános tények tudomásulvételén alapuló, praktikus végkövetkeztetés. Azért is kell ezt hangsúlyozni, mert a történelem során számos alkalommal elôfordult, hogy mindazok az erôk,
akik megpróbálták megtagadni a többi polgártól a »lelkiismeretei szabadság elvét« általában (i) a filozófiai szkepticizmus „kártékonyságára”, (ii) az objektív értékek tagadásának, vagy az értékek relativizálásának a helytelenségre, (iii) a vallások és vallási
értékek iránti közömbösség helytelenségére hivatkozva, (iv) vagy – mint például azt az
államszocialista, vagy a »szabad emberhez nem méltó autoriter rezsimeknél« láthattuk
– az össztársadalmi érdekre, illetve államérdekre vagy a hatékonyságra, az „erôs államra”, „a rendre” és a hasonlókra hivatkozva próbálják meg a polgárok jelentôs tömegeitôl megtagadni a »lelkiismeret szabadságát«, és az ehhez fûzôdô jogaikat. Márpedig ilyen érvekre az »igazságosság politikai koncepciója« esetén azért sem lehet
érvényesen hivatkozni, mert szó sincs semmiféle ilyen dologról.

A

»MÉLTÁNYLANDÓ

PLURALIZMUS TÉNYÉNEK« SZÁMOS MÁS OKA IS

LEHET, DE A »VÉLEMÉNYFORMÁLÁS ÉS ÍTÉLETALKOTÁS KORLÁTOZOTT-

SÁGA«

(»BURDENS OF JUDGEMENT«) EGYEDÜL, EGYMAGÁBAN IS ELEGENDÔ
Miután az ítéletalkotást, és a véleményformálást terhelô és eltorzító
tényezôket nem tudjuk eliminálni, ezért a »méltánylandó pluralizmus ténye« (»the fact
of reasonable pluralism«) (12.4.§), és a »méltánylandó véleménykülönbség« (»the fact
of reasonable disagreement«) minden társadalom, de különösen a »szabad emberhez
méltó demokratikus társadalmak« örökösen fennálló, tényszerûen tudomásul veendô,
megszüntethetetlen és megkerülhetetlen jellegzetessége.
Nem tagadható, hogy a »pluralizmus tényéhez« hozzátartozik a kapzsiság, a mohóság, a pénzéhség, a hiúság, az önteltség, a hivalkodás, a dominancia utáni vágy, a
hataloméhség, a dicsôség utáni vágy és a sikerszomj, valamint az ezekre a nem kívánatos vonásokra és motivációkra visszavezethetô vélemények és nézetek (5.6–5.7.§§).
Ezek szembetûnô módon jelen vannak szinte minden társadalom politikai életében,
sôt, ha valami, akkor ezek azok a dolgok, amelyek – más fontos tényezôk mellett – az
egyes nemzetek bukását, vagy sikerét meghatározzák. (ACEMOGLU és mtsai, 2012.)
Emellett számos – általában nem jelentôs kisebbséget alkotó – szélsôséges, sôt esetenként ôrült nézet is jelen van a társadalmak életében és valóságában. Egy »szabad emberhez méltó demokrácia« viszont mégsem használhatja fel a »polgárok kollektív hatalmából« (9.4.§; 13.3.§; 14.6.§; 19.2.§) eredeztethetô államhatalmat e nyilvánvalóan
nem kívánatos nézetek, vagy – nem kívánatos jellemvonások és szándékok által motivált
– törekvések eliminálására, elnyomására. Ha ezt tenné, szükségképpen elnyomó rendszerbe torkollana. Az államhatalmi eszközök bevetése bizonyos nézetek elnyomására,
OKOT JELENT.
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szükségképp maga után vonná egy elnyomó rendszer minden kegyetlenségét, brutalitását, intézményesített bûnözését, számos kisebb nagyobb aljasságát, valamint a gazdaságot, társadalmat, vallási és tudományos életet fortélyos módon átszövô és átitató,
korrumpáló és züllesztô félelmet és egyéb káros jelenségeket.
Valójában egy igazságos, tehát tisztességes társadalmi mûködésre, és egy »szabad
emberhez méltó demokrácia« létezésére, létezésének reményére egyetlen reális esély van:
mégpedig az, ha a »mérsékelt és méltánylandó átfogó doktrínák«, nézetek és világnézetek,
és mérsékelt híveik »átfedô konszenzusával« sikerül kialakítani a »társadalmi igazságosság
politikai koncepcióját«, amelynek az értékei, elvei, normái és szabályai egyidejûleg egy
nyilvános, azaz mindenki által ismert és elismert és »közös morális viszonyítási rendszert«
is jelentenek, amely alapján megítélhetôk a társadalom egészének az életére kiható közös
ügyek, és amely alapján kialakíthatók, megindokolhatók és megítélhetôk a köz ügyeit
érintô közpolitikai intézkedések, és döntések. Ha egy ilyen széles társadalmi közmegegyezés létre tud jönni az »igazságosság, tehát tisztességesség politikai koncepciójáról«,
azzal valójában légüres térbe kerülnek a társadalom megosztására játszó rosszak, gonoszok, hataloméhesek, tisztességtelenek, egoisták és hasonlók (5.6–5.7.§§), s megszûnik
a játékterük és lehetôségük arra, hogy a társadalom polgárait a legkülönfélébb módokon,
a saját – kifejezetten parazita jellegû, egoista és tisztességtelen – céljaiknak az elérése,
magánérdekeik érvényesítése és fura hóbortjaiknak a megvalósítása érdekében manipulálják és kihasználják.

12.7.§ Az átfedô konszenzus kialakításának
a jó és a rossz módja

E

LÔSZÖR IS FONTOS TISZTÁZNI, HOGY VALÓJÁBAN SEMMILYEN GARANCIA
NEM ADHATÓ AZ »ÁTFEDÔ KONSZENZUS« LÉTREJÖTTÉRE

– A TÁRSADASemmilyen
garancia sincs arra, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«,
vagy a társadalmi igazságosság bármilyen értelmes és tisztességes politikai koncepciója
el tudja nyerni, vagy netán automatikusan elnyerné az adott társadalomban egyidejûleg
jelenlévô számos »átfogó doktrína«, és mérsékelt híveik támogatását, függetlenül ezen
igazságossági koncepciók tényleges belsô tartalmától. A »társadalom alapvetô struktúrájának« és alapintézményeinek a stabilitását garantáló »átfedô konszenzus« létrejötte
az »igazságosság politikai koncepciójának« értékeirôl, elveirôl és normáiról megvalósítható, de megvalósulása nem garantálható és nem automatikus. Meg kell dolgozni érte.
Ráadásul néhány »átfogó világnézet és doktrína« szimplán és egyszerûen inkompatibilis a »szabad emberhez méltó demokrácia« értékeivel. Ezen túlmenôen nem állítjuk
azt sem, hogy az »igazságosság politikai koncepciója« által kifejezett – egyébként alapvetô fontosságú és igen jelentôs – »politikai szintû értékek, elvek és normák«, nagyobb
súllyal esnének latba, mint a »politikai szintû igazságossági koncepcióval« esetlegesen
ellentétbe kerülô »átfogó vallási, filozófiai és erkölcsfilozófiai doktrínák« különbözô
transzcendentális értékei, elvei, normái vagy ezeknek a híveik általi interpretációi. ValóLOM TAGJAINAK, SAJÁT ÉRDEKÜKBEN MEG KELL DOLGOZNI ÉRTE.
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jában, ha ilyet elôfeltételezne bármely politikai koncepció, azzal is túlterjeszkedne a
»politika felségterületén« (»the domain of the political«) (20.§; 20.3.§).24 Az »igazságosság politikai koncepciójának« az értékei, normái nem jobbak, vagy magasabb
rendûek, hanem mások, mint az »átfogó doktrínák« normái.

W

INSTON CHURCHILL (1874–1965) MONDÁSA SZERINT A „DEMOKRÁCIA
A KORMÁNYZÁS LEGROSSZABB FORMÁJA , LESZÁMÍTVA MINDEN MÁST,

AMIT MÁR PRÓBÁLTUNK”. Az »igazságosság politikai koncepciója« kapcsán is hasonló

meggyôzôdésbôl indulunk ki: a kiindulási pont az, hogy az alkotmányos »szabad emberhez méltó demokráciák« mûködôképesek, megvalósíthatók, tisztességesek és igazságosak (vagy azzá tehetôk), és mindenképpen érdemesek arra, hogy megvédjük. A »méltánylandó pluralizmus tényét« figyelembe véve, úgy kell kialakítani az »igazságosság
politikai koncepcióját«, és annak védelmén keresztül a »szabad emberhez méltó demokrácia« és alapintézményeinek védelmét, hogy mind a politikai koncepció, mind maga a
demokrácia el tudja nyerni a társadalomban élô mérsékelt, értelmes és tisztességes polgárok túlnyomó többségének a támogatását. Az »igazságosság politikai koncepciójának«
széles körû társadalmi támogatását elvben kétféle úton nyerhetjuk el: a rossz és téves
úton és a jó úton.
(i) A ROSSZ ÉS TÉVES UTAT az jelenti, ha úgy akarjuk elnyerni az »igazságoság
politikai koncepciójának« a tisztességes polgárok és a »mérsékelt átfogó doktrínák
és világnézetek« általi széles körû támogatását, hogy körül nézünk, hogy az adott
konkrét társadalmi és politikai helyzetben milyen »átfogó doktrínák, világnézetek«
és általában is milyen nézetek és meggyôzôdések dominálnak, majd ezeknek a
gondos elemzésével megpróbálunk megtervezni egy olyan »politikai szintû igazságossági koncepciót«, amirôl azt képzeljük, hogy elnyerheti a többség támogatását;
s valamilyen rossz értelemben vett alkuk és kompromisszumok mentén, valamilyen
összefogást sikerül összetákolni a politikai koncepció támogatására. Ez azért rossz
út, mert egyáltalán nem biztos, hogy azok a létezô nézetek, amelyekhez az »igazságosság politikai koncepcióját« hozzá akarjuk szabni helytállók és a hosszabb távú
stabilitás kialakítására is alkalmasak. Másrészt az ilyen kompromisszumok eleve
opportunisták és megalkuvók, s – mint minden opportunista kompromisszum –
rendkívül törékenyek, instabilok. Ne feledjük, hogy az »igazságosság politikai koncepciója« a társadalmi együttmûködés igazságos, tehát tisztességes feltételrendszerét nem egy kormányzati ciklusra, nem pár évre, hanem generációkon át tartó
módon kell, hogy stabilan szabályozza.

24

Az egész írásban mindenhol, ahol csak elôfordul a »politikai szint«, kifejezés, (illetve a »politikai«
szó, mint jelzô) az a »politikai felségterületén« (»the domain of the political«) belül maradó (20.3.§),
e »politikai felségterületre« korlátozódó dologra (elv, koncepció, érték, erény stb.) vonatkozik. A »politikai« szó, mint jelzô és a »politikai szint« „fosztóképzôk”. Szemben az élet minden kérdésére kiterjedô és a »politikai felségterületén« messze túlterjeszkedôen és túlmutatóan érvényes »átfogó doktrínákkal« a »politikai (szintû)« koncepció (és nem doktrína) arra utal, hogy csak és kizárólag a »politika
felségterületén« belül érvényes, szigorúan e területre korlátozódó koncepcióról van szó.
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(ii) A „ JÓ ÚT” ehelyett az, ha szétnézünk a társadalomban és beazonosítjuk, hogy
melyek azok a széles körben ismert és elfogadott, s a társadalom demokratikus
hagyományaiban és kultúrájában gyökerezô alapeszmék, amelyek közös kiindulási
pontul szolgálhatnak, és ezekbôl kiindulva építjük fel az »igazságosság önálló politikai koncepcióját«. Ez egy olyan, az »átfogó doktrínáktól« független, s a saját
lábán egyedül is megállni képes, konzisztens és koherens gondolati rendszer (»freestanding conception«) kell, hogy legyen, amely saját magában megvédhetô, saját
magában érdemes a megfontolásra; s amelyrôl jó okkal feltételezhetjük, hogy a
legtöbb polgár – ha nyitottan, értelmesen és tisztességesen próbálja meg saját magában a saját nézeteivel és meggyôzôdéseivel összeütköztetve megfontolni, akkor
– afféle önálló politikai modulként be tudja illeszteni saját értékrendje, elvei és
normái közé. Az »igazságosság politikai koncepciója« ily módon tudja elnyerni a
polgárok széles körû támogatását. Ezt, egyrészt a polgárok a saját belsô meggyôzôdéseikkel próbálják összeegyeztetni, másrészt egymás között egyeztetik a »nyilvános indoklás« (»public justification«) folyamatai során. Szerencsés esetben kialakulhat egy »reflective equilibrium«, azaz egy »tudatos megfontoláson alapuló
egyensúlyi állapot«, mind az egyes polgárok meggyôzôdései és az »igazságossági
elvek« között, mind pedig az egyes polgárok igazságossági elvekkel kapcsolatos
nézetei között, függetlenül attól, hogy kinek, milyen »átfogó doktrínán« alapulnak
ezek a »belsô meggyôzôdései« (»considered convictions«), és »megfontolt véleményei« (»considered judgements«).
Ebben, a »jó okok miatt létrejövô stabilitáshoz« (21.1.§) vezetô, és ezért a „jó utat” jelentô megközelítésben nem foglalkozunk azzal, hogy milyenek a polgárok »átfogó jellegû
nézetei«. Nem ezekbôl az »átfogó jellegû nézeteikbôl«, hanem a társadalom történelmi,
politikai kultúrájában jelenlévô közös kiindulási pontokból indulunk ki. Emlékeztetôül:
az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« esetében ilyen közös kiindulási
pontok például: (i) a »társadalom, mint a polgárok társadalmi együttmûködésének generációkon át fennálló tisztességes rendszere« (5.§); (ii) a »polgárok, mint a társadalmi
együttmûködésben egész életükön át résztvevô szabad és egyenlô személyek« (6.§); (iii)
az igazságosság politikai koncepciója által »jól elrendezett társadalom« (7.§); (iv) a »társadalom alapvetô struktúrája«, annak alapintézményei és a »háttérigazságosság« (9.§);
(v) a »társadalmi szerzôdés«, és az »eredeti kiindulási állapot« (11.§); (vi) »nyilvános
indoklás« és az ehhez kapcsolódó koncepciók.
Az, hogy egyik »átfogó doktrína« tanainak sem akarunk jó elôre megfelelni és „tetszeni”, és nem az éppen aktuálisan dominánsnak tûnô »átfogó doktrínákhoz« akarjuk
szabni az »igazságosság politikai koncepcióját« nem hátrányokkal, hanem elônyökkel
jár: nem támasztunk felesleges akadályokat a többi »átfogó doktrína« hívei elé az »igazságosság politikai koncepciójának« elfogadása szempontjából. Ezzel a megközelítéssel
azt érjük el, hogy a társadalmi hagyományokban mélyen gyökerezô, azaz széles körben
ismert és nagyjából elfogadott, tehát közösnek és nyilvánosnak tekinthetô kiindulási
pontokból elindulva egy olyan önálló »politikai igazságossági koncepcióhoz« jutunk el,
amely egyik »átfogó doktrína« tanainak az akár implicit módon történô elfogadását sem
tételezi fel, és nem is igényli senkitôl. Ezzel minden polgár számára, függetlenül attól,
hogy melyik »átfogó doktrína« értékeit, elveit és nézeteit vallja magáénak egyszerûbbé
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válik az, hogy az »igazságosság politikai koncepcióját« – egy afféle önálló politikai modulként – beépítse saját átfogó jellegû nézetei közé, illetve valamiféle »reflective equilibriumot« alakítson ki saját »átfogó jellegû nézetei«, és a társadalmi igazságosság »politikai szintû igazságossági elvei« (14.§) között. Ha sikeresen végbemegy ez a folyamat,
akkor egy hosszú idôn át stabilan fennmaradó, »jó okok miatt létrejövô« »átfedô konszenzus« (21.§) kialakulásához juthatunk. Ennek persze feltétele, hogy némi szerencsénk is legyen; de az is elengedhetetlen, hogy kellô idôt és energiát is szánjunk arra,
hogy a társadalom hosszú távon is stabil, biztonságos, kiszámítható és tartósan igazságos és tisztességes mûködése érdekében kialakítsuk a magunk »reflektív equilibriumát« és ezen keresztül a »átfogó doktrínák átfedô konszenzusát«.

K

ÉRDÉS, HOGY EGY »JÓL ELRENDEZETT TÁRSADALOM« EGYÁLTALÁN LE-

HETSÉGES-E? NEM UTÓPIA-E AZ »ÁTFEDÔ KONSZENZUS« LÉTREJÖTTE?
Lehetséges-e, és ha igen akkor hogyan ezeknek dolgoknak az emberi természettel való
összeegyeztetése? Lehetséges-e ezeknek a dolgoknak a politikai intézmények megvalósíthatósági és mûködési követelményeivel való összeegyeztetése?
Ebben a fejezetben ezekre a kérdésekre csak néhány rövid választ adunk: Igen. Elvben lehetséges a »jól elrendezett társadalom« (»well-ordered society«) (7.§) létrejötte
(20–24.§§).25 Ezen túlmenôen biztosan lehetséges a létezô rendszernél tisztességesebb
és igazságosabb rendszer kialakítása – mindaddig, amíg bizonyíthatóan, igazolhatóan
nem a „létezô világok legtökéletesebbikében élünk”.
Egy tisztázatlan, zavaros, homályos igazságossági koncepciókkal, »közös és nyilvános morális viszonyítási rendszer« nélkül valahogyan elmûködgetô, de alapvetôen
igazságtalanul, tehát tisztességtelenül kormányzott és mûködtetett társadalomnál bizonyosan lehetséges, hogy egy adott társadalom belátható idôn belül egy lényegesen rendezettebb, igazságosabb, tehát tisztességesebb, stabilabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb társadalmi mûködést alakítson ki. Lehet, sôt, biztos, hogy kezdetben ez messze
van a »jól elrendezett társadalom« ideájától, de biztosan lényegesen igazságosabb, tehát
tisztességesebb a mûködése, mint a fennálló rendszeré. A »jól elrendezett társadalom«
egy »realisztikusan utópisztikus« (3.4.§) idea, egy idealizált célállapot, azonban a társadalom jelenlegi állapota és e célállapot közötti óriási távolságot egy »társadalmi igazságosságra törekvô«, azaz »aspiráló társadalom« (»aspiring society«) (17.§) – egy folyamatos, és konzekvensen e célállapot – mint vezérlô csillag – felé haladó társadalmi,
politikai fejlôdési folyamat során, folyamatosan, napról napra, évrôl évre tudja csökkenteni, s néhány év konzekvens társadalmi, politikai fejlôdés után akkor is rendkívüli
eredményeket képes felmutatni, ha történetesen még mindig messze van a »jól elren-

25

Ezen írás harmadik részében (20–24.§§), a »politikai szintû igazságossági koncepció stabilitásának« a kérdései mentén tárgyaljuk a fenti kérdésekre adható lényegesen részletesebb válaszokat,
azaz azt, hogy miért nem utópia az »átfedô konszenzus« kialakulása (21.§), és miért nem utópia
az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója« szerint »jól elrendezett
társadalom«, továbbá, hogy a mi szempontunkból miért elegendô az, ha a »jól elrendezett társadalom« egy realisztikus remények alapján elvben realisztikusan megvalósítható »realisztikus utópia«
(3.4.§; 20–24.§§).
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dezett társadalomtól«, mint realisztikus remények alapján elvben realisztikusan elérhetô
idealizált célállapottól, (vagy netán soha nem is éri el azt az állapotot).
A társadalom igazságosabb, tehát tisztességesebb mûködése soha nem gombnyomásra alakul ki. Nem egy egyszeri eseményrôl, hanem egy »társadalmi fejlôdési folyamatról« van szó, amely fejlôdési folyamatban semmi sem történik meg magától varázsütésre és automatikusan; ehelyett kizárólag az történik meg, amiért a társadalom
tagjai megdolgoznak és megküzdenek. Soha egyetlen igazságtalan, tehát tisztességtelen
rezsim nem változott meg még attól, hogy a rezsim haszonélvezôi egyszer csak „jó útra
tértek” és megváltoztatták azt a status quot, amelynek ôk maguk a legfôbb haszonélvezôi; ugyanakkor egyetlen tisztességtelen és igazságtalan rezsim sem tudott tartósan,
idôtállóan fennmaradni a történelem folyamán.
Az optimisták egy velejéig korrupt, tisztességtelen rendszerben is képesek meglátni
a lehetôséget: egy tisztességtelen, korrupt, igazságtalan rendszer a gyors javítás lehetôségét rejti magában, igaz, hogy a tökéletes elérése még távoli célként is idealista lenne.
A pesszimista egy jó rendszerben is képes megtalálni a veszélyeket és a csüggedésre
okot adó problémákat; s azt, hogy mit, miért nem lehet elérni, megcsinálni.
Valószínûleg létezik a hatalmak és a rendszerek romlottságának, tisztességtelenségének, igazságtalanságának, erkölcstelenségének és tényleges mûködésképtelenségének az
a szintje, amikor egyre világosabbá válik, hogy „ennél rosszabb már nem lehet”, s bármely
változás már csak jobbat hozhat. Ilyenkor már nincs hova hátrálni, egyre világosabb,
hogy az egyének már egyéni alkukkal, megalkuvásokkal sem tudnak érdemben javítani
a helyzetükön, illetve egyre elviselhetetlenebbé válik a „kényelmi zónán belüli lavírozás”;
s a kényelmi zóna egyre kényelmetlenebbé válik. Így egyre többen érezhetik azt, hogy
„kerül, amibe kerül”, de mindenképpen változtatni kell a helyzeten, mert az, ami van,
nem mehet tovább. Eközben a mûködôképtelenségétôl roskadozó és saját tisztességtelenségétôl fulladozó hatalom, amely erkölcsi tôkéjét rég felélte, hívei nagy részét rég kiábrándította, és »morális legitimációját« (13.3.§; 19.2.§) rég elvesztette, már egyre kevésbé
képes a régi módon fenntartani igazságtalan, tehát tisztességtelen uralmát.
Ezek azok a momentumok, amikor észnél kell lenni. Ilyenkor nem szabad a bizonyítottan nem mûködô, de legalább jól ismert receptekhez nyúlni. Nem szabad ilyenkor
„összefogás” címén »az átfogó doktrínák és világnézetek« közti közvetlen és kényszerû
kompromisszumok és opportunista alkuk bizonyítottan nem mûködô (21.§), ámde „jól
bevált” receptjét elôvenni. Ehelyett egy olyan, kizárólag csak a politikai szintre (és a
lényegi alkotmányos kérdésekre) leszûkített politikai szintû társadalmi igazságossági
koncepciót kell kialakítani és e körül az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusát« megteremteni, amely – az ebben az írásban leírtaknak megfelelôen – minden jelentôsebb
»átfogó doktrína és világnézet« által, a saját átfogó jellegû nézeteivel és normáival összeegyeztethetô, és jó lelkiismerettel tiszta szívvel elfogadható »politikai szintû«, »igazságossági elvekbôl« (14.§) és normákból áll.

A

TÖBBI KÉRDÉSRE IS CSUPA IGENBÔL ÁLL A RÖVID VÁLASZ.

A

BÔVEBB

VÁLASZT NEM ITT, HANEM AZ ÍRÁS HARMADIK RÉSZÉBEN FEJTJÜK KI

(20–24.§§), mert a részletesebb magyarázat feltételezi a még hátralévô fô részek, elsôsorban az »igazságosság elveinek« (14–15.§§; 18.§) és indoklásuk
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ismeretét, és a »közügyekben történô nyilvános érvelés« (»public reason«) (19.§) koncepciójának az ismeretét, valamint az »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« (16.§),
illetôleg a »központi jelentôségû capabilitykre« (17.§), és az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményekre« vonatkozó koncepciók
(9.§; 14–18.§§) ismeretét. A »közügyekben történô nyilvános érvelés« (»public reason«) (19.§) koncepciójának az ismertetésére didaktikai okokból az »igazságosság elveinek« tárgyalását követôen tudunk sort keríteni, mert megértéséhez szükség van az
»igazságosság elveinek« az ismeretére is.26

K

ORÁBBAN ÍRTUNK A POLITIKAI FILOZÓFIA LEHETSÉGES SZEREPEIRÔL

(3.§). Az, amikor egy »igazságtalan, tehát tisztességtelen« társadalmi, gazdasági
és politikai mûködést kiépítô és fenntartani próbáló tisztességtelen hatalom a saját romlottsága, kormányzási képtelensége és alkalmatlansága, valamint »erkölcsi legitimációjának« (13.3.§; 19.2.§) az elvesztése miatt lassan, fokozatosan, de biztosan eljut oda,
hogy a hatalmát már egyre kevésbé képes fenntartani; míg a társadalom egyre több polgára egyre kevésbé hajlandó a tisztességtelen, morálisan illegitim és erkölcsileg megbukott hatalmat, valamint az igazságtalan, tehát tisztességtelen rendszert elviselni; akkor
a politikai filozófiára két gyakorlati feladat is hárul:
(i) segítenie kell a »társadalmi igazságosság« megfelelô »politikai szintû« koncepciójának a létrejöttét,
(ii) továbbá segítenie kell az »átfogó doktrínák és nézetek közti átfedô konszenzus« kialakulását a »társadalmi igazságosság politikai koncepciójának« értékeirôl, elveirôl
és normáiról.
Ez azt is jelenti, hogy politikai filozófiai szinten is segíteni kell abban, hogy a változás
erôi a fenti értelemben vett »jó okok miatt«, és »jó módon« találják meg az összefogásuk
okát, mikéntjét és módját. Ez nagymértékben katalizálja a változási folyamatot; mint
ahogyan »a rossz okok miatti«, »a rossz módon« és »rossz tartalommal« hajszolt, úgynevezett „összefogás” lefojtja a változási folyamatot és tetézi az eleve súlyos társadalmi
és erkölcsi károkat.
Az életképes alternatíva, az igazságos, tehát tisztességes társadalmi mûködés reális
lehetôségének a felmutatása önmagában befolyásolja mindannyiunk nézeteit a világunkról és a reálisnak gondolt lehetôségekrôl, továbbá nagymértékben befolyásolja a társadalommal és a pozitív változás lehetôségével, mint olyannal kapcsolatos attitûdjeinket
is. Például, sokan, akik átélték az 1956-os forradalmat, vagy 1989-ben a rendszerváltás kezdetét, meghatározó alapélményükként emlékeznek meg arról, hogy mindaz,
ami nagyon sokáig dermesztônek, reménytelennek és lehetetlennek tûnt, hogyan vált
egyik napról a másikra nagyon is lehetséges valósággá. Ilyenkor meglepô, hogyan tud
megváltozni napok, hetek alatt az emberek tömegeinek addig csüggedt, fásult, lemondó
26

Megjegyzendô, hogy a »public reason« (19.§), és a hozzá tartozó »erkölcsi legitimáció« koncepciója
(13.3.§; 19.2.§) – az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójának« a hat fô kiindulási pontját jelentô alapeszméhez –, a »nyilvános indoklás« (»public justification«) (12.§) koncepciójához tartozik, s az eddigi gondolatmenet szerves folytatását jelenti, amelyet
didaktikai okokból most mégis hátrébb kell soroljunk (19§).
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és reménytelen hangulata; lelkessé, reménytelivé, bizakodóvá, együttmûködôvé, szolidárissá és testvériessé.
Egy igazságos, tehát tisztességes társadalmi mûködés »politikai szintû« »társadalmi
igazságossági koncepciója«, és egy a körül körvonalazódó »átfedô konszenzus« nagymértékben tudja katalizálni a változás pozitív irányú folyamatait; mégpedig a reális,
értelmes, tisztességes, érdemes és megvalósítható alternatíva létrehozásával, a remény
és a bizakodás újra élesztésével, a mesterségesen gerjesztett félelem, és a »nincs alternatíva« (2.2.§) önbeteljesítô jóslattá váló hamis percepciójának az eloszlatásával, s az
emberek attitûdjének pozitívra fordításával. A remény, mint olyan azért rendkívül fontos, mert a remény és a remény nélküli félelem nem fér meg egymás mellett; s ezért
ahol a remény feléled, ott eloszlik a félelem, és a nincs alternatíva hamis reménytelenség
érzése; s megjelenik az önmagunkba vetett hit és a bizakodás.
Ez a lehetôség kihat arra, hogy hogyan nézzük a világot magát, mi az attitûdünk
vele kapcsolatban. Az, hogy hogyan és milyen attitûddel nézzük a világot, meghatározza azt is, hogy milyennek látjuk. „Ahogy a világra tekintünk, a világ úgy néz vissza
ránk”.27 Ha sikerülne egy alkalmas »politikai szintû igazságossági koncepció« alapvetô
elemei mentén az »átfedô konszenzust« kialakítani – az hatalmas társadalmi energiákat
szabadíthat fel. Sokkal nagyobbat, mint azt hajlamosak lennénk elhinni. Nem véletlen,
hogy a tisztességtelen hatalom leginkább a gondolatoktól és azok széles körû elterjedésétôl fél; mint ahogyan Orwell 1984. címû mûvében leírt diktatúrában is „újbeszél”
nyelvet vezettek be, bizonyos gondolatok fogalmi eltüntetése érdekében és gondolatrendôrséget hoztak létre a veszélyes gondolatok üldözésére. (ORWELL, 1949.) Megjegyzendô, hogy amint azt Orwell egyszer keserûen megjegyezte: e mûvét nem útmutatónak, hanem figyelmeztetésnek szánta.
Természetesen egy reális, értelmes, tisztességes, érdemes és megvalósítható, és »szabad emberhez méltó« alternatívát jelentô »politikai szintû igazságossági koncepció« senkit
nem kárpótol egy korrupt és tisztességtelen, »szabad emberhez nem méltó rendszerben«
elszenvedett károkért és veszteségekért, de az igazságos, tehát tisztességes mûködés,
és a »szabad emberhez méltó demokráciában« való létezés lehetôsége mégis sokaknak
reményt ad. Ezzel egyben sokakat felszabadít a kilátástalanság, a reménytelenség és a
félelem érzése alól. Esetleg sokan rájönnek arra, hogy nem szükséges, hogy a világot
továbbra is reménytelennek lássák. Rájöhetnek, hogy megfelelô összefogással, reálisan
elérhetô alternatíva egy olyan »szabad emberhez méltó« világ, amelyben nem az extrém
hatalomvágy; nem a kapzsiság és mohóság; nem a kicsinyesség, a korlátoltság és a kivagyiság; nem a gátlástalan önzés és önérdekvényesítés; nem a mindezekkel társuló elnyomás, gonoszságok, bûnök és morális rosszak érvényesülnek; az elôítéletesség és az
ostobaság bûnsegédletével.
Semmitôl sem fél jobban egy igazságtalan, tehát tisztességtelen, erkölcsi legitimációját (13.3.§; 19.2.§) vesztô hatalom, mint ettôl az eshetôségtôl. Ez az eshetôség nem
más, mint az, hogy a félelem politikájával, és a »nincs alternatíva« félelempolitikai ha-
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Ez a fordulat Hegel egyik gondolatának az analógiája. Az eredeti gondolat: A világ kaotikusnak
tûnik, de ha értelmesen tekintünk rá, értelmesen néz vissza ránk.
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zugságával manipulált többség ráébred, hogy „a király meztelen”, azaz már más sincs,
mint »szabad emberhez méltóbb« alternatíva abban a »szabad emberhez nem méltó rezsimben«, amelyben élni kényszerül. Egy ilyen »szabad emberhez nem méltó rezsimet«
fenntartó tisztességtelen hatalom, bárhol a világon ezért kísérletezik az „újbeszéllel”,
ezért fél a gondolatoktól és a civil mozgalmaktól, és ezért fél a gondolatok szabadságától
és a szólásszabadságtól, és ezért fél a sajtó valódi szabadságától. Mindez azt is mutatja,
hogy az lehet, hogy a tisztességtelen hatalom sikeresen próbálkozik azzal, hogy minél
több polgárral elhitesse, hogy helyzete reménytelen, mert a tisztességtelen hatalom leválthatatlan, vagy hogy úgy sem lenne jobb alternatívája, s az is lehet, hogy ideig óráig
ezt sokan el is hiszik, azonban világosan látni kell, hogy elsôként is a tisztességtelen
hatalom tudja a legjobban, hogy »morális legitimáció« hiányában a hatalma nagyon is
törékeny, és valójában leváltható. Ezért tart fenn propaganda gépezetet, mert valós,
kézzelfogható eredmények és tisztességes cselekedet híján, a propagandán keresztül
akarja »morális legitimációját« fenntartani, illetôleg afféle, sulykolt hazugságokra épülô,
„pótlegitimációt” kreálni magának. Minél inkább pörög a tisztességtelen hatalom propagandagépezete, annál világosabb, hogy a tisztességtelen hatalom fél. A tisztességtelen hatalom félelme a tisztességes polgárok reménye.

Második rész
Az igazságosság elvei
és az
igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója

Minden törvény és erkölcsi szabály visszavezethetô egyre, az igazságosságra.
Johann Wolfgang von Goethe (1710–1782)
Az igazságosság a társadalmi intézmények elsô számú erénye, pontosan úgy, ahogyan a
gondolkodás rendszereiben az igazság.1 Bármilyen elegáns legyen is egy tudományos elmélet, el kell azt vetni, vagy felül kell vizsgálni akkor, ha az nem igaz. Ehhez hasonlatosan: bármilyen hatékonyak, jól megtervezettek és jól felépítettek is legyenek a társadalmi
intézmények, vagy a törvények el kell törölni ôket, vagy meg kell változtatni ôket akkor,
ha azok igazságtalanok. Minden egyes személy olyan, az igazságosságon alapuló, személyétôl elidegeníthetetlen sérthetetlenséggel rendelkezik, amelyen még a társadalom egészének a jóléte érdekében sem lehet átgázolni. Ebbôl az okból az »igazságosság« tagadja
azt, hogy néhányak szabadságának az elvesztése igazolható és megindokolható azzal,
hogy mások jóléte ettôl növekszik. Az »igazságosság« nem engedi meg, hogy a néhányakra
rákényszerített áldozathozatalnál és lemondásnál többet nyomjon a latban és fontosabb
legyen az, hogy ennek árán a mások által élvezett elônyök összességében nagyobbak lesznek [mint az áldozathozatalra kényszerítetteket ért veszteségek]. Ezért egy igazságos társadalomban az egyenlô polgárok egyenlô szabadságjogait rögzítettnek kell venni; az igazságosság által garantált [alapvetô] szabadságjogok és jogok nem válhatnak sem a politikai
alkufolyamatok, sem pedig a társadalmi hasznosságra és érdekekre vonatkozó képletek
függvényévé. A tudományos elméletek esetében a jobb elmélet hiánya jelenti az egyetlen
olyan dolgot, amitôl megengedhetôvé válhat, hogy hallgatólagosan tudomásul vegyünk
egy téves és hibás elméletet; ennek analógiájára bármilyen igazságtalanság csakis akkor
tolerálható, ha ez feltétlenül szükséges egy még nagyobb igazságtalanság elkerülésére. Miután minden emberi mûködés és tevékenység elsô számú erénye az igazság és az igazságosság, e két elsôszámú erény dolgában nincs megalkuvás, rendíthetetlennek és hajthatatlannak kell lenni.
John Rawls: Theory of Justice (Ch. I./1. 3–4. o.) (1971)

1

Itt a »justice«, mint »igazságosság«, és a »truth«, mint »igazság« közötti különbségrôl és párhuzamról
van szó. A lényeg: ahogyan egyetlen »tudományos elmélet« sem lehet érvényes, ha az »nem igaz«,
úgy egyetlen politikai, társadalmi intézmény, norma vagy jogszabály sem lehet érvényes, ha az »nem
igazságos«. A társadalom életében a »politikai szinten« az »igazságosság« léte vagy nem léte, pontosan ugyanolyan érvényesítô, vagy kötelezô módon érvénytelenítô hatású, mint a »tudományos elméletek« esetében az, hogy egyáltalán igazak-e vagy hamisok.
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BBEN A RÉSZBEN AZ »IGAZSÁGOSSÁG ELVEIRÔL«, ÉS MAGÁRÓL AZ »IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK« A BELSÔ TARTALMÁRÓL, ÉS AZ

EGYES TARTALMI ELEMEK RENDSZERSZERÛ ÖSSZEFÜGGÉSEIRÔL LESZ SZÓ. Elsôként végigvesszük azt a négy alapvetô kérdést (lásd lentebb), amelyre az »igazságosság
politikai koncepciói« általában, és így Rawls »igazságosság mint tisztességesség (justice as
fairness) politikai koncepciója«, mint konkrét, specifikus »politikai szintû igazságossági
koncepció« az igazságossági elvek megfogalmazásával választ kell adjon (13.§). E részekben (13.1–13.5.§§) nem maguk az »igazságossági elvek« (14–15.§§; 18.§) kerülnek kifejtésre, hanem az »igazságossági elvek« által szabályozandó elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû problématerületek azonosítása történik. Ezt követôen térünk rá
az »igazságosság elveire«, és azok részletes tárgyalására, illetôleg az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak« (16.§), illetve az ezekkel egybevágó »központi jelentôségû capabilityk«
(17.§), és az e javakat, és »központi capabilityket« biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« kérdésére (9.§; 16–17.§§). E javak és »capabilityk« kérdése azért fontos, mert ezek azok a dolgok, amik az »igazságossági elveknek«
mintegy a „tárgyát képezik”, azaz e javak és »capabilityk« megosztását szabályozzák az
»igazságosság elvei«; s ezeknek az igazságos, tehát tisztességes megosztásától függ egy
adott politikai rezsim, illetve kormányzat által meghatározott állami és társadalmi mûködés
igazságossága, tehát tisztességessége, vagy épp ellenkezôleg, igazságtalansága, tehát tisztességtelensége. Ez a kérdés pedig közvetlenül, és fundamentálisan érinti a polgárok által
választott és eltartott politikusok, az e politikusok cselekvései és nem cselekvései által megvalósított politika, s az aktuális kormányzati és állami mûködés, és a hatalom »morális és
politikai legitimációját« (19.§). E kérdésekrôl szól az írásunk ezen második része.
Az elôzô részben és fejezetekben (1–12.§§), azokat a kiindulási pontokat jelentô
alapgondolatokat tárgyaltuk, amelyekre ráépíthetô maga az »igazságosság politikai koncepciója«, amelynek a tartalmi kérdéseit és részleteit ebben a részben fogjuk tárgyalni.
Az elôzô rész lényegében ennek a résznek a kiindulási alapjait és a kontextusát jelenti.
Az elôzô részben azokat a demokratikus társadalmak történelmi, kulturális hagyományaiban régóta jelenlévô, széles körben ismert alapvetô eszméket tárgyaltuk, amelyek
a megfelelô kiindulási pontjait jelenthetik egy önálló, a társadalomban jelenlévô »átfogó
doktrínáktól« független, ámde azokkal mégis kompatibilis, és azok által »átfedô konszenzussal« elfogadható »politikai szintû igazságossági koncepciónak«. Ezek a közös
kiindulási pontokat jelentô alapvetô eszmék egyben egy »közös morális viszonyítási
rendszert« (2.2.§; 12.§) is jelentenek a közös ügyek megítéléséhez, a »nyilvános indokláshoz« (»public justification«), és a »közügyekben folytatott közcélú nyilvános érveléshez« (»public reason«) (19.§). Itt, az alapvetô gondolat az, hogy egyetlen párbeszéd és vita sem folytatható le konstruktív módon anélkül, hogy a felek legalább néhány
alapvetô dologban ne értenének egyet.
Amikor a közvetlen problémákat tekintve nagy a véleménykülönbség vagy a konfliktus, akkor az egyetlen lehetôség, hogy akár egy magasabb absztrakciós szinten – vagy,
akár logikailag „eggyel hátrébb lépve” –, bizonyos mögöttes gondolatokig, elôfeltevésekig, megpróbáljunk olyan pontokat találni, amelyekben remélhetôen még létezik egyetértés a felek között (3.§). Ezekrôl a pontokról elindulva lehet tisztázni a konfliktusos
kérdéseket, és az ilyen pontok azok, ahonnan ki lehet indulni egy közös, és nyilvánosan
ismert és elfogadott igazságossági koncepció kialakítása érdekében. Tekintettel ezen,
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közös kiindulási pontok rendkívüli fontosságára az írásunk elsô részében nemcsak ezeket az alapgondolatokat, hanem számos ezekkel összefüggô, és a »politika szintû igazságossági koncepció« szempontjából fontos, kapcsolódó kiegészítô koncepciót is bemutattunk. Ezenfelül gyakorlati példákkal próbáltuk meg illusztrálni, hogy milyen súlyos
problémákat okoz az, amikor a napi közpolitikai folyamatok és intézkedések során,
már eleve ezeknek a közösnek tekinthetô kiindulási pontoknak a szintjén kezdôdik meg
a társadalom tisztességes és igazságos együttmûködési rendszerére vonatkozó alapvetések ignorálása vagy tagadása. Például, ha valaki már azt is tagadja, hogy létezne
bármiféle »társadalmi együttmûködés«, vagy hogy a polgárok morális értelemben véve
»szabad és egyenlô személyek«, akkor azzal meglehetôsen nehéz dûlôre jutni a »társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerének« az elveit és normáit érintô kérdésekben. Ezért is próbáltuk meg, részben számos érvvel és ténnyel igazolni a kiindulási pontok megalapozottságát, részben pedig bemutatni azokat a súlyos problémákat,
amelyek ezen kiindulási pontok figyelmen kívül hagyásából, vagy tagadásából erednek.

M

INDEDDIG AZONBAN KEVÉS SZÓ ESET MAGUKRÓL AZ »IGAZSÁGOSSÁG
ELVEIRÔL«, S AZOK TARTALMÁRÓL.

Pontosabban mindeddig úgy beszéltünk az igazságosság tényleges elveirôl, hogy adottnak vettük, hogy ilyenek bizonyára
léteznek vagy kidolgozhatók; s az egy logikai szinttel hátrébb lévô mögöttes elôfeltevésekkel, és kiindulási pontokkal foglalkoztunk, valamint azzal, hogy a minden bizonnyal
kidolgozható igazságossági koncepció hogyan hozható létre, és hogyan illeszkedik, és
hogyan illeszthetô be a társadalom életébe. Ez az a rész, amelyben minden elôzetes elôfeltevés és kiindulási pont, számos megközelítésbéli kérdés, és az »igazságosság politikai
koncepciójának«, a »szabad emberhez méltó«, demokratikus társadalom rendszerébe történô beilleszkedését érintô kérdés tisztázása után, elérkeztünk oda, hogy magukkal az
»igazságosság elveivel«, és magával az »igazságosság politikai koncepciójának« belsô tartalmával, az egyes tartalmi elemek egymással való rendszerszerû összefüggéseivel, és az
ezeket megalapozó fontosabb érvekkel, indokokkal foglalkozzunk.
Elsôként végigvesszük azt a négy alapvetô kérdést, amelyre az »igazságosság politikai
koncepciói« általában, és így Rawls konkrét, specifikus »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója« is – az »igazságosság elveinek« megfogalmazásával –, választ kell
adjon (13.§). Ez a négy alapvetô kérdéskör a következô:
(i) A társadalmi együttmûködés tisztességes feltételeinek meghatározására legalkalmasabb igazságossági elvek (13.1.§);
(ii) A polgárok életútjának elfogadható és nem elfogadható egyenlôtlenségei (13.1.§);
(iii) A polgárok kollektív hatalmának politikailag és morálisan legitim gyakorlásának
a feletételei (13.2.§–13.4.§);
(iv) A polgárok életútjának egyenlôtlenségeit befolyásoló társadalmi, gazdasági egyenlôtlenségek szabályozásának igazságossági elvei (13.5.§).
E részekben nem maguk a részletes igazságossági elvek kerülnek kifejtésre, hanem az
igazságossági elvek által szabályozandó alapvetô igazságossági probléma területek azonosítása történik. Az 13.§ fejezetet követô fejezetekben térünk rá az »igazságosság két
elvére«, és azok részletes tárgyalására (14–15.§§; 18.§). Ebben a bevezetô részben
azonban, néhány általános megjegyzést elôre kell bocsátani a részletek megfelelô értelmezhetôsége érdekében.
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EL KELL IDÉZZÜK, HOGY AZ »IGAZSÁGOSSÁG ELVEI« A »TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJÁRA«, ANNAK ALAPINTÉZMÉNYEIRE, ÉS A »HÁTTÉRIGAZ-

SÁGOSSÁG RENDSZERÉRE« VONATKOZNAK. Az írásunk elsô részében, részletesen ki-

fejtettük, hogy mik a legfôbb indokai ennek, illetôleg annak, hogy az »igazságosság politikai
koncepciójának« elsôdleges tárgyát a »politika felségterületéhez« tartozó (4.§; 9.§; 20.3.§,)
a »társadalom alapvetô struktúrája« (»basic structure«), annak elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû politikai és társadalmi alapintézményei (»basic institutions«), és a
»háttérigazságosság rendszere« (»background justice«) képezi (9.§).
Az »igazságosság elveinek« megalapozására szolgáló érveket, indokokat, ezen írás
gyakorlati és széles körû közérthetôségi céljainak megfelelô részletezettséggel fogjuk
csak bemutatni. A releváns szakirodalomban, ideértve Rawls eredeti mûveit is, az itt
leírtaknál sokkal részletesebb, és formálisabb szisztematikus elemzések találhatók az
egyes tételek levezetésére és alátámasztására. Ezek alapvetô fontosságúak, azonban a
mi gyakorlati céljainknak, és ezen írás jellegének, mûfajának megfelelôen, számos esetben csak az egyes bonyolultabb levezetések, elemzések, „tehát akkor”-típusú végkövetkeztetéseit, eredményeit fogjuk bemutatni, illetve csak utalunk azokra a rendkívül
fontos, alapos, részletes, formális és szisztematikus levezetésekre, amelyeknek a releváns
szakirodalomban bárki utánanézhet, ha az itt leírtaknál bôvebben és alaposabban érdekli egy-egy tétel formális, filozófiai elemzése és levezetése.
Az elôzô részben foglalkoztunk »társadalmi szerzôdés« eszméjével, és az ahhoz kapcsolódó »eredeti kiindulási állapot« (»original position«) koncepciójával. Mint az ezzel
foglakozó 11.§ fejezetben kifejtettük, az »eredeti kiindulási állapot«, és ahhoz kapcsolódóan a »tudatlanság fátyla« (»the veil of ignorance«), az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában« (»justice as fairness«) olyan
(a) modellezési, elemzési és gondolkodást elôsegítô eszközként, és gondolatkísérletként fogható fel,
(b) amely alapján bárki elképzelheti magának, hogy ô személyesen milyen igazságossági elveket kötne ki egy olyan »eredeti kiindulási állapotban«,
(c) amelyben a véleményalkotást eltorzító körülményektôl mentes, és a pártatlanságot
(»impartiality«) biztosító körülmények között, racionális és morális lényhez méltó
racionális és tisztességes módon,
(d) a majdani »társadalmi együttmûködési rendszer« elvben örökérvényû igazságossági,
tehát tisztességességi elveirôl, normáiról és feltételrendszerérôl kellene döntenie
felelôsen, visszavonhatatlanul
(e) és úgy, hogy senki sem tudhatja, hogy a késôbbiekben melyik történelmi korba,
milyen társadalmi helyzetbe, milyen vallási, politikai, etnikai, kisebbségi vagy
többségi csoporthoz fog tartozni, és mi lesz a neme.
Azaz, ha racionálisan gondolkodnak, a felek rájönnek, hogy lehet, hogy a legrosszabb
korszak, lerosszabb helyzetû társadalmi csoportjához is sorsolódhatnak az élet lottójában
(16.§; 18.4.§). Ebbôl eredôen, ha racionálisak, akkor, oda kell figyeljenek arra, hogy
bármilyen igazságossági elveket is fogadjanak el, azok a társadalom legrosszabb helyzetû
csoportjainak, minden egyes tagja számára is, még elfogadhatók kell legyenek (18.§).
Az »eredeti kiindulási állapot« valóban alkalmas egy gondolatkísérlet elvégzésére. Az
»igazságosság elveinek« ismertetése, részletes kifejtése során – az itt felsoroltakat, és a
11.§ fejezetben részletesen kifejtett dolgokat szem elôtt tartva –, ki-ki magában is végig-
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gondolhatja, hogy ô maga milyen döntésekre jutna az »igazságosság elvei« kapcsán, ha
az »eredeti kiindulási állapot« körülményei között (11.§), és a »tudatlanság fátyla« mögött,
aktív szereplôként részt venne az »igazságosság elveinek« meghatározásában. Az »eredeti
kiindulási állapot«, mint elemzési és gondolkodási segédeszköz, és mint gondolatkísérlet
pontosan ugyanezt a szerepet tölti be az »igazságosság mint tisztességesség koncepciója«
részletes kifejtése és megindoklása esetén is: az »igazságosság elveinek« kifejtésekor, elemzésekor folyamatosan segít abban, hogy a releváns elôfeltevéseinket, a kiindulási pontjainkat, az elemzést és az érvelést a megfelelô kerékvágásban tartsuk. Emellett az »eredeti
kiindulási állapot« az, amelynek a segítségével az elôfeltevéseinket, a kiindulási pontjainkat, az »igazságosság elveit«, és azok kifejtéseit egy egységes rendszerbe szervezzük, és a
rendszerszerû összefüggéseit is jobban megértsük.

A

RENDSZERSZERÛ ÖSSZEFÜGGÉSEKKEL KAPCSOLATOSAN MÉG EGY MEGJEGYZÉST KELL TEGYÜNK. Fel lehetne sorolni listaszerûen is, egy megfelelôen

strukturált lista formájában is az összes igazságossági elvet (amelyre a megfelelô helyen
sort is fogunk majd keríteni) (14.1.§; 14.3.§). Azt azonban látni kell, hogy az »igazságosság mint tisztességesség koncepciója«, de bármely más igazságosságelmélet esetén
is, ez némileg félrevezetô. Az egyes igazságossági elvek ugyanis sem egyenként, sem
egymás mellett listaszerûen felsorolva, nem feltétlenül a dolog valódi értelmét és lényegét
adják vissza. Ráadásul, minden olyan igazságosságelmélet, amely alkalmas lehet egy
»szabad emberhez méltó demokrácia« társadalmi igazságosságának szabályozására,
nagyjából ugyanazokból az elvekbôl, vagy nagyon hasonló elvekbôl áll össze. Három
fô csoportba sorolhatók ezek az »igazságossági elvek«:
(i) AZ ALAPVETÔ SZEMÉLYES, ÉS POLITIKAI SZABADSÁGJOGOK ÉS JOGOK
(14.1.§; 14.3–14.5.§§; 15.§);
(ii) ESÉLYEK, LEHETÔSÉGEK EGYENLÔSÉGE (14.1–14.2.§§; 14.9.§; 16.§)
(iii) A »DISZTRIBUTÍV IGAZSÁGOSSÁG«, ILLETVE AZ »ALLOKÁCIÓS IGAZSÁGOSSÁG«
ELVEI (14.§; 16.§; 18.§), amelyek között lényegileg kell megkülönböztessük egymástól:
(a) A »DISZTRIBUTÍV IGAZSÁGOSSÁG« (»DISTRIBUTIVE JUSTICE«) elveit, amelyek a „mi általunk közösen elôállított javak, magunk közötti megosztását szabályozzák” (ilyen például Rawls »eltérési elve«, a »difference principle«, amelyrôl sok szó esik majd a 14.§ és a 16.§ fejezetekben, és amelyet részleteiben a
18.§ fejezetben tárgyalunk);
(b) AZ »ALLOKÁCIÓS IGAZSÁGOSSÁG« (»ALLOCATIVE JUSTICE«) ELVEIT, amely
a „valaki más által elôállított javak, magunk közti elosztását”, vagy a „mi általunk
elôállított dolgok, mások közti szétosztását” szabályozza, s amellyel kapcsolatosan
a legfôbb – és sok konfliktust okozó – elvi probléma az, hogy nem teremt semmiféle kapcsolatot a javak elôállítása, majd szétosztása között. Az »allokációs igazságosságra« példa lehet, mondjuk egy „mástól kapott torta, magunk közti igazságos
elosztása”; vagy az »utilitarista igazságossági koncepciók« allokációs igazságossági
metódusai, amelyekre több helyen is kitérünk majd (14–15.§§; 16.§; 18.§).
Az egyes igazságosságelméletek listaszerûen felsorolt tételei között is fellelhetô némi
eltérés, de az egyes igazságosságelméletek közötti lényegi eltérés az egyes elvek elméletenként eltérô belsô prioritási rendjeiben, súlyozásában (14.1.§; 14.3.§; 14.8.§;
15.1.§) és rendszerszerû összefüggéseinek, és egységes rendszerben való kölcsönhatásai-
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nak és együttes hatásainak, társadalmi végkövetkezményeinek az eltéréseiben van
(14.8–14.10.§§; 15.1.§).
Nem az »igazságosság elveinek« tételes felsorolásáról, hanem egy rendszerrôl van
szó, amelyben az egyes részek jelentése és jelentôsége nem egyszerûen csak az, amit
egy-egy igazságossági elv önmagában jelent. Egy-egy ilyen igazságossági elv valódi értelme és jelentôsége attól függ, hogy az összes többi –ugyanezen egységes igazságossági
rendszer részét képezô – igazságossági elvvel, milyen rendszerszerû összefüggésben és
kölcsönhatásban van, és egymással együtt hatva milyen a tényleges hatásuk az emberek
életére, és a társadalom mûködésére. Az egyik fontos dolog tehát az, hogy az »igazságosság elvei« egységes társadalmi igazságossági normarendszert alkotnak, amelyben
az egész, a rendszerszerû összefüggéseivel és kölcsönhatásaival, mindig, minden esetben
minôségileg is mást jelent tartalmában is, hatásában is, mint az egyes alkotórészek
egyenkénti jelentéseinek és hatásának az összege. Épp ezért egyetlen igazságossági
elvet sem lehet izoláltan, önmagában értelmezni és értékelni.
Mindezeket még egy körülmény bonyolítja: az egyes igazságossági elvek között számos
belsô ellentét, ellentmondás keletkezhet. Ilyenekre eddig is hoztunk példákat (például
abortusz esetén az anya önrendelkezési joga, és a magzat élethez való joga). Ezeknek az
ellentétes elveknek az összeegyeztetése néha rendkívüli nehézségeket is képes okozni. Sôt!
Valójában a legtöbb súlyos és elhúzódó társadalmi konfliktus mélyén az igazságosság egyformán elfogadott és fontos elvei közötti, eddig még fel nem oldott konfliktusok és belsô ellentmondások húzódnak meg. Van olyan ellentét és belsô ellentmondás, amelyet esetrôl
esetre lehet csak feloldani, például alkotmánybírósági döntések során. Rendszerszerûen
pedig, minden igazságosságelmélet bizonyos prioritási, elsôbbségi szabályokat határoz meg.
Ezek a belsô elsôbbségi szabályok tovább erôsítik azt a problémát, hogy az »igazságosság
elveit« nemcsak egyenként, hanem az adott igazságosságelmélet rendszerszerû összefüggéseiben kell értelmezni és megérteni. Elôfordulhat például, hogy egy adott problémáról azt
gondoljuk, hogy valamelyik igazságossági elv kapcsán fogjuk megtalálni a megoldását, és
ezért, amikor ezt a megoldást nem találjuk ott, ahol keressük, azt hisszük maga az elv a hiányos. A valóság ezzel szemben lehet, hogy egészen más. Lehet, hogy azért nem találjuk az
adott igazságossági elv kapcsán az általunk keresett megoldást, mert az nem ott van, ahol
keressük. Lehet, hogy nem is egyetlen konkrét elv, hanem több igazságossági elv
rendszerszerû összefüggései és együttmûködése adja meg az adott problémára a megoldást.
Léteznek például olyan »disztributív igazságossági« problémák, amelyet több igazságossági elv együttes, rendszerszerû együttmûködése old meg, nem pedig konkrétan
egy adott elv valamely normatív megfogalmazása. Erre a legtipikusabb példa az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a »disztributív igazságossági
elve«, az »eltérési elv« (»difference principle«) (18.§), amellyel kapcsolatosan Rawls
számos mûvében folyamatosan hangsúlyozza, hogy önmagában, egyedül ez az elv
egyáltalán nem értelmezhetô és nem értékelhetô; s az »eltérési elv« kizárólag a másik
két igazságossági elv (röviden: az alapvetô jogok és az egyenlô esélyek) rendszerében,
azok saját és rendszerszerû »disztributív igazságossági hatásainak« a figyelembevételével, és azokkal való rendszerszerû együttmûködésben értékelhetô és értelmezhetô.
(RAWLS, 1999a, 2001, 2005.) Mindezekre a dolgokra, a maguk kontextusában térünk ki részletesen (14–18.§§). Itt, ebben az írásunk teljes második részét felvezetô
szövegben csak magát az általános problémát akarjuk vázolni.

13.§ Az igazságosság politikai koncepciója
által megválaszolandó alapkérdések

M

ILYEN ALAPVETÔ KÉRDÉSEKRE KELL VÁLASZT ADJON AZ IGAZSÁGOSSÁG ELVEINEK MEGFOGALMAZÁSÁVAL AZ »IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI

KONCEPCIÓJA«? Ebben a fejezetben ezeket az alapvetô kérdéseket tisztázzuk – az
»igazságosság elveinek« (14–15.§§; 18.§), és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« (16.§), illetve az ezekkel egybevágó »központi capabilitykre« (17.§) vonatkozó
koncepciók részletes ismertetése elôtt.

13.1.§ Az elfogadható és a nem elfogadható
egyenlôtlenségek

A

Z ELSÔ KÉRDÉSKÖR AHHOZ KAPCSOLÓDIK, HOGY az »igazságosság mint
tisztességesség (justice as fairness) koncepciója«, a valamilyen demokratikus, kulturális, történelmi és politikai hagyományokkal rendelkezô társadalmak, illetve a »szabad emberhez méltó demokráciák« »társadalmi együttmûködésének« a szabályozására
tervezett, morális normarendszer és igazságosságelmélet (4.§). Az alábbi két kérdés,
végsô soron ugyanannak a kérdésnek a kétféle megfogalmazása. Az »igazságosság mint
tisztességesség koncepciója«, erre az alábbi, kétféleképpen is megfogalmazott kérdésre
keresi a választ.
I

Ha a demokratikus társadalmat a szabad és egyenlô személynek tekintett polgárok között
megvalósuló társadalmi együttmûködés tisztességes rendszereként értelmezzük, akkor melyek azok az elvek, amelyek a legalkalmasabb módon határozzák meg a tisztességes
együttmûködés feltételeit?
Mely elvek a legalkalmasabbak egy olyan demokratikus társadalom mûködésének meghatározására, amely nemcsak deklarálja, de komolyan is akarja venni a szabad és egyenlô
polgárok eszméjét és ezt érvényesíteni is akarja alapintézményeinek2 mûködésén keresztül?
John Rawls: Justice as Fairness: A Restatement (2001, 39. o.)
I

2

Az intézmény szó, ebben a kontextusban a legszélesebb értelemben értendô: a legkülönbözôbb jogok,
jogintézmények (pl. adójog, választási jog, szólásszabadság, házasság intézménye, annak családjogi
vonatkozásaival stb.), esélyek és lehetôségek (azonos esélyû hozzáférés, esélyegyenlôség) is beleértendôk
az „intézmény” fogalmába. Az „intézmény” lényegében minden szabadság elvet, egyéni és politikai
szabadságjogot, jogot, esélyek és lehetôségek egyenlôségét biztosító dolgot, elosztási igazságossági elvet
és szabályt jelöl.
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Ezen alapkérdés részletesebb tárgyalására a késôbbiekben (illetve az írás egészében)
kerül sor.

A

MÁSODIK KÉRDÉSKÖR AZZAL KAPCSOLATOS, HOGY az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« elsôdleges tárgya a »társadalom alapvetô struktúrája« (9.1.§), annak háttérintézményei, és a »háttérigazságosság rendszere« (9.5–9.6.§),
valamint az, hogy mindezek, hogyan illeszkednek egyetlen, egységes társadalmi együttmûködési és igazságossági rendszerbe. Mindezeket a 9.§ fejezetben már részletesen tárgyaltuk,
és a 10.§ fejezetben számos gyakorlati politikai, közpolitikai példán keresztül is illusztráltuk
ennek gyakorlati jelentôségét, és az ezzel kapcsolatos problémák megjelenési formáit, ezért
itt csak néhány a jelen téma szempontjából fontos pontot hozunk elô.
Emlékeztetôül: a polgárok nem önkéntesen választják a társadalmat, hanem akaratuktól függetlenül beleszületnek, s alapértelmezésben úgy kell tekintenünk ôket, hogy
egész életüket abban a társadalomban élik le, amelybe beleszülettek. Az »emigráció joga«,
az ország elhagyásának rendkívüli személyes terhei, szélesebb értelemben vett költségei,
és minden ezzel együtt járó probléma miatt nem tekinthetô úgy, mintha önkéntes lenne
a távozás vagy az országban maradás. Bárki, aki emigrációra, azaz az ország elhagyására
kényszerül, maga mögött kell hagyja a teljes személyes és szakmai kapcsolati rendszerét,
a barátait, a családtagjait, a gyermekkori és fiatalkori emlékeit, a társadalom és alapintézményeinek a mûködésével kapcsolatos ismereteit és rutinját, a teljes szocializációját,
és szocializációs és kulturális közegét, helyismeretét, rendszerismeretét, anyanyelvi kommunikációját és kommunikációs közegét, az eddig elért dolgait és karrierjét, és sok más
hasonló fontos dolgot. Mindazt, amibe beleszületett, s amibe természetes módon belenôtt,
egy idegen országban, idegen kultúrában, idegen nyelven, idegenek között, lényegében
a semmibôl kellene ilyenkor újból felépítenie.
Ez az oka annak, hogy társadalmi igazságossági szempontból önmagában az »emigráció joga« egyáltalán nem ekvivalens az önkéntességgel; azaz azzal, hogy bárki, bármely
társadalmi szervezôdéshez önkéntesen csatlakozhat, s ha e szervezôdés bármely okból
nem tetszik, akkor – a lelkiismeret szabadsága, és a társulás szabadsága alapján –
bárki, bármikor önkéntesen elhagyhatja azt a szervezetet, amelyhez korábban önkéntesen csatlakozott.
Az ország elhagyása olyan módon soha nem önkéntes, mint ahogyan egy társadalmon belüli bármilyen szervezôdésbôl való kilépés – ezért egy tisztességtelen hatalmat
politikai és erkölcsi legitimációs értelemben, semmi alól sem menti fel az a lehetôség,
hogy „akinek nem tetszik a rendszer az szabadon távozhat” (3.3.§; 4.3.§; 5.3.§; 10.§;
19.4.§; 20.3.§).
Akkora e „szabad távozás” személyes ára, hogy bizonyos kivételektôl eltekintve,
általában senki nem távozik el csak úgy kalandvágyból, vagy jókedvében és önkéntesen
örökre, vagy hosszú évekre a szülôhazájából. Sôt, az ilyen megfontolások jelentik az
egyik fô okát annak is, hogy akár súlyosabb bûncselekmények esetében sincs általában
már olyan büntetôtétel, hogy „számûzetés”, vagy „állampolgárságtól való megfosztás”.
Még a bûnözô is a társadalom polgára, akár életfogytiglan szabadságvesztésre elítélhetik, de állampolgárságától (általában) nem fosztják meg. (RAWLS, 1999a, 2001.)
Nyilvánvalóan persze más, »globális szintû igazságossági és tisztességességi probléma«
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(9.2.§) is fellépne, ha egy adott ország a például saját bûnözôit más országokba exportálná, de nem csak ez az oka, és nem is ez az elsôdleges oka annak, hogy kultúrországokban a hivatalos büntetôtételek között általában sem számûzetés, sem kitoloncolás,
sem állampolgárságtól való megfosztás nem szerepel az adott társadalom, polgáraként
született bûnelkövetôk esetében. (RAWLS, 1999d, 2001, 2005.)
A lényeg, amit itt rögzíteni kell, az az, hogy a társadalomban a tagságunk nem önkéntes. Se nem önként születünk bele a társadalomba, se nem önkéntesen éljük le benne
az életünket. Ez az, aminek számos fontos morális és politikai jelentôsége van az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szempontjából.
Az, hogy a társadalmi „tagságunk” nem önkéntes, azért is fontos igazságossági,
tehát tisztességességi szempontból, mert ugyanakkor nemcsak elmélet az, hanem tényekkel is sokrétûen bizonyított, hogy a »társadalom alapvetô struktúrája«, annak alapintézményei, és a »háttérigazságosság rendszere« (9.§) fundamentális, és szinte mindent
átitató, átható módon határozza meg a társadalmi, gazdasági egyenlôtlenségek, és igazságtalanságok méretét és megjelenési formáit; s a polgárok teljes életútjára vonatkozó
életpálya lehetôségeit, és várható életpályáját. Ez utóbbit természetesen, maga a társadalmi egyenlôtlenség mértéke is nagymértékben befolyásolja. Minden polgár »társadalmi esélyei, lehetôségei«, és »várható életpályája« (»citizens’ life prospects«) olyan
dolgoktól függ, mint
(i) az a véletlen, hogy ki milyen társadalmi-gazdasági csoportba született,
(ii) vagy mint az a véletlen, hogy milyen adottságokkal, képességekkel, tehetséggel született,
(iii) vagy az az eshetôség, hogy milyen szerencséje és balszerencséje volt az élete folyamán (10.3–10.4.§§; 16.7.§; 17.2.§; 18.4.§);
(iv) a minôségi oktatáshoz való hozzáférése, illetôleg a társadalom, és az oktatási rendszer igazságossága és szakmai minôsége (RAWLS, 2001); ideértve a »minden gyermek tehetséges elv« gyakorlati alkalmazását, azaz minden egyes gyermek egyéni tehetségének intézményesített felkutatását, felismerését, ambícióinak felkeltését, és
egyéni tehetségéhez szabott tehetséggondozását. (SEN, 1999; NUSSBAUM, 2011.)
(v) az, hogy az oktatási rendszer mennyire egyenlíti ki az eleve meglévô társadalmi
egyenlôtlenségeket, vagy épp ellenkezôleg mennyire erôsíti fel az eleve meglévô
egyenlôtlenségeket (NUSSBAUM, 2010; MARMOT, 2015b);
(vi) számos egyéb társadalmi esélyeket teremtô, és társadalmi egyenlôtlenségeket mérséklô intézmény és intézkedés (lásd még 10.3.§, 10.4.§; 16–17.§§)
Az, hogy ezek a véletlen vagy szerencse-jellegû eshetôségek mennyire határozzák meg
a polgár teljes életútjára vonatkozóan az esélyeit, lehetôségeit, életpályáját és egész
életét, rendkívüli mértékben függ a társadalom mûködésének igazságosságtól, tehát tisztességességétôl (10.4.§; 14.§; 16–17.§§). Lényegében a valódi szabadság, és a társadalmi igazságosság indikátora, hogy adott társadalomban kinek, mennyire határozzák
meg az élete folyását ezek a véletlen és szerencse/balszerencse jellegû eshetôségek; s
hogy ennek alapján ki mit tud megvalósítani születéskori képességeinek megfelelô terveibôl, mit tud elérni és kivé tud válni életében. (SEN, 1999; NUSSBAUM, 2011.)
Mint korábban volt róla szó: már az is nagymértékben a »társadalom alapvetô struk-
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túrájának« az igazságosságától és tisztességességétôl függ, hogy egyáltalán milyen ambíciói lesznek egy adott képességû gyermeknek vagy fiatalnak (10.4§).
Mindezek alapján, adódik az az alapkérdés, hogy melyek az »elfogadható egyenlôtlenségek«, és melyek az »elfogadhatatlan egyenlôtlenségek« a polgárok életlehetôségeit,
várható életpályáját és egész életútját tekintve – tekintettel a »polgárok, mint szabad és
egyenlô személyek« eszméjére, és a társadalmi egyenlôtlenségek tényére (13.5.§; 14.2.§;
16.4.§; 18.5.§; 18.8.§).
I

Milyen elvi alapon tekinthetôk a polgárok életlehetôségeinek és várható életpályájának a
különbségei, a társadalmi együttmûködés tisztességes rendszerében részt vevô szabad és
egyenlô polgárok eszméjével összeegyeztethetônek, és legitimnek?
John Rawls: Justice as Fairness: A Restatement (2001, 40. o.)
I

13.2.§ A polgárok kollektív hatalma,
és a politika morális legitimációja

A

HARMADIK RÖGZÍTENDÔ PONT A

»POLGÁROK

POLITIKAI SZINTÛ

VISZONYAIVAL«, A HATALOMMAL, A HATALOMGYAKORLÁSSAL, ÉS A »HA-

TALOM MORÁLIS LEGITIMITÁSÁNAK« A KÉRDÉSKÖRÉVEL FÜGG ÖSSZE. Az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója« olyan rendkívüli
jelentôségû értékeket próbál meg kifejezni a társadalom demokratikus kultúrájában, és
hagyományaiban gyökerezô, és »közös kiindulási pontul« szolgáló széles körben ismert
és elismert eszmékbôl építkezve, amelyeknek fô jellegzetessége, hogy miközben kompatibilisek a jelentôs »mérsékelt átfogó doktrínák« értékrendjével, jellegzetesen a »társadalom alapvetô struktúrájára«, és annak jelentôs »politikai és társadalmi alapintézményeire« – azaz a polgárok egymással, és a társadalom egészével kapcsolatos »politikai
szintû viszonyaira« – vonatkoznak. A „politikai”, mint jelzô a polgárok egyéb viszonyaitól, például baráti, családi, társasági, egyházi közösségbéli, egyesületi, és hasonló
viszonyaitól való megkülönböztetést szolgálja. A polgárok »politika szintû viszonyainak«, a »nem politikai szinttôl« való megkülönböztetést indokolttá tévô jellegzetességei:
(i) A »POLITIKAI SZINT« TEKINTETÉBEN A TAGSÁG NEM ÖNKÉNTES, MÍG A
»NEM POLITIKAI SZINT« ESETÉBEN ÖNKÉNTES. A »politikai szintû viszony«
kifejezés, a polgároknak a »társadalom alapvetô struktúráján« belüli viszonyaira
vonatkozik. Mint kifejtettük, minden más, a »politika felségterületén« (20.3.§)
kívül esô, »nem politikai szinten« értelmezhetô baráti, egyesületi, civil szervezeti,
egyházi és hasonló viszonytól az különbözteti meg lényegileg a polgárok »politikai
szintû viszonyait«, hogy a »társadalom alapvetô struktúráján« belüli »politikai viszonyba« alapértelmezett helyzetben (és a bevándorlás speciális esetét nem számítva), a polgár kizárólag születés révén „lép be”, és alapértelmezett helyzetben
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kizárólag halálával szûnik meg „tagsága”, amely mint említettük ebben az értelemben „nem önkéntes tagság”. Ezt a megállapítást, érdemben nem érinti az
»emigráció joga«, amely nem ekvivalens a »nem politikai szervezôdésekbôl« való
önkéntes kilépéssel, az emigráció túlzottan nagy, normál helyzetben nem vállalható
személyes ára, és személyes terhei miatt (3.3.§; 4.3.§; 5.3.§; 10.§; 13.1.§;
19.4.§; 20.3.§).
(ii) A POLITIKAI HATALOM LÉNYEGE MINDEN ESETBEN A KÉNYSZER ÉS AZ
ERÔSZAK. A politikai hatalom lényegi tulajdonsága, hogy végsô soron mindig és
minden esetben »kényszerítô hatalom«, az állam pedig »kényszerítô hatalommal«
rendelkezô erôszakszervezet, amely ezt a kényszerítô hatalmat a végrehajtó apparátusán keresztül, a különbözô állami döntések, törvények végrehajtására, és kikényszerítésére használja fel. Csakhogy egy »szabad emberhez méltó demokráciában« ez a politikai hatalom, nem az Isten akaratából uralkodó királyé; nem az
istenkirályság istenkirályáé, az ô isteni mivoltából eredôen; hanem ez a hatalom
a »társadalmi együttmûködésben« részt vevô »polgárok, mint szabad és egyenlô
személyek« együttes „testületének”, »kollektív hatalmából« ered. (LOCKE, 1690;
ROUSSEAU, 1762; PAINE, 1791–92; RAWLS, 2001.)
A polgárok, azaz »a nép« (»We the People«). az ô »lényegi felhatalmazó, alkotmányozó
hatalmukkal« (»constituent power«) (14.6.§) határozzák meg azt, hogy milyen korlátok
és feltételek mellett, milyen céllal, milyen módon, és mekkora »közönséges hatalmat«
(»ordinary power«) ruháznak át a választott politikusokra, a törvényhozásra, a kormányzatra, a bíróságokra. és a különbözô egyéb kormányzati és állami végrehajtó szervekre. Ez a »közönséges hatalom«, a polgárok »kollektív hatalmából« származik, s a
polgárok felhatalmazása alapján, az alkotmányban meghatározott feltételekkel gyakorolható, s a polgárok »lényegi alkotmányozó, felhatalmazó hatalmánál« (»constituent
power«) alacsonyabb rendû, és lényegesen korlátozottabb. (RAWLS, 2001.) A »polgárok kollektív hatalmából«, minden egyes polgár egyenlô részt birtokol. Egy részvénytársaságban vannak mindenféle kis- és nagyrészvényesek, különbözô tulajdonrészekkel
és szavazati joggokkal. Egy »szabad emberhez méltó demokráciában«, a társadalom és
az államhatalom – sok más mellett – abban is különbözik egy részvénytársaságtól, hogy
a társadalomban mindenkinek azonos „rész-vénye” van, mert minden egyes polgár a
kollektív hatalom egyenlô részesedésû tulajdonosa. (RAWLS, 1999a.) Ennek fundamentális, és mindent meghatározó morális és politikai következményei vannak egy
»szabad emberhez méltó demokráciában«.
A társadalmi együttmûködésben résztvevô szabad és egyenlô polgárok között nincsenek kisrészvényesek és nagyrészvényesek, mindenkinek azonos és egyenlô jogokat biztosító „részvénye”, s szavazati joga van, ebben a kollektív politikai hatalomban. A »szabad emberhez méltó demokráciában« minden hatalom (politikai, kormányzati, állami
stb.) az azonos jogokkal rendelkezô polgárok kollektív hatalmából ered, (RAWLS,
1999a.) Ez a »kollektív hatalom«, pedig abból ered, hogy a »szabad és egyenlô polgárok« szabadságuk egy részérôl a közös ügyek, a közcélok és a közérdekek elômozdítása
érdekében, és céljából – azaz nem feltétel nélkül, és nem általában, hanem a »társadalmi
szerzôdés« keretei között – lemondanak, és az ebbôl származó »kollektív hatalom« egy
részének átruházásával megbízzák és felhatalmazzák a végrehajtó hatalmat (kormányt),
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a törvényhozói hatalmat (parlament), és ítélkezési hatalmat (alkotmánybíróság, bíróság)
a társadalmi szinten jelentkezô közös ügyek elômozdítására (14.6.§).
Ez azzal is jár, hogy a polgárok a közös ügyek elômozdítása érdekében a kollektív hatalmat saját maguk felett is, és a többi »szabad és egyenlô polgár« felett közösen gyakorolják; általában megbízottjaikon keresztül, esetenként közvetlenül. Ha kell, akkor államhatalmi kényszerítôeszközök, azaz erôszak alkalmazásával is érvényt szereznek a közös
elvek és normák érvényesülésének a közös célok és ügyek elômozdítása érdekében.

A

»TÁRSADALMI

SZERZÔDÉSELMÉLETEK« MEGKÖZELÍTÉSÉBEN, ÉS LOGI-

KÁJA SZERINT A POLGÁROK A SZABADSÁGUK EGY RÉSZÉRÔL A »TÁRSA-

DALMI SZERZÔDÉS« ÉRTELMÉBEN MONDANAK LE; az ott meghatározott közös célok

és közös ügyek elômozdítása érdekében. Az alacsonyabb rendû »közönséges hatalmat«
(14.6.§) ily módon gyakorló politikusok, a politika, a kormányzat és az állam kizárólag
a közcélok, a közérdekek, és a közügyek elômozdítása érdekében, s az alkotmányban
meghatározott korlátok között és feltételekkel használhatják fel, mert felhatalmazásuk
erre, és csakis erre szól. Ellenkezô esetben morális legitimációja megszûnik, mert »a
néptôl« (»We the People«) származó, és a »a nép« (»We the People«) tulajdonát képezô
hatalmat nem arra használják, mint amire nekik azt idôlegesen átadták. (LOCKE,
1690; ROUSSEAU, 1762; PAINE, 1791–92; RAWLS, 1999a, 2001.)
Ha bárki, bármiféle mélyebb elméleti ismeret nélkül, pusztán csak józan paraszti
ésszel elgondolkodik, hogy mégis mik is lehetnek az olyan közös ügyek, amelyek érdekében az »eredeti kiindulási állapotban« a – még korlátlan szabadsággal bíró, és teljesen
egyenlô – felek lemondanak szabadságuk egy jelentôs részérôl, hogy „osztatlan közös
tulajdonú” »kollektív, hatalmat« hozzanak létre e közös ügyek megoldására, akkor
(szinte) biztos, hogy (szinte) mindenkinek a listáján természetszerûen olyan tételek
fognak szerepelni, mint például: külsô határok védelme, belsô biztonság, jogbiztonság,
öregekkel, betegekkel, elesettekkel, önellátásra képtelenekkel, magatehetetlenekkel, sérültekkel való törôdés, a róluk való gondoskodás, a gyermekek, mint a felnövekvô generáció
nevelése, oktatása, képességeinek, tehetségének kiteljesítése, az eddig felgyülemlett tudás
és ismeretek átadása a következô generációknak, a közös tudás és kultúra gyarapítása,
ápolása, megóvása, átörökítése és hasonlók.
Egy hatalom tisztességességének mércéje, hogy a tényleges cselekvései által kirajzolódó,
és a tényleges cselekvései, nem cselekvései, s az általa megalkotott »költségvetés, mint morális dokumentum« által kifejezett, „elárult” és érvényesített tényleges prioritásai mennyiben
felelnek meg a közös ügyek azon listájának, amelyet bárki, akár 10 percnyi gondolkodás
után, mindenféle filozófiai, társadalomelméleti és közpolitikai elôképzettség nélkül, józan
paraszti ésszel közös ügyként, azaz közcélként, közérdekként és közügyként felsorolna.
Mint késôbb bemutatjuk (16.§), itt valójában az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«
tisztességesen elegendô küszöbszint feletti biztosításáról, és az e javakat biztosító »elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« mûködésének megszervezésérôl,
s alkalmas szintû mûködésfinanszírozásáról, fenntartásáról van szó.
Kérdéses az is, hogy minek kell minôsíteni az olyan ügyeket, amelyekkel a hatalom
rendszeresen foglalkozik, de valójában alig akad bárki, aki – józan ésszel és pártatlan
külsô szemlélôként – magától besorolná az adott ügytípust a közös ügyek listájára,
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sokan még tág fantáziával sem képesek megérteni, hogy mi köze lenne a hatalom kedvenc ügyeinek bármiféle közügyhöz. Az ilyen »közhatalommal elômozdított magánügyek« listája, vagy az »egyáltalán nem elsôdleges prioritású javaknak« az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« elé helyezése, a társadalmi erôforrások felhasználására vonatkozó prioritásokban – egy tisztességtelen hatalom esetében rendkívül „színes” és
szerteágazó. Ilyen nem közügyre, nem közcélra, nem közérdekre, illetôleg a társadalmi
erôforrásoknak az »egyáltalán nem elsôdleges prioritású társadalmi javakra« való elherdálására, bárki tud példát találni magának.
Miután a »kollektív hatalom«, a »szabad és egyenlô polgároknak« a saját szabadságukból – a közös ügyek elômozdítása érdekében – leadott „egyéni szabadság részekbôl”
áll össze, azok a hatalom gyakorlásával, a polgárok által idôlegesen megbízott politikusok – akiknek mind az egyenlôsége, mind a szabadsága pontosan ugyanakkora, mint
mindenki másé – kötelesek ezt a hatalmat arra felhasználni, amire azt idôlegesen reájuk
ruházták, a bennük megbízó polgártársaik. Ez pedig nem más, mint a közös ügyek intézése és sikerre vitele, a bennük megbízó közösség idôleges, és kizárólag a közös ügyek,
közcélok és közérdekek elômozdítására irányuló felhatalmazása alapján. Ez az egyik
oka, hogy a végrehajtó hatalom gyakorlásával megbízott vezetô, a miniszter elnevezése
nem urat, herceget, grófot, királyt és hasonlókat, hanem szolgát jelent. Az ôt megbízó,
és benne megbízó közösség és a közös ügyek szolgálóját. Ha a hatalom a közösség által
kizárólagosan a közös ügyek elômozdítása érdekében reáruházott, a közösség kollektív
és egyenlô részben megoszló „tulajdonát képezô” hatalmat, nem a közösség szolgálatára,
és a közös ügyek szolgálatára és elômozdítására használja, akkor tisztességtelen módon
megszegi a »társadalmi szerzôdést«, és megszûnik a morális legitimációja (13.3.§;
19.2.§) a polgárok »kollektív hatalmának« a felhasználására.

A

NALÓGIAKÉNT TALÁN A SIKKASZTÁS BÛNCSELEKMÉNYÉT LEHETNE FEL-

HOZNI ennek, a hatalom »erkölcsi legitimitását« érintô rendkívül súlyos problémával kapcsolatos gondolatmenetnek az illusztrálására:
(i) Sikkasztást az követ el, aki „a más pénzét sajátjaként használja”.
(ii) Az a hatalom, amelyik a polgárok tulajdonát képezô kollektív hatalmat, azaz a
más hatalmát nem a »társadalmi szerzôdésnek« megfelelôen, nem a közösség szolgálatára, és a közös ügyek szolgálatára és elômozdítására, hanem másra – például
magánügyeinek elômozdításra – használja, pontosan ugyanolyan jellegû dolgot
tesz, mint a sikkasztó.
(iii) A sikkasztó „a más pénzét használja sajátjaként” a magánügyeinek az elômozdítására; míg a »társadalmi szerzôdést« tisztességtelenül megszegô tisztességtelen
hatalom pedig, „a más hatalmát használja sajátjaként”, magánügyeinek elômozdítására.
Érdemes elgondolkodni, azon is, hogy vajon melyik dolog társadalmi veszélyessége a
nagyobb. Társadalmilag az-e a veszélyesebb és rombolóbb, aki a más pénzét sajátjaként
kezeli, vagy az, aki a közösség, azaz a más hatalmát a sajátjaként kezeli magánügyei
elômozdítására, a közösség szolgálatának a megtagadása és elárulása, valamint a köz
ügyeinek és a közjó elômozdításának az elhanyagolása mellett.
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A »társadalmi erôforrások«, ideértve a figyelmet, a szellemi ráfordítást, a befektetett
munkát és energiát, és természetesen a pénzeszközöket is, nem végtelenül korlátlanok.
Ebbôl eredôen a magánügyek intézése sohasem a közügyek elômozdítása mellett, hanem
mindig csak azok helyett tud történni. Ezt az állapotot valószínûleg, még a »realisztikusan
utópisztikus« »jól elrendezett társadalom« (7.§; 23.§) sem tudja elérni, olyasmi mélyen
fekvô okok miatt, ami miatt a perpetum mobile létrehozása sem lehetséges; azonban az
»elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) »minden egyes polgár számára« történô,
alkalmasan és »tisztességesen elegendô küszöbszint feletti« biztosítása megoldandó, és meg
is oldható (RAWLS, 2001) – feltéve, hogy a hatalom nem az »egyáltalán nem elsôdleges
prioritású javakra«, magánérdekeire és magánügyeire, és egyéb hóbortjaira herdálja el a
társadalom véges erôforrásait. A tisztességtelen hatalom esetében pedig teljesen biztos,
hogy nemcsak a tökéletestôl áll távol a társadalom mûködése, de az elfogadható minimumszinttôl is.
Amikor a hatalom megválasztott képviselôi a köz ügyeinek és a közjónak az elômozdítása és szolgálata helyett, a magánügyeik elômozdítására fókuszálnak, az ôket megválasztók bizalmával és a köz által idôlegesen reájuk ruházott hatalommal visszaélve,
akkor kettôs kár keletkezik:
(i) az egyik az a kár, ami abból ered, hogy a köz ügyeinek a szempontjából hozzáadott
értékkel nem bíró magánügyeik, magáncéljaik és magánérdekeik elômozdítására
fordítják a társadalom véges erôforrásait, és a köz hatalmát.
(ii) A másik kár, a közgazdaságtanban ismeretes »haszonköltség áldozat« (»opportunity cost«) fogalmával, analóg kár. Ez mindaz a közösséget érô kár, ami a közügyek elhanyagolásából, »a meg nem valósult közjó növekedésbôl«, azaz a közjó
javulásának elmaradásából ered, mint egyfajta »elmaradt közhaszon« (az üzleti
életbôl ismert »elmaradt üzleti haszon« fogalmával analóg módon).
Az »elmaradt közhaszon, miatti közösségi kár« akkor is fellépne, ha történetesen a megválasztott politikusok és vezetô politikusok nem magánügyeik intézésével foglalkoznának,
csak pusztán nem csinálnának semmit. A tisztességtelen rezsimek egyik legfurcsább és
legbizarrabb vonása, hogy két dolgot próbálnak meg elhitetni egyszerre: (i) az egyik
az, hogy olyan fontos közügyeket intéznek, hogy igazán megérdemlik azokat a privilégiumokat, amiket kisajtolnak a közösbôl; (ii) a másik oldalon, ha mással nem is, de a cselekvéseikkel, nem cselekvéseikkel és mulasztásaikkal folyamatosan azt kommunikálják,
hogy nem probléma, ha a köz ügyei, és a közjó elômozdítása helyett a magánügyeikkel
és a hobbijaikkal, és hóbortjaikkal foglalkoznak, mert „megoldódnak azok maguktól is”.
A valóságban, ha másért nem, akkor az entrópianövekedés törvényének érvényesülése
miatt soha, semmi nem oldódik meg magától ebben a mûfajban. Ez nem csak elvi eszmefuttatás. Az nem véletlen, hogy számos vallási és erkölcs filozófiai doktrína – és számos jogrendben maga a büntetôtörvénykönyv is – külön foglalkozik a „jóra való restség”,
mint fôbûn, illetôleg a »mulasztásos bûncselekmények« kérdésével.
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13.3.§ A civilitás és az indoklás kötelezettsége,
és a politika morális legitimációja

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG POLITIKAI KONCEPCIÓJA«, A
»SZABAD EMBERHEZ MÉLTÓ DEMOKRÁCIA« »POLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK« A KONTEXTUSÁBAN ÉRTELMEZHETÔ. Az »igazságosság politikai koncepciója«, általában és konkrétan, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«
a »szabad emberhez méltó demokráciák« »társadalmi együttmûködésének tisztességes
rendszerét« szabályozza a »társadalom alapvetô struktúrájára«, annak »alapvetô háttérintézményeire«, és a »háttérigazságosság rendszerére« vonatkozó politikai értékek,
alapelvek és normák meghatározásával. Eddig viszonylag kevés szó esett közvetlenül
magáról a »szabad emberhez méltó demokrácia politikai koncepciójáról«, mint olyanról.
Pontosabban, ez az egész írás errôl szól, de közvetlenül, kiemelten még nem ejtettünk
szót róla. Ezen a ponton néhány alapvetô dolgot szeretnénk tisztázni, közvetlenül magával a »szabad emberhez méltó demokrácia politikai koncepciójával« kapcsolatosan,
mert ennek a fényében és összefüggésében válnak jól értelmezhetôvé az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciójának« az elvei.
Ebben, és a következô alfejezetben az »igazságosság politikai koncepciójának« a
harmadik alapkérdésével fogunk foglalkozni, amely egyben a »társadalmi igazságosság«,
és a »szabad emberhez méltó demokrácia« politikai koncepciói közti egyik fontos kapcsolatot is jelenti.

A

HARMADIK ALAPKÉRDÉS A TÁRSADALMI RENDSZEREK, ÉS A

»SZABAD
»POLITIKAI LEGITIMÁCIÓJÁNAK«, ÉS
»MORÁLIS LEGITIMÁCIÓJÁNAK« A KÉRDÉSE. Az alapvetô kérdés az, hogy mikor tekinthetô egyáltalán legitimnek morális értelemben egy adott rezsim mûködése, illetôleg
a »szabad és egyenlô polgárok« »kollektív kényszerítô hatalmának gyakorlása«, saját
maguk és a többi »szabad és egyenlô polgár« felett.
EMBERHEZ MÉLTÓ DEMOKRÁCIA«

I

Ha a méltánylandó pluralizmus ténye, mindig lényegi jellemzôje a demokratikus társadalmaknak, és ha a politikai hatalom valóban a szabad és egyenlô polgárok (kollektív)
hatalma, akkor milyen igazságossági koncepció, milyen értékei és indokai alapján gyakorolhatják legitim módon a polgárok ezt a kényszerítô hatalmukat egymás felett?
John Rawls: Justice as Fairness: A Restatement (2001, 41. o.)
I

A »szabad emberhez méltó demokrácia politikai koncepciója« két ténybôl indul ki:
(i) az egyik a »méltánylandó pluralizmus ténye« (12.4.§), azaz az, hogy a demokratikus társadalmakban megkerülhetetlen tény a legkülönbözôbb, önmagukban értelmezhetô, azonban egymással sokszor ellentétes és nem összeegyeztethetô né-
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zeteket valló, »méltánylandó átfogó doktrínák és világnézetek« nagy számban való
permanens jelenléte (és ugyanígy a szélsôséges doktrínák és nézetek jelenléte is).
(ii) A másik kiindulási pontot jelentô tény az, hogy a demokratikus rezsimekben a
politikai hatalmat a »szabad és egyenlô polgárok« közös, »kollektív hatalmának«
kell tekintenünk, amely kollektív hatalomban minden egyes polgár teljesen egyenlô
résztulajdonnal bír.
Ha egybevetjük a »méltánylandó pluralizmus tényét«, és az a tényt, hogy a »politikai hatalom a szabad és egyenlô polgárok kollektív hatalma«, és jól belegondolunk abba, hogy
mit is jelent e két tény együttes és megkerülhetetlen jelenléte, akkor szembe találjuk magunkat a »politika morálisa legitimitásának«, azaz a politikai hatalomgyakorlás jogosságának a problémájával. Ha ugyanis a »méltánylandó pluralizmus ténye«, valóban mindig
permanens és meghatározó jellemzôje a »szabad emberhez méltó demokráciáknak«, és
ha a politikai hatalom valóban a »szabad és egyenlô polgárok közös és kollektív hatalma«
(mint, ahogyan az), akkor az a politikai legitimációs kérdés vetôdik fel, hogy: mégis milyen fajta társadalmi igazságossági koncepció, milyen elvei és indokai alapján gyakorolhatják a polgárok legitim módon egymás felett a kollektív kényszerítô hatalmukat?
A »szabad emberhez méltó demokráciák politikai koncepciója«, erre azt a választ
adja, hogy a társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség koncepciója »politikai
szintû« koncepció, azaz abban az értelemben vett „politikai” koncepció kell legyen,
ahogyan azt számos más helyen definiáljuk (például 2.3.§; 4.2.§; 7.4.§; 12.§; 19.§;
20–21.§§) Ennek lényege, hogy az igazságosság elveit kizárólag a »politikai szintre«
leszûkítve fogalmazzuk meg, az emberi élet egyéb más aspektusára vonatkozó értékek,
elvek, normák, erények meghatározását a »politika felségterületén« (20.3.§) kívül esô,
»nem politikai szinteken« az »átfogó vallási, filozófiai és erkölcsfilozófiai doktrínákra«
bízva kell megoldja minden »szabad emberhez méltó demokrácia« társadalma. A »politikai szintû koncepció« ebbe nem avatkozhat bele; ugyanakkor a »politikai koncepció«
szintjén sem fogalmazhatók meg ilyen – a nem politikai szinthez tartozó – »átfogó
jellegû értékek, normák«; sem a politikai koncepció által, sem más »átfogó doktrínáktól«
átvett módon. Például a »szabad és egyenlô polgárok kollektív hatalma alkalmazásának« az elveit, normáit, szabályait (is) meghatározó »politikai szintû igazságossági koncepció« nem nyilatkozhat arról, hogy a »szabad és egyenlô polgárok« közül melyik vallású, melyik nemû, melyik etnikumú, vagy milyen személyiségjegyekkel, és erényekkel
rendelkezô szabad és egyenlô polgár az, aki „jobb” és „érdemesebb”. Ezzel ugyanis,
arról nyilatkozna, hogy a »szabad és egyenlô polgárok« közül ki az, aki szabadabb és
egyenlôbb; s milyen »átfogó nézet« alapján; ami viszont épp az adott nézet átfogó jellege
miatt mindenki más számára elfogadhatatlan lenne.
Attól, hogy az igazságosság politikai koncepciója és normarendszere – amely az
alapját és az indokát képezi annak, hogy a polgárok a »kollektív hatalmukat« milyen
kérdésekben, hogyan és milyen indokok alapján gyakorolják saját maguk és egymás
felett – a »politikai szinten« fogalmazódik meg, még nem feltétlenül válik legitimmé a
hatalomgyakorlás; de ekkor legalább már egyáltalán értelmezhetôvé lesz a »politika
morális legitimációjának« a kérdése. A politikai hatalom gyakorlása akkor, és csak
akkor legitim, ha az írott, illetve íratlan lényegi alkotmányos igazságossági elvekkel
(14.6.§; 14.9.§) összhangban van. Ezek azok az alapvetô »politikai szintû igazságos-
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sági elvek«, amelyeket, ha minden egyes polgár közönséges józan ésszel, tisztességesen
végiggondol, akkor mindegyiküktôl reálisan és méltányosan elvárható, hogy el is fogadják és be is tartsák – feltéve, ha jól láthatóan mindenki más is elfogadja, és be is
tartja ezeket, elsôként is ideértve a politikusokat, a kormányzatot, az államot és a hatalmat is. (RAWLS, 2005; WHEITMAN, 2010.)
Ebbôl formalizálható a »szabad emberhez méltó demokráciák politikai legitimitásának az elve«, azaz a »politika morális legitimációjának« az elve, amely azt a morális és
tisztességességi követelményt jelenti, hogy bárki, aki a polgárok »kollektív hatalmát«
gyakorolja, vagy annak a felhasználását illetôen javaslatokat fogalmaz meg, azáltal,
hogy a közügyekben és közpolitikai ügyekben cselekszik vagy megnyilvánul – legyen az
egy egyszerû polgár, politikus, vagy bármilyen szintû állami, kormányzati tisztviselô –,
akkor, és csakis akkor jár el legitim módon, ha azoknak az írott, illetve íratlan »lényegi
alkotmányos igazságossági elveknek« megfelelôen cselekszik, vagy fogalmazza meg javaslatait, amely »lényegi alkotmányos igazságossági elvek« bármely polgár által tisztességesen, racionálisan és közönséges józan ésszel végiggondolva elfogadhatók, és
ezért minden polgártól reálisan és méltányosan elvárható, hogy így végiggondolva el is
fogadja ezeket – feltéve, hogy mindenki más is jól látható módon és köztudottan így jár
el és így cselekszik.3
Ugyanez vonatkozik minden olyan törvénykezési, jogszabályalkotási, és egyéb politikai kérdésre, ami súlyos társadalmi megosztottságot okoz, illetve összefügg a »lényegi
alkotmányossági kérdésekkel«. Adott esetben (például egy a »lényegi alkotmányos kérdéseket« (14.6.§), alapértéket közvetlenül nem érintô, vagy valamely alacsonyabb
rendû jogszabály esetén) a speciális helyzetnek megfelelô egyéb, a közügyekhez, és a
közérdekhez köthetô kiindulási pontok vagy az elfogadott »politikai szintû igazságossági
koncepcióra« visszavezethetô, vagy azzal kompatibilis speciális normatív elvek alkalmazása válhat szükségessé.

A

CIVILITÁS KÖTELESSÉGE (»THE DUTY OF CIVILITY«). A »szabad emberhez
méltó demokrácia politikai legitimitási elvébôl« még egy követelmény keletkezik,
mégpedig a »civilitás kötelessége«. A „civility” köznyelvileg udvariasságot jelent, itt
azonban az udvariasság szó mélyebb, mögöttes jelentéseit is figyelembe kell venni a
kifejezés, és az általa jelölt koncepció értelmezéséhez:
(i) Egyrészt, a »polgároknak, mint szabad és egyenlô személyeknek« – egymás szabad
és egyenlô státuszából eredôen – egymás kölcsönös tiszteletben tartásával kapcsolatos morális (nem jogi) kötelezettségekrôl van szó.
3

Ez, a „feltéve, hogy mindenki más is jól látható módon és köztudottan így tesz” kitétel fontos – játszmaelméleti és pszichológiai szempontból is. Ha ugyanis mások – élen a politikusokkal, a kormányzattal,
az állammal, az intézményekkel, vállalatokkal, egészen az egyszerû polgárokig bezárólag – nem így
járnak el, s nem így cselekszenek, akkor az a néhány polgár, aki betartja a játékszabályokat „balekká
válik”; s emiatt végül az sem fogja betartani ezeket a játékszabályokat, aki egyéb körülmények között
kifejezetten szeretne tisztességes, szabálykövetô polgár módjára élni. (WHEITMAN, 2010.) Ez az
egyik (de csak az egyik) magyarázata annak is, hogy a tisztességes rendszerben miért válnak az emberek
is tisztességesebbé, és miért válnak még a tisztességesebb emberek is rosszabbakká a tisztességtelen rezsimekben; s hogyan rontja meg a tisztességtelen rezsim az embereket. (STOUT, 2010.)
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(ii) Másrészt, a hatalom részérôl a polgárok felé fennálló, és a »polgárok szabad és
egyenlô státuszából eredô dolgoknak«, és a »lényegi alkotmányos igazságossági
elvek« tiszteletben tartásának a morális kötelezettséget jelenti.
(iii) E kötelezettségek megszegése a döntések és cselekvések »morális legitimációját«
ássa alá és szünteti meg.
A »morális legitimáció« kérdése szorosan összefügg a »politikai legitimáció« kérdésével.
Bármely politikai, illetve a »lényegi alkotmányos és igazságossági kérdést« (14.6.§;
15.2.§) illetô ügyben, mind a hatalomnak, mind az ügyben megnyilvánuló polgároknak
a »civilitás kötelességébôl« eredôen morális kötelességük, hogy javaslataikat, véleményeiket, döntéseiket, és bármely egyéb cselekvéseiket egymás felé megindokolják; mégpedig
nem akárhogyan, nem bármilyen ad hoc indoklással, hanem a »közös és nyilvános morális viszonyítási rendszer«, és a közös és nyilvános »politikai szintû igazságossági koncepció« értékei, elvei és normái, továbbá az írott és íratlan alkotmány »lényegi alkotmányos igazságossági normái« alapján, vagy azokra visszavezethetôen, és ezen politikai
igazságossági elvrendszer keretei között. (FREEMAN, 2007.) Ez a morális követelmény
– azaz a »civilitás kötelessége« – mind a korábban már tárgyalt »nyilvános indoklás«
(»public justification«) (12.§), mind a késôbb tárgyalásra kerülô »közügyekben folytatott
közcélú nyilvános érvelés« (»public reason«) (19.§) »procedurális (eljárási) igazságossági« normarendszerének szerves része.
Ha az érintettek nem eszerint járnak el, akkor megszegik az »egymás kölcsönös tiszteletben tartásával« kapcsolatos, és a »reciprocitás (viszonosság) elvén« – mint a szinte
minden vallásban, kultúrában jelenlévô erkölcsi parancsolaton, az „aranyszabályon”
(5.3.§) – alapuló alapvetô »morális kötelességüket«. Ebbôl eredôen tisztességtelenül
járnak el, ami miatt véleményeik, javaslataik és cselekvéseik sem morális, sem politikai
értelemben nem tekinthetôk legitimnek; s ez a morális és politikai illegitimitás, »erkölcsi
érvénytelenséget« is jelent.
Akik egy »szabad emberhez méltó demokráciában« nem tesznek eleget a »civilitás kötelezettségének« – ami javaslataiknak és cselekedeteiknek a »lényegi alkotmányos és igazságossági elveken« (14.6§; 15.2.§) alapuló megindoklásának a kötelezettségét jelenti –, azok
mind morális legitimációjukat, mind politikai legitimációjukat elvesztik; különösen, ha valamely közhatalmi pozíciót betöltô személyrôl, azaz például választott politikusokról, a kormányzatról, vagy az állam és a hatalom, valamely egyéb képviselôjérôl van szó. Ez utóbbiak
ugyanis ilyenkor nem egyszerûen megszegik a »civilitás kötelezettségét«, mint más egyszerû
polgár; hanem mindezt közhatalmi pozícióból, egy némileg aszimmetrikus hatalmi viszonyrendszerben, a köztôl lényegében csak átmeneti használatra és meghatározott célra „kölcsönkapott” hatalommal visszaélve teszik; s ráadásul azokkal az ôket megválasztó, megbízó
és megfizetô polgárokkal szemben teszik mindezt, akiktôl az általuk gyakorolható közhatalmat „átmeneti használatra kölcsönkapták”.
A »civilitás kötelezettségének«, és a »nyilvános indoklás kötelezettségének« koncepcióira a maga kontextusában még visszatérünk: a »közügyekben történô nyilvános érvelés« (»public reason«) (19.§) témakörének részletezésekor. Itt csak jelezni akartuk,
hogy a »duty of civility« koncepciója, azaz a »polgárok szabad és egyenlô státuszából
eredô dolgok tiszteletben tartásának a kötelezettsége«, valamint az ebbôl eredô »morális
legitimáció« kérdése szorosan összefügg a »politikai legitimáció« kérdéskörével is. Ér-
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demes átfutni, hogy magára a „civility” fogalmára milyen meghatározást ad meg, egy
kifejezetten erre a kérdésre szakosodott, pártpolitikától független „think-thank”, a texasi
székhelyû The Institute for Civility in Government. Ebbôl a meghatározásból is jól
érzékelhetô, hogy a „civility”, messze többet jelent az »igazságosság politikai koncepciójának« a kontextusában, mint az „udvariasság”. Ez a meghatározás segíthet abban
is, hogy jobban érzékeljük a »civilitás kötelessége« fogalmának jelentéstartalmait.
A ’civilitás’ több, mint egyszerû udvariasság, noha az udvariasság az elsô szükséges lépés a
valódi ’civilitás’ felé. Ez a tisztelet megtagadása nélküli, »tiszteletteljes egyet nem értésrôl«;
a véleménykülönbségekrôl folytatott párbeszéd esetén, a közös alapok és kiindulási pontok
megkeresésérôl; mások elavult nézeteinek és prekoncepcióinak a türelmes végighallgatásáról;
e türelmes végighallgatási képesség mások számára való megtanításáról szól. A civilitás az
a kemény munka, hogy jelen legyünk még az olyanokkal folytatott vitákban is, akikkel mélyen gyökerezô és heves nézetkülönbségeink vannak. Ez egy politikai koncepció abban az
értelemben, hogy ez az, ami az elôfeltétele és alapkövetelménye, minden polgári cselekvésnek.
De abban az értelemben is politikai, hogy ez a személyek közötti hatalmi viszonyok leküzdése
és áthidalása is annak érdekében, hogy mindenkinek a hangja hallatszódjék, és senkit se ignoráljanak. A civilitás lényege, hogy úgy fejezzük ki identitásunkat, szükségleteinket, hiedelmeinket és véleményünket, hogy közben ne degradáljuk mások ugyanilyen dolgait.
Thomas Spath & Cassandra Dahnke: What is Civility? (2016)

H

A EGY HATALOM RENDRE OLYAN KÖZPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEKET HOZ,

(i) sehogyan sem vezethetôk vissza a »közös és nyilvános politikai
igazságossági elvekre, illetve a »lényegi alkotmányos és igazságossági normákra«; (ii)
vagy intézkedései, cselekvései indoklását nem ezekre vezeti vissza; (iii) vagy döntéseit,
cselekvéseit ad hoc, aktuálisan „éppen jól hangzó”, és „éppen kéznél lévô” érvekkel indokolja; (iv) vagy ezek az éppen aktuálisan használt indokok között hosszmetszeti képben súlyos inkoherencia, inkongruencia és inkonzisztencia van; (v) vagy döntéseit, intézkedéseit sehogyan sem indokolja; (vi) vagy netán egyenest az alkotmányt módosítja,
azért, hogy éppen aktuálisan jónak gondolt cselekvései legalább így – a játékszabályok
menet közbeni változtatásával –, valahogyan megfeleltethetôk legyenek az alkotmány
– ô általa ad hoc átírt – írott pontjainak; (vii) akkor az ilyen, tisztességtelenül eljáró
hatalom sem a politikai, sem pedig a morális legitimációhoz szükséges követelményeknek nem felel meg, mert nem teljesíti a »polgárok, mint szabad és egyenlô személyek
tiszteletben tartásának követelményét« (»duty of civility«).
Az a hatalom, amelyik így tesz, az mind »politikai legitimációját«, mind »morális legitimációját« elveszti egy »szabad emberhez méltó demokráciában«. A »civilitás kötelességének« a megtagadása »szabad emberhez nem méltó rezsimekben« gyakori jelenség, »szabad
emberhez méltó demokráciákban« pedig, per definitionem nem fordulhat elô a »polgárok,
mint szabad és egyenlô személyek tiszteletben tartásának« az ilyetén megtagadása.
A politikai és morális legitimációját elvesztô, papíron demokratikus rendszerekben
az az alapvetô probléma a tisztességtelen hatalommal, hogy az ilyen rendszerekben a
hatalmat gyakorló választott politikusok – ellentétben például VIII. Henrikkel, RetteAMELYEK
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gett Ivánnal, Mátyás királlyal, XIV. Lajossal, vagy más abszolút hatalommal uralkodó
királlyal –, nem „Isten kegyelmébôl uralkodó királyok”, hanem „a köz szolgái”, akiket
a polgárok, a közcélok, közérdekek és a közügyek szolgálatával bíztak meg a választások
során. Elvben a kormányzat „a nép által, a népbôl, és a népért” kell létezzen és cselekedjen; a gyakorlatban pedig az ilyenek ezt már rég elfelejtették.
Ezért, ha az ilyenek a politikai és morális legitimitásukat elvesztik, de tisztességtelenségüket nem; akkor szükségképpen csak a »lényegi alkotmányos és igazságossági elveknek« a polgárok szabadságát érintô értékeinek, elveinek és normáinak az erodálásához, csorbításához tudnak folyamodni; valamint a »politikai csalás«, a manipuláció,
a felelôsség alóli kibúvás, a hazug propaganda, netán az elnyomás eszközeivel, és más
hasonló tisztességtelen eszközökkel próbálkoznak, tisztességtelen hatalmuk megtartása
érdekében. Más eszközük nincs. Azért, mert a tisztességtelen hatalom birtoklóinak és
bitorlóinak – a királyokkal ellentétben – semmilyen más legitimációs forrásuk nem volt,
nincs és nem lesz, mint az a nép és azok a polgárok, akiket becsapnak, s akiknek a bizalmával visszaélnek; s akikkel szemben elvesztették az »erkölcsi és politikai legitimitásukat«. A csalások, manipulációk, erôszakosságok, és a tisztességtelen hatalom hasonló
silány bûnei és hétköznapi aljasságai, afféle „circulus vitiosus”-ként, azaz önmagát felerôsítô, önsorsrontó körfolyamatként csak tovább gyorsítják és mélyítik a tisztességtelen
hatalom »politikai és erkölcsi legitimitásának elvesztését«. Ezért a bukás törvényszerû,
mint ahogy a történelem folyamán egyetlen olyan tisztességtelen hatalomra, diktátorra
és zsarnokra sem akadt példa, akinek a tisztességtelen rezsimje elôbb-utóbb ne omlott
volna össze, és ne tûnt volna el a történelem süllyesztôjében.

A

»CIVILITÁS

KÖTELESSÉGE« A POLGÁROK EGYMÁS KÖZÖTTI VISZONYAI-

BAN. A »civilitás kötelezettségének«, és ennek részeként a – közös politikai szintû

igazságossági értékek és elvek alapján történô – »nyilvános indoklás kötelezettségének«
(»public justification«) (12.§), valamint a »közügyekben történô nyilvános érvelés
(»public reason«) (19.§) követelményei nem csak a hatalom és a polgár viszonylatában
érvényesek. Ezeket a polgárok egymás közötti viszonylatában is érvényesíteni kell. Egy
adott polgár közügyeket, közpolitikát, vagy a közhatalom bármilyen fajta felhasználását
érintô javaslata, véleménye csak akkor vehetô komolyan, és morálisan csak akkor tekinthetô legitimnek, ha a »politikai szint társadalmi igazságossági koncepciójának« elveire, normáira, vagy a »lényegi alkotmányossági, igazságossági normákra« visszavezethetô maga a javaslat lényege is, és annak indoklása is.
Miért? Azért, mert lehet, hogy az illetô életében egyszer sem tudatosította még magában, de a politikai, szakpolitikai ötleteivel, javaslataival valójában arról beszél, hogy
a társadalom összes polgárát, mi mindenre kellene az ô nézetei, ötletei vagy koncepciói
szerint államhatalmi eszközökkel kényszeríteni. A »civilitás kötelezettsége« ebben, a
lényeg világossá tétele érdekében kisarkított, de teljesen érvényes metszetben érthetô
igazán, és ez az, ami a »civilitás kötelezettségének« a jelentôségét adja.
(i) A »NYILVÁNOS INDOKLÁS« (»PUBLIC JUSTIFICATION«) (12.§) KÖTELEZETTSÉGE itt azt jelenti, hogy mindenki köteles megindokolni a többi polgár felé, hogy
mégis milyen érvek és indokok alapján szeretne, az összes polgár »kollektív hatalmából« eredô államhatalommal erôszakot tetetni az összes polgáron. Ezt illik
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indokolni, mégpedig nem akármire, és legfôképp nem egyéni életérzésekre, ötletekre, hitekre, magánérdekekre, és hasonló illegitim szempontokra hivatkozva.
(ii) AZ, HOGY A »LÉNYEGI ALKOTMÁNYOS ÉS IGAZSÁGOSSÁGI ELVEKBÔL«
(14.6.§) LEVEZETVE, azokra, mint »közös és nyilvános kiindulási pontokra« visszahivatkozva, köteles ilyenkor mindenki érvelni és indokolni (s nem egyszerûen csak
jelszószerûen hivatkozni), az azt jelenti, hogy egy minden polgár által elfogadott és
ismert, »közös és nyilvános morális normarendszer« alapján, köteles mindenki megindokolni, hogy a közös »kollektív hatalom« révén, miért akar erôszakot tetetni e
hatalom többi birtokosán, és javaslatai hogyan is mozdítják elô azokat a »közcélokat,
közérdekeket és közügyeket«, amelyek ezekbôl a »közös és nyilvános kiindulási pontokból«, és az »igazságosság elveibôl« (14.§) erednek, vagy azokra visszavezethetôk.
(iii) EZÉRT VAN AZ, HOGY AZ EGYES POLGÁROK »POLITIKAI FELSÉGTERÜLETÉN« (20.3.§) KÍVÜL ESÔ, átfogó jellegû nézetei, hitei, vagy a hobbijai, ötletei,
és érdekei semmiféle legitim érvet és indoklást nem jelentenek, és nem jelenthetnek
a »politika felségterületén belüli«, és minden egyes esetben az államhatalmi eszközök felhasználását (azaz a polgárok kényszerítését) is magával vonó »politikai
szintû« kérdésekben.
(iv) »POLITIKAI SZINTÛ« CSELEKVÉSEK, JAVASLATOK, VÉLEMÉNYEK INDOKLÁSÁRA NEM ALKALMAZHATÓK OLYAN ÉRVEK, INDOKOK, amelyek valamilyen
»átfogó doktrínának«, vagy »átfogó nézetrendszernek« a »politika felségterületén«
kívül esô, »nem politikai szinthez«, illetve a »háttérkultúrához« (4.3.§; 9.2.§) tartozó „doktrínaspecifikus”, »átfogó jellegû értékein, elvein, normáin« alapulnak.
Emellett a »nem politikai szint«, és a »háttérkultúra« egyesületi, sportegyesületi, civilszervezeti, családi, felekezeti, és hasonló entitásainak speciális, és »nem politikai
szintû«, és a »háttérkultúra« részét képezô szempontrendszere, értékrendje, normarendszere nem képezi, és nem is képezheti a »politikai szintû«, a »társadalom alapvetô
struktúráját«, annak »háttérintézményeit«, és a »háttérigazságosság rendszerét« érintô
döntéseinek, cselekvéseinek sem az alapját, sem az indoklását.
Ez alól egyetlen kivétel van: mégpedig az, amikor valaki az adott közpolitikai vitában, amely alapvetôen a »politikai szintû igazságossági koncepció« értékei, elvei és normái alapján zajlik, annak érdekében hozza elô saját »átfogó nézetrendszerének«, vagy
»nem politikai szintû« szervezôdésének a »háttérkultúrához« tartozó normáit, értékeit
és a hasonlókat, hogy a »politikai szinten« belül, a »politikai szintû« érvek, és a »nyilvános indoklás« alapján folytatott diskurzusban a saját, ténylegesen »politikai szintû«
álláspontját alátámasztó érvelést, indoklást ilyen irányból is megvilágosítsa, illusztrálja,
és érthetôbbé tegye.
A »politika szinten« azonban, az nem lehet a társadalom összes polgárát érintô döntés alapja, hogy kinek, a milyen »átfogó nézetrendszere«, illetve a »közös és nyilvános
kiindulási pontokra«, és az »igazságosság politikai koncepciójára« vissza nem vezethetô
ötletei alapján kellene elônyben részesíteni, például a „szôkéket, vagy a barnákat”, a
„síelôket, vagy a futókat”, vagy „az alacsonyokat, vagy a magasakat”; a »politikai
szint« államhatalmat, állami kényszert, és minden esetben »államhatalmi kényszerítô
eszközöket« is involváló döntései, cselekvései során. A »politika felségterületén« kívül
esô, »nem politikai szinthez« tartozó, és ezért a »politikai szinten« irreleváns és alkal-
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matlan érvekkel történô indoklás, és az ilyen alapon született döntések, sem politikai,
sem morális legitimitással és érvényességgel nem rendelkeznek. Az ilyen döntések a
»civilitás kötelezettségének«, azaz »a szabad és egyenlô polgárokkal szemben kölcsönösen
kötelezô tiszteletadásnak« a megtagadását, és a kapcsolódó »morális legitimációs« elôfeltételek és kötelezettségek megszegését jelentik. Például számos legitim és politikai
szintû érv elképzelhetô, mondjuk a boltok államilag kötelezô vasárnapi zárva tartása
indoklásaként. Az azonban a »civilitás kötelességének« a megszegését jelenti, hogy ha
valaki a »méltánylandó pluralizmus tényének« (12.4.§) figyelmen kívül hagyásával
azzal érvel, hogy „ezt és ezt kell tenni, mert az én konkrét vallásom, én általam fontosnak tartott tanaiból, én szerintem ez, és ez következik arra vonatkozóan, hogy mindenki
más hogyan kell, cselekedjen” (tehát, „államhatalmi eszközökkel kényszerítsünk mindenkit kivétel nélkül arra, hogy a saját belsô meggyôzôdésétôl, az ô vallásának a tanaitól
és nézeteitôl függetlenül, netán azokkal ellentétesen, pontosan azt tegye, amit én, a saját
vallásom alapján, mint helyes magatartást elô akarok íratni, illetve mindenki más azt
tegye, amit nekem, az én vallásom elôír”) Miért is?
A »politikai és morális legitimitás követelményeinek«, a »civilitás kötelességének« a
»közügyekkel kapcsolatos nyilvános érvelési szabályoknak«, és a »nyilvános indoklásnak« az egyik fontos következménye az is, hogy mintegy általános normatív problémadefiníciókat, s rendszerszerû megoldásokat kényszerítenek ki az összes félbôl. Emellett
megakadályozzák az eszközök és a célok; a magánügyek és a közügyek; a közcélok és
magánhasznok; a politikai szintû érvelések, és a magánhitek és nézetek eklektikus
összekeveredését; kivédik ezeknek minden káros következményét; továbbá visszaszorítják az ad hoc, ötletszerû, inkomplett és inkonzisztens ötletelésen alapuló államhatalmi
cselekvések elburjánzását. Ezek azok a legitimitási és indoklási, érvelési követelmények,
amelyek összességükben jelentôsen hozzájárulnak, ahhoz, hogy a »politikai szinthez«
tartozó közügyek, közcélok, közérdekek, közhasznok és közjó a lehetô legkevésbé keveredjen össze a »nem politikai szinthez«, és a »háttérkultúrához tartozó« egyéni és kiscsoportos magánügyekkel, magánhiedelmekkel és ötletekkel, magán hobbikkal, magáncélokkal, magánérdekekkel és magánhasznokkal.

A

POLITIKAI SZINTÛ IGAZSÁGOSSÁGI ÉRTÉKEK, ELVEK ÉS NORMÁK REND-

„RECEPTKÖNYV ”, amely az összes
létezô és elképzelhetô problémára, és az élet minden eshetôségére kész „receptet”, és
megoldást ad. Ez se nem lehetséges, se nem kívánatos. Az »igazságosság politikai koncepciója«, és az »igazságosság két elve« (14.§) szándékosan nem túlspecifikált, mert
közérthetô kell legyen (9.3.§) az idôtállóság, a rugalmas adaptálhatóság érdekében, és
a dogmává merevedés megelôzése érdekében – az ebbôl a szempontból releváns pártpolitikai, törvényhozói szint feletti, alkotmányozó és társadalmi szinteken (9.4.§;
14.6.§). Az alábbiakban néhány példával illusztráljuk ezt a megfontolást:
(1) KÖZÉRTHETÔSÉG, ÁTLÁTHATÓSÁG, RÖVIDSÉG, IDÔTÁLLÓSÁG ÉS ADAPTÁLHATÓSÁG. Például, azért sem lehet az »igazságosság politikai koncepciójától« elvárni,
hogy az élet minden eshetôségére „szakácskönyvszerûen” kész megoldásokat adjon,
mert ahhoz, hogy az »igazságosság politikai koncepciója« valóban »közös és nyilvános«
legyen – azaz megfeleljen a »nyilvánossági kritériumoknak« (7.§) – az alapvetô poSZERSZERÛ LEÍRÁSA NEM EGY OLYAN
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litikai, alkotmányos és igazságossági értékeket, elveket, közérthetôen és idôtállóan kell
megfogalmazni, miközben a világban zajló történelmi, gazdasági, társadalmi és politikai folyamatok újabb és újabb, korábban még nem ismert, és sok esetben elôre még
csak el sem képzelhetô helyzeteket teremtenek, és elôre meg nem jósolható változásokat
okoznak. A jól megalapozott alapvetô értékeket és »igazságossági elveket« (14.§)
ezért folyamatosan az újabb és újabb helyzetekre kell alkalmazni, adaptálni – mind
a bírósági, alkotmánybírósági szinteken az egyedi problémák, és esetek normatív és
iránymutató feloldásával, mind a jogszabályalkotási és törvényhozási szinteken általános rendszerszerû normatív megoldásokkal.
Ennek illusztrálására a 9.4.§ fejezetben, a történelem legrégebbi,4 s talán a
legkevesebbszer módosított, ma is hatályban lévô alkotmányát az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának a példáját hoztuk fel. Az Alkotmány szövegét 1787.
szeptember 17-én a Pennsylvania állambeli Philadelphiában fogadták el. Ratifikációjára a rákövetkezô években került sor minden államban. Pár évvel késôbb,
az eredeti alkotmány ratifikációjával egyidejûleg, az eredeti terveknek megfelelôen
10 kiegészítéssel látták el (ez az ún. „Bill of Rights”, az alapjogok listája). Ezt
követôen, az azóta eltelt több mint kétszáz évben, mindösszesen csak 17 alkalommal került sor az alkotmány módosítására, kiegészítésére. Az alkotmányban foglaltak adnak alapot az Egyesült Államok szövetségi kormányzatának mûködéséhez, meghatározzák a szövetségi kormányzat, és az egyes tagállamok viszonyát,
és az állam és a polgárok viszonyait.
Az alkotmányos alapértékeket, alapelveket és normákat rögzítô rövid és közérthetô
dokumentumban megfogalmazottakat, az elmúlt évszázadokban folyamatosan olyan
új helyzetekre is kellett alkalmazni, ami helyzeteket, és az azokat elôidézô társadalmi,
gazdasági változásokat és körülményeket az alkotmány megfogalmazói még csak elképzelni sem tudták volna. A megfogalmazott alapelvek és értékek azonban, minimális
számú módosítással több, mint 200 éve alkalmasak az ország és a társadalom
mûködésének politikai szintû szabályozására.5 Mint az George Washington korabeli
levelezésébôl kiderül (9.4.§) (LILLBACK, 2008), az alapítóatyák alapvetôen tisztában voltak azzal, hogy az alkotmány nem tökéletes, és várhatóan sok módosításra
szorul; de azzal is tisztában voltak, hogy valamilyen, a legjobb tudásuk szerinti módon
4

Most nem számoljuk ide Massachusetts állam 1780-ban elfogadott tagállami alkotmányát, amely
ma is hatályban van.
5
Ez a kijelentés a dolog általános lényegére vonatkozik. Óriási a szakirodalma az USA alkotmányának erényeirôl és korrigálandó hiányosságairól szóló alkotmányjogi jellegû vitáknak. Ezt azonban
itt nem tárgyaljuk, mert messzire vezetne. Az sem véletlen, hogy Roosevelt elnök az ún. „2nd Bill
of Rights” beszédében (14.7.§) kezdeményezte az ipari forradalom lezajlását követôen teljesen megváltozott termelési viszonyok, és társadalmi körülmények által létrejött új típusú problémák megoldása
érdekében (nagy számú bérbôl és fizetésbôl élô alkalmazotti létet élô, és sok szempontból kiszolgáltatott ember) a »szociális és gazdasági igazságossági jogok« (»social & economic justice«), és az egzisztenciális és szociális biztonság garanciáinak, intézményeinek az alkotmányos rendszerbe való
bevezetését és beillesztését. Ma már mindez a »környezeti igazságosság« (»environmental justice«)
elveivel is ki kell egészüljön. Azonban a »globális igazságosság« kérdéseit – a 9.§ fejezetben kifejtettek alapján – ebben az írásban nem tárgyaljuk, csak a kapcsolódási pontokra világítunk rá.
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megfogalmazott alapértékek és alapelvek rögzítését el kell végezzék. (BEEMAN,
2010.) Az ottani alapítóatyák, úgy tûnik a „low-expectations high-delivery”, azaz a
„szerény elôzetes várakozásokat követô magas szintû teljesítés” elvét követték.6
(2) LÉTEZNEK OLYAN TECHNIKAI ÜGYEK, MELYEK JOGSZABÁLYI SZINTEN SZABÁLYOZANDÓK, MÉGSEM VEZETHETÔ VISSZA MINDEN RÉSZLETÜK AZ AZ
ALKOTMÁNYOS ÉS IGAZSÁGOSSÁGI ELVEKRE. Egy második típusú példát és
problémakört jelent az, hogy számos igen nagy komplexitású, sok technikai részletet
involváló szakpolitikai szintû, és alacsonyabb rendû jogszabályalkotási feladat is adódik, amelynél magának az alapmegoldásnak, és az irányoknak összhangban kell lennie ugyan az alkotmányos alapértékekkel, elvekkel és normákkal, az azonban reálisan
nem várható el, hogy minden egyes szabályozási elem közvetlenül ezekbôl legyen levezetve és megindokolva. Például egy sebészeti vagy kardiológiai járóbetegszakrendelô mûködési engedélyéhez szükséges személyi, tárgyi, orvostechnológiai, és infrastrukturális minimumfeltételek jogszabályi meghatározásakor, általában magát a
szabályozás szükségességét és indokoltságát vissza lehet vezetni az alkotmányos
alapértékekre, alapelvekre (például a személyes biztonsághoz, integritáshoz, élethez,
egészséghez való jog és hasonlók), azonban azt már nem, hogy például hány csipeszt, hány endoszkópot, és hány négyzetméternyi rendelôi területet kell biztosítani,
és miért. Ugyanakkor ezeket a kérdéseket alapvetô ellátásbiztonsági okok miatt, és
a »jogbiztonság, jogállamiság« elveinek megfelelôen, mégis valamilyen (alacsonyabb
rendû) jogszabályban kell rendezni, azért, hogy például mégiscsak egy normatív, és
minden érintettre egyöntetûen vonatkozó szabályrendszer alapján és keretei között
folytassa le az engedélyezô hatóság az engedélyezési eljárását; s ne önkényes és ad
hoc egyedi döntések alapján adogassa ki a mûködési engedélyeit.
(3) KOMPLEX, BONYOLULT ÜGYEKBEN ÓHATATLANUL ÖSSZEKEVEREDHETNEK
A POLITIKAI SZINTÛ ÉS A NEM POLITIKAI SZINTÛ ÉRTÉKEK, ELVEK A TÖRVÉNYKEZÉSBEN RÉSZTVEVÔK FEJÉBEN. Egy harmadik típusú példát és prob-

6

Ezért sose állították például, hogy alkotmányuk olyan tökéletes, amelyet „gránitba kell vésni és ércbe
kell önteni”; mégis alkotmányukat több mint kétszáz év alatt csak (10+) 17 alkalommal kellett
módosítani. Ez idôegységre átszámítva összehasonlíthatatlanul kevesebb, mint egyes más országoknak a retorikailag deklaráltan „gránitba vésett”, és „ércbe öntött” stabilitású alkotmányainak, az
akár 4-5 éves idôszakban megtörténô – lényegében évenkénti – módosításainak a száma. Az alapítóatyák szerénysége, és az alkotmány ténylegesen beigazolódott stabilitása, idôtállósága és alkalmassága, versus a szerénytelenség, a retorikai fordulatok grandiózussága, és az alkotmány tényleges
instabilitása és idôtállóságának a hiánya közti összefüggések feltûnôk, a mélyebb összefüggések
vizsgálandók, és vélhetôen fontos tanulságokat rejtenek. A szerénység és stabilitás, versus a szerénytelen grandiozitás és az instabilitás együttjárása, mint jelenség elgondolkodtató kell legyen. Ez
azon országok, és kevésbé szerény vezetôik számára tanulságos, akiknek alkotmánya a retorikai és
kommunikációs fordulatokat tekintve, a szavak szintjén gránitba vésett és ércbe öntött stabilitású, a
folyamatos alkotmánymódosítások tényét, és a valóságot tekintve pedig, de facto instabil. Az alkotmány instabilitása a társadalom és az ország instabilitását, azaz mûködésének kiszámíthatatlanságát,
és a jogbiztonság instabilitását vonja maga után; azon egyszerû oknál fogva, hogy az alkotmány
egyik alapvetô funkciója a kiszámíthatóság, a jogbiztonság, és az alapvetô stabilitás és társadalmi
biztonság alapfeltételeinek a megteremtése és garantálása lenne (20.2.§).
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lémakört jelentenek azok az esetek, amikor elsôsorban a bonyolult, nagy komplexitású, vagy az alkotmányos alapértékeket és elveket nem közvetlenül, vagy nem
elsô látásra jól észrevehetôen közvetlenül érintô kérdésekben kerül sor jogszabályalkotásra és törvénykezésre. Ilyenkor a legnagyobb jó szándék ellenére is, elôfordulhat az, hogy a törvényalkotók döntéseit számos »nem politikai szintû« átfogó
jellegû érték, elv, norma és nézet is befolyásolja.
Az azonban, hogy bizonyos komplex problémák esetében kikerülhetetlenül belekeverednek a közpolitikai döntésekbe az egyes szereplôk »átfogó jellegû« – azaz
nem a »politika felségterületéhez« tartozó – értékei, normái, nézetei, még egyáltalán
nem jelenti azt, hogy ebbôl normatív követelményt kellene csinálni, vagy, hogy
»politikai szintek«, és a »nem politikai szintek« szétválasztására, elkülönítésére
normatív elveket, elôírásokat meg kellene változtatni. A David Hume által »vankell tévedésnek« nevezett gondolkodási hibáról, azaz a „mi van” és a „mi kellene,
hogy legyen” típusú deskriptív – leíró versus normatív – elôíró szempontok összekeveredésének a problémáiról korábban részletesen megemlékeztünk, itt csak utalunk erre a gondolkodási hibára. (5.5.§).
Úgy tûnik, hogy bizonyos nagy komplexitású ügyekben a törvényalkotásban résztvevôk óhatatlanul és elkerülhetetlenül belekeverik a saját, »nem politikai szintû« átfogó
jellegû értékeiket, normáikat, hiedelmeiket, nézetekeit, és a hasonló irreleváns szempontjaikat a »politika felségterületéhez« (4.§; 20.3.§) tartozó, közügyeket, érintô, »politikai szintû« javaslataikba, döntéseikbe, cselekvéseikbe – akár a teljes jószándék, tisztességesség, elkötelezettség, felkészültség és alkalmasság esetén is.
Ráadásul, a való életben az sem mindig dönthetô el világosan, hogy adott politikai kérdés, illetve jogszabályalkotási ügy involvál-e vagy nem involvál »lényegi alkotmányos és igazságossági kérdéseket« (»constitutional essentials«) (14.6.§); vagy
hogy milyen »lényegi alkotmányos és igazságossági kérdéseket« involvál; vagy, hogy
ezek nem kerülnek-e egymással ütközésbe, ellentétbe; vagy hogyan egyeztethetôk
össze; vagy ütközés esetén mi a helyes prioritás és hasonlók. Az ilyen típusú, nem
egyértelmû helyzetek általában szinte mindig súlyos társadalmi megosztottságot és
társadalmi, politikai konfliktusokat és instabilitást képesek okozni (20.§). (Korábban
az abortusz kérdését hoztuk fel példának (9.4.§) ennek illusztrálására.)

A

»CIVILITÁS KÖTELESSÉGE« A TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK KEZELÉSÉNEK
A »társadalmi megosztottságot«, és »társadalmi konfliktusokat« generáló kérdések kapcsán a »civilitás kötelessége«, nemcsak a
»morális legitimációhoz« és a »politikai legitimációhoz« szükséges követelményt jelent;
nemcsak a »közügyekkel kapcsolatos nyilvános érveléshez« (»public reason«) (19.§),
és a »nyilvános indokláshoz« (»public justification«) (12.§) szükséges fontos útmutatót
ad; és nemcsak fontos része »procedurális (eljárási) igazságossági szabályoknak«, de
egyben ez az egyik legalkalmasabb eszköz is a társadalmi megosztottság és a társadalmi
konfliktusok kezeléséhez, mérsékléséhez, illetve súlyosbodásuk kivédéséhez.
Itt a »civilitás kötelességébôl«, és a »polgár eszményébôl«, és a politikai szintû »polgári
értékekbôl« és »kooperatív erényekbôl« (13.4.§; 19.2.§; 23.§) eredô lényegi kívánalom
az, hogy minden fél alapvetôen a »nyilvános és közös politikai és társadalmi igazságossági
IS AZ EGYIK FONTOS ESZKÖZE.
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értékekre, célokra és alapelvekre« hivatkozva érveljen, ne pedig saját »átfogó nézeteire, értékrendjére«, netán hitvilágára vagy elôítéleteire hivatkozzon, mert az a legtöbb esetben
csak súlyosbítaná a megosztottságot és a konfliktusokat. Persze elképzelhetô olyan helyzet,
amikor a »közös és nyilvános politikai szintû értékeken, célokon és alapelveken« alapuló
érvek és indoklások további alátámasztása érdekében, hasznos lehet, ha még a saját »átfogó
nézetrendszerünk« irányából is megvilágítjuk, hogy a »politikai szintû« érveink mellett,
még az átfogó jellegû értékeink, elveink, normáink alapján is ugyanarra a konklúzióra
lehet jutni.7 Az »átfogó jellegû« érvek ilyen értelmû felhasználása segítheti az egyeztetési
folyamatokat. Ez azonban az »átfogó jellegû« érvek egy teljesen másfajta felhasználása,
mint az, mikor a »politikai szintû« közös és nyilvános érvelés helyett alkalmazzuk azokat.
Ökölszabály-szerûen rögzíthetô, hogy minél inkább a saját belsô hitvilágára és »átfogó
értékrendjére, nézetrendszerére« hivatkozik valaki egy »politikai szintû« kérdés eldöntése
kapcsán, annál inkább gerjeszti és súlyosbítja a társadalmi megosztottságot és a társadalmi
konfliktusokat; ezzel szemben minél inkább a »közös és nyilvános« »politikai értékekre,
elvekre, célokra és normákra« hivatkozik, annál inkább mérsékeli a társadalmi megosztottságot és a társadalmi konfliktusokat.
Mindazonáltal az ügyek politikai és nem politikai, azaz átfogó jellegének a keveredése; az egymással ellentétes és ellentmondásos helyzetbe kerülô politikai szintû igazságossági elvek és értékek; továbbá a közügyeket érintô vitákban résztvevôk politikai
szintû és nem politikai szintû érveinek a keveredése mind-mind ellentmondásos, és
megosztottsággal, konfliktusokkal fenyegetô helyzetet eredményez. Viszont, ezek a
helyzetek kikerülhetetlenül bekövetkeznek, különösen a komplex és bonyolult esetekben,
illetôleg olyankor, amikor több alapvetô fontosságú igazságossági elv kerül összeütközésbe egymással, és nem tisztázott az ezek közötti prioritási rend (14.§).
Mindezek következtében – életszerûen, s a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjait
is figyelembe véve – az alábbi módon fogalmazhatjuk meg a »szabad emberhez méltó
demokrácia« »politikai legitimitásra«, a »morális legitimitásra«, a »közügyekben folytatott
nyilvános közcélú érvelésre és indoklásra« (»public reason«) (19.§) vonatkozó követelményeit, valamint a »civilitás kötelességét«:

7

Másutt kifejtjük (12.6.§; 20.2.§. 21.1.§), így itt csak utalunk rá, hogy például a rabszolgaság eltörléséért küzdô abolicionista mozgalmak számos meghatározó alakja (pl. Frederick Douglas, William
Ellery Channing stb.) kifejezetten mélyen vallásos érvekkel érvelt a rabszolgaság intézményének
gonoszsága ellen, és a rabszolgaság eltörlése mellett. (Például „miután Isten minden embert a saját
képére teremtett, ezért valójában Isten megsértése, az, amikor az egyik ember Isten egy másik, saját
képére teremtett gyermekét, olyan emberhez nem méltó helyzetbe hozza, és úgy kezeli, mint a rabszolgatartók a rabszolgákat.”) Ugyanakkor az »átfogó vallási doktrínájukból« táplálkozó érveik teljes
mértékben egybeestek a rabszolgaság intézménye elleni, és a rabszolgaság eltörlése melletti »politikai
szintû« érvekkel, illetve azok tényleges végkövetkeztetéseivel. Az abolicionista mozgalom átfogó,
vallási doktrína szerinti érvei kifejezetten segítették a rabszolgaság eltörlésének ügyét, (ráadásul, az
akkori társadalom jelentôs része mélyen hívô volt, s végsô soron ezek a vallásos érvek elôsegítették
a »politikai szintû« érvelés elfogadását is. Az abolicionista mozgalom egyes prominenseinek az érvelése egy jó példa arra, hogy az átfogó jellegû érvelés hasznos módon egészítheti ki »politikai szintû
igazságossági koncepciót« (esetünkben a rabszolgaság eltörlését).

592

13.§ AZ IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJA ÁLTAL MEGVÁLASZOLANDÓ…

(i) A fentiekkel kapcsolatos követelményeket alapértelmezésben mindig be kell tartani,
mert annál egészségesebb, stabilabb, kiszámíthatóbb, civilizáltabb és élhetôbb a
»szabad emberhez méltó demokratikus rendszer« mûködése, minél inkább érvényesülnek ezek a követelmények és elvek.
(ii) A »társadalom alapvetô struktúráját«, annak alapvetô »háttérintézményeit«, és a
»háttérigazságossági« kérdéseket (9.§), s az »igazságosság elveibôl« (14.§) eredô
»lényegi alkotmányossági és igazságossági alapelveket« (14.6.§; 15.2.§) érintô
ügyekben e követelmények betartását minden esetben meg kell követeljük magunktól is, és mindenki mástól is, aki a »politika felségterületéhez« tartozó (4.§; 20.§)
közügyekben megnyilvánul, illetve cselekszik.
(iii) A »politika felségterületén« kívül esô, »nem politikai szintû«, azaz a »háttérkultúrához« tartozó értékek, elvek felhozatala és belekeverése a közügyeket érintô politikai szintû dolgokba, vitákba kizárólag csak a »politikai szintû« értékek, normák,
érvek megvilágítása, alátámasztása és hasonló „támogató” céllal megengedett.
(iv) Ez a »lényegi alkotmányos kérdéseket« (»constitutional essentials«) (14.6.§;
15.2.§) nem érintô – alacsonyabb rendû – jogszabályalkotási, törvénykezési és
egyéb ügyekben is elvárás. Ezért, ilyen esetekben – feltéve, hogy egyáltalán
feltûnik – a »nem politikai szintû«, azaz a »háttérkultúrához« tartozó szempontoknak a közügyekbe, és a »közügyekrôl folytatott nyilvános vitákba« (»public reason«) (19.§) való belekeveredése, akkor azt korrigálni kell.
(v) A »szabad emberhez méltó demokrácia« annál egészségesebben, és annál igazságosabban, tehát tisztességesebben mûködik, minél inkább érvényesíthetôk ezek a
követelmények a »politika felségterületét«, és a közügyeket érintô ügyekben. Abszolút minimumkövetelmény, hogy legalább a »lényegi alkotmányossági és igazságossági értékeket, elveket és normákat« (»constitutional essentials«) (14.6.§)
érintô ügyekben, minden esetben érvényesüljenek ezek a követelmények.
A fentiek egyfajta iránymutatást jelentenek. Minél inkább sikerül megfelelni a »szabad
emberhez méltó demokrácia« »politikai és morális legitimációs« követelményeinek (13.4.§;
19.2.§), annál kulturáltabb, civilizáltabb, demokratikusabb, élhetôbb, stabilabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb a rendszer. Ha ezeket a kulturáltsági és civilizációs követelményeket adott országban nem is sikerülne minden kívánatos szinten megvalósítani, akkor
is minimum az alkotmányos alapértékek, és a »lényegi alkotmányossági kérdések« esetében
érvényesíteni kell. Ez minimumkövetelmény, mert mindaddig, amíg legalább e legalapvetôbb fontosságú szinten sikerül e morális legitimációs követelményeknek megfelelni,
addig van remény arra, hogy valaha elérhetô az adott ország »szabad emberhez méltó«,
tisztességes és igazságos, kulturált és civilizált mûködése.

E

ZEK ALAPJÁN MÉG EGY DOLOGRA ÉRDEMES FELFIGYELNI: az olyan társadalmakban, ahol hiányzik a »közös és nyilvános« »morális viszonyítási alap«,
azaz a (nagyjából) minden polgár által ismert és elfogadott alapeszmények, és ebbôl
eredôen hiányoznak, (vagy rendkívül zavarosak és tisztázatlanok) a »közös és nyilvános« »politikai szintû igazságossági értékek, célok, alapelvek«, valójában szinte minden
»politikai szintû« kérdés képes súlyos társadalmi megosztottságot és súlyos konfliktusokat
generálni (20.2.§) – ugyanis a »mindenki által ismert és elfogadott« »közös és nyilvános
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viszonyítási pontok« helyett szinte minden érv az egyéni nézetek, egyéni értékrend és
egyéni „hitvilág” kategóriájába esik; még akkor is ha történetesen az adott meghivatkozott értékek, célok, s alapelvek bármely rendezettebb társadalom »politikai szintû
igazságossági koncepciójának« evidens módon az integráns része lennének. A »mindenki által ismert, elismert«, »közös és nyilvános kiindulási pontok«, a »közös és nyilvános morális viszonyítási rendszer«, s a »közös és nyilvános politikai értékek, elvek,
célok« hiányában nem csak az a probléma, hogy még az egyszerû ügyek is nagy konfliktust és megosztottságot képesek generálni. Az ilyen zavaros és tisztázatlan értékrendû
társadalmakban a közös értékrend, mint „objektív kapaszkodó” hiányában veszélyesen
elharapózik a »felsôbb autoritásra való hivatkozás kultúrája«, és az »ügyek iráni alázatot« a »személyek és formális autoritások, pozíciók iránti alázat« váltja fel. A „nagy
emberre”, a „nagy tudósra”, a „nagy mûvészre”, a „nagy satöbbire” való »hivatkozás
kultúrájában« egy adott érv vagy gondolat esetében nem az adott érv érvényessége és
intellektuális értéke számít, hanem az, hogy az adott érvet ki mondta.
Ahol az ország vezetôi egyáltalán nem tartják be a »politikai legitimáció«, és a »morális
legitimáció« követelményeit, és ahol nem tesznek eleget a »civilitás kötelességébôl« eredô
kívánalmaknak, ott a polgárok nehéz helyzetben vannak; s a rezsim, amelyben élnek »szabad emberhez méltó demokráciának« nem nevezhetô. Ehelyett egyfajta modern kori barbárság rendszere alakul ki, amely azért sem nevezhetô »szabad emberhez méltó demokráciának«, mert nem a »közös és nyilvános alapelvek, célok és értékek«; nem a »politikai és
morális legitimáció« követelményei; nem a kulturáltság, a civilizáltság, s egymás személyének a tiszteletben tartása; s nem az ügyek iránti alázat és a közügyek szolgálata –
hanem az akarat, az akaratosság, az erô, az erôszak és az erôszakosság, a barbár akaratérvényesítés; a magáncélok érvényesítése, a magánügyek közhatalmi pozícióból történô
elômozdítása, és egyes hatalmasok hóbortjainak a megvalósítása; továbbá a véleményformáló elit megfélemlítése, vagy megvásárlása, korrumpálása; valamint a mindezekkel
párosuló összes bûn, gonoszság, hitványság, kicsinyesség, közönségesség, szolgalelkûség,
kontraszelekció és silányság dominál az ilyen »szabad emberhez nem méltó« rezsim, és a
tisztességtelen hatalom mûködésében.
Ettôl persze még létezhetnek az adott országban demokratikus hagyományok, amelyek alapján felépíthetô egy »szabad emberhez méltó rendszer«, a barbár és tisztességtelen hatalom erkölcsi, majd politikai legitimációjának elvesztését követô törvényszerû
bukása után. A jó hír az, hogy az ilyen barbár, civilizálatlan, tisztességtelen, a gyengeségüket erôszakossággal leplezô és »szabad emberhez nem méltó rendszerek« a történelem
során még sosem tudtak fennmaradni, mert »erkölcsi legitimációjukat« lehetetlen fenntartani, az erkölcsi bukást pedig törvényszerûen a »politikai legitimáció« elvesztése,
majd a politikai bukás követi. A rossz hír, hogy az ilyen barbár és tisztességtelen, »szabad
emberhez nem méltó rendszerek« általában mérhetetlen társadalmi és emberi károkat
okoznak, mire eltûnnek, viszont általában meglepô gyorsasággal sikerülhet újraépíteni
egy normális, »szabad emberhez méltó demokráciát«, amint azt például Németország
II. Világháború utáni szellemi és kulturális újjáépítésének a példája is mutatja – ami
azért is figyelemre méltó, mert annak ellenére sikerült egy virágzó »szabad emberhez
méltó demokráciát« újjáépíteni, hogy az a fiatal generáció, akire az újjáépítés lényegi
feladatai hárultak, felnevelkedése, szocializációja során ki volt téve a Hitlerjugendmozgalom agymosásának. (ADENAUER, 1998.)
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13.4.§ Politikai szintû polgári értékek és erények,
valamint a »politikai kormányzás« kérdései

É

RVELÉSÜNK ÉS INDOKLÁSUNK MORÁLIS LEGITIMITÁSA ÉRDEKÉBEN – A KÖZÜGYEKET ÉRINTÔ JAVASLATOK ÉS CSELEKVÉSEK NYILVÁNOS VITÁI SORÁN

–

A KÖZÖS ÉS NYILVÁNOS IGAZSÁGOSSÁGI ELVEKRE, SZEMPONTOKRA KELL HIVATKOZZUNK.

A pontosság kedvéért ugyanezt precízebben is meg kell fogalmazzuk. Rawls
precíz megfogalmazása (RAWLS, 2001, 2005) – hosszú és bonyolult. Ezért, a mondatot
felbontva, mondatrészenként elkülönülô pontokban írjuk ide le, a könnyebb érthetôség kedvéért. Íme:
Amikor,
(i) a »szabad emberhez méltó demokráciák politikai koncepciója« alapján,
(ii) a »politika morális legitimációja« követelményeinek megfelelôen,
(iii) a »politikai szinten«, az alapvetô igazságossági és alkotmányos elvekre hivatkozva
érvelünk és indokolunk,
mégpedig
(iv) a társadalom egészének és minden egyes polgár életére, életkörülményeire kiható
kérdésekben, és az »alkotmányos alapértékeket«, a »lényegi alkotmányos és igazságossági kérdéseket« (»constitutional essentials«) (14.6.§) is érintô javaslatok,
viták, vagy cselekvések során;
akkor
(v) ezt olyan »közös és nyilvános morális kiindulási pontokra«, alapvetô fontosságú
igazságossági, tehát tisztességességi elvekre és általános értékekre hivatkozva kell,
hogy tegyük, amelyekrôl jó okkal feltételezhetjük, hogy minden mérsékelt, tisztességes (»reasonable«) és racionális polgártól méltányosan elvárható az,
hogy
(vi) világnézetétôl, vallási és egyéb »belsô meggyôzôdésétôl« (»considered convictions«)
függetlenül, elfogadja ezeket a politikai szintû értékeket, elveket, szempontokat és
érveket érvényes érvként.
Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az álláspontunkat, érvelésünket és az igazunkat el is
fogadják; itt az álláspontunk kifejtése során hivatkozott szempontok, alapértékek és elvek
érvényesként való elfogadásáról van szó. Az »igazságosság politikai koncepciója« az, ami
ezeket a közös értékeket megfogalmazza. Ez az egyik olyan fontos pont, amely egyben
megmutatja a »szabad emberhez méltó demokrácia politikai koncepciója« és az »igazságosság politikai koncepciója« közötti lényegi összefüggést és logikai kapcsolatot.
AZ »IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJA« SZÁMOS FONTOS, ÉS – REÁLISAN
ELVÁRHATÓAN – MINDENKI ÁLTAL ELFOGADHATÓ POLITIKAI SZINTÛ ÉRTÉKET
FOGALMAZ MEG, számos területen:
(i) A »közügyekkel kapcsolatos nyilvános érvelést« (»public reason«) (19.§) és a »nyilvános indoklást« (»public justification«) (12.§) nyilvánossá és közössé teszi, a »közös
morális viszonyítási rendszer«, és a »közös kiinduló pontok«, valamint az ezeken alapuló »közös és nyilvános« »politikai szintû igazságossági elvek és értékek« megfogalmazásával.
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(ii) A »közügyekkel kapcsolatos közös és nyilvános érvelés« (19.§) szabadságát is biztosítja a lelkiismeret szabadságának, a gondolkodás szabadságának, és a szólás
szabadságának a megfogalmazásával (14.3.§).
(iii) A társadalmi igazságosság politikai értekei és elvei révén megteremti, a »szabad
emberhez méltó demokrácia politikai koncepciója« szerinti politikai és morális legitimáció keretrendszerét és normáit.
A »POLITIKAI SZINT« JELLEGZETES ÉRTÉKEI „IGEN NAGY ÉRTÉKEK, AMELYEKET
NEM EGYKÖNNYEN LEHET FELÜLÍRNI”. (RAWLS, 2001.) Ezek az értékek irányítják

és határozzák meg a társadalom életének, és mûködésének az alapvetô kereteit és struktúráját, és tulajdonképp a „létezésünk és az életünk alapjait”. (MILL, 1863.)
Ezek a »politikai szintû« értékek specifikálják a politikai és társadalmi együttmûködés legalapvetôbb feltételeit és normáit. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciójában« ezek a nagy értékek, két fô csoportba oszthatók. (RAWLS, 2001.)
Ezeket, most csak az itteni mondanivaló teljessé tétele érdekében soroljuk fel, példálózó
jelleggel. Az igazságosság elveinek a részletes ismertetésére a késôbbiekben kerítünk
sort, a megértésükhöz szükséges kontextusba helyezve (14–18.§§; 19§):
(i) TARTALMI IGAZSÁGOSSÁG: A »politikai igazságosság elvei és értékei«, azaz az
»igazságosság két elve« (14–15.§§; 18.§), amelyek a »politika felségterületére« (4.§;
20.3.§), azaz a »társadalom alapvetô struktúrájának«, »háttérintézményeinek«, és a
»háttérigazságosságnak« (9.§) az igazságossági elveire, értékeire vonatkoznak. Ezek
a »tartalmi igazságosság« elvei, s olyan elveket foglalnak magukban, mint például:
(a) AZ »IGAZSÁGOSSÁG ELSÔ ELVÉT« (14.1.§; 14.3.§) együttesen kifejezô
»alapvetô szabadságjogok és jogok«, mint például a lelkiismeret, gondolkodás, a gondolatok kifejezésének, s kifejezési módjának a szabadsága, a sajtó
és a szólás szabadsága, a jog elôtti egyenlôség elve, az egy ember egy szavazat elve, a többi személyes és politikai szabadságjog, és azok »tisztességesen egyenlô valós értéke« (14.3.§);
(b.1.) AZ »IGAZSÁGOSSÁG MÁSODIK ELVÉNEK AZ ELSÔ RÉSZE«, azaz az
»esélyek és lehetôségek tisztességes egyenlôsége« (14.2.§);
(b.2.) AZ »IGAZSÁGOSSÁG MÁSODIK ELVÉNEK A MÁSODIK RÉSZE« azaz a
társadalmi, gazdasági »reciprocitás (viszonosság) elve« (5.3.§), amit az
»eltérési elv« (»difference principle«) (14.1.§; 18.§), mint a »disztributív
igazságosság elve« fejez ki; továbbá
(c) A POLGÁROK »ÖNBECSÜLÉSÉNEK TÁRSADALMI ALAPJAIVAL« és az
»elsôdleges prioritású társadalmi javakkal« (16.§) kapcsolatos elvek.
(ii) PROCEDURÁLIS, ELJÁRÁSI IGAZSÁGOSSÁG (12.§; 19.§). Elvek és értékek
»közügyekkel kapcsolatos nyilvános érveléssel« (»public reason«) (19.§), és a
»nyilvános indoklással« (»public justification«) (12.§) kapcsolatosan. Ezek mind,
azok az elvek és normák, amelyek biztosítják, az eljárások tisztaságát, pártatlanságát és tisztességességét; azaz azt, hogy az eljárások és a közös ügyekkel kapcsolatos folyamatok szabadok, nyilvánosak, informáltak és tisztességesek legyenek.
(iii) POLITIKAI ERÉNYEK, AZAZ A »POLGÁRI ÉS KOOPERATÍV ERÉNYEK«
(13.4.§; 19.§; 23.§) a »közügyekkel kapcsolatos nyilvános érveléssel és indok-
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lással«, és az igazságos, tehát tisztességes társadalmi mûködéssel, mint a legfontosabb közjóval (23.§) kapcsolatosan. Mint majd a késôbbiekben látni fogjuk, a
»polgár eszménye«, a »polgári erények és értékek«, és az »együttmûködési, kooperatív
erények« (»cooperative virtues«) nagymértékben átfedést mutatnak egymással.

P

OLGÁRI IDEÁL ÉS POLGÁRI ÉRTÉKEK. Az eddig kifejtettek kifejezik azt a »politikai szinten« is értelmezendô »polgári ideált és értékeket« is, hogy általában is és
minden politikai szintû közügyben is készek és hajlandóak vagyunk olyan véleményeket
formálni, és olyan megoldási javaslatokat tenni, amelyeket a többi »szabad és egyenlô
polgár« elvben el tud fogadni, mint tisztességes és értelmes javaslatokat; illetôleg javaslatunk nem tartalmaz olyan »átfogó jellegû« nézeteket, érveket, értékítéleteket és
normákat, amelyek más »átfogó jellegû nézetekkel« rendelkezô polgártársaink számára
eleve lehetetlenné teszik, vagy megnehezítik javaslataink, véleményeink elfogadását
vagy érdemi megfontolását. Itt valójában a »reciprocitás elvének«, azaz az „aranyszabálynak” (5.3.§) egyfajta, a »procedurális (eljárási) igazságosságra«, illetôleg a »civilitás kötelességére« vonatkozó „alkalmazott változatáról” van szó, amely az aranyszabály mintájára, valahogy így fogalmazható meg (pozitív, majd negatív formában):
(i) „Csak olyan javaslatokat tégy másoknak, amelyeket te magad is tisztességesnek
és értelmesnek gondolnál, és el tudnál fogadni, ha mások javasolnák neked”.
(ii) „Ne tégy olyan javaslatokat másnak, amelyeket, ha más neked tenne, te se fogadnád el, mert sem tisztességesnek, sem értelmesnek nem tartanád.”
A »polgári értékek«, és a tisztességes szándékú gondolkodás és érvelés, valamint az ôszinteség, és az, amit mi köznyelvileg „korrektségnek” hívunk a mindennapi beszédben,
tulajdonképp a polgári eszményt, és polgári és politikai erényeket és értékeket is jelentik,
ezek több más mellett az alábbiakban nyilvánulnak meg:
(i) a józan ész, értelem és gondolkodás követelményeinek való megfelelés,
(ii) a tények, az általános, köztudomású ismeretek, s a tudás, szaktudás tiszteletben
tartása,
(iii) a tudományos bizonyítékok és módszerek tiszteletben tartása – feltéve, hogy azok
letisztultak, egyértelmûek, nem ellentmondásosak és nem vitatottak;
(iv) a szakmai, szakmapolitikai érvek, szempontok és bizonyítékok tiszteletben tartása,
feltéve, hogy azok egyértelmûek és nem ellentmondásosak;
(v) igazmondás, ôszinteség, megtévesztô, vagy manipulatív magatartástól, és a csalástól, »politikai csalástól«, és a „játékszabályok menet közbeni” megváltoztatásától
való tartózkodás;
(vi) a »közügyekben folytatott nyilvános vitákra« vonatkozó követelmények betartása;
(vii) az elôre meghatározott, vagy mindenki által ismert és elvárt „játékszabályok” betartása, még akkor is kiderülne, hogy – a tények, tudományos tények, szakmai
érvek, és általában a józan ész tiszteletben tartása mellett – nem nekünk lenne
igazunk, vagy a vita kimenete érdekeinkkel ellentétes lenne;
(viii)a »politikai legitimitás«, a »morális legitimitás« követelményeinek való megfelelés,
és a »civilitás kötelezettségének« a betartása; a »nyilvános indoklás« és érvelés követelményeinek való megfelelés; s a döntéseknek az alapvetô alkotmányos értékekre való visszavezetésének a követelménye;
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(ix) a »viszonosság elve« (»reciprocitás elve« és az aranyszabály), és a méltányosság,
igazságosság és tisztességesség követelménye, azaz például az, hogy „ne tégy olyat,
amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek mások”; illetve erre a kontextusra átfogalmazva: „ne tégy olyan javaslatokat másoknak, amelyeket te sem fogadnál el,
ha mások neked tennék ezeket a javaslatokat”.

A

POLGÁRI ESZMÉNY, ÉS A POLITIKAI SZINTÛ POLGÁRI ÉRTÉKEK SZISZTEMATIKUS MEGTAGADÁSA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI.

E polgári eszmény, és polgári és politikai értékek jelentôségét még jobban átérezhetjük, ha nemcsak azt próbáljuk
megérteni, hogy mit jelentenek, hanem belegondolunk, hogy mi lenne, ha nem ezek
az eszmények és értékek érvényesülnének.
Ezen eszmények és értékek szisztematikus megtagadása a »politikai szinten« az a „valami”, amit a »politikai kormányzás« jelszava kódol. Az úgynevezett »politikai kormányzás«
a »polgári eszménnyel«, és a »polgári értékekkel és erényekkel« totálisan ellentétes hatalomgyakorlási, akaratérvényesítési és kormányzási modell. Röviden sorra vesszük az úgynevezett
»politikai kormányzás« néhány jellegzetességét, mert a »polgári értékek és erények« jelentôsége, kevésbé érzékelhetô akkor, amikor ezek a rendszer folyamataiba beépítve természetes
módon érvényesülnek, mint akkor, amikor ezeknek a »polgári eszményeknek és értékeknek«
a tételes és totális megtagadását jelentô »politikai kormányzás« történik.
A legdemokratikusabb rezsimekben is vannak olyanok a különbözô végrehajtó hatalmi
pozíciókban, akiket kifejezetten zavar és bosszant a fékek és ellensúlyok rendszere. Végül
is, „ha nem kellene annyit vacakolni mindenféle egyeztetéssel, sokkal gyorsabban tudnánk
megvalósítani mindenféle dolgokat” – mondják. Ez az erô és gyorsaság, és ellenállás nélküli
akaratérvényesítés az, amit sokan összetévesztenek a hatékonysággal. Pedig a hatalom
erejét és akaratérvényesítését nem szabadna összetéveszteni a hatékonysággal; mint ahogyan
a gyors döntéseket, sem kellene összetéveszteni a bölcs, értelmes, hasznos, tisztességes és
igazságos közjót szolgáló döntésekkel. (ZAKARIA, 2007.)
Léteznek olyan rezsimek is, ahol a tisztességtelen hatalmat és annak prominenseit
nemcsak, hogy bosszantják a »fékek és az ellensúlyok« (»checks & balances«), s a »civilitás kötelessége«, a »nyilvános indoklás« (»public justification«) (12.§), és a »közügyekben folytatott közcélú nyilvános érvelés« (»public reason«) (19.§), normatív követelményei, valamint »polgári eszmények«, »politikai szintû polgári értékek«, és a
»barbárság tilalma«; hanem ezen túlmenôen a tisztességtelen hatalom ténylegesen minden áron próbál megszabadulni, minden az akarata, és önkényes akaratérvényesítése
elôtt álló korláttól. Ezt lényegében az összes fék és ellensúly, azaz a hatalom abszolút
tiszteletben tartandó erkölcsi és alkotmányos korlátainak a kikezdésével, aláásásával,
felszámolásával, és tulajdonképpen a lényegi alkotmányos és igazságossági értékek megtagadásával teszi.
A »fékek, ellensúlyok«, a »polgári eszmény«, a »civilitás kötelessége«, és az »elvszerû
indoklás kötelessége« a »lényegi alkotmányos kérdések« (»constitutional essentials«)
(14.6.§) kulcsfontosságú részét képezik, mint a »procedurális (eljárási) igazságossághoz« tartozó – és a »politika morális legitimációjának«, illetôleg a politikai cselekvések
»eljárási típusú alkotmányos érvényességének« az abszolút elôfeltételét jelentô –, kötelezô, normatív, morális és alkotmányos követelmények. A »fékek és ellensúlyok« fel-
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számolásának, a »procedurális (eljárási) igazságosság és alkotmányosság« lábbal tiprásának, és a »civilitás kötelessége«, valamint a »barbárság tilalma« megszegésének
megjelenési formái rendkívül változatosak. Itt, most csak az úgynevezett »politikai kormányzás«, és az e jelszó örve alatt értendô dolgok, és a »polgári eszmény« és »polgári
értékek« antagonizmusára, összeegyeztethetetlenségére mutatunk rá.
Az úgynevezett »politikai kormányzás« jelszava alatt végrehajtott politikai cselekvések »procedurális (eljárási) igazságossága«, »morális legitimációja«, s ebbôl eredôen
»procedurális (eljárási) alkotmányossága«, és »alkotmányos érvényessége« minden esetben kétes, még akkor is, ha az adott döntések, intézkedések, cselekvések formális és
tartalmi értelemben alkotmányosnak tarthatók. A tisztességtelen hatalom a »politikai
kormányzás« örve alatt véghezvitt – s lényegileg önkényes – cselekvéseivel a döntések,
intézkedések, kormányzati cselekvések procedurális típusú alkotmányos érvénytelenségét kockáztatja. Ez oka annak, hogy általában minden »szabad emberhez méltó demokráciában« különös fontosságot tulajdonítanak a »procedurális igazságosságot és alkotmányosságot« garantáló „jogszabályalkotási törvényeknek”, és azok betartásának.8
Adott közhatalmi intézkedés, cselekvés, vagy jogszabály kétféle módon is lehet alkotmányellenes, azaz »alkotmányosan érvénytelen«, és ezért megsemmisítendô:
(i) TARTALMI ALKOTMÁNYELLENESSÉG ÉS TARTALMI ÉRVÉNYTELENSÉG: az
egyik közismert »alkotmányos érvénytelenségi ok«, a »tartalmi alkotmányellenesség
miatti alkotmányos érvénytelenség« (például ilyen lenne egy, a rabszolgaság intézményének bevezetésérôl szóló törvény);
(ii) PROCEDURÁLIS ALKOTMÁNYELLENESSÉG ÉS PROCEDURÁLIS ÉRVÉNYTELENSÉG: a másik, kevésbé megértett »alkotmányos érvénytelenségi« ok, a »procedurális alkotmányellenesség miatti alkotmányos érvénytelenség«, amely a jogalkotási
törvényben foglalt egyeztetési és egyéb eljárási normák megszegése miatt áll elô; illetve alkalmas jogalkotási törvény hiányában a »procedurális (eljárási) igazságosság«,
a »civilitás kötelessége«, a »barbárság tilalma«, s a »közügyekben folytatott nyilvános
közcélú érvelés«, valamint a »nyilvános indoklás« normatív és morális követelményeinek a megszegése – azaz a »politikai kormányzás« örve alatt, és jelszavával véghezvitt önkényes hatalomgyakorlás, és gátlástalan akaratérvényesítés – miatt állhat
elô. E kérdésekre a késôbbiekben még visszatérünk (19–21.§§)
A »politikai szint« fenti és hasonló értékei, nemcsak a »szabad emberhez méltó demokráciák« nagy értékeinek egy fontos részét jelentik, nemcsak a polgári eszményt és annak
értékeit jelentik, hanem tulajdonképp ezek is az alkotórészei mindazoknak a »fékeknek
és ellensúlyoknak«, amelyek a hatalom és a politikai hatalomgyakorlás finom, ámde
együttesen mégis igen jelentôs és fontos korlátait jelentik. Valójában itt a korlátozás és
elszámolási kötelezettség nélküli, féktelen akaratérvényesítés, és önkényes hatalomgya8

Hazánkban prof. dr. Kulcsár Kálmán (1928–2010) akadémikus, dr. Németh Miklós kormányának
igazságügy minisztere, még a rendszerváltást megelôzô években alkotta meg és fogadtatta el a jogalkotás demokratikus szakmai alapját meghatározó 1987. évi XI. sz. tövényt a jogalkotásról, amelyet
ô maga az egyik legfontosabb törvénynek, és egyik legfontosabb személyes eredményének tartott.
E törvényt az elmúlt több, mint egy negyed évszázadban rendre nem tartották be, s ez meg is látszik
az ország és a társadalom jelenlegi állapotán.
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korlás korlátait, »fékeit és ellensúlyait« jelentô polgári értékekrôl és polgári eszményekrôl
van szó, amely minden »szabad emberhez méltó demokrácia« politikai kultúrájának és
napi mûködési »folyamataiba beépült módon« természetes alkotórésze, mert »morális
követelményei« abból az alapvetô ténybôl erednek, hogy a közhatalom, azaz az állami
és kormányzati hatalom a társadalom abból a »kollektív hatalomból« ered, amelynek
végsô birtokosa »a nép« (»We the People«), és amely »kollektív hatalomnak« a társadalom »minden egyes polgára« egyenlô részaránnyal a tulajdonosa.

M

IT IS JELENT ÉS MIT IS KÓDOL A »POLITIKAI KORMÁNYZÁS«? A »polgári
eszménnyel«, és a hozzá kapcsolódó polgári, demokratikus és politikai értékekkel totálisan összeegyeztethetetlen az a fajta, a »szabad emberhez nem méltó rezsimekre« jellemzô hatalomgyakorlás, amikor a hatalom az ô akaratmegvalósítását, és
»önkényes hatalomgyakorlását« korlátozó összes »alkotmányos fék és ellensúly« szisztematikus felszámolása részeként »politikai kormányzást« hirdet.
Az úgynevezett »politikai kormányzás« ugyanis nem más, mint a korlátozás nélküli,
a szó legszorosabb értelmében is vett „’fék’-telen” és „’ellensúly’-talan” politikai akaratérvényesítés, és önkényes hatalomgyakorlás politikai programjának a kódolt jelszava.
Mégis, mit is jelenthet ez a fogalom? A kormányzás, mint olyan ugyanis eleve, per definitionem a »politikai szinten« történô cselekvés. Minden kormányzás „politikai”, sôt
a kormányzás maga is politika. A »politikai kormányzás« jelszava ezért, nem arra utal,
hogy a kormány, mostantól „politikai szinten” fog kormányozni; merthogy minden ország, minden kormánya, minden idôben a politikai szinten kormányoz, és ezt politikailag teszi. Logikai képtelenség lenne, hogy egy adott kormány ne a „politikai szinten”
kormányozzon, és hogy a kormány cselekvése ne politikai legyen. A közügyekkel való
foglalkozás maga is politika, a kormány pedig elvben közügyekkel foglalkozik.
A »politikai kormányzás« jelszava a kormányzással, és a kormányzati mûködés kötelezô
professzionalizmusával kapcsolatos alapvetô és kötelezô szakmai, szakpolitikai elvárásoknak, valamint a szakmai és pártatlansági követelményeknek, és értékeknek a hangzatos,
de valójában hamis szembeállítása az ún. »politikai kormányzással«. Valójában, ez nem
jelent mást, mint a szakmaiság és szakmai követelmények, átláthatóság és felelôsségrevonhatóság nélküli kormányzást, és hatalomgyakorlást; valamint a »politikának, mint a közügyekkel való felelôs foglalkozásnak« a redukcióját – szakmai és szakpolitikai, tartalmi lényeg és magasabb rendû morális elvek, célok, értékek nélküli –, öncélú hatalomtechnikai
mûködésre, amikor a „hatalom a hatalomért van”, s az akaratérvényesítés az akaratérvényesítésért, vagy magáncélok, magánérdekek érvényesítéséért történik.
A »politikai kormányzás« kifejezésben a „politikai” szó, mint jelzô, tulajdonképp
egy fosztóképzô: a kormányzati mûködéssel kapcsolatos komplex, politikai, plusz szakmai követelményrendszerbôl, mindent kivesz, ami szakmai, szakpolitikai, hogy csak a
hatalmi és akaratérvényesítési értelemben vett „politikai” maradjon meg; s a „szakmai”
helyén keletkezô ûrben megjelenhessen a „hatalmi”, az „akaratérvényesítési”, és „hatalomtechnikai”. A »politikai kormányzás« jelszavában a „politikai”, mint fosztóképzô,
a kormányzást a szakmaiságától, a szakmai, szakpolitikai, és a professzionális bürokráciákra vonatkozó államigazgatás-szakmai, és pártatlansági követelményektôl fosztja
meg. Emellett a karrierbürokraták számára világos üzenetet küld, és számukra félre-
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érthetetlen szankciókat is helyez kilátásba. A „bürokráciacsökkentés” jelszavával, azaz
a bármikor várható tömeges leépítések permanens lebegtetésével, még egzisztenciális fenyegetést jelentô szankciókat is kilátásba helyez az államigazgatásban dolgozó szakemberek és hivatalnokok megfélemlítésére; arra az esetre, ha véletlenül nem értették,
volna „jól” a »politikai kormányzás« jelszavának tényleges jelentését, a mögöttes hatalmi
szándékot, és ennek az ô jövôbeli kívánatos magatartásukra vonatkozó konzekvenciáit.
HA MEGVIZSGÁLJUK, MIT IS TESZ, AZ OLYAN TISZTESSÉGTELEN HATALOM, AMELY
»POLITIKAI KORMÁNYZÁSRÓL« BESZÉL, AKKOR A KÖVETKEZÔKET LÁTHATJUK,
tapasztalhatjuk, egyedileg különbözô kombinációkban és különbözô hangsúlyokkal:
(i) A „párbeszéd” jellemzôi: titkolózás, egyeztetések elkerülése, látszategyeztetések,
az ellenvéleményektôl való félelem miatti agresszivitás, vitaképtelenség, párbeszéd-képtelenség, értelmes, méltánylandó érvelés és indoklás helyett egyoldalú,
ellentmondást nem tûrô bejelentések, arrogancia. A polgárok, és a megfelelô kompetenciával rendelkezô civil szervezeteik, szakmai érdekképviseleti szervezeteik
lehetôleg ne is tudjanak arról, mi készül, és ne is szóljanak bele a dolgokba, „mert
úgysem értenek hozzá”. Azaz, a polgárok politikai folyamatokba való bevonásának, és a részvételének a követelményének semmibevétele.
(ii) A minisztériumi szakapparátusok, a döntés által érintett szakterületek szakmai
köreinek az elhallgattatása, megfélemlítése, annak érdekében, hogy ôk se akadályozzák a politikai-hatalmi akaratérvényesítést, mindenféle, a józan észre, az általánosan ismert tényekre, ismeretekre alapozott érvekkel, szakmai, szakpolitikai
szempontokkal, és tudományos evidenciákkal, „hisz most épp »politikai kormányzás«, és akaratérvényesítés folyik”. Tehát, a szakmai szempontokat és azok képviselôit, valamint a józan ész, és az általánosan ismert tények követelményeit sem
kell figyelembe venni, hisz most épp »politikai kormányzás«, azaz ellentmondást
nem tûrô, politikai akaratérvényesítés, és önkényes hatalomgyakorlás folyik.
(iii) Az államigazgatás fegyelmezett karrierbürokratái pontosan értik az üzenetet, és pontosan úgy értik azt, ahogyan szánták: most nincs lehetôség arra, nincs is itt az ideje
annak, és nem is kívánatos, hogy a saját hivatásuk alapvetô szakmai és morális normáinak megfelelôen a nyilvánvaló szakpolitikai, szakmai érveikkel hozakodjanak elô,
mert az állásukkal játszanak, hisz még a végén szabotôröknek minôsítik ôket.
(iv) A »politikai kormányzás« jelszavának a hangoztatása, és a „bürokráciacsökkentés”
folyamatos lebegtetése nem más valójában, mint a professzionális bürokraták egzisztenciális fenyegetése, megfélemlítése, és bizonytalanságban tartása. Ez jelenti
az állami masinéria és államigazgatási gépezet kontrollját; az engedelmesség kikényszerítésének eszközét; és a közügyek és a nemzet egésze iránti elkötelezettség,
és ügyek iránti alázat átlényegítését az uralkodó (nem szolgáló) párt, a felettes hatalom, és személy iránti alázattá, s kikényszerített és színlelt lojalitássá. Ezáltal
(is) gondolja a hatalom biztosítani és kikényszeríteni a politikai-hatalmi akaratérvényesítés részeként elhatározott dolgok gépezetszerû, intézményesített végrehajtását. Márpedig nem mindegy az ország felemelkedése, és a társadalom jóléte
szempontjából, hogy egy állami hivatalnok a nemzethez, a közjó ügyéhez, és a
társadalomhoz hû, vagy pedig a miniszter, a hivatali elöljáró, vagy a nemzet egé-
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szének csak egy részét („partium”-át) jelentô párthoz; mint ahogy az sem mindegy,
hogy az ügyek, és a közügyek iránti alázat, vagy valamely személy iránti alázat
vezéreli gondolatait és cselekedeteit. A társadalom, a közjó, a közcélok, közérdekek
és közügyek szempontjából nélkülözhetetlen az ügyek iránti alázat, és az országhoz, társadalomhoz, közügyekhez fûzôdô hûség és lojalitás; míg ezzel éles ellentétben, kifejezetten káros a személy és párt iránti alázat és lojalitás; különös tekintettel azokra a szélsôséges helyzetekre, amikor a »politikai kormányzást« hirdetôk
e dolgokat szembeállítják egymással (s ezzel súlyos lelkiismereti dilemmák elé állítják a szakapparátus tagjait).
(v) A különbözô tudományos testületek vagy szakmai testületek pedig, végképp ne
zavarják a hatalmat mindenféle szakmai és tudományos evidenciákkal, mert úgysem ért azokból senki semmit, de nem is érdekel senkit, különösen akkor, ha a tudományos tények és evidenciák nem a politikai, hatalmi akaratérvényesítés döntéseit, cselekvéseit, vagy tervezett intézkedéseit támasztják alá. Különben is, „épp
most mondtuk, hogy nem szakmai, hanem »politikai kormányzás« folyik, és nem
szeretjük, ha mindenféle tényekkel, számokkal és evidenciákkal zavarnak eközben,
mert a mi agyunk másképp mûködik”. Rendkívüli idôk, rendkívüli emberek, rendkívüli »politikai kormányzását« igénylik, nem pedig holmi szakmai, tudományos
evidenciákkal, számokkal és érvekkel való bíbelôdést – mondják, illetve kommunikálják viselkedésükkel, cselekedeteikkel. A tudományos evidenciák, a szakmai,
szakpolitikai érvek csak gátolnák a politikai-hatalmi akaratérvényesítést, illetve az
úgynevezett »politikai kormányzást«. Tehát nemcsak a józan ész követelményeit;
nemcsak az általános köztudomású ismereteket és tényeket; nemcsak a szakmai,
szakmapolitikai szempontokat, és érveket; nemcsak a választók akaratát, de még
a tudományos evidenciákat sem hajlandók a »politikai kormányzásnak« mondott,
önkényes akaratérvényesítés és hatalomgyakorlás során figyelembe venni.
(vi) Döntéseiket nem indokolják, csak bejelentik. Ha netán indokolják, akkor az elsô
legjobban hangzó, kezük ügyébe kerülô ad hoc érv, vagy indok megteszi. „Az sem
baj”, ha egyik hónapban ugyanazon probléma két különbözô megoldása esetén,
két homlokegyenest ellenkezô érv hangzik el. A »nyilvános indoklás« (12.1.§),
a »politika morális legitimációs« követelményei, a »civilitás kötelezettsége« nem
számítanak semmit sem, helyette „kormányzati kommunikáció”, azaz politikai
propaganda folyik. Nem az érdemi és tisztességes párbeszéd, nem a meggyôzés,
vagy a döntések tisztességes indoklása a cél, hanem az éppen aktuális akaratérvényesítési aktus eredményének, a társadalom „torkán való letuszkolása”, bármely
eszközzel, így akár, a legprimitívebb propagandával is.
Ezek után fel kell tenni a kérdést, hogy tulajdonképpen, ha sem a józan ész, sem a
nyilvánvaló tények, sem a valóság, sem a szakmai és tudományos szempontok és evidenciák, sem a választók akarata nem számít, akkor tulajdonképpen mi az, ami számít?
Mi irányítja a »politikai kormányzás« cselekedeteit? Az akarat? És ha az akarat, akkor
mi az pontosan, amire az a nagy akarat irányul? Mi a tartalma? Mi annak az érvényessége? Ezeket a kérdéseket hosszan lehetne ragozni. Az olvasóra bízzuk, hogy továbbgondolja ezeket a messzire vezetô kérdéseket.
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Mi a probléma abban, ha a társadalom egészét érintô kormányzati és politikai szintrôl számûzzük a polgárok véleményét, részvételét, továbbá józan ész, az általános tények, a szakmai, szakpolitikai érvek, tények és szempontok, és a tudományos tények
tiszteletben tartásának a követelményeit? A probléma röviden az, hogy valójában minden morális és politikai értelemben legitim, azaz jogos és érvényes szempontot
számûznek ilyenkor a politikai hatalomgyakorlásból és akaratérvényesítésbôl. Valójában, nem csak a józan ész, és a köztudott, a szakmai és a tudományos tények számûzése
történik. Ezeket a »közös és nyilvános viszonyítási pontokat«, a számonkérhetôség, a
felelôsség elkerülése és számûzése, s az akaratérvényesítés korlátainak a ledöntése miatt
kell kiiktatni – ugyanis ezek is legitim hivatkozási alapok lehetnének a tisztességtelen
hatalommal szemben. Csakhogy így, a morálisan, szakmailag vagy politikailag igazolható érvényes célok is elvesznek. Az érvényes közcélok pedig valahol a közjó, a közügyek és az igazságosság és tisztességesség körül keresendôk, amelyek, mint szempontok
szintén számûzésre kerülnek a »politikai kormányzás« jelszava alatt megvalósított korlátok, ellensúlyok és fékek nélküli, önkényes politikai-hatalmi akaratérvényesítés során.
Így a hatalom önkényes gyakorlása, és a korlátok nélküli akaratérvényesítés, mint olyan,
maga lesz a hatalom gyakorlásának a célja. Valójában az a probléma, hogy minden
»morális viszonyítási pont és szempont«, és minden erkölcsi, igazságossági és tisztességességi érték, cél és norma eltûnik az öncélúvá váló hatalmi akaratérvényesítés, és
politikai hatalomgyakorlás során. Ezért, és nem retorikai okok miatt jelenthetô ki egy
ilyen hatalomra, hogy igazságtalan, tehát tisztességtelen és erkölcstelen. Egy közelmúltban megjelent írás nagyon plasztikusan jellemezi, hogy milyen is a polgári eszmények és a politikai és polgári értékek nélküli kormányzás. Íme:
Vadkeleti tempó, amelynek ütemére a kultúramentes kapitalizmus, és a polgári kontroll
nélkül tobzódó államhatalom nyíltszíni párzása zajlik.
Puzsér Róbert: Hat gondolat a Népszabadság hûlt helyén: Cinkos, aki néma ( 2016)

A fentiekbôl talán jobban érthetô, hogy miért oly fontosak a »szabad emberhez méltó demokráciák« polgári és politikai eszményei, értékei és erényei, és politikai értékei. Ha a felsorolásukból nem is annyira érezhetô át a jelentôségük, a hiányuk és következményeik modellezésébôl talán átérezhetô ezen értékek fontossága, és hiányuk súlyos következményei.

E

GONDOLATOK NEM CSAK AZ ÚJABB KORI, LIBERÁLIS FILOZÓFIAI IRÁNYZATOKBAN FOGALMAZÓDTAK MEG. A morálisan legitim kormányzás, és közhatalom

gyakorlás mibenlétére és feltételeire, s az ember, a társadalom, az állam és a hatalom egymás
közti viszonyaira, és annak morális normáira vonatkozó gondolatok az eddig kifejtettekhez
hasonló tartalommal – már a preszókratikus (Szókratész korát megelôzô) ókori görög gondolkodóktól például Prothagorasz (i. e. 480–410); Püthagorasz (i. e. 580–520 körül);
Szókratészen (i. e. 469–399), Platónon (i. e. 427–347), Arisztotelészen (i. e. 384–322),
majd a római gondolkodókon, például Seneca (i. e. 4–i. u. 65 körül); Cicero (i. e. 106–
43), majd a keresztény egyházatyákon át, például Hippói Szent Ágoston (i. u. 354–430);
Aquinó Szent Tamás (i. sz.1225–1274) – végigvonultak az emberiség politikai gondolkodásán egészen a mostani, legújabb korig.
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Az erkölcs, az igazságosság, a tisztességesség, a közjó, a józan ész, az értelem, s a nyilvánvaló, a szakmai és a tudományos tények tiszteletének, és az igazmondás követelményének a számon kérése mindvégig jelen volt az emberiség közgondolkodásában. E politikai értékeknek, erényeknek és elveknek a megtagadása – például a »politikai kormányzás«
jelszószerû meghirdetésével – egyáltalán nem egy olyan, eddig még soha nem látott, és
soha nem hallott politikai és társadalomfejlôdési innováció, mint amilyennek azt egyes
»szabad emberhez nem méltó rezsimek« a propagandájukban beállítják. Ez nem, hogy
nem fejlôdés és innováció, hanem az emberiség összes jelentôs korszakának, összes jelentôs
gondolkodója évezredeken át azt tanította, hogy ha van valami, ami kifejezetten »morális
rossz«, és a társadalom elleni bûn, akkor az az, amit a mai világ egyes »szabad emberhez
nem méltó rezsimjei« a »politikai kormányzás« – fenti sajátosságaival jellemezhetô – tisztességtelen, és morálisan illegitim hatalomgyakorlásaként mûvelnek. A zsarnokság, az
akarnokság, a másokon való átgázolás, mások semmibevétele, mások eszközként való
(ki)használása, vagy a közcélok, a közjó, és a köz ügyei szolgálatának a megtagadása, s
ezek helyett a magánjellegû hatalmi és anyagi célok, és a »magánérdekek közhatalmi eszközökkel történô érvényesítése« nem politikai innováció, s szó sincs arról, hogy a politikai,
társadalmi fejlôdés új iránya lenne – ez évezredek óta ismert és kárhoztatott silány és hitvány bûn, és morális rossz, függetlenül attól, hogy éppen milyen korban, milyen szavakkal
írják le. Hippói Szent Ágoston (i. u. 354–430) a De Civitate Dei címû mûvében ezeket
a gondolatokat, például így foglalta össze:
…mert számomra az igazságtalan törvény nem törvény … Igazságosság hiányában mi
egyebek lennének a királyságok, mint nagy rablóbandák (Magna Latrocinia)?
Hippói Szent Ágoston: De Civitate Dei: The Divine Order of Human Society
(i. sz. 413–426)

Ezt a gondolatot Aquinói Szent Tamás (i. sz. 1225–1274) is továbbvitte:
Az igazságosság a legértékesebb minden erkölcsi erény között, amiképp a közjó megelôzi
az egyes személyek egyéni javát.
Aquinói Szent Tamás: Summa Contra Gentiles (i. sz. 1259–1265)

T

ELJESEN BIZONYOSRA VEHETJÜK, HOGY AZOK, AKIK A FENTI ÉRTELEMBEN VETT »POLITIKAI KORMÁNYZÁSRÓL«, NETÁN ANNAK HATÉKONYSÁ-

GÁRÓL BESZÉLNEK,

vagy a fenti értelemben vett »politikai kormányzás« jellemzôi
szerint gyakorolják hatalmukat a saját polgáraik és »a nép« (»We the People«) ellen,
azok nemcsak azt hagyják figyelmen kívül, hogy az erôs állam, és az erôteljes és agresszív
akaratérvényesítés nem keverhetô össze, a közjó érdekében történô hatékony és jó
minôségû kormányzással; s hogy az érvényes közcélok nélküli hatékonyság értékelhetetlen a közjó, a társadalom, az ország, és a társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség szempontjából; hanem azt sem veszik figyelembe, hogy az ilyen hatalom politikai
és morális értelemben illegitim, mert a hatalom gyakorlói alapvetôen ignorálják a »po-
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litika morális legitimációja« szempontjából kulcsfontosságú, közismert alkotmányos és
demokratikus követelményeket, s a polgár eszményét, és a polgári értékeket. A tisztességtelen hatalom gyakorlói, (a) vagy nem is értik ezeket, s így végsô soron tudatlanságból élnek vissza választóik bizalmával; (b) vagy mindezeket nagyon is tudják és
értik, de mindennek ellenére tudatosan, jól megfontoltan és szándékosan élnek vissza
választóik bizalmával, miközben egy »szabad emberhez nem méltó rezsimet«, s igazságtalan, tehát tisztességtelen hatalomgyakorlást valósítanak meg.
Mindkét esetben kijelenthetô, hogy nem az ôket megválasztó, bennük megbízó, és
ôket fizetésben részesítô, és ôket eltartó polgárokért, és a közjóért cselekszenek, hanem
a polgárokkal szemben, a közjó érdekeivel ellentétesen; azaz a polgárok életével, létével,
életlehetôségeivel és életkörülményeivel közvetlenül összefüggô, alapvetô érdekei ellenében gyakorolják a polgárok »kollektív hatalmából« eredô, alacsonyabb rendû »közönséges hatalmukat« (»ordinary power«) (14.6.§) a polgárok felett, és a polgárok
ellen. Ezért, egy »szabad emberhez méltó demokráciában« sem »erkölcsi legitimitása«,
sem »politikai legitimitása« nincs egy ilyen, az ôt megválasztó polgárok ellenében tisztességtelenül uralkodó önkényes és akaratos hatalomnak.

13.5.§ Az emberek egész életére kiható társadalmi
egyenlôtlenségek és szabályozásuk

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG POLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK«
NEGYEDIK ALAPKÉRDÉSE. Nem magát a kérdéssel érintett problémákra adandó

válaszokat részletezzük itt, hanem azt vizsgáljuk, hogy melyek azok az alapvetô kérdések,
amelyekre választ kell, hogy adjon az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« (és általában más »politikai szintû igazságossági koncepció« is). Eddig már három
alapkérdésen mentünk végig (az összesen négybôl); s ebben az alfejezetben az utolsó
alapkérdésrôl lesz szó. Az eddig tárgyalt három alapkérdés a következô volt:
(i) Melyek a polgárok, mint szabad és egyenlô személyek társadalmi együttmûködésének igazságos, tehát tisztességes feltételei?
(ii) Léteznek-e, és ha igen melyek az »elfogadható egyenlôtlenségek«, és melyek az
»elfogadhatatlan egyenlôtlenségek«? Milyen elvi alapon?
(iii) Mikor tekinthetô egyáltalán legitimnek politikai és morális értelemben a »szabad
és egyenlô polgárok« »kollektív kényszerítô hatalmának gyakorlása«, saját maguk
és a többi »szabad és egyenlô polgár« felett?
A negyedik alapkérdés a »polgárok egész életére, életútjára kiható társadalmi, gazdasági
egyenlôtlenségek« társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi problémáival foglalkozik. A kérdés az, hogy milyen igazságossági elvekkel, és hogyan szükséges szabályozni az emberek egész életére, életútjára kiható társadalmi, gazdasági egyenlôtlenségeket és azok igazságosságát, s negatív következményeit.
Annak érdekében, hogy ez a négy alapvetô kérdés egymás összefüggéseiben is áttekinthetô legyen, az elôzô alfejezetekben már bemutatott eredeti kérdéseket – Rawls:
Justice as Fairness: A Restatement címû mûvében szereplô megfogalmazás idézésével
(RAWLS, 2001, 39–41. o.) – megismételjük. A jelen alfejezet tárgyát képezô negyedik
alapkérdést értelemszerûen e lista végére írjuk.
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1.
AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS TISZTESSÉGES FELTÉTELRENDSZERE (13.1.§)
Ha a demokratikus társadalmat a szabad és egyenlô személynek tekintett polgárok között
megvalósuló társadalmi együttmûködés tisztességes rendszereként értelmezzük, akkor melyek azok az elvek, amelyek a legalkalmasabb módon határozzák meg a tisztességes
együttmûködés feltételeit?
Mely elvek a legalkalmasabbak egy olyan demokratikus társadalom mûködésének meghatározására, amely nemcsak deklarálja, de komolyan is akarja venni a szabad és egyenlô
polgárok eszméjét, és ezt érvényesíteni is akarja alapintézményeinek mûködésén keresztül?

2.
AZ ELFOGADHATÓ ÉS ELFOGADHATATLAN EGYENLÔTLENSÉGEK
(13.1.§)
Milyen elvi alapon tekinthetôk a polgárok életlehetôségeinek és várható életpályájának a
különbségei, a társadalmi együttmûködés tisztességes rendszerében résztvevô, szabad és
egyenlô polgárok eszméjével összeegyeztethetônek és legitimnek?

3.
A POLITIKAI MORÁLIS LEGITIMÁCIÓJA (13.2–13.4.§§)
Ha a méltánylandó pluralizmus ténye, mindig lényegi jellemzôje a demokratikus társadalmaknak, és ha a politikai hatalom valóban a szabad és egyenlô polgárok (kollektív)
hatalma, akkor milyen igazságossági koncepció, milyen értékei és indokai alapján gyakorolhatják legitim módon a polgárok ezt a kényszerítô hatalmukat egymás felett?

4.
A POLGÁROK ÉLETÚTJÁNAK EGYENLÔTLENSÉGEIT OKOZÓ
TÁRSADALMI EGYENLÔTLENSÉGEK SZABÁLYOZÁSA (13.5.§)
Ha a társadalmat a szabad és egyenlô polgárok társadalmi együttmûködésének tisztességes
rendszereként tekintjük, akkor mely igazságossági elvek a legalkalmasabbak az alapvetô
személyes és politikai szabadságjogok és jogok meghatározására, valamint a polgárok várható életpálya kilátásait érintô társadalmi és gazdasági egyenlôtlenségek szabályozására?
Az elsôdlegesen megoldandó problémát ezek (a polgárok életútjában mutatkozó) egyenlôtlenségek jelentik.

A »polgárok várható életpálya kilátásai közötti egyenlôtlenségek« közül nem minden
egyenlôtlenség jelent feltétlenül igazságossági, tehát tisztességességi problémát (13.1.§;
16.2.§; 18.5.§), hanem csak azok, amelyek a társadalmi, gazdasági egyenlôtlenségek
befolyásának, hatásának tudhatók be, s a polgárok egész életére, életútjára kihatnak.
E kérdésekrôl az eddigiekben is sok ponton szót ejtettünk, például a véletlen eshetôségek, és a szerencse életútra kiható hatásai kapcsán (10.1.§–10.4.§), és a késôbbiekben
is sokszor elô fognak jönni (14.§; 16.§; 18.§). Itt lényeges az a kérdésben megfogalmazódó állítás, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« –
az »egyéni és politikai szabadságjogok és jogok« alkalmas megfogalmazása és garantálása mellett –, a »társadalmi, vagyoni és jövedelmi egyenlôtlenségeknek« a polgárok
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egész életére és életpályára kiható hatásai, és ezek alkalmas, igazságos, tehát tisztességes
szabályozása jelenti az elsôdleges problémát (16.2.§; 18.5.§).
Az emberek várható életpályáiban, és tényleges életútjában akár jelentôs eltérések
is lehetnek. Az eltérés egyenlôtlenséget jelent. Azonban nem minden eltérés és egyenlôtlenség igazságtalan. Társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi problémát csak
az az egyéni életpályában várható és ténylegesen realizálódó különbség okoz, amely
az egyén ténylegesen realizálható életlehetôségeit és életpályáját negatívan befolyásoló
és torzító »társadalmi, vagyoni, jövedelmi egyenlôtlenségekre«, illetve az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« (»primary social goods«) (16.§) való részesedés igazságtalan egyenlôtlenségeire lehet visszavezetni. Természetesen az, hogy mik is ezek pontosan, az egy további tisztázandó kérdés, amely körül jelentôs vita zajlik. Például az
úgynevezett „luck egalitárius” megközelítés szerint, már az is kompenzálandó, ha valaki
butábbnak, ügyetlenebbnek vagy csúnyábbnak született, és ez neki társadalmi hátrányt
okoz. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, ennél lényegesen
árnyaltabb megközelítést alkalmaz. E kérdést a késôbbiekben kellô részletességgel fogjuk tárgyalni a maga helyén és kontextusában – például az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§), a »tíz központi jelentôségû capability« (17.§), és az »eltérési elv«
(»difference principle«) (18.§) kapcsán.

A

TÁRSADALMI, VAGYONI, JÖVEDELMI EGYENLÔTLENSÉGEK, S EZEKNEK A
POLGÁROK EGÉSZ ÉLETÉT, ÉLETPÁLYÁJÁT MEGHATÁROZÓ HATÁSAI, ÉS

SZABÁLYOZÁSUK, NEM PUSZTÁN

»DISZTRIBUTÍV IGAZSÁGOSSÁGI« KÉRDÉS.
Három típusa van azoknak az igazságossági elveknek, amelyek révén, minden »politikai
szintû igazságossági koncepcióban« egyetlen egységes rendszerben, egymással kölcsönhatásban és egyfajta „munkamegosztásban” érvényesíthetô az adott koncepció szerinti társadalmi igazságosság. Ezek, a »politikai szintû igazságossági elvek« – azokban az igazságossági koncepciókban, amelyek alkalmasak és kompatibilisek a »szabad emberhez méltó
demokráciákkal« – típusuk szerint a következôk: (i) egyéni és politikai szabadságjogok,
jogok (»basic liberties & rights«); (ii) azonos társadalmi esélyek és lehetôségek (»equal opportunities«); illetve (»fair equality of opportunities«); (iii) valamilyen »allokációs (elosztási)
igazságossági«, vagy valamilyen »disztributív (megosztási) igazságossági« elvek.9
Az egyes »politikai szintû igazságossági koncepciók« között, azonban igen jelentôs
különbségek vannak, mind lényegi tartalmukat, mint társadalmi, politikai hatásukat,
végkövetkezményeiket illetôen. Jelentôs eltérések lehetnek például:
(a) az »alapvetô szabadságjogok, jogok«, az »egyenlô lehetôségek«, és a »disztributív
igazságossági« (vagy »allokációs igazságossági«) elvek megfogalmazásában, s abban,
hogy ezek milyen módon szervezôdnek egységes rendszerbe;

9

Emlékeztetôül: az »allokációs igazságosság« és a »disztributív igazságosság« közötti különbség lényegi. Az »allokációs igazságosság« a valaki mástól származó dolgok magunk közti elosztására, míg
a »disztributív igazságosság« a mi általunk közösen elôállított dolgok, magunk közötti megosztására
vonatkozik. Az »igazságosság mint tisztességesség koncepciója« mindvégig a »disztribúciós igazságossággal« foglalkozik.

13.5.§ AZ EMBEREK EGÉSZ ÉLETÉRE KIHATÓ TÁRSADALMI EGYENLÔTLENSÉGEK

607

(b) az egyes tételek egymáshoz képesti fontosságában és prioritási rendjében, s az egymással ellentétbe kerülô elvek összeegyeztetésének a megoldásaiban;
(c) s abban, hogy kiknek, a miben való esélyeit és lehetôségeit kell kiegyenlíteni, s milyen
alapon; és egyáltalán mi az, ami igazságossági, tehát tisztességességi problémának
számít a társadalmi esélyek és lehetôségek szempontjából. (Például, ha valaki
mondjuk „csúnyának” születik, vagy úgy érzi, hogy „csúnya”, és ez neki hátrányokat okoz, akkor az kompenzálandó, vagy nem?)
Ugyanígy nagy különbségek lehetnek a »disztributív igazságossági« elvek és szabályok
tartalmában, és „célfüggvényeit” tekintve; sôt abban is, hogy egyáltalán a »disztributív
igazságosság«, vagy az »allokációs igazságosság« kérdéseit kell-e szabályozni. Például:
az »igazságosság mint tisztességesség koncepciójának« az »eltérési elve« (»difference principle«) hangsúlyozottan »disztributív igazságossági« elv; ezzel szemben a »haszonelvû
(utilitarista) igazságosságossági koncepciók« jellegzetesen valamilyen »allokációs igazságossági« koncepciót fogalmaznak meg és alkalmaznak. (Lásd késôbb.) A késôbbiekben, ahol releváns, a maga helyén és kontextusában még fogunk foglalkozni ezekkel
az eltérésekkel. Itt csak néhány alapvetô dolgot szeretnénk rögzíteni:
(i) Minden politikai szintû igazságossági koncepció az (a) egyéni és politikai szabadságjogok, jogok, (b) az egyenlô esélyek és lehetôségek, valamint (c) bizonyos
allokációs (elosztási), vagy disztributív (megosztási) igazságossági szabályok valamilyen, az adott koncepcióra specifikus kombinációjából (és speciális prioritási
szabályokból) áll.
(ii) Az egyes igazságossági koncepciók közti különbség lényegét – mind tartalmilag,
mind a társadalmi kimeneteit és végkövetkezményeit (»outcomes«) tekintve – ezek,
az (i) pont szerinti különbségek adják.
Mi Rawls »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« elvei mentén
haladunk, de menet közben mindvégig kitérünk a más, fôbb irányzatoktól való eltérésekre, s ezen eltérések lényegére. Ugyanakkor, semmiféleképp nem vállalkozunk a különbözô irányzatok összehasonlító elemzésére.

S

ZÁMOS OK MIATT A LEGJELENTÔSEBB ELTÉRÉSEK ÉS VITÁK A »DISZTRIBUTÍV IGAZSÁGOSSÁG«, ILLETVE AZ »ALLOKÁCIÓS IGAZSÁGOSSÁG« ELVEIVEL

KAPCSOLATOSAK.

Az »igazságosság mint tisztességesség koncepciójában« a polgárok
várható életútjának egyenlôtlenségeit befolyásoló »társadalmi, vagyoni és jövedelmi
egyenlôtlenségek« szabályozására, és az »elsôdleges prioritású társadalmi javaknak«
(16.§) a társadalmon belüli megosztására kialakított »disztributív igazságossági elv«
az »eltérési elv« (18.§).
Az »szabadság elvei«, az alapvetô szabadságjogok és jogok egyenlôsége, illetve a politikai szabadságjogok és jogok egyenlôsége terén lényegesen kisebbek az egyes irányzatok
közti eltérések és viták, ezek tekinthetôk talán a legszélesebb körben elfogadottnak, és a
belsô meggyôzôdéseinkkel leginkább összhangban lévô igazságossági elveknek. Az »azonos társadalmi esélyek és lehetôségek« tekintetében is kisebb az ellentét, legalábbis a belsô
meggyôzôdések és az elvek szintjén, mint az »disztributív igazságosság elvei« kapcsán.
Ugyanakkor már óriási a különbség a »valódi értékkel bíró«, és »tisztességesen egyenlô lehetôségeket« (14.2.§) jelentô esélyegyenlôség, versus az esélyegyenlôség elvének formális
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deklarációja között; de aközött is, hogy a »társadalmi, vagyoni és jövedelmi egyenlôtlenségek« által okozott, egész életútra kiható egyenlôtlenség és társadalmi hátrányok (»social
disadvantages«) tekintetében meddig haladunk visszafelé a mögöttes okok láncolatán –
akár koncepcionálisan, akár a tényleges intézkedések szintjén.
Ezért az »igazságosság mint tisztességesség koncepciója« a legerôsebb belsô meggyôzôdéseinkkel legjobban egybevágó, »alapvetô egyéni és politikai szabadságjogok és
jogok tisztességes egyenlôsége«, és valós értéke (14.3.§; 15.1.§), és a valós értékkel
bíró, »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek« (14.2.§), és elveibôl
indul ki. Ezt úgy kell érteni, hogy elôször is azt vizsgáljuk, hogy
ha
(i) ezeknek az alapvetô jogoknak az egyenlôsége, a jog elôtti egyenlôség, az alapvetô
szabadságelvek érvényesülése,
(ii) a személyes és politikai jogok (pl. választás, gyülekezés, szólásszabadság és a hasonlók) (14.3.§) valós értéke,
(iii)
és az esélyek és lehetôségek tisztességes, és valós értékû egyenlôsége (14.2.§)
biztosan garantálva van,
(iv) és ezekkel ténylegesen élni is tud minden polgár,
akkor
(v) még milyen további specifikus »disztributív igazságossági« elvekben állapodnának
meg ezeken felül,
(vi) »az eredeti kiindulási állapotban« (11.§; 11.2.§) a szabad és egyenlô felek,
(vii) a »várható életpályájuk egyenlôtlenségeit befolyásoló társadalmi, vagyoni és jövedelmi egyenlôtlenségek« szabályozására.
A fenti megközelítés lényege tehát az, hogy (a) a legtöbb polgár belsô meggyôzôdéseivel (»considered convictions«) (12.2.§) leginkább egybeesô, és így a legszélesebb körben elfogadott, legkevésbé vitatott igazságossági elvek felôl (»alapvetô szabadságjogok,
jogok egyenlôsége«; a »társadalmi esélyek és lehetôségek egyenlôsége«) indulunk ki, amikor az »eredeti kiindulási állapotban«, a »szabad és egyenlô polgárok társadalmi
együttmûködésének a tisztességes feltételeit« gondolatkísérletként modellezzük (11.§;
12.7.§); (b), s azt vizsgáljuk, hogy amikor ezek – a legkevésbé vitatott – alapvetô szabadságjogok, jogok, esélyek és lehetôségek maradéktalanul biztosítva vannak, akkor
milyen további »disztributív igazságossági« elveket szükséges és lehetséges még ezeken
túlmenôen is megállapítani a »társadalom alapvetô struktúrájának« alapvetô fontosságú
»háttérintézményeinek«, és a »háttérigazságosságnak« (9.§) a szabályozására, és az
»elsôdleges prioritású társadalmi javaknak« (16.§) a társadalom polgárai közötti megosztására vonatkozóan ahhoz, hogy (c) megfelelôen kezelni és szabályozni tudjuk azokat a »társadalmi és vagyoni, jövedelmi egyenlôtlenségeket«, amelyek nemkívánatos
egyenlôtlenségeket okoznak a szabad és egyenlô polgárok életpályájának, életútjának
várható kilátásaiban és életében.
Tehát, nem az történik, hogy elôször definiálunk egy elosztási igazságossági elvet,
(mondjuk például azt, hogy „mindenkinek, mindig, mindent egyenlôen”), majd ezt követôen, ehhez az elsôként definiált elosztási igazságossági elvhez képest állapítjuk meg
utólagosan, hogy egyáltalán milyen egyéni és politikai szabadságjogokat és jogokat, és
milyen egyéni lehetôségeket lehetséges még ezek után biztosítani. Épp fordítva: elsôként
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az »egyenlô szabadságok, jogok«, majd a »tisztességesen egyenlô lehetôségek és esélyek«
lehetô legteljesebb rendszerét biztosítjuk, majd ezt követôen nézzük meg, hogy milyen
»disztributív igazságossági elv« megfogalmazása szükséges még ahhoz, hogy (a) valóban
»generációkon át« fenntartható legyen a »társadalmi együttmûködés tisztességes rendszere«, és ennek részeként a »polgárok egyenlô szabadsága«, és »tisztességesen egyenlô
életlehetôségeik és esélyeik rendszere«; (b) továbbá kiküszöbölhetô legyen a szabad és
egyenlô polgárok életében, életpályájában kialakuló minden olyan egyenlôtlenség,
amely a szükségképpen kialakuló valamekkora mértékû »társadalmi, jövedelmi, vagyoni
egyenlôtlenségekre« vezethetô vissza.
A »disztributív igazságosság« e tekintetben a polgárok tisztességesen egyenlô »alapvetô
szabadságjogai, jogai«, és »tisztességesen egyenlô esélyei és lehetôségei« valós értékének
(14.2.§; 15.1.§) a megôrzését is hivatott garantálni (14.7.§). Ebbôl is ered az, hogy a
polgárok szabadsága, jogai vagy lehetôségei nem rendelhetôk alá sem »allokációs igazságossági«, sem »disztribúciós igazságossági« elveknek az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciójában«. Ez például egy alapvetô különbség, mondjuk az államszocialista rendszerekhez képest, ahol is az elosztási igazságosság és egyenlôség nevében, jelentôs
mértékben korlátozhatónak tartották, és korlátozták is a polgárok alapvetô szabadságjogait
és jogait. Ebbôl az is látható, hogy – ellentétben bizonyos sztereotípiákkal vagy félremagyarázásokkal – igenis abszolút létjogosultsága van az »elfogadhatatlan egyenlôtlenségek«,
és a »társadalmi egyenlôtlenségek« igazságos, tehát tisztességes szabályozásáról beszélni;
s az elfogadhatatlan mértékû vagy fajtájú »társadalmi, gazdasági egyenlôtlenségek« szabályozása, egyáltalán nem az »államszocialista idôszak« rosszul értelemezett, és még roszszabbul megvalósított „egyenlôsdijét” jelenti.
Azt is fontos érteni, hogy egyáltalán nemcsak az a két szélsôséges alternatíva közötti
választási lehetôség létezik, hogy egy adott társadalomban (a) vagy szabadság van, és
bármely mértékû, akár extrém egyenlôtlenség; vagy (b) nincs túl nagy egyenlôtlenség,
de megszûnik a szabadság. Létezik olyan alternatíva – sôt számtalan ilyen, mérsékelt alternatíva létezik a fenti két szélsôséges végpont között –, hogy egy társadalomban nincsenek »elfogadhatatlan egyenlôtlenségek«, és »extrém mértékû egyenlôtlenségek«, és a társadalom minden egyes polgára részére mégis biztosítva van nemcsak az összes alapvetô
szabadságjog, jog, esély és lehetôség, de még ezek »tisztességesen egyenlô«, »valós értéke«
is. Sôt, ezek épp azáltal garantáltak és biztosítottak minden egyes polgár számára, hogy
a társadalom nem engedi meg az »elfogadhatatlan típusú egyenlôtlenségek«, és az »extrém
mértékû egyenlôtlenségek« kialakulását, miközben elfogadja, bizonyos mértékû, és fajtájú
társadalmi egyenlôtlenségek létezését (14.7.§; 18.§). Ez az az alternatíva, amit az »igazságosság mint tisztességesség koncepciója« jelent, illetve amirôl ez az egész írás szól, és
aminek egyes fontos részleteit a következô fejezetekben (14–18.§§; 23.§) fejtjük ki az
»igazságosság elvei« (14–15.§§; 18.§), és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«
(16.§), valamint a »központi jelentôségû capabilityk« kapcsán.

E

MEGFONTOLÁSOK MEGÉRTÉSÉHEZ VÉGIG KELL GONDOLJUK AZ »EREDETI
KIINDULÁSI ÁLLAPOT« KÖRÜLMÉNYEIT, ÉS A

»TUDATLANSÁG

FÁTYLA«

MÖGÖTTI DÖNTÉSI SZITUÁCIÓT (11.§; 11.2.§; 11.4.§). Emlékeztetôül: az »eredeti

kiindulási állapot« (»original position«), és ahhoz kapcsolódóan a »tudatlanság fátyla«
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(»the veil of ignorance«) az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában«
egy modellezési, elemzési és gondolkodást elôsegítô eszközként, és gondolatkísérletként
fogható fel. Ennek segítségével bárki elképzelheti magának, hogy ô személyesen milyen
igazságossági elveket kötne ki, egy olyan »eredeti kiindulási állapotban«, (a) ami mentes
a véleményalkotást eltorzító körülményektôl, és az ilyen módon pártatlanságot biztosító
körülmények között, (b) a majdani társadalmi együttmûködés, elvben örökérvényû tisztességességi és igazságossági feltételrendszerének elveirôl és normáiról kellene döntenie,
felelôsen és visszavonhatatlanul; (c) s azzal, hogy senki sem tudhatja, hogy a melyik
történelmi korban, milyen társadalmi helyzetbe, milyen vallási, nemi, etnikai, kisebbségi, vagy többségi csoporthoz fog tartozni; (d) viszont elegendô általános pszichológiai, társadalompszichológiai, társadalomtudományi, gazdasági és politikai, és hasonló
ismeretekkel rendelkezik, ahhoz, hogy realisztikusan tudjon gondolkodni a társadalmi,
politikai folyamatokról és viszonyokról.
Ennek a fényében kell végiggondoljuk, hogy mit is jelent az, hogy a feleknek az
összes valós értékkel bíró, »tisztességesen egyenlô szabadságjog, jog« (15.1.§), és valós
értékû, »tisztességesen egyenlô esély és lehetôség« „lefixálását” követôen kell meghatározni, hogy mindezeken túlmenôen szükségesek-e még, további »disztributív igazságossági elvek« (18.§), a ténylegesen realizálható jövôbeli életük, életútjuk egyenlôtlenségeit
meghatározó »társadalmi, és vagyoni, jövedelmi egyenlôtlenségek« szabályozására, „kordában tartására”; s ha szükségesek még ilyen »disztributív igazságossági elvek«, akkor
mégis mik lennének azok. Ez azt is jelenti, hogy az »eltérési elv« (»difference principle«)
(18.§), mint »disztributív igazságossági« elv a »tisztességesen egyenlô szabadságjogok,
jogok és lehetôségek« maradéktalan, és valós értékkel történô biztosítását követôen még
fennmaradó „reziduális igazságtalanság” kezelésére szolgál, az »igazságossági elvek«
egységes rendszerének (14.§) integráns – és a többi igazságossági elvvel rendszerszerû
kölcsönhatásban együttmûködô – részét képezik; s valójában önmagában egyáltalán
nem is értelmezhetô (14–18.§§). (RAWLS, 2001.)
A különbözô »alapvetô szabadságjogok, jogok és lehetôségek«, és a »disztributív
igazságosság« egyetlen, egységes és komplex rendszerként, egymással kölcsönhatásban,
és egymással együttmûködve hivatottak biztosítani generációkon át (a) a szabad és
egyenlô polgárok társadalmi együttmûködésének igazságos, tehát tisztességes feltételeit;
(b) s minden egyes polgár szabadsága és egyenlôsége, valamint jogai és lehetôségei
valós értékének, és tisztességes egyenlôségének a megôrzését.
E szemléletben – a föld méhének a kiaknázatlan kincsein, és a természeti kincseken
kívül – lényegében minden, ami csak létezik egy társadalomban, a társadalmi együttmûködés közös erôfeszítéseinek az eredményeképp jön létre (5–6.§§; 16.§; 18.§.) (RAWLS,
1999a, 2001; SMITH, 1776; ROUSSEAU, 1762; PAINE, 1795.) A társadalmi
együttmûködés tisztességes feltételrendszere pedig, ezen együttmûködés közös terheinek
és hasznainak a tisztességes és igazságos megosztását jelenti, az együttmûködésben részt
vevô polgárok között. Itt nemcsak az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§);
hanem az alapvetô szabadságjogok, jogok, kötelességek, lehetôségek és pozíciók – azaz
összességében a társadalmi együttmûködés összes közös terhének, és közösen létrehozott
hasznának, a magunk közötti – tisztességes és igazságos megosztásáról beszélünk, nem
pedig a valaki más által megtermelt javak, magunk között történô elosztásáról.

13.6.§ AZ IGAZSÁGOSSÁG ELVEINEK ÁTTEKINTÉSE…

611

13.6.§ Az igazságosság elveinek áttekintése,
és rendszerszerû összefüggései

A

SZABADSÁGOK, JOGOK, LEHETÔSÉGEK ALÁBBI ELÔZETES ÁTTEKINTÉSE
SORÁN AZT PRÓBÁLJUK BEMUTATNI, HOGY MELYIK SZABADSÁG, JOG, LE-

HETÔSÉG, ÉS ELOSZTÁSI ELV, MILYEN FUNKCIÓVAL BÍR AZ IGAZSÁGOSSÁG MINT
TISZTESSÉGESSÉG RENDSZERÉBEN, egyrészt a »társadalmi együttmûködés feltételeinek a tisztességessége és igazságossága«, másrészt a hosszú távú fenntarthatóság garanciái szempontjából.
(i) TISZTESSÉGESEN EGYENLÔ, VALÓS ÉRTÉKKEL BÍRÓ SZABADSÁGJOGOK ÉS
JOGOK. A különbözô »politikai és polgári szabadságjogok és jogok«, elvben arra
adnak garanciát, hogy még az egyenlôtlenségek jelentôs mértékû növekedése esetén sem fenyegeti senki és semmi a kedvezôtlenebb helyzetû csoportok (a szegények) személyes szabadságát. (RAWLS, 2001.) Az extrém egyenlôtlenség, extrém
jövedelmi és vagyoni koncentrációt jelent, ami extrém gazdasági és politikai hatalom koncentrációhoz is vezet. Így az extrém gazdasági, társadalmi egyenlôtlenségek, egyben extrém gazdasági, és politikai hatalmi egyenlôtlenségeket is jelentenek.
Az »alapvetô szabadságjogok és jogok« biztosítása ennek szab gátat, s elvben garantálja, hogy még extrém egyenlôtlenség esetén sem lehet a szegényebb rétegek
szabadságát csorbítani.
Persze a dolog „trükkös”, mert igen mélyszegénységben, illetve nehéz szociális
körülmények között – az egyén »teljes körû normál funkcionálóképességének«
(16.§) elvesztésekor –, már olyan mértékû lehet az egyén nélkülözése, egzisztenciális és személyes kiszolgáltatottsága, s önbecsülésének, emberi méltóságának a
sérülése, hogy a formálisan biztosított szabadság, a jogok és a lehetôségek elvesztik
valós értéküket, mert az egyén már rég nincs abban a helyzetben, hogy élni tudjon
e jogokkal és lehetôségekkel.
Ez is az oka, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában« soha nem egyszerûen a szabadságjogokról, jogokról és lehetôségekrôl van
szó, hanem mindig a „valós értékû”, a „ténylegesen felhasználási értékkel bíró”, a
„tisztességes”, „fair”, és „tisztességesen egyenlô” szabadságjogokról, jogokról, politikai jogokról, esélyekrôl, lehetôségekrôl beszélünk. A valós értékkel nem bíró, s
csak formálisan egyenlô jogok, szabadságok, lehetôségek rendszerétôl meg kell
különböztetni, a »valós értékkel bíró és tisztességesen egyenlô szabadságjogokat,
jogokat és lehetôségeket«. Csak e jogok és lehetôségek »valós értéke« és »tisztességes
egyenlôsége« az, ami valóban garantálja a szabadságot, a jogokat, a társadalmi
esélyeket, lehetôségeket, és az igazságosságot a polgárok számára; s ezek generációkon át tartó megôrzését és mûködését.
Ha csak úgy formálisan deklarálja egy rezsim az alapvetô szabadságjogokat, jogokat és lehetôségeket – mindezek, »tisztességes egyenlôségének«, és »valós értékének«
a garantálása és aktív, cselekvô és tevôleges biztosítása nélkül –, az nemhogy messze
nem elegendô ahhoz, hogy a polgárok jelentôs része a formálisan deklarált szabadságjogokkal, jogokkal és lehetôségekkel élni is tudjon; hanem kifejezetten álszentség,
és képmutatás e szabadságjogok, jogok és lehetôségek formális deklarálása, ezek
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»valós értékének« a biztosítására irányuló aktív intézkedések nélkül. Ahhoz azonban,
hogy a polgárok »tisztességesen egyenlô« szabadságjogai, jogai, esélyei és lehetôségei
valóban »valós értékkel« bírjanak a társadalom minden egyes polgára számára, a »társadalom alapvetô struktúrája«, annak »társadalmi igazságossági jelentôségû politikai,
gazdasági és társadalmi alapintézményei«, és a »háttérigazságosság rendszere« (9.§),
valamint az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) tisztességesen elegendô
küszöbszint feletti biztosítása kapcsán összehasonlíthatatlanul többet kell tenni, mint
az olyan társadalmakban, ahol az »alapvetô szabadságjogokat, jogokat és lehetôségeket« politikailag formálisan deklarálják, beírják az alkotmányba, de valójában semmilyen érdemleges lépést nem tesznek annak érdekében, hogy ezek a polgárok számára ténylegesen valós értékkel is bírjanak.
Végül, mindvégig szem elôtt kell tartsuk azt is, hogy az »alapvetô szabadságjogok, a jogok és a lehetôségek« valós értékét, és tisztességes egyenlôségét az »igazságosság mint tisztességesség« összes igazságossági elve (összes joga, összes lehetôsége, összes szabadsága és elosztási igazságossági elve) együttesen, egymással
együttmûködésben és kölcsönhatásban képes csak biztosítani, illetve valódi jelentôségük, társadalmi hatásuk, és végkövetkezményeik csak így értelmezhetôk; izoláltan, önmagukban nézve nem.
(ii) A LELKIISMERET SZABADSÁGA (»liberty of conscience«). Eddig a személyes és politikai szabadságjogokról, jogokról és lehetôségekrôl, illetôleg azok »tisztességes egyenlôségének«, és »valós értékének a biztosításáról« volt szó, ideértve a »jog elôtti egyenlôség
elvét és garanciáit« is. Az alapvetô szabadságjogok között kiemelkedô a szerepe a »lelkiismeret szabadságának«. Ez a szabadságjog a garancia arra, hogy senki nem erôltetheti rá senkire a saját meggyôzôdését, értékrendjét, nézetrendszerét, és annak minden
következményes normatív elôírását senkire, a másik »belsô meggyôzôdései« (»considered
convictions«), »megfontolt véleménye és értékítélete« (»considered judgements«), s az
ezeken alapuló »átfogó jellegû« értékrendje, normái, nézetei, lelkiismerete vagy akarata
ellenére; sem a »nem politikai szintû viszonyokban« (például csoportnyomással, fenyegetéssel, lelkiterrorral, manipulációval, erôszakkal és hasonlókkal), sem a »politikai
szintû visznyokban«, az »államhatalmi kényszerítô eszközök« felhasználásával. (Például nincs és nem is lehet olyan, hogy kötelezô államvallás, vagy kötelezô politikai nézetrendszer, vagy nincs olyan, hogy egy szektából ne léphetne ki bárki, bármikor ha
úgy dönt.) (14–15.§§)
(iii) A POLITIKAI SZABADSÁGJOGOK ÉS JOGOK. Például: szólásszabadság, gondolat
szabadsága, gondolatok kifejezésnek, és a gondolatok kifejezési módjának a szabadsága, a sajtó szabadsága, tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz való jog, gyülekezési jog, szervezôdés, egyesülés joga, politikai részvétellel kapcsolatos jogok,
választási jog, önkifejezés bármely formájának a szabadsága, és a hasonlók szintén
fontos garanciális funkcióval bírnak az »igazságosság mint tisztességesség«, igazságossági elveinek az egységes rendszerében.
Ezek a politikai jogok valójában az »eredeti kiindulási állapot« örökérvényû igazságossági megállapodásainak betartatását szolgálják; mert ezek révén válik lehetôvé
az olyan tisztességtelen hatalom elkergetése, s az olyan tisztességtelen rezsim megdöntése és eltörlése, amely (a) tisztességtelen módon megszegi az »eredeti kiindulási
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állapot« körülményei között köttetett »hipotetikus, non-historikus« társadalmi szerzôdés« igazságossági, tehát tisztességességi feltételrendszerét; (b) a közös és nyilvános
közcélok, közérdekek, közügyek helyett, saját magánjellegû hatalmi, gazdasági, és
egyéb »magáncéljainak, magánérdekeinek, magánügyeinek a közhatalmi eszközökkel
történô elômozdításán« ügyködik; (c) s ebbôl kifolyólag »morális legitimációját« elvesztette, mert nem a népért, és az ôt megválasztó polgárokért, hanem a nép és a
polgárok ellen gyakorolja a polgároktól idôlegesen kapott közhatalmat.
Ezek a jogok a »szabad emberhez méltó demokrácia« megôrzését szolgálják, és
az összes olyan tisztességtelen politikus, politikai erô „elkergethetôségét”, és az összes
olyan kormányzat és rezsim megdönthetôségét és eltörölhetôségét szolgálják, aki, illetve
ami, a – hatalom legfôbb birtokosától »a néptôl« (»We the People«) és a polgároktól
– kapott korlátozott idejû és korlátozott tartalmú, feltételekhez és célhoz kötött felhatalmazásával tisztességtelen módon visszaélve, valamilyen »szabad emberhez nem
méltó rezsim« kialakításán ügyködik – a nép és a polgárok ellen.
Eszerint a »politikai jogok és szabadságjogok« – sok más mellett –, tulajdonképpen a »társadalmi szerzôdés« betartatásának és kikényszeríthetôségének, a »társadalmi szerzôdés« tisztességtelen megszegése megtorlásának, a tisztességtelen hatalom
leválthatóságának, „elzavarhatóságának”, és így az igazságosság mint tisztességesség
rendszerének, és a polgárok szabadságának és egyenlôségének a megvédése szempontjából (is) fontosak. Ezek a jogok, végsô soron a tisztességtelen hatalom elzavarhatósága révén a »társadalmi szerzôdésnek« megfelelô »társadalmi igazságosság
mint tisztességesség« rendszerének helyreállítását, és a tisztességtelenül okozott társadalmi, erkölcsi és igazságossági károk korrigálását teszik lehetôvé.
(iv) TISZTESSÉGESEN EGYENLÔ ESÉLYEK ÉS LEHETÔSÉGEK (14.2.§), az »igazságosság mint tisztességesség« rendszerében azt hivatott biztosítani, hogy (a) mindenki, a felismert és személyre szabottan gondozott tehetségének, képességeinek
és ambícióinak megfelelôen, (b) függetlenül családja, vagy saját maga anyagi teherviselô képességétôl, társadalmi, gazdasági pozíciójától, szociális helyzetétôl,
nemétôl, etnikumától, vallásától és a hasonló, e tekintetben irreleváns tényezôtôl
(c) a tehetségének, képességének, ambícióinak legmegfelelôbb életpályát futhassa
be, (d) és minden társadalmi, gazdasági, hivatali, politikai és egyéb pozíció nyitva
álljon elôtte. Miután már az ambíciókat magukat is nagymértékben befolyásolja
a szociális helyzet és társadalmi státusz, a tisztességes esélyek és lehetôségek rendszere azt is kell biztosítsa, hogy minden egyes gyermek, tehetségét a rendszer felismerje, »felismert tehetségére szabottan tehetséggondozza«; és minden gyermek a
felismert és gondozott tehetségének, képességeinek megfelelô ambíciókat, aspirációkat tápláljon magában (10.3–10.4.§§; 16.§; 17.§§); és ne az alacsony társadalmi helyzetébôl, adódó redukált és eltorzult pesszimista ambíciókat, életcélokat
és remény nélküli életterveket alakítson ki magának.
A »valós értékkel bíró« »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek
elve« (14.2.§) a társadalmi felemelkedés lehetôségét garantálja a társadalmi
együttmûködésben részt vevô szabad és egyenlô polgároknak. Ez a garancia azt
is jelenti, hogy függetlenül a szükségképpen kialakuló, valamekkora mértékû társadalmi, gazdasági egyenlôtlenségektôl, minden egyes polgár eljuthat a képessé-
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geinek, tehetségének legmegfelelôbb pozícióba, és a társadalmi felemelkedési lehetôségét nem fogja eleve behatárolni az, hogy például milyen családba született.
Ez az igazságossági elv a társadalom kasztrendszerszerû elkorcsosulásának a kivédéséhez szükséges, fontos garancia is egyben.
(v) DISZTRIBUTÍV (MEGOSZTÁSI) IGAZSÁGOSSÁG: ELTÉRÉSI ELV (»difference principle«) (18.§). Miért „eltérési” az »eltérési elv«? Az „eltérési” jelzô az alapértelmezett állapottól, a teljes egyenlôségtôl való eltérésre utal. A dolog logikája a következô:
az alapértelmezett igazságossági helyzet a teljes egyenlôség. Miért egyezne bárki
bele az eredeti kiindulási állapot teljesen egyenlô, és teljesen szabad felei közül abba,
hogy „kevésbé legyen egyenlô”, és „kevésbé legyen szabad”, míg mások, akik majd
„szabadabbak” és „egyenlôbbek” lesznek, mint ôk (vagy leszármazottjaik)? Elsôre
teljesen logikusnak tûnik, hogy a teljes egyenlôség az alapértelmezett állapot.
Csakhogy, történelmi tapasztalatokból tudjuk – például a kommunista ideológia
alapján megvalósult államszocialista rendszerekre vonatkozó tények alapján –, hogy
a »teljes egyenlôség ideájának« a kényszere, valójában oly mértékben csökkenti le a
társadalom mûködésének a hatékonyságát, hogy a társadalom összes rétege, (így
azok a legalacsonyabb társadalmi pozíciójú rétegek is, akiken elvben a rendszer
segíteni akart volna) lényegesen rosszabb helyzetbe kerülnek, mint amilyen társadalmi, jövedelmi, vagyoni helyzetben lehetnének akkor, ha bizonyos mértékû »társadalmi, vagyoni, jövedelmi egyenlôtlenséget« megengedne a rendszer. Ezért elvben
mindenki jobban járhat, ha eltérünk az alapértelmezett jövedelmi helyzettôl (18.§).
(RAWLS, 1999a.) Innen az „eltérési” jelzô az »eltérési elvben«, mint kifejezésben.
Végül is, milyen mértékben lehet eltérni az alapértelmezett igazságossági helyzettôl, az egyenlôségtôl? Mekkora az a „bizonyos mértékû” egyenlôtlenség, ami eltérésként megengedhetô? Itt abból kell kiindulni, hogy az egyenlôségtôl való eltérés
– az érvelés szerint olyan »ösztönzô hatásokkal« (»incentive effects«) jár, hogy –
azoknak a társadalmi termelésre gyakorolt, s többlettermelésben jelentkezô hatása
miatt –, a társadalom legrosszabb helyzetû tagjainak a helyzete is lényegesen jobb
lesz, mint lenne akkor, ha mereven ragaszkodnánk a teljes egyenlôséghez. Ebbôl
eredôen mindaddig elfogadható az egyenlôtlenségek növekedése, amíg az egyenlôségtôl való eltérésbôl, származó társadalmi többlethasznok, a társadalom »legkevésbé kedvezô helyzetben lévô tagjainak« (»least advantaged group«) helyzetén javítanak a legnagyobb mértékben. Létezik egy pont, amikortól a »társadalmi,
vagyoni, jövedelmi egyenlôtlenségek« további növekedése már nem jár együtt a legkevésbé kedvezô helyzetû csoportok helyzetének a további javulásával. Ettôl a ponttól az egyenlôtlenség további növekedése, azaz a gazdagok további gazdagodása,
már csak a kedvezôtlenebb helyzetben lévôk, azaz a szegényebbek elszegényítése
révén valósítható meg. Az »eltérési elv« (»difference principle«) lényege, hogy eddig
a pontig megengedett az egyenlôtlenség növekedése (az elôbbi feltételekkel); azonban az »eredeti kiindulási állapotban« (11.§) a felek megállapodnak abban, hogy
ezen a ponton túl soha, semmilyen körülmények között nem engedik tovább növekedni az egyenlôtlenségeket, azaz soha nem lépnek be az e ponton túli »társadalmi,
politikai konfliktus zónába« (18.§). (RAWLS, 1999a, 2001.)
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Az »eredeti kiindulási állapot« nézôpontjából, mindez úgy is értelmezhetô, hogy
a »társadalmi szerzôdést«, azaz a »társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerének elveit« kialakító felek, azt követôen, hogy már minden az egyenlô szabadságjogokra, jogokra, lehetôségekre vonatkozó elv (legalább provizórikusan) rögzítésre
került, e jogok, és lehetôségek »valós értékének«, és »tisztességes egyenlôségének« a
megôrzése, garantálása érdekében még azt is kikötik, hogy bármilyen egyenlôtlenségnek csak akkor lehet létjogosultsága, hogyha az egyenlôségtôl való eltérés megengedése miatt létrejövô társadalmi többlethasznok, mindenkor a társadalom »legkevésbé
kedvezô helyzetû tagjainak« a helyzetén javítanak a legnagyobb mértékben (18.§).
Ebbôl eredôen a »legkevésbé kedvezôbb helyzetû csoport« társadalmi, vagyoni,
jövedelmi helyzete is szinte automatikusan folyamatosan javul, illetve sohasem
eshet be egy olyan szint alá, amely az ô esetükben a szabadság, a jogok és a lehetôségek valós értékének, azaz egyenlô szabadságuknak az elvesztéséhez vezetne.
Ez utóbbi akkor következhet be, ha a szegénység, a nyomor, az egzisztenciális
biztonság összeomlása, a kiszolgáltatottság, a »teljes körû normál funkcionálóképesség« elvesztése miatt, egyes polgárok »önbecsülésének, szégyenmentes életének,
emberi méltóságának társadalmi alapfeltételei« (16.§) oly mértékben megrendülnek, hogy ôk már nincsenek abban a helyzetben, hogy élni tudnának e szabadságjogaikkal, jogaikkal és lehetôségeikkel (14.7.§; 16.§).
Vajon miért kötnek ki az »eltérési elvnél« a felek az »eredeti kiindulási állapotban«? Miért ez a legészszerûbb döntésük? Miért nem jó nekik az, ha az átlagos
(vagy az aggregát) hasznossági funkciót tekintve kimutatható, hogy teljesül a
haszonelvû elméletek „legtöbb embernek a legtöbb jót” elve, például azáltal, hogy
az egy fôre jutó GDP minden évben növekszik egy pár százalékkal?
A válaszra bárki magától is rájöhet, aki megpróbálja beleképzelni magát az »eredeti
kiindulási állapot« résztvevôinek, a »tudatlanság fátyla« mögötti helyzetébe, és lefolytatja magában a szükséges gondolatkísérletet arról, hogy az »eredeti kiindulási állapot«
körülményei között, és a »tudatlanság fátyla« mögött, ô maga hogyan döntene ezekrôl
a kérdésekrôl. Különösen azt a momentumot kell jó alaposan megfontolni, hogy ha
az embernek úgy kell dönteni, hogy (a) a döntés örökérvényû és visszavonhatatlan,
(b) és, hogy az ember nem tudhatja, hogy melyik generáció tagjaként, melyik korban
(c) és melyik társadalmi csoport tagjaként kell majd együttélnie döntéseinek a következményeivel, (d) akkor valószínû, hogy kellô megfontolás után, mindenki arra jut,
hogy „biztos, ami biztos”, nem árt, ha kikötjük, hogy (e) bármely generáció, mindenkori legrosszabb helyzetû csoportjának se legyen annyira kilátástalan, s az önbecsülését és emberi méltóságát aláásó, leromboló módon rossz a helyzete, hogy számára
megszûnjön az elvben deklarált szabadságjogainak, jogainak, és lehetôségeinek a
valós értéke. Ez lenne röviden az »eltérési elv« (»difference principle«) (18.§) lényege.
Miután a mindenkori legrosszabb helyzetû („legminimálisabb jólétû”) csoport helyzetének a maximálásáról van szó, ezért ezt az elvet »maximin elvnek« is hívják. (Democratic Equality, 1989.)
Megjegyzendô, hogy az »eltérési elv«, valójában a »reciprocitás (viszonosság)
elvének«, az ôsi aranyszabálynak (5.3.§) – azaz a „azt cselekedd felebarátoddal,
amit te is szeretnél, hogy mások veled cselekedjenek” elvnek – a »disztributív igaz-
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ságosság« céljára való alkalmazása és megjelenítése az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában«; mint ahogy lényegében az igazságosság összes
elve a »reciprocitás (viszonosság) elvének« az adott kontextusra alkalmazott verziója (14.§). Hogy az »eltérési elv« miért is a »reciprocitási elv« speciális, „alkalmazott verziója”, annak megfejtését itt az olvasóra bízzuk. E kérdésre a késôbbiekben térünk majd ki (18.§).
Érdekességképp megjegyezzük, hogy az »eltérési elv«, mint »maximin elv« bizonyos mögöttes játékelméleti értelmezéseken alapul. Ennek az az alapja, hogy az »eltérési elv« végül is azt mondja ki, hogy a társadalmi, jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek, azaz a teljes egyenlôségtôl való eltérés csak akkor fogadható el, ha az
egyenlôtlenségek megengedése miatti – ösztönzô hatások révén jelentkezô – társadalmi többlethasznok, a társadalom legrosszabb helyzetben lévô tagjainak helyzetét
javítják a legnagyobb mértékben. Miután ezt az elvet a gondolatkísérletként funkcionáló,
»eredeti kiindulási állapotban« a társadalmi együttmûködés igazságos, tehát tisztességes feltételeit megfogalmazó felek mondják ki, abban a biztos tudatban, hogy a »tudatlanság fátyla mögött« egyikük sem tudhatja, hogy ô konkrétan melyik generáció,
melyik társadalmi rétegéhez fog tartozni; tulajdonképp mindenki „óvatosan” és racionálisan úgy dönt, hogy „biztos, ami biztos alapon”, bárhogyan is alakulnak a dolgok,
az a „jó” »disztributív igazságossági elv«, amely biztosítja, hogy a legrosszabb helyzetûek helyzete is elfogadható kell legyen, minden körülmények között, mert senki
sem tudhatja, hogy nem ô lesz-e a társadalom lerosszabb helyzetben lévô tagja. Azaz:
a jólét szempontjából minimális helyzetû polgárok helyzetét kell maximálni. Innen a
»maximin elv« vagy »maximin igazságosság«, mint elnevezés.
Csakhogy, Rawls kifejezetten ragaszkodik az »eltérési elv« (»difference principle«)
elnevezéshez, mondván, hogy az »eltérési elv« teljesen más dolog, mint a jövôre vonatkozó teljes bizonytalanság körülményei közötti döntéshozatal maximin szabálya.
Ugyanis az »eltérési elv«, nem pusztán csak egy – bármely »racionális egoista« által
megalkotható – racionális játszmaelméleti szabály; hanem egy olyan morális norma,
amely nemcsak racionális, de igazságos, tehát tisztességes is.
Ha pusztán csak egy ilyen maximin szabályról lenne szó, akkor például egyes
módosított haszonelvû igazságossági koncepciók »szociális minimumra« (létminimumot biztosító támogatására) vonatkozó elôírásai is már teljesítenék a bizonytalanság körülményei közötti, »maximin elv« szerinti döntéshozatali szabályt. Ezzel
Rawls azt is akarja hangsúlyozni, hogy teljes mértékben tévedés azt hinni, hogy
az »eltérési elvet« (»difference principle«) csak az extrém mértékû jövôre vonatkozó
bizonytalanság (»uncertainty«) körülményei között választanák a felek, (vagy csak
az extrém kockázatkerülô felek választanák). A döntés az »eltérési elvrôl« valóban
a jövôre vonatkozó bizonytalanság körülményei között történik, hisz ez az egyik
funkciója a »tudatlanság fátylának«. Ennek ellenére a »tudatlanság fátyla« alapvetôen nem az extrém bizonytalanságot és kockázatot modellezi, hanem a tisztességesség körülményeit; azzal, hogy egyetlen fél sem rendelkezik egyetlen olyan információval sem, ami ahhoz lenne szükséges, hogy a saját önérdekeinek megfelelôen
tudja manipulálni a helyzetet, vagy olyan elveket javasoljon, fogadtasson el a többiekkel, amelyek aszimmetrikusan neki kedveznének (11.§.) (RAWLS, 1999a.)

13.6.§ AZ IGAZSÁGOSSÁG ELVEINEK ÁTTEKINTÉSE…

O

617

LYAN TÁRSADALOM, AMELY MARADÉKTALANUL ÉRVÉNYESÍTENÉ AZ IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG POLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK IGAZSÁ-

GOSSÁGI ELVEIT, JELENLEG NINCS.

E modellhez talán a skandináv országok állnak
a legközelebb. Náluk mintegy 4-5-szörös a társadalom felsô 20%-a, és alsó 20%-a közötti jövedelmi, vagyoni különbség. (WILKINSON és mtsai, 2009.) A skandináv országokban nem azért érvényesül számos tisztességességi és igazságossági elv, mert „ôk
gazdagok és megengedhetik maguknak”, hanem azért irigylik sokan az ô „jólétüket”,
és azért tartják ôket gazdagoknak, mert viszonylag igazságos és tisztességes társadalmat
hoztak létre, és tartanak fenn. (LUNDBERG és mtsai, 2008.)
Amint azt már kifejtettük: azon országokban, ahol az egy fôre jutó éves GDP meghaladja a 10 ezer USD körüli értéket, a GDP további növekedéstôl további társadalmi jólétnövekedés nem várható. (WILKINSON és mtsai, 2009.) Ez azt is jelenti, hogy egy ilyen,
viszonylag fejlettnek tekinthetô országban, nincs valódi gazdasági korlátja annak, hogy az
adott társadalom úgy döntsön – például a politikai programok létrehozásával, és a politikai
programokra leadott szavazataival, és a tisztességtelen hatalom, és a tisztességtelen politikusok választásokon történô megbuktatásával –, hogy az igazságtalan, tehát tisztességtelen
politikai, gazdasági és társadalmi mûködés helyett, inkább egy, a skandináv országokéhoz
hasonló, lényegesen igazságosabb, tehát tisztességesebb országban szeretne a továbbiakban
élni. (MARMOT, 2015a.) Ennek valódi, érvényes, objektív korlátai, akadályai nincsenek,
mert az önzést, a kapzsiságot, a mohóságot, a pénzsóvárságot, a gátlástalanságot, a szociális érzéketlenséget, valamint a tisztességtelen status quo haszonélvezôinek a tisztességtelen status quóhoz való ragaszkodását nem tekinthetjük valódi objektív, természeti
törvényszerû oknak, determinációnak. (BLYTH, 2015.)
Mint korábban írtuk a természeti csapásokat az különbözteti meg a tisztességtelen
politikai, társadalmi mûködéstôl, hogy az elôbbire nincs ráhatásunk, az utóbbi megváltoztatása pedig kizárólag rajtunk múlik. (WILKINSON és mtsai, 2009.)
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A

Z IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉG POLITIKAI KONCEPCIÓJA ARRA A KÉRDÉSRE KERESI A VÁLASZT, HOGY

milyen módon, és milyen igazságossági
elvekkel szükséges szabályozni az emberek egész életútját befolyásoló társadalmi, gazdasági egyenlôtlenségeket, és azok hatásait? (13.5.§) Ezt, mint korábban bemutattuk
Rawls a Justice as Fairness: A Restatement (2001) címû mûvében így fogalmazta meg:
Ha a társadalmat a szabad és egyenlô polgárok társadalmi együttmûködésének tisztességes
rendszereként tekintjük, akkor mely igazságossági elvek azok, amelyek a legalkalmasabbak
az alapvetô személyes, és politikai szabadságjogok meghatározására, valamint a polgárok
teljes életútjára vonatkozó várható életlehetôségeit, és kilátásait érintô társadalmi és gazdasági egyenlôtlenségek szabályozására? Az elsôdlegesen megoldandó problémát ezek (a polgárok életútjában mutatkozó) egyenlôtlenségek jelentik.
John Rawls: Justice as Fairness: A Restatement (2001, 40. o.)

Ebben a részben az e kérdésre adott választ: az »igazságosság két elvét« (»two principles
of justice«)1 tárgyaljuk. A dolgok megértését könnyíti, ha szem elôtt tartjuk az »eredeti
kiindulási állapot« (»original position«) körülményeit, a »tudatlanság fátyla« (»the veil
of ignorance«) kapcsán mondottakat (11.§; 11.2.§; 11.4.§; 13.5.§), valamint az elôzô
fejezetben az »igazságosság elveinek« vázlatos áttekintésekor leírtakat (13.6.§). Az
»eredeti kiindulási állapot«, mint írtuk egy olyan gondolatkísérlet, amelyet bárki elvégezhet a saját maga számára, vagy akár kis csoportos „szerepjáték” keretei között, amint
képzeletben belehelyezi magát az »eredeti kiindulási állapot« körülményei közé, és a
»tudatlanság fátyla« mögé (11.2–11.4.§). Ez segít elképzelni és megérteni, számos
az »igazságosság elveivel« kapcsolatos érvet és megfontolást.

L

IBERTIES & RIGHTS. Mindenekelôtt egy fontos terminológiai és fogalmi kérdést
kell tisztázni. Zavarba ejtô lehet a »liberties and rights« fordulat, amelyet mi a »szabadságjogok és jogok«, kifejezéssel próbálunk visszaadni. Elsôre értelemzavaró lehet, hogy
tulajdonképpen mi szükség, mindjárt egyszerre két szót is használni a személyes, és politikai
jogok esetében; s hogy valójában mi is pontosan a különbség a »liberties« és a »rights« között. Meglehetôsen sokszor fogunk találkozni a »szabadságjogok és jogok« fordulattal,
amely az angol »liberties and rights« kifejezést próbálja meg visszaadni. Ezért röviden tisztázni szeretnénk, hogy mi is van e mögött a kettôs megfogalmazás mögött.

1

Didaktikai okok miatt az írás egészére vonatkozóan szeretnénk tisztázni, mert elsôre némi értelmezési
zavart okozhat az, hogy az »igazságosság két elve«, valójában nem kettô, hanem három elvbôl áll;
mert az »igazságosság második elve« további két igazságossági elvbôl tevôdik össze. 1.) Az »igazságosság elsô elvét« az ismert, úgynevezett „elsô generációs”, »alapvetô szabadságjogok és jogok«
együttesen fejezik ki. 2.1.) Az »igazságosság második elvének az elsô része«, a »tisztességesen egyenlô
társadalmi esélyek és lehetôségek« elve. 2.2.) Az »igazságosság második elvének a második része«,
az »eltérési elv« (»difference principle«), mint »disztributív igazságossági« elv.
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Tulajdonképpen, a jogok két típusának megkülönböztetésérôl van szó: a »liberty
rights« és a »claim rights«, a jogoknak az a két típusa, amit a »liberties and rights« fordulat takar. A megkülönböztetés Wesley Newcomb Hochfeld (1879–1918) amerikai
jogász Fundamental Legal Conceptions, As Applied in Judicial Reasoning (1917)
munkája alapján terjedt el. (HOHFELD, 1919.)
(i) CLAIM RIGHTS, olyan »követelésszerû jogokat« jelent, amelyek jelentése, valamilyen
másik féllel szembeni követelést, a másik félnek valamilyen kötelességét, kötelezettségét
is magában foglalja, s amely kötelezettség a „jog tulajdonosa” felé áll fenn. A »claim
right«, tehát valamilyen követelésünkre vonatkozó jogunkat jelenti. Például „jogosult
vagyok valamire”. Például jogosult vagyok a nyugdíjra, az egészségügyi ellátásra.
A „jogunk van hozzá, hogy megkapjuk”, a „jár nekünk”, és hasonló megfogalmazásokkal élünk a magyarban, amikor olyan jogainkról beszélünk, amit a »claim right«
fejez ki. A »claim rights« típusú jogokra sok esetben a »claims« (»jogos követelések«),
vagy a »rights« (»jogok«) kifejezésekkel történik utalás (lásd még: 18.6.§).
(ii) »LIBERTY RIGHTS« jelentése – szemben a fenti »claim rights« típusú »követelésjogokkal« – nem implikál semmilyen másik fél felé fennálló követelést. A »liberty
right« azt jelenti, hogy „szabad valamit megtennünk, mert jogunk van ahhoz, hogy
megtegyük”, és „senkinek sincs joga ahhoz, hogy ebben (a gondolatunkban vagy
cselekvésünkben) korlátozzon, vagy akadályozzon minket (mint ahogyan nekünk
sincs jogunk senki mást korlátozni, vagy akadályozni az ilyen [szabadság]jogaiban)”. Ugyanakkor – szemben az elôzô »követelés típusú jogokkal« (»claim
rights«) –, ez a szabadságunk, illetve szabadságjogunk (»liberty rights«) közvetlenül nem jelent semmiféle követelést senkivel szemben – leszámítva az akadályoztatásunk, korlátozásunk tilalmát, amely viszont szimmetrikus, s kölcsönösségen
(»mutuality«), és a »viszonosságon« (»reciprocity«) (5.3.§) alapul.
(iii) A »LIBERTY RIGHTS« ÉS A »CLAIM RIGHTS« EGYMÁS INVERZEI IS: egy adott „A”
személynek akkor szabad valamit megtennie (»liberty right«), ha nincs senki olyan
másik „B” személy, akinek olyan jogos követelése (»claim right«) lenne ô vele, illetve
a »szabadságjogával« (»liberty rights«) szemben, amely »claim rights« alapján „B” jogosan tilthatja meg, hogy „A” éljen az adott »liberty rights« típusú jogával, (illetve
„B” jogosan követelheti, hogy „A” ne éljen a »liberty rights« típusú jogával).
(iv) FREEDOM. A teljesség kedvéért meg kell jegyezzük, hogy létezik még egy gyakran
elôforduló szó a szabadsággal, és az ahhoz fûzôdô szabadságjogokkal (»liberty
rights«) összefüggésben: a »freedom«; amelynek jelentése: »szabadság, függetlenség,
mentesítés«. Ez a szó tágabb értelemben használatos, mint a fenti két kifejezés, például: „szabadon, megkötöttségek nélkül beszél” (»speak with freedom«); vagy „szabadságfok” (»degree of freedom«). Ugyanakkor számos »alapvetô szabadságjogot«
(vagy egyéb szabadságjogot) (»liberty rights«) jelentô kifejezésben végül is a »freedom« szó jelenik meg; például: a »szólásszabadság« (»freedom of speech«), a »sajtószabadság« (»freedom of the press«), a »cselekvési szabadság« (»freedom to do what
one likes«). Roosevelt elnök Four Freedoms Speech beszédében meghatározott
(ROOSEVELT, 1941) (14.7.§), majd az »Atlanti Alapokmányba«, (»Atlanti
Charta«) (1941. augusztus 12.), majd végül az ENSZ Alapokmányába (1945.
június 26.) is bekerült »négy alapjog« (»four freedoms«): 1.) a »szólásszabadság«
(»freedom of speech«); 2.) a »vallás- és vallásgyakorlás szabadsága« (»freedom of
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religion«), valamint 3.) »mentesség a félelemtôl« (»freedom from fear«), és 4.) a
»mentesség a nélkülözéstôl« (»freedom from want«) (14.7.§; 16.§).
A következô részek természetesen sokkal többrôl fognak szólni, mint e két típusú jogról,
ugyanakkor szükségesnek éreztük, hogy tisztázzuk ezek pontos jelentését az esetleges félreértések elkerülése végett, s hogy érthetôvé váljon, hogy miért használjuk mi is »szabadságjogok és jogok« kettôs fordulatot. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában« ugyanis, mindkét típusú jog, minden aspektusában kiemelt jelentôségû, mert
lényegében az »alapvetô szabadságjogok és jogok« (»basic liberties & rights«) fejezik ki
együttesen az »igazságosság elsô elvét« (14.3.§), amely »abszolút lexikális prioritást« élvez
(14.1.§; 14.3.§; 14.8.§; 15.1.§), az »igazságosság második elvéhez tartozó« igazságossági elvekkel szemben – azaz a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« elvével
(13.6.§; 14.2.§), és az »eltérési elvvel« (»difference principle«) szemben (14.1.§; 18.§):
(i) Fontosak azok a dolgok, amiket szabadságunkban áll megtenni (pl. a szólás-, a
vallásgyakorlás-, a lelkiismeret-, a társulás-, a gondolkodás-, és a gondolatok kifejezésének a szabadsága, és a hasonlók).
(ii) Fontos az ezekkel kapcsolatos inverz kapcsolat az egyén és az állam, illetve a közösség viszonylatában; nevezetesen az, hogy az államnak, vagy bármely közösségnek, szervezôdésnek, vagy személynek tilos korlátoznia minket, mindabban,
amit a szabadságunkban áll megtenni.
(iii) Fontos a szabadságjogokkal kapcsolatos másik inverz összefüggés is, nevezetesen,
hogy a mi egyéni szabadságunknak nagyjából ott van a határa, ahol másvalaki
ugyanilyen szabadsága kvázi „összeér” a miénkkel, azaz az azonos szabadságjogokkal rendelkezô polgárok, egyszersmind követeléssel is rendelkeznek egymás
„végtelen” szabadsága, és annak korlátai kapcsán.
(iv) Fontosak azok a dolgok is, amiket »megszolgált jogosultságok« (»earned entitlements«),
»jogos követelések« (»legitimate claims«), és »jogos elvárások, várományok« (»legitimate expectations«) (18.6.§) alapján jogunk van követelni, elvárni, és amire felhatalmazottak (»entitlements«) vagyunk a »társadalmi együttmûködésben való részvétel«
»reciprocitási (viszonossági) és kölcsönösségi elvei« (5.3.§) alapján.
A »szabadságjogok« (»liberties«; »liberty rights«; »freedoms«), és a »követelés típusú
jogok«, jogosultságok« (»claim rights«) kérdései, alapvetô fontosságú lényegi részét jelentik az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« (is), mert ezek
együttesen, egyetlen egységes (al)rendszert alkotva fejezik ki az »igazságosság elsô
elvét«, ezért fontos ezek lényegének pontos megértése. Ezután a – kissé rendhagyó,
terminológiai és értelmezô jellegû – kitérô után visszatérünk az »igazságosság két elvének« a témájához, s rátérünk ezek részleteire.

14.1.§ Az igazságosság elvei – áttekintés

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG POLITIKAI KONCEPCIÓJÁBAN«
AZ IGAZSÁGOSSÁG KÉT ELVE EGYETLEN EGYSÉGES, S EGYMÁSSAL KÖL-

CSÖNHATÁSBAN ÁLLÓ RENDSZERT ALKOT.

(I.)

AZ »IGAZSÁGOSSÁG ELSÔ ELVÉT« az »alapvetô személyes és politikai szabadságjogok és jogok« (»basic liberties & rights«) együttesen, s egymással össze-
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hangolt egységes rendszerben fejezik ki. Az »igazságosság elsô elve« »abszolút
lexikális prioritást« kell élvezzen az »igazságosság második elvével« szemben.
Ebbôl az (is) következik, hogy »alapvetô szabadságjog és jog«, kizárólag csak
másik »alapvetô szabadságjog és jog« érvényesülése, illetve az ide tartozó »alapvetô szabadságjogok és jogok« egymással való összehangolása érdekében csökkenthetôk. Ez a »proviso«, amelyre késôbb visszatérünk (15.1.§).
(II.1.) AZ »IGAZSÁGOSSÁG MÁSODIK ELVÉNEK AZ ELSÔ RÉSZE« a »tisztességesen
egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek elve« (»fair equality of opportunities«)
(14.2.§; 14.§).
(II.2.) AZ »IGAZSÁGOSSÁG MÁSODIK ELVÉNEK A MÁSODIK RÉSZE« pedig a
»disztributív igazságosságra« vonatkozó »eltérési elvet« (»difference principle«)
fogalmazza meg (14.1.§; 14.7–14.10.§§; 18.§).

J

OHN RAWLS A KÖVETKEZÔKÉPPEN FOGALMAZTA MEG AZ »IGAZSÁGOSSÁG

KÉT ELVÉT«

(RAWLS, 1999a, 2001):
AZ IGAZSÁGOSSÁG ELSÔ ELVE2

Minden személynek elidegeníthetetlen joga van az alapvetô szabadságjogok és jogok teljes
mértékben adekvát rendszeréhez, amely rendszer kompatibilis kell legyen mindenki más
szabadságjogainak és jogainak ugyanilyen rendszerével.
John Rawls: Justice as Fairness: A restatement (2001, 42. o.)

AZ IGAZSÁGOSSÁG MÁSODIK ELVE3
A társadalmi és gazdasági egyenlôtlenségek két feltételt kell kielégítsenek:
(i) elôször: ezeket [az egyenlôtlenségeket] ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy az állások,
tisztségek és hivatali pozíciók tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek biztosítása
mellett mindenki elôtt nyitottak legyenek.
(ii) másodszor: a társadalom legkevésbé kedvezô helyzetben lévô tagjai kell élvezzék ezeknek [az egyenlôtlenségeknek] a legnagyobb hasznát (ez az »eltérési elv«).
John Rawls: Justice as Fairness: A restatement (2001, 42. o.)

Az igazságosság két elve mögött egy általánosabb igazságossági elv is meghúzódik, illetôleg ezek az elvek általánosabb módon is megfogalmazhatók:
2

Az igazságosság elsô elve: „Each person has the same indefeasible claim to a fully adequate scheme
of equal basic liberties, which scheme is compatible with the same scheme of liberties for all”.
3
Az igazságosság második elve: „Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first,
they are to be attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity; and second they are to be the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the
difference principle)”.
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Minden társadalmi értéket – szabadságok, jogok, lehetôségek, jövedelem, vagyon és az
önbecsülés társadalmi alapjai – egyenlô módon kell megosztani, hacsak nem kerül mindenki kedvezôbb helyzetbe azáltal, hogy ezek valamelyike, vagy mindegyike egyenlôtlenül
oszlik meg.
Az igazságtalanság, szimplán az olyan egyenlôtlenséget jelenti, amelynek a társadalmi
többlet hasznaiból nem mindenki részesül.
John Rawls: Theory of Justice: Revised Edition (1999a)

Az »igazságosság elvei« elsôdlegesen a »politikai felségterületére« (»the domain of the
political«) (20.3.§), a »társadalom alapvetô struktúrájára« (»basic structure«) (9.§),
annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû politikai, gazdasági és társadalmi
háttérintézményeire« (»background institutions«) (9.§; 16.§), és a »háttérigazságosság
rendszerére« (»background justice«) (9.5–9.6.§§; 18.§) vonatkoznak, amely »alapvetô
struktúra« meghatározza, és szabályozza a társadalmi együttmûködés igazságos, tehát
tisztességes feltételrendszerét – azaz a társadalmi együttmûködésbôl eredô közös terhek,
feladatok, a kötelességek, jogok, valamint a társadalmi együttmûködés során közösen
létrehozott hasznok, lehetôségek, javak, s az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«
(16.§, illetve a »központi jelentôségû capabilityk« (17.§) igazságos, tehát tisztességes
megosztását a társadalmi együttmûködésben résztvevô polgárok között.
Az »igazságosság elsô elve« – amelyet az »alapvetô szabadságjogok és jogok« együttesen fejeznek ki – a társadalmi együttmûködési rendszerének arra az aspektusára vonatkozik, amely meghatározza és garantálja az alapvetô szabadságjogokat és jogokat;
az »igazságosság második elve«, pedig arra az aspektusára, amely meghatározza és
szabályozza a társadalmi, jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségeket, ezeknek a polgárok
egész életére, s teljes életútjára való kihatásait, végkövetkezményeit; és ezek igazságos
tehát tisztességes kezelését.

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG ELSÔ ELVE« lényegében egy listában határozza meg az
»alapvetô szabadságjogokat és jogokat«. Az »igazságosság elsô elvét« ténylegesen
ezek az »alapvetô szabadságjogok és jogok« együttesen, egyetlen, egységes rendszert
alkotva fejezik ki. Az »igazságosság elsô elve« egyéb, önálló definícióval nem rendelkezik. Ezek közül az alapvetô jogok közül – elsô megközelítésben – a legfontosabbak:
(i) a »politikai szabadságjogok« (például az általános szavazati jog, a politikai és közhivatali pozíciók betöltéséhez való jog, a politikai folyamatokban való részvétel joga, a
gyülekezés és az egyesülés szabadsága, és a hasonlók); (ii) a lelkiismeret és a vallásgyakorlás szabadsága; (iii) a szólásszabadság, és a gondolatok kifejezésének, s kifejezési
módjának a szabadsága, valamint; (iv) a személy szabadsága, integritása, (amely magában foglalja a fizikai és lelki bántalmazástól és elnyomástól való szabadság jogát, a
személynek a testi és lelki integritásához és biztonságához való jogát) (v) az önkényes
letartóztatástól és fogva tartástól való szabadság jogát; (vi) a jog és a törvény elôtti
egyenlôséghez, a tisztességes eljáráshoz való jogot; (vii) a jog uralmának és a jogbiztonság elveit; (viii) a személyes tulajdonhoz való jogot.
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Az igazságosság elsô elve azt mondja ki, hogy minden polgár elvitathatatlanul
egyenlô ezen »alapvetô szabadságjogok és jogok«, és e jogok gyakorlása tekintetében.
Fontos itt is leszögezni, hogy az »igazságosság elsô elvéhez« tartozó alapvetô jogok,
attól is alapvetô jogok, hogy (a) »abszolút lexikális prioritást« kell élvezzenek az »igazságosság második elvével« (és bármi más szemponttal) szemben, továbbá (b) ezek az
»alapvetô szabadságjogok és jogok« csak és kizárólag egymás érvényesülése, és egymással való összehangolása érdekében szûkíthetôk és korlátozhatók, más okok, indokok
miatt nem. Ez a »proviso«, amelyre késôbb még visszatérünk (15.1.§).

A

SZEMÉLYES TULAJDON, ÉS TERMELÔESZKÖZÖK TULAJDONÁNAK AZ ELTÉRÔ KEZELÉSE TUDATOS, ÉS MÉLYEN FEKVÔ MORÁLIS OKAI VANNAK.

A tulajdon, és a »személyes tulajdonhoz való jog«, ebben a fenti formában történô
megfogalmazása nem véletlen. Azaz, nem véletlen maradt ki bizonyos tulajdonokhoz,
így például a »laissez-fair« ideológia által oly fontosnak tartott »társadalmi termelôeszközök tulajdonához való jog«; mint ahogyan nem véletlen maradt ki a »szerzôdés szabadságának a joga« – Rawls »alapvetô szabadságjogokra és jogokra« vonatkozó listájából, azaz az »igazságosság elsô elvébôl«.
Ez összefüggésben áll azzal, hogy az »igazságosság elsô elvét« együttesen definiáló, és
kifejezô »alapvetô szabadságjogok és jogok« kizárólagosan csakis egymás érvényesülése,
vagy egymással való összehangolása érdekében korlátozhatók, viszont valóban korlátozhatják is egymást. A »társadalmi termelôeszközök tulajdonához való jog«, vagy a »szerzôdések szabadságának« a megfontolt, szándékos és tudatos kihagyása – az »abszolút lexikális
prioritású«, »alapvetô szabadságjogok és jogok« közül – azt jelenti, hogy a »szerzôdések
szabadsága«, vagy a »termelô eszközök tulajdonjoga«, amelyek egyébként elsôdlegesen gazdasági típusú jogok (azaz nem személyes »alapjogok«), Rawls határozott álláspontja szerint
nem kerülhetnek be abba az alapjogi körbe, amelyen belül lévô »alapvetô szabadságjogok
és jogok« egymás által, egymás érdekében korlátozhatók. (RAWLS, 1999a.) Még
egyszerûbben: »személyes szabadságjogok és jogok« gazdasági érdekekkel összefüggô fontos
jogok miatt nem korlátozhatók az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában« – azaz az ember, mint olyan, semmilyen körülmények között nem rendelhetô alá a
pénz szempontjainak, illetve a gazdasági érdekeknek. (RAWLS, 1999a.)
Ennek oka az a – »reciprocitási elvvel« (5.3.§) összefüggô – Kanti alapelv, hogy senkinek sincs joga ahhoz, hogy mást eszközként kezeljen saját céljai elérésének, saját magánérdekeinek elômozdítása, érvényesítése érdekében. (RAWLS, 1999a, 1999f; KANT,
1797.) Ez úgy függ össze a »reciprocitás elvével«, hogy nyilvánvalóan senki sem szeretné
azt, ha más, pusztán csak eszközként kezelné ôt a saját céljai elérése érdekében, s ebbôl
eredôen – a »reciprocitás (viszonosság) elve« alapján szimmetrikusan kötelezettséget, jelent
–, hogy senki se bánjon úgy mással, ahogy ô sem szeretné, ha mások vele bánnának. Azaz,
ha valaki nem tartja elfogadhatónak (mert nem is elfogadható), hogy mások eszközként
kezeljék, akkor ô se próbáljon meg másokat eszközként kezelni. (RAWLS, 1989g.)
Igen mélyen fekvô morális elvekre vezethetô vissza a különbségtétel a »személyes
tulajdonhoz való alapjog« versus a »termelôeszközök tulajdonára vonatkozó nem alapjog« között. A »személyes tulajdonhoz való jog« alapjog, és a személyhez, a személy
emberi méltóságához, integritásához, önbecsüléséhez, identitásához, személyes biz-
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tonságához, és hasonló értékekhez kötôdik. Ezzel szemben a »társadalmi termelôeszközök tulajdonjoga« a gazdasági érdekekhez kötôdik.4 Csakhogy miután olyan, hogy
„a gazdaság” – mint megszemélyesülô entitás – nem létezik; mindig, minden esetben
egyes személyek magánjellegû gazdasági érdekeirôl van szó olyankor, amikor egyesek
„a gazdaság érdekeirôl” beszélnek. (MIROWSKI, 2014.)
A félreértések elkerülése végett rögzíteni akarjuk, hogy az ilyen kifejezetten magánjellegû gazdasági érdekek jogosak – csak épp nem abszolutizálhatók, továbbá nem helyezhetôk a személyhez fûzôdô »alapvetô szabadságjogok és jogok« közé, fölé, vagy elé, s
nem kerülhetnek bele abba a csoportba, amelyben az ott lévô alapjogok egymás érdekében
korlátozhatók. Ez kifejezi azt is, hogy a pénz és a gazdaság, mint olyan, soha, semmilyen
körülmények között nem lehet fontosabb az embernél, mint olyannál. Természetes, hogy
minden egyes személynek vannak és lehetnek is, ilyen gazdasági jellegû, és egyéb magánérdekei, és ehhez fûzôdô jogos elvárásai, követelései és jogai, azonban erre is vonatkozik a jogegyenlôség elve, s ebbôl eredôen senkinek, semmilyen alapon sem megengedett,
hogy a saját magánjellegû gazdasági érdekeit aszimmetrikusan mások fölé helyezze –,
így még azoknak sincs erre semmilyen morális felhatalmazásuk és joguk, akik félrevezetô
módon nem a saját magánérdekeikrôl beszélnek, hanem „a gazdaság” érdekeit emlegetik,
miközben valójában a saját maguk üzleti jellegû magánérdekeit próbálják elômozdítani,
és aszimmetrikusan mások személye fölé, és mások jogos érdekei elé helyezni.
Ezek, a minden esetben magánjellegû gazdasági érdekek senki másnak a szigorúan
egyenlô, és »elidegeníthetetlen és elvitathatatlan« (»inalienable & indefeasible«) »alapvetô szabadságjogait és jogait« nem sérthetik, nem korlátozhatják – még „a gazdaságra”,
(mint megszemélyesülô entitásra) való hivatkozással sem. Ne feledjük azt sem, hogy
az a »szélsôséges« (»unreasonable«), aki a másokkal való viszonyaiban a saját maga
számára egyoldalúan kedvezô aszimmetriára törekszik, akár mások jogos érdekeinek,
jogainak és szabadságának a megtagadása, és megsértése árán is.
Mindezek miatt, a gazdasági érdekek, és a »gazdasági jellegû jogok«, azaz egyes személyek magánjellegû gazdasági érdekeinek elômozdítása érdekében, egyetlen egy másik
személy, illetve polgár »személyes szabadságjogai és jogai« nem korlátozhatók. Ezek a
gazdasági érdekekhez fûzôdô jogok is fontos jogok, de egyáltalán nem »alapvetô szabadságjogok és jogok«; azaz annyira már egyáltalán nem lehetnek fontosak, hogy az »alapvetô
szabadságjogok és jogok« közé belekeveredve, a személy »alapvetô jogai« korlátozásának
indokául szolgálhassanak; s végképp nem válhatnak mindenek felett álló, netán abszolutizálható jogokká (ellentétben például a laissez-fair ideológiák mondásaival). Például,

4

Érdekességképp meg kell jegyezzük, hogy már az Ószövetségben, például A földtulajdon törvényében
(Mózes III. 25.23–34) is megjelenik az igen éles és fontos különbségtétel a személyes tulajdon, és a
„társadalmi termelôeszközök” tulajdona között. A földtulajdon törvényében (Mózes III. 25.23–34)
Isten kijelenti, hogy „a földet senki se adja el véglegesen, mert enyém a föld, ti csak jövevények és
zsellérek vagytok nálam. Ezért a birtokotokban lévô egész földön tegyétek visszaválthatóvá a földet”
(Mózes III. 25.23–24). Látható, hogy a személyes tulajdon, és a termelôeszközök (és a föld) tulajdonának éles megkülönböztetése egyáltalán nem egy újkeletû gondolat. Régóta jelen van az emberiség
kultúrájában az a felismerés, hogy a föld és a termelési eszközök tulajdonjogának a nem megfelelô
kezelése, veszélyes a közösség egészére nézve.
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senki sem köthet érvényes szerzôdést arra, hogy eladja saját magát (vagy mást) rabszolgának. A személy »személyes integritása«, szabadsága »alapvetô jog«, míg a »szerzôdés
szabadságával« és betartatásával kapcsolatos »gazdasági jellegû jogok« viszont, bármily
fontosak, nem tartoznak az »alapvetô szabadságjogok és jogok« körébe, s így semmiképp
sem kaphatnak olyan (vagy nagyobb) prioritást, mint az »alapvetô jogok«. Vannak elméletek, amelyek a szerzôdések szabadságának ezt a fajta korlátozását vitatják vagy tagadják,
például a laissez-fair ideológiák, vagy egyes libertariánus elméletek.
Azért is kell ezt a kérdést egyszer s mindenkorra rögzíteni, mert számos társadalmi
kár, emberi tragédia, továbbá zavaros, kártékony, és alapvetôen igazságtalan, tehát
tisztességtelen közpolitikai intézkedés származik abból, ahogyan egyesek tudatlanságból, vagy valamely nem legitim motivációból, netán a neoliberális gazdaságpolitikai tantételek és ideológia (8.§) jegyében egybemossák, vagy megpróbálják egybemosni az
egyéni és személyes »szabadságjogok és jogok«, valamint a gazdasági jellegû jogok, és
a »gazdasági liberalizmus« kérdéseit; úgy mintha ezek azonos prioritású, és súlyú jogok
és elvek lennének, miközben a »reciprocitás (viszonosság) elve« (5.3.§), mint az elsô
számú erkölcsi parancsolat, valamint az igazságosság, tehát tisztességesség elvei és normái alapján, ezek soha sem lehetnek azonos súlyúak, mert a gazdasági érdekeknek és
a pénznek, mint olyannak az ember fölé helyezéséhez vezetnek. (TORNIELLI és mtsai,
2015.) A »termelôeszközök tulajdonának«, vagy a »szerzôdések jogának«, mint alapvetôen gazdasági érdekkel összefüggô jogoknak az alapjoggá emelése, vagy e jogok túldimenzionálása, és „túlpriorizálása” ugyanis hosszabb távon a szabadság, és a »szabad
emberhez méltó demokrácia« aláásásához és felszámolásához vezethet, a túlzott vagyoni
koncentráció kialakulásán, majd ennek túlzott hatalmi koncentrációvá alakításán keresztül. (ALPEROVITZ, 2005; SUNSTEIN, 2004; RAWLS, 2001.)
Ennek fényében érdemes elgondolkodni a – bármilyen színû – „nemzeti burzsoázia
megteremtése”, mint társadalmi cél érvényességén, létjogosultságán is – különösen egy
olyan országban, ahol a teljes éves GDP-növekedés közel 30%-ának megfelelô összeggel
gyarapszik évente a társadalom 0,001%-át kitevô 100 leggazdagabb vagyona (8.5.§).
A tapasztalat az, hogy az elmúlt harminc évben, amióta a leszivárgási elmélet
(»trickle-down economics«; trickle-down-theory«; »supply-side economics«) (8.4.§) erôre kapott, a világon még soha, semmilyen felsô rétegtôl, soha, semmilyen gazdagság nem
szivárgott le sehova, egyszer sem; viszont a szélesebb középosztály és alsó osztály elszegényedése, lecsúszása megtörtént az összes olyan helyen, ahol kicsit is elhitték, hogy
érdemes egy szûk gazdag réteget, azért felhizlalni, mert attól majd beindulnak a befektetések, és ezt követôen a gazdagság majd jól leszivárog a társadalom alsóbb rétegeihez (8.4.§). Az elmúlt harminc évben a gazdagság kizárólag felfelé szivárgott a világban a beígért lefelé szivárgás helyett.5 De ezt, ezen a helyen nem részletezzük most
tovább, utalunk a 8.§ fejezetben írtakra.

5

Lásd például STIGLITZ, 2013; STIGLITZ, 2015a; SANDERS, 2015; FOROOHAR, 2016a; FERENC PÁPA, 2013; BLYTH, 2015; SCHRECKER és mtsai, 2015; Tornielli és mtsai, 2015; Weeks,
2014; Piketty, 2016; Mirowski, 2014, és mtsai, 2015; LORD SKIDELSKY, 2010; QUIGGIN,
2010; SAYER, 2016; SCHUI, 2014; DORLING, 2015; JACOBS, 2015; LANSLEY, 2012.
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A

Z »IGAZSÁGOSSÁG MÁSODIK ELVE«, AZAZ a »tisztességesen egyenlô esélyû
lehetôségek« (»fair equality of opportunities«) (14.2.§) és a »disztributív igazságosság« elve, az »eltérési elv« (»difference principle«) (18.§) – elsô megközelítésben –
a társadalmi elônyök, a társadalmi esélyek és lehetôségek, a jövedelem és a vagyon,
valamint az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (»primary social goods«) (16.§),
illetve a »központi jelentôségû capabilityk« (17.§) igazságos, tehát tisztességes megosztását szabályozza a polgárok egész életére, teljes életútjára kiható elfogadhatatlan
társadalmi egyenlôtlenségek kivédése, illetve kiegyenlítése szempontjából.
Ehhez kapcsolódóan az »igazságosság második elve« végsô soron meghatározza a »társadalom alapvetô struktúrájához« (9.§) tartozó, »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû intézményeket«, a »háttérigazságosság rendszerét« (»background justice«) (9.6.§)
és ezek mûködését. Ezen »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« (tipikusan az oktatás, és a társadalmi biztosítások), és a »háttérigazságosság rendszere« teszik igazságossá, tehát tisztességessé, és elfogadhatóvá a társadalom tagjai számára
a szükségképp kialakuló, »elfogadható társadalmi egyenlôtlenségeket«, illetve a hatalom, a
hatalmi és hivatali pozíciók, és a felelôsségek megoszlásának a szükségszerû egyenlôtlenségeit. Másrészt, ezen alapintézmények, és a »háttérigazságosság rendszere« védi ki, illetve
egyenlíti ki a »nem elfogadható társadalmi egyenlôtlenségeket« – mégpedig a társadalmi
igazságossági problémák igazságos, tehát tisztességes kezelése, és az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak« (16.§) minden egyes polgár számára történô biztosítása révén.
Míg a jövedelem és a vagyon megoszlása nem kell, hogy mindenáron egyenlô legyen
– mindaddig, amíg teljesül az az »eltérési elv« szerinti feltétel (18.§), hogy az egyenlôtlenség kialakulásának a megengedésébôl származó társadalmi többlethasznok, a legnagyobb mértékben a társadalom legkedvezôtlenebb helyzetben lévô tagjainak a helyzetén javítsanak –, addig a hatalmi és hivatali pozíciók, és a karrierpályák mindenki
számára egyenlô módon nyitottak kell legyenek (»careers open to talents«; »fair equality
opportunities«) (14.2.§).
Az »igazságosság második elve« lényegében kiköti, hogy minden egyes polgárnak
»tisztességesen egyenlô esélye és lehetôsége« kell, hogy legyen minden hatalmi, hivatali
és egyéb pozíció betöltéséhez; másrészt, e megkötés keretei között a »háttérintézményeken«, és a »háttérigazságosságon« keresztül úgy rendezi el és szabályozza a társadalmi, jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségeket, hogy abból minden egyes polgárnak
haszna származzék, és a legnagyobb mértékben mindig a »legkevésbé kedvezô helyzetben lévô polgárok« helyzete javuljon, bárkik is legyenek ôk.6
6

Az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójának« az ilyen kitételei,
soha sem konkrét névvel nevesíthetô személyekre vonatkoznak, hanem a mindenkori legkevésbé kedvezô helyzetben lévô polgárokra (»least advantaged groups«) – bárkik is legyenek ôk személy szerint
(és vallásuk, bôrszínük, etnikumuk, politikai nézeteik, nemük és a hasonló megkülönböztetésre alkalmas, irreleváns jellemzôik szerint). Ez a rendszer az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézmények« mûködésén, és a »háttérigazságosság rendszerének« mûködésén, valamint az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« tisztességesen elegendô küszöbszint feletti biztosításán (16.§) keresztül, egy társadalmi szintû mûködés révén biztosítja az igazságosság mint tisztességesség érvényesülését; s nem például konkrét, nevesíthetô személyek azonosításával, és
személyes rászorultság, vagy egyéb alapon történô segélyezésével. Gondoljunk például egy igazságos,
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Az »igazságosság második elvének« az érvényesüléséhez szükség van többek között
a tisztességesen egyenlô hozzáférésû tehetséggondozási, oktatási és felsôoktatási rendszerre, valamint az alapvetô társadalmi biztosítási és biztonsági rendszerekre (egészség,
rokkantság, baleset, munkanélküliség, nyugdíj). Ezek, mind azok közé az »elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« (9.§) közé tartoznak, amelyek
a társadalom minden egyes tagja »teljes körû normál funkcionálóképességének« (14.5.§;
16–17.§§) a lehetô legmagasabb szintû kibontakoztatásához, egész életútján át tartó
fejlesztéséhez, megôrzéséhez, szükség esetén helyreállításához szükséges »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« (16.§) kell, hogy biztosítsák – mégpedig minden egyes polgár
számára, s egy »tisztességesen elegendô küszöbszint« feletti mértékben.

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG KÉT ELVE«, ILLETVE AZ EZEKBÔL LEÁGAZÓ ÉRTÉKEK,

ELVEK EGYETLEN, EGYSÉGES ÉS KOMPLEX RENDSZERT ALKOTNAK. Mint
minden komplex rendszerben, itt is érvényes az, hogy az egész minôségileg is más,
mint az egyes részek összege. Ez itt úgy értendô, hogy ezeknek az igazságossági elveknek a társadalom, és a benne élô polgárok életére, teljes életútjára gyakorolt hatását,
végkövetkezményeit (»outcomes«) ezek az elvek, s ezeknek a rendszerszerû kölcsönhatásai, és együttmûködése határozza meg. Ezt az együttes hatást nagymértékben meghatározza az is, hogy ezen »igazságossági elvek« között milyen »prioritásokat«, és »prioritási és priorálási rendet« állítunk fel és érvényesítünk.
Az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) koncepciója«, és az »igazságosság elveinek« meghatározásakor a demokratikus társadalmak kultúrájában mélyen
gyökerezô, és legszélesebb körben ismert és elfogadott, és a túlnyomó többség legbelsô
meggyôzôdéseivel (»considered convictions«) (12.2.§) egybevágó »egyenlô szabadság,
szabadságjogok eszméjébôl«, és a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« eszméjébôl indulunk ki – amelyek önmagukban is igen jelentôs »disztributív igazságossági«
hatással bírnak, külön dedikált »disztributív igazságossági« elvek nélkül is. Ezt követôen, ehhez képest határozzuk meg, hogy e »szabadságjogok, jogok, esélyek és lehetôségek« maradéktalan érvényesülését követôen, még milyen további »disztributív (megosztási) igazságossági« szabályokra van szükség a társadalmi együttmûködés generációkon
át, tartósan fennmaradó igazságos, tehát tisztességes együttmûködési rendszerének a

tehát tisztességes, s »ténylegesen progresszív adórendszerre«, amely alkalmas módon finanszírozza
a »szükségletek szerint azonos hozzáféréssel és eléréssel« (»equal access to equal needs« & »unequal
access to unequal needs«) mûködô »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeket« (pl. oktatást, társadalmi egészségbiztosítást, s a többi társadalmi biztosítást), és ezeken keresztül »tisztességesen elegendô küszöbszint felett« (16–17.§§) biztosítja minden egyes polgár számára az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« (16.§), s köztük az »önbecsülés, az emberi
méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeit«. Egy ilyen rendszert automatikusan, a
mindenkori »legkevésbé kedvezô helyzetben lévô csoport« tagjai fogják a legnagyobb mértékben
igénybe venni. Nem véletlen, hogy az összes igazságtalan, tehát tisztességtelen rezsim, ezeknek az
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeknek« az alkalmas mûködésfinanszírozását kezdi el mindig megvágni, és az alkalmatlan szintre csökkenteni – például a különbözô
megszorítási, megtakarítási (austerity)-programok végigerôszakolásával (8.§; 8.4.§). E kérdéskörre
a késôbbiekben még visszatérünk (16.6–16.9.§§; 17.§; 18.§).
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biztosításához, s a még fennmaradó »nem elfogadható egyenlôtlenségek« eliminálásához
– azaz az »elfogadható egyenlôtlenségeknek« az »eltérési elv« szerinti keretek között tartásához (1.8.§; 13.1.§; 13.5.§; 14.2.§; 16.4.§; 18.5.§; 18.8.§).
Ismételten rögzítjük: a »disztributív igazságosság« nem a mások által elôállított dolgok magunk közti szétosztását (»allokáció«); hanem a mi általunk közösen létrehozott
dolgok mi köztünk történô igazságos, tehát tisztességes megosztásának az elveit rögzíti
(»disztribúció«). Sôt, valójában a társadalmi együttmûködés terheinek, áldozatvállalásainak, feladatainak, és az együttmûködés során létrejövô lehetôségek, hasznok, és
egyéb jó dolgok »igazságos mint tisztességes megosztásának« a kontextusában értelmezendô ez az elv (is). Ezt az »igazságosságot, mint tisztességességet« együttesen, egymással kölcsönhatásban, és egyetlen egységes rendszerként határozzák meg az »igazságosság elvei«. E szempontból nemcsak az »igazságosság elvei«, nemcsak ezek együttes
kölcsönhatásai, hanem az együttes kölcsönhatásaik érvényesülési módját meghatározó
prioritási szabályok is fontosak.

P

RIORITÁSI SZABÁLYOK az »igazságosság elvei« között – az »igazságosság mint
tisztességesség politikai koncepciójában«:
(i) AZ »IGAZSÁGOSSÁG ELSÔ ELVE« (a »valódi értékkel bíró« »tisztességesen egyenlô« »alapvetô szabadságjogok és jogok« által együttesen kifejezett »igazságossági elv«)
abszolút, és »lexikális prioritást« élvez az »igazságosság második elvével« szemben.
Eszerint, az »igazságosság második elvének« érvényesítésére csak azt követôen kerülhet sor, ha az »igazságosság elsô elve« már maradéktalanul érvényesült; illetôleg
az »igazságosság második elvének« érvényesítése érdekében soha, semmilyen körülmények között nem szabad az »igazságosság elsô elvének« érvényesülését csorbítani,
korlátozni (ellentétben például, a volt államszocialista rendszerekkel).
(ii) AZ »IGAZSÁGOSSÁG MÁSODIK ELVÉNEK AZ ELSÔ RÉSZE«, amely a »tisztességesen egyenlô esélyekre és lehetôségekre« vonatkozik »abszolút lexikális prioritást« élvez,
az »igazságosság második elvének második részével« az »eltérési elvvel« (»difference
principle«) szemben.
(iii) AZ »IGAZSÁGOSSÁG ELSÔ ELVÉNEK« ABSZOLÚT, ÉS »LEXIKÁLIS PRIORITÁSA« azt is jelenti, hogy minden olyan »alapvetô szabadságjog és jog«, amely
ide tartozik (14.3.§), csak másik, e listán szereplô »alapvetô szabadságjog és jog«
érdekében korlátozható, más indokból nem. Ez a »proviso«, amelyre még visszatérünk (15.1.§) Az, hogy a listán szereplô »alapvetô szabadságjogok és jogok«
egymás érvényesülése érdekében korlátozhatók, alapvetôen csak ezen »alapjogok«
összhangjának a megteremtését, s az egymás közötti esetleges ellentmondások feloldását szolgálja. Ugyanakkor, ezek egyike sem abszolutizálható, és nem kaphat
túlzott elsôbbséget a többihez képest.
Az »igazságosság elvei« közötti »lexikális prioritási rend« úgy értendô, hogy amikor
egy adott esetre, problémára alkalmazzuk az »igazságosság elveit«, akkor elsôként azt
biztosítjuk, hogy a »lexikális prioritási rendben« elöl lévô elvek elsôbbséget élvezzenek,
majd a prioritásban hátrébb lévô elvek érvényesülésének a vizsgálatakor azt feltételezzük, hogy az elsôbbségi elvek már maradéktalanul érvényesültek, és ehhez képest vizsgáljuk, hogy milyen formában kell alkalmazni ezt a prioritásban hátrébb lévô elvet.
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A „maradéktalan érvényesülés” itt fontos lényegi tartalommal bír, egy szigorú, »lexikális
prioritási rendre« utal. A »lexikális prioritási rend« lényege, hogy a prioritási sorrendben
az elsô dolognak, elôször maradéktalanul teljesülnie kell, mielôtt a prioritásban utána lévô
dologhoz „nekikezdünk”, majd ennek is maradéktalanul teljesülnie kell, mielôtt az utána
következôhöz nekikezdünk. Az „lexikális” jelzô, a lexikonokra utal. A lexikonoknál, szótáraknál is az A betûs szócikkeket követô B betûs szócikkek, csak azt követôen kezdôdnek,
hogy elôttük már az összes A betûs szócikkek bekerültek a lexikonba, illetve szótárba, a
C betûs szócikkek pedig kizárólag csak az A és a B betûs szócikkek után következhetnek.
Ennek analógiájára kell elképzelni az igazságossági elvek »lexikális prioritási rendjét« is.
Ezt azért fontos kiemelni, mert önmagában az, hogy az igazságosság elsô elve (szabadságok, jogok), és második elvének elsô része (lehetôségek), és második része (eltérési
elv, disztributív igazságosság) ezen sorrendje, egyben prioritási sorrend is, éppen úgyis
értelmezhetô lenne, hogy „mindháromból veszünk egy kicsit, csak amelyik prioritásban
elôrébb áll, abból többet veszünk”.
Emellett a »lexikális prioritási rend« kizárja az »átváltási viszony« (»trade off«) lehetôségét is. Itt, a »lexikális prioritás« miatt, nem lehet szó arról, hogy például „egy kis
szabadságot” átváltunk, becserélünk „egy kis esélyegyenlôségre”, vagy „egy kis elosztási
igazságosságra”. Emellett, nem mind a három igazságossági elvvel kezdünk el egyszerre
foglalkozni, eltérô súlyokkal és jelentôségtulajdonítással. Ehelyett, elsôként az »igazságosság elsô elvének« (»alapvetô szabadságjogok és jogok«) a maradéktalan teljesülését,
majd ezt követôen az igazságosság második elvének elsô részének (»tisztességesen egyenlô
társadalmi esélyek és lehetôségek«) maradéktalan teljesülését – s ezek saját szuverén
»disztributív igazságossági hatásainak« az érvényesülését – követôen vizsgáljuk a szûkebb
értelemben vett »disztributív igazságossági elvet« (»difference principle«), azaz az »igazságosság második elvének a második részét«. Az »eltérési elvet« (»difference principle«),
mint a »disztribúciós igazságosság elvét«, tehát nem önmagában vizsgáljuk, hanem azoknak »háttérintézményeknek«, és annak a »háttérigazságossági rendszernek« a keretei között, amelyek már biztosították a »tisztességesen egyenlô«, és »valós értékkel bíró« »alapvetô szabadságelveket és jogokat«, valamint a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyeket
és lehetôségeket« minden egyes polgár számára.
Az igazságosság e két prioritásban elöl lévô elvének is jelentôs »disztributív igazságossági« hatása van, ezért a tulajdonképpeni szûkebben vett, dedikált »disztributív igazságossági elv«, azaz az »eltérési elv« szempontjából azt vizsgáljuk, hogy fennmaradt-e még olyan
»disztributív igazságtalanság«, amelyet a fenti két, prioritásban elôrébb lévô »igazságossági
elv« maradéktalan érvényesülését követôen, még további, kifejezetten e célra megfogalmazott »disztributív igazságossági elv« bevezetésével kell kezelni. Ezt a „még fennmaradó”
igazságtalanságot ebben az írásban, néhol »reziduális igazságtalanságnak« is fogjuk nevezni.
A „reziduális” jelzô itt a „még fennmaradó” igazságtalanságra utal. Fontos felfigyelni arra,
hogy az »eltérési elv« nem egyedül akarja megoldani az összes »disztributív igazságossági«
problémát, hanem a többi, prioritásban ôt megelôzô, és már maradéktalanul érvényesített,
és jelentôs önálló disztributív igazságossági hatásokkal bíró igazságossági elvvel
együttmûködve, velük egységes rendszerben; s így az »eltérési elv«, csak a még fennmaradó
»reziduális disztributív igazságossági« problémák kezelésére szolgál. Ebbôl eredôen, az
»eltérési elv« egyedül, önmagában, a többi igazságossági elv nélkül, rendszerszerû összefüggéseibôl kiemelve, egyáltalán nem értelmezhetô és nem értékelhetô.
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»LEXIKÁLIS PRIORITÁSI REND« KIZÁRJA ÉS TILTJA AZ »IGAZSÁGOSSÁG ELSÔ
ELVE«, ÉS AZ »IGAZSÁGOSSÁG MÁSODIK ELVE« KÖZÖTTI „TRADE-OFF ”,

AZAZ ÁTVÁLTÁSVISZONY LEHETÔSÉGÉT, ILLETVE GYAKORLATÁT;

hisz az »igazságosság második elvéhez« tartozó dolgok elômozdítása érdekében tilos csorbítani az
»igazságosság elsô elvéhez« tartozó »alapvetô szabadságjogokat és jogokat«. Ennek fontos
következménye az is, hogy például az »igazságosság elsô elvében« foglalt »alapvetô szabadságjogok és jogok« megsértése, csorbítása, korlátozása, redukálása nem igazolható és nem
kompenzálható azzal, hogy ezen az áron nagyobb »elosztási igazságosságot«, nagyobb
egyenlôséget, vagy több »társadalmi esélyt és lehetôséget« lehet realizálni; mint ahogyan
az sem igazolható, hogy nagyobb társadalmi, vagy gazdasági hasznokat, vagy nagyobb
állami-kormányzati, gazdasági hatékonyságot, vagy nagyobb biztonságot és hasonlókat
lehetne – állítólag – realizálni.
Így például, egy olyan oktatáspolitikának nincs morális létjogosultsága, amelynek
alakítói azt hiszik el maguknak, és azt próbálják meg elhitetni másokkal, hogy ôk, ellentétben mindenki mással, olyan „szuperhumán”, »mindent tudó« (»omniscient«), és
»mindenható« (»omnipotent«), jövôbe látó, és egyéb képességekkel rendelkeznek, hogy
ôk 50-60 évre, elfogadható hibahatáron belül, elôre látják a technológia, az ipar és a
gazdaság fejlôdését, az ennek következtében létrejövô és eltûnô iparágak alakulását,
és ebbôl eredôen „ôk jobban tudják mindenki másnál”, hogy mit tanuljanak mások
gyermekei, ahelyett, amit képességeik, tehetségük, ambícióik, és érdeklôdésük alapján
tanulni szeretnének. Valójában morálisan legitim és érvényes módon nem írható elô a
„gazdaság és a munkaerôpiac érdekeire” hivatkozva a mások gyermekei számára, hogy
azok milyen pályát válasszanak, és mit tanuljanak, ahelyett, amit választani szeretnének,
és amit tanulni szeretnének; de olyan tudás nem is létezik, amely alapján ezt bárki érvényesen és felelôsen el tudná dönteni az érintettek helyett. Legfeljebb az ügyek iránti
alázat hiánya, a »hályogkovács bátorsága«, és a mások sorsával kapcsolatos „kibicnek
semmi sem drága” típusú, felelôtlen „bátorság” létezik e téren a – központi tervgazdálkodási és központi tervutasításos államszocialista paradigma szerint mûködô – „Nagy
Központi Munkaerôpiaci Tervezô” részérôl; s szó sincs mindentudásról, vagy jövôbelátó
képességekrôl. (BARR, 2001, és mtsai, 2005, 2011.)
További fontos következmény, hogy a társadalom egyetlen egy tagjának az élete,
életpályája, jólléte, sorsa sem rendelhetô alá a GDP-ben mért gazdasági növekedés
szempontjainak – bármit is jelentsenek ezek (8.§). Ebbôl eredôen az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) minden egyes polgár számára történô »tisztességesen
elegendô küszöbszint« feletti biztosítását, s az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi
igazságossági alapintézmények« tisztességes mûködtetését, és alkalmas mûködésfinanszírozását – azaz különösen az oktatás, és a társadalmi biztosítási rendszerek mûködését
(egészség, baleset, rokkantság, munkanélküliség, idôskori nyugdíj), illetve az »önbecsülés társadalmi alapjainak« a biztosítását – tilos a GDP-ben mért növekedés szempontjainak alárendelni. Ez az egyik elsôdleges »stabilitási követelmény« is egyben
(20.2.§). Ennek alapvetô oka, hogy »nem az ember van a gazdaságért, hanem a gazdaság van az emberért«. A kapzsiság maradéktalan kielégítése nélkül még lehet jól
élni, de például alkalmatlanul ellátott súlyos betegséggel már nem.
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ÉG EGY FONTOS KÖZPOLITIKAI JELENTÔSÉGE VAN ANNAK, HOGY AZ
»IGAZSÁGOSSÁG ELVEI« KÖZÖTTI »LEXIKÁLIS PRIORITÁSI SZABÁLYOK«
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM ÉRTELMEZHETÔK AFFÉLE »ÁTVÁLTÁSI VISZONYKÉNT« (»TRADE-OFF«), mint ahogyan nincs is, és nem is lehet köztük
semmilyen »átváltási viszony«. Az igazságosság egyes elvei nem egymás helyett, nem
egymás helyettesítéseként érvényesítendôk; s nem adhatók össze, nem vonhatók ki egymásból és nem válthatók át egymásba (»incommensurability«).
Ellentétben az elsôre tetszetôs – és a klasszikus közgazdasági gondolkodásban jelenlévô – »átváltási viszonyt« (»trade-off«) feltételezô szemlélettel; e területen egyáltalán
nem arról van szó, hogy választani lehetne, vagy kellene a „nagyobb szabadság, de
nem igazságos, tehát nem tisztességes társadalmi viszonyok és jóléti körülmények” versus
a „kisebb szabadság, de nagyobb jólét, és a tisztességesen egyenlô életlehetôségek között”.
Nincs átváltási kényszer, és átváltási viszony a szabadság, és az igazságosság mint
tisztességesség között; vagy az igazságosság mint tisztességesség versus a hatékonyság
között (»equity-efficiency trade-off«), bármily tetszetôsen, és „tudományosan” is hangozzék ez elsôre (9.6.§; 16.5.§; 17.1.§; 18.1–18.3.§§; 18.9.§; 20.2.§). (RAWLS,
1999a; SEN, 2009; NUSSBAUM, 2011.)
Ennek egyik mélyen fekvô oka, hogy a »jó mint helyes és tisztességes« (»right & reasonable«) minden körülmények között abszolút prioritást kell élvezzen a »jó mint racionális« (mert például hatékony) (»good & rational«) felett (»the priority of the right
over the good«) (5.4.§; 23.6.§) (RAWLS, 1999a, 1999d), ami egyáltalán nem a racionalitás és a hatékonyság „számûzését” jelenti, hanem azt, hogy minden egyes megoldandó probléma esetén az összes elméletileg lehetséges »racionális és hatékony alternatíva« közül, elsôként is ki kell zárni az összes olyat, amely racionálisnak ugyan
racionális, hatékonynak ugyan hatékony, csak éppen nem tisztességes és nem igazságos.
Ezt követôen még számos olyan alternatívánk marad, amely nemcsak racionális és hatékony, de még igazságos, tehát tisztességes is. Ezek közül kell kiválasztani azt, amely
»jó, mert igazságos, tehát tisztességes«, plusz »jó, mert racionális és hatékony«. (RAWLS,
1999a, 2001; SEN, 2002.)
Ugyanennek a mélyen fekvô, de technikai jellegû oka az, hogy egymással össze nem
mérhetô (»incommensurability«), azaz össze nem vonható, ki nem vonható tételek egymásra való átváltása nem is lehetséges. (SEN, 2002.) Ezenfelül, az ilyen »átváltási
viszonyt« feltételezô szemlélet implicit módon azt állítja, és abból a mögöttes elôfeltételezésbôl indul ki, mintha egy olyan sajátos zéró végösszegû játszmahelyzetben lennénk,
amelyben az igazságosságot, tehát tisztességességet, kizárólag csak a racionalitás, és a
hatékonyság rovására lehetne növelni és fordítva: (a) csak az lehetne hatékony és racionális, ami igazságtalan, tehát tisztességtelen, (b) s csak az lehetne igazságos, tehát
tisztességes, ami irracionális és hatékonytalan. Ez az igazolatlan és semmivel sem alátámasztható, ámde sok tény által megcáfolt elôfeltételezés legfeljebb egyesek életérzéseként, elôítéleteként, vagy érdekvezérelt véleményeként fogható fel – amely azonban
egyáltalán nem állja meg a helyét.
Mindezeknek a legfontosabb gyakorlati következménye, hogy szemben az »átváltási
viszony« (»trade-off«) elôfeltételezésére épülô szemléletekkel, és a „mindenki tudja,
hogy…” kezdetû közkeletû „bölcsességekkel”, az igazságos, tehát tisztességes politikai,
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társadalmi, gazdasági mûködés egyáltalán nemcsak a „gazdag országok” privilégiuma;
hanem elsôdlegesen és kizárólagosan elhatározás, igazságosság, tehát tisztességesség
és társadalmi akarat kérdése. (LUNDBERG és mtsai, 2008.) Sôt, mára az is világosan
látszik, hogy azok az országok, amelyek nagy súlyt helyeznek a társadalmi együttmûködés során közösen elôállított javak, és társadalmi elônyök igazságos, tehát tisztességes
megosztására minden területen – így a gazdaság területén is –, lényegesen jobban teljesítenek, mint azok, akik nem törôdnek az extrém egyenlôtlenségek kialakulásával és
kezelésével, és mindent a gazdaság szempontjainak rendelnek alá. (WILKINSON és
mtsai, 2009; WEEKS, 2014; STIGLITZ, 2013.)
Épp azért kell foglalkozni az extrém egyenlôtlenségek kiegyenlítésével, s a polgárok
»önbecsülése, emberi méltósága, szégyenmentes élete társadalmi alapfeltételeinek« a biztosításával (16.§), a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek biztosításával« (14.2.§), a polgárok »teljes körû normál funkcionálóképességének« (16.§) kibontakoztatásához, megôrzéséhez, és szükség szerinti helyreállításához szükséges
»elsôdleges prioritású társadalmi javak« minden egyes polgár számára történô biztosításával (16.§), valamint az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézmények« (9.§; 16.§) alkalmas megszervezésével, fenntartásával
és adekvát mûködésfinanszírozásával, mert csak így biztosítható és ôrizhetô meg generációkon át ezeknek – az igazságosság elsô elvét együttesen kifejezô – »alapvetô szabadságjogoknak és jogoknak« »tisztességes egyenlôsége«, és »valós értéke« minden egyes
polgár számára; azaz csak így tartható fenn és ôrizhetô meg az a »szabad emberhez
méltó demokrácia«, amelyben a politikai és kormányzati rendszer nem néhány gazdag
és oligarcha érdekében, hanem a társadalom minden egyes tagja érdekében mûködik,
és a társadalom minden egyes polgáráért dolgozik. (SUNSTEIN, 2004.)
A „trade-off” tilalmának, azaz az átváltás és behelyettesítés tilalmának a kérdéskörére
késôbb még visszatérünk, itt csak gyorsan rögzíteni akartuk, hogy az igazságossági elvek
prioritási rendszere esetén szó sincs, és szó sem lehet a közgazdaságtanból ismert, »átváltási viszonyról« (»trade-off«) (9.6.§; 16.5.§; 17.1.§; 18.1–18.3.§§; 18.9.§; 20.2.§).

A

Z ALAPVETÔ LÉTSZÜKSÉGLETEK, S A TÁRSADALMI LÉTEZÉSHEZ SZÜK-

Meg
kell jegyezni, hogy Rawls maga is kifejti, hogy az »igazságossági elvek«, és a köztük
lévô »lexikális prioritási rend« kiegészíthetô lehetne egy olyan, a prioritásban minden
eddig tárgyalt »igazságossági elvet« megelôzô igazságossági elvvel, és prioritási szabálylyal, amely azt követelné meg, hogy mindenekelôtt, és mindenkoron az összes polgár
»alapvetô létszükségleteit«, és a »társadalmi létezéshez szükséges minimumot« biztosítani
kell (vesd össze »feltétel nélküli minimumjövedelem«).7 Ez ugyanis, alapvetô elôfeltétele
annak, hogy a polgárok olyan helyzetben legyenek, hogy egyáltalán képesek legyenek

7

SÉGES MINIMUM BIZTOSÍTÁSA MINDEN EGYES POLGÁR SZÁMÁRA .

E koncepció Rawls késôbbi mûveiben jelenik meg. E kiegészítô eszme afféle elôképe a »feltétel nélküli
alapjövedelem« koncepciójának. Persze az emberi alapszükségletek biztosításának a társadalmi kötelezettségként való megfogalmazása sokkal régebbi gondolat. Lásd például MONTESQUIEU, 1748;
ROUSSEAU, 1762; SMITH, 1776; PAINE, 1791–92, 1795; MILL, 1848, 1859, 1863.
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gyakorolni »alapvetô személyes és politikai szabadságjogaikat, jogaikat«, és élni tudjanak
a számukra formálisan biztosított »társadalmi esélyekkel és lehetôségekkel« – azaz a
formálisan biztosított szabadságjogaik, jogaik, és társadalmi esélyeik és lehetôségeik
»valós értékkel« bírjanak a számukra. (RAWLS, 2001.)
Ezzel, Rawls nem azt mondja, hogy feltétlenül ez kell legyen a minden mást megelôzô elsôdleges prioritás, mindösszesen nyugtázza, hogy az »igazságosság elveinek«,
és azok »lexikális prioritási rendjének« ilyenfajta kiegészítésére irányuló javaslatok elfogadhatók, kompatibilisek az alapkoncepcióval; és az igazságosság mint tisztességesség
koncepció ilyen irányú kiegészítése esetén a »lexikális prioritási rendben«, ez kell legyen
a minden mást megelôzô igazságossági elv. Vegyük észre, hogy ez, az évtizedekkel ezelôtt megfogalmazott kiegészítô gondolat, tulajdonképp az elôképét jelenti olyan mai
javaslatoknak, mint például az univerzális »feltétel nélküli minimumjövedelem«, bár
nyilván Rawlsnak az »igazságossági elvek« lehetséges kiegészítésére vonatkozó évtizedekkel ezelôtti gondolatai nem közvetlenül erre irányultak.

V

ÉGEZETÜL ÚJFENT HANGSÚLYOZZUK, HOGY AZ »ELTÉRÉSI ELV« CSAK AZ
IGAZSÁGOSSÁG ELVEINEK A RENDSZERÉBEN ÉRTELMEZHETÔ, S EBBÔL

AZ ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERBÔL, KONTEXTUSBÓL NEM RAGADHATÓ KI. Az »el-

térési elv« – amely azt hivatott garantálni, hogy a »társadalmi, jövedelmi és vagyoni
egyenlôtlenségek« társadalmi szinten jelentkezô többlethasznaiból, úgy részesedjék a
társadalom minden egyes tagja, hogy eközben a legnagyobb mértékben a »társadalom
legkevésbé kedvezô helyzetben lévô csoportjának tagjai« helyzete javuljon – ebben a
kontextusban értelmezendôk. Kérdéses, hogy ebbôl az összefüggés-rendszerébôl kiragadva, egyáltalán értelmezhetô-e az »eltérési elv«.
Ebbôl eredôen az »eltérési elvre« vonatkozó összes, itt szereplô megfontolás is így értendô. Nem egyedül a »disztribúciós igazságosság« elveként megfogalmazott »eltérési elv«
oldja meg a társadalmi együttmûködés közös terheinek és közös hasznainak az elosztási
igazságossági problémáit, hanem a »tisztességesen egyenlô szabadságjogokra és jogokra«,
a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyekre és lehetôségekre« vonatkozó elvek, és az »eltérési elv« együttese, mint az »igazságossági elvek« – egymással összehangolt együttmûködésben és kölcsönhatásban álló – egységes rendszere. (RAWLS, 1999a, 2001.)
Ezt azért is kell tisztázni, mert sok félreértés forrása lehet az, ha bárki az »eltérési
elvet« önmagában kiragadva próbálja meg kezelni, vizsgálni és értékelni. Rawls »igazságosság elméletének« számos kritikája ezen a félreértésen alapul. Azért sem ragadható
ki az »eltérési elv« a maga összefüggéseibôl, kontextusából, és azért sem értelmes dolog
önmagában vizsgálni, mert az »igazságosság mint tisztességesség koncepciója« végsô
soron, a társadalmi együttmûködésben részt vevô polgárok életpályáiban elôálló azon
egyenlôtlenségeknek az igazságossági problémáit akarja megoldani, amely a ténylegesen fennálló intézményrendszer keretei között keletkezik (nem pedig steril laboratóriumi
körülmények között, vagy netán egy másik univerzumban).
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14.2.§ Tisztességesen egyenlô versus formálisan
egyenlô esélyek és lehetôségek

M

I A LÉNYEGI KÜLÖNBSÉG A »TISZTESSÉGESEN EGYENLÔ TÁRSADALMI
ESÉLYEK ÉS LEHETÔSÉGEK«, ÉS A

»FORMÁLISAN EGYENLÔ TÁRSAMit akar kifejezni a „tisztességes”
jelzô, az egyenlô társadalmi esélyekkel és a lehetôségekkel kapcsolatosan?
Itt, egy összességében összetett, s nem teljesen „feketén-fehéren” definiálható, ámde
– a következményes igazságossági, tehát tisztességességi követelményeket tekintve –
mégis lényegi és fundamentális különbséget jelentô koncepcióról van szó. Talán, úgy
lehet a legjobban megérteni a fontosságát és a lényegét, ha azt vizsgáljuk, hogy miért
vált szükségessé a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek, lehetôségek« fogalmának
a bevezetése, s annak a hangsúlyozása, hogy az »esélyek és lehetôségek egyenlôségét«
nemcsak deklarálni kell, hanem biztosítani is kell azt, hogy ezekkel minden egyes polgár
ténylegesen élni is tudjon, azaz valós értékkel bírjon, a társadalom minden egyes tagja
számára. A számtalan liberális, és egyéb igazságossági elmélet „természetes szabadság
elveinek” rendszerében, fontos szerepe van az »egyenlô lehetôségek« és »egyenlô esélyek« formálisan deklarált elvének, azaz annak, hogy »minden életpálya álljon nyitva
minden tehetség elôtt« (»careers open to talents«), függetlenül az adott személy társadalmi, vagyoni, jövedelmi helyzetétôl. Az elgondolás az, hogy ha ez a fajta esélyegyenlôség teljesül, akkor végsô soron elfogadhatók, és legitimek lehetnek az ilyen esélyegyenlôségi körülmények között kialakuló társadalmi egyenlôtlenségek.
Igen ám, csakhogy az esélyek és lehetôségek egyenlôségének, mint alapvetô fontosságú célnak a teljesüléséhez nem elegendô az, ha formálisan deklaráljuk az esélyegyenlôség elvét, illetôleg, ha formálisan deklaráljuk, hogy minden állás, közhivatali pozíció,
társadalmi pozíció elvben betölthetô bárki által, aki tehetségénél, képességeinél és képzettségénél tudásánál fogva alkalmas – feltéve, hogy egyáltalán eljut abba a helyzetbe,
hogy pályázni tudjon az adott pozícióra. Ahhoz, hogy bármely állás, hivatali pozíció,
és társadalmi pozíció betöltése független legyen az egyén családi hátterétôl, összeköttetéseitôl, társadalmi, jövedelmi és vagyoni helyzetétôl, és csak a rátermettségén múljon,
nemcsak az esélyegyenlôség formális deklarálása szükséges, hanem az is, hogy ténylegesen meglegyen mindenkinek a »tisztességesen egyenlô esélye« ezen pozíciók betöltésére. A »formálisan deklarált egyenlô lehetôségek«, és a ténylegesen kihasználható »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« közötti különbség igen jelentôs, mely nem
hagyható figyelmen kívül.
Bármilyen elvet és lehetôséget könnyû deklarálni, ámde sokkal bonyolultabb feladatot
jelent annak a biztosítása, hogy a formálisan deklarált elvek a valóságban tényleges értékkel bírjanak és ténylegesen érvényesüljenek. Ez utóbbihoz szükség van arra, hogy
már a legkoraibb gyermekkortól kezdve intézményesített módon törekedjen a társadalom
minden egyes kisgyermek tehetségének, képességeinek a korai felismerésére, fejlesztésére,
gondozására és kibontakoztatására; minden egyes gyermek tehetségének, képességeinek
megfelelô ambíciói felélesztésére és táplálására; amihez sok más mellett arra van szükség,
hogy minden egyes kisgyermek, gyermek és fiatal a tehetségének, képességeinek megfelelô
tehetséggondozásban részesüljön, elsôdlegesen egy – az »azonos képességû és tehetségû
DALMI ESÉLYEK ÉS LEHETÔSÉGEK« KÖZÖTT?
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gyermekek számára azonosan hozzáférhetô« – jó minôségû, és alkalmas oktatási és felsôoktatási rendszer révén, amely minden egyes gyermek és fiatal tehetségének a felismerésére és gondozására törekszik, s kritikus sikertényezôként, és eredményességi indikátorként
kezeli a »fel nem ismert tehetségek«, illetve a »felismert, de nem megfelelôen gondozott tehetségek« számának a nullára, zéróra csökkentését –, mert egyetlen »tehetség elpazarlását,
eltékozlását« (»waste of talents«) sem tartja elfogadhatónak (10.3–10.4.§§; 16.§).
Nem nehéz elképzelni, hogy ez lényegesen több, és lényegesen többet is igényel a
társadalomtól, mint az esélyegyenlôség elvének a formális deklarálását. Természetesen,
számos más aktív intézkedés is szükséges ahhoz, hogy valóban megvalósuljon a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek elve«, s valóban »minden pozíció
és életpálya tisztességesen egyenlô esélyek mellett nyitva álljon« a társadalom minden
egyes tagja elôtt, függetlenül az illetô társadalmi-gazdasági-jövedelmi helyzetétôl; valamint a társadalom minden egyes tagjának, valóban olyan valós értékkel bíró, »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyei és lehetôségei« (»fair equality of opportunities«) legyenek, amelyekkel valóban élni is tud, s mindenki nagyjából egyenlô módon tudjon
élni ezekkel, függetlenül saját maga és családja társadalmi, jövedelmi, vagyoni helyzetétôl, és minden egyéb e tekintetben irreleváns körülménytôl (neme, vallása, etnikai,
vallási, politikai hovatartozása stb.). A számtalan egyéb esélyegyenlôségi, társadalmi
esélyteremtési intézkedési, beavatkozási lehetôséget itt, most nem részletezzük tovább;
a késôbbiekben még visszatérünk e témára. Azt azonban rögzíteni kell, hogy a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek« kérdése, elsôdlegesen minden egyes
gyermek tehetségének felismerésén és gondozásán alapul, ideértve a tehetségüknek megfelelô ambíciók felélesztését és gondozását is, és ez a probléma egyáltalán nem
szûkíthetô le a különbözô »identitáspolitikai« alapú esélyegyenlôségi intézkedésekre, s
nem helyettesíthetô be azokkal (16.§; 18.§).
Nem szabad szem elôl téveszteni, hogy itt a társadalmi együttmûködés egyik alapvetô fontoságú, rendszerszervezô erejû igazságossági, tehát tisztességességi alapelvérôl
van szó. Az elviekben deklarált, formális esélyegyenlôség, és a ténylegesen érvényesülô,
valós értékkel bíró, igazságos, tehát tisztességes esélyegyenlôség teljesen más társadalmi
mûködéshez vezet.
(i) AZ ELVIEKBEN DEKLARÁLT, »FORMÁLIS ESÉLYEGYENLÔSÉG« ESETÉBEN, ha
például egy szegény családból származó tehetséges gyermek valóban eljut oda,
hogy valamely magas pozícióra pályázzon, akkor elvben betöltheti ezt a pozíciót,
s így mindenkinek a lelkiismerete nyugodt lehet. Csakhogy, egy ilyen rendszerben
ez az eshetôség, csak egészen kivételes esetben fordul elô, ugyanis jól ismert, hogy
az ilyen rendszerekben a szegény, de tehetséges gyermekeknek már eleve az ambíciói sem alakulnak ki, illetve eleve kisebb az esélyük, hogy a képességeik, tehetségük maximális kibontakoztatását elôsegítô minôségi oktatáshoz hozzájussanak.
Elvben és formálisan egyenlôk az esélyeik, a gyakorlatban azonban nem.
(ii) A »TISZTESSÉGESEN EGYENLÔ TÁRSADALMI ESÉLYEK ÉS LEHETÔSÉGEK«
MEGKÖVETELÉSE TELJESEN MÁS RENDSZERT EREDMÉNYEZ. Egy ilyen rendszerben a problémák gyökeréig nyúlnak vissza, már a mélyebben fekvô, mögöttes
okok láncolatát feltárva, az ismert elsôdleges okok okainak, vagy ezen mögöttes
okok okainak a szintjein próbálják elôsegíteni a »társadalmi esélyek és lehetôségek«
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tényleges, és tisztességes egyenlôségének az érvényesülését. Például, a rendszer
már a korai gyermekkortól, aktívan, és adekvát beavatkozásokkal a szegény, de
tehetséges gyermekek ambícióinak a felélesztésétôl kezdve próbálja biztosítani,
hogy minden egyes gyermek tehetsége felismerésre kerüljön, minden gyermek a felismert tehetségének megfelelô tehetséggondozásban részesüljön, hozzájuthasson a
tehetségének legmegfelelôbb minôségi oktatáshoz és felsôoktatáshoz, s megszerezhessen minden, a képességeinek tehetségének megfelelô tudást és ezt követôen
ténylegesen tudjon is élni az állások, hivatali pozíciók és karrierpályák betöltése
kapcsán biztosított tisztességesen egyenlô lehetôségekkel.
(iii) EGY TISZTESSÉGTELENÜL ÉS IGAZSÁGTALANUL MÛKÖDÔ TÁRSADALOMBAN, MÉG ENNÉL IS SÚLYOSABB A PROBLÉMA. Elôfordulhat, hogy nemhogy az
esélyegyenlôség, és az egyenlô lehetôségek tényleges és tisztességes érvényesülésével
nem foglalkozik a rendszer, de már eleve zavaros ideológiákat gyártanak arra, hogy
miért is nem kell egyáltalán, még formális és elvi szinten sem foglalkozni a társadalom egyes hátrányos helyzetû csoportjaiba született gyermekek tehetségének gondozásával, társadalmi felemelkedésével, életpálya esélyeik és lehetôségeik kiegyenlítésével. Az a súlyos bûn, amit egy ilyen rendszer a saját gyermekei ellen elkövet a
»szükséges és erkölcsileg kötelezô jó megtételének az elmulasztásából«, a »jóra való
restségbôl«, mint a hét fôbûn egyikébôl adódik. E bûn következménye a gyermekek
reményeinek, álmainak a tönkretétele, jövôjük ellopása, ami társadalmi szinten a »tehetség tömeges elpazarlásán« (»waste of talents«) keresztül, nemcsak igazságossági,
mint tisztességességi, de súlyos társadalmi hatékonysági és versenyképességi problémákat is okoz (10.3–10.4.§§; 16.§). Van azonban ennél súlyosabb helyzet is.
(iv) A TISZTESSÉGTELENSÉG, ÉS AZ IGAZSÁGTALAN TÁRSADALMI MÛKÖDÉS
KÜLÖNÖSEN SÚLYOS, HA ÚGY TETSZIK MINÔSÍTETT ESETE AZ, AMIKOR
nem egyszerûen csak zavaros ideológiákat gyártanak arra, hogy miért is nem szükséges a tehetségek korai felismerésével, és minden egyes gyermek tehetséggondozásával, valamint az esélyegyenlôség, illetve a »tisztességesen egyenlô társadalmi
esélyek és lehetôségek« megteremtésének a kérdésével foglalkozni, de egyenesen
úgy alakítják ki az oktatási rendszert, hogy a társadalom alsóbb rétegeihez tartozó
gyermekek tömegei, már korai életkorban nagy eséllyel olyan mellékutakra, és egyirányú zsákutcákba tévedjenek az oktatási rendszerben, amelyek elfelé vezetik ôket
a tényleges, valós értékkel bíró, társadalmi esélyeket, és felemelkedési lehetôségeket
jelentô, s a késôbbi életkorokban is sok választási lehetôséget biztosító minôségi
oktatástól; és amely zsákutcás tévpályákon a késôbbi korrekció lehetôsége rendkívüli
mértékben nehezített, ha nem egyenest lehetetlen. Egy dolog az, amikor az oktatási rendszer egy inadekvát, azaz alkalmatlan oktatáspolitika következményeként
nem kiegyenlíti, hanem felerôsíti a születéskori társadalmi egyenlôtlenségeket, és
ezáltal a polgárok teljes életútjára kivetülô, és az életpályájukat meghatározó
egyenlôtlenségeit minden ellenkezô deklaráció vagy szándék ellenére. Ehhez képest egy teljesen más, sokkal súlyosabb dolog, s lényegét tekintve bûn az, amikor
a hivatalos állami oktatáspolitika kifejezetten a születéskori egyenlôtlenségek életpályára kivetülô felerôsítésére, és egy sajátos modern kori kasztrendszer kialakítására törekszik. Az elsô típusú probléma lényege az alkalmatlan oktatáspolitiku-
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sok alkalmatlan oktatáspolitikája, vagy »jóra való restségébôl« eredô »mulasztásos
bûneinek« sorozata; míg a második típusú minôsített eset lényege, egy tudatos,
megfontolt bûn elkövetése a társadalom és felnövekvô generációk ellen. Ilyen súlyos
társadalmi károkat okozó tisztességtelen megoldás az, amikor olyan párhuzamos
szakképzési rendszernek nevezett valamibe terelik be a gyermekek tömegeit, amelyekben az általános tudást és mûveltséget biztosító tárgyakat praktikus okokra,
és „a gazdaság”, mint afféle, személlyé átlényegülô entitás – állítólagos, és soha
érvényesen alá nem támasztottan „bemondott” – érdekeire hivatkozva lecsökkentik.
Ezzel a késôbbi pályakorrekció tényleges lehetôségét is elveszik a gyermekektôl,
fiataloktól; s egyidejûleg a minôségi képzést, és a gyermekek tényleges kibontakozását szolgáló minôségi oktatásba való bejutás esélyeit a legkülönbözôbb adminisztratív trükkökkel és csapdákkal is megnehezítik.

M

IELÔTT TOVÁBBMENNÉNK SZEMBESÜLNI KELL AZ ILYEN, AKTÍVAN A
TÁRSADALMI FELEMELKEDÉS LEHETÔSÉGEINEK ELZÁRÁSÁN ÜGYKÖ-

DÔ, S EZÉRT MORÁLISAN ÉS POLITIKAILAG ILLEGITIM, MERT TISZTESSÉGTELEN
ÁLOMGYILKOS RENDSZER NÉHÁNY ALAPVETÔ JELLEGZETESSÉGÉVEL. Egy ilyen

»szabad emberhez nem méltó« igazságtalan, tehát tisztességtelen rezsim ugyanis, olyan
karakterisztikusan, és szinte karikatúraszerûen a totális antitézisét jelenti, mind a »formális esélyegyenlôséget deklaráló«, mind a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyeket
és lehetôségeket« garantáló »szabad emberhez méltó« demokratikus rendszereknek, hogy
e karikatúraszerû rendszer karakterisztikus, és antitézisszerû jellemzôinek a fényében
még jobban érthetô a valós értékkel bíró »tisztességesen egyenlô esélyek és életlehetôségek«, és biztosításuk, garantálásuk jelentôsége.
(i) Egy ilyen tisztességtelen rendszer nem egyszerûen nem tesz semmit a »társadalmi
esélyek és lehetôségek tisztességes egyenlôségének és valós értékének« a biztosítására,
hanem épp ellenkezôleg: aktív intézkedéseket tesz a társadalmi esélyek és lehetôségek – társadalmi, gazdasági helyzettôl függô – egyenlôtlenségének tisztességtelen
felerôsítésére, és a társadalmi felemelkedés és társadalmi mobilitás útjainak tisztességtelen eltorlaszolására, és gyermekek tömegeinek a fejlôdési zsákutcákat jelentô,
utólagos korrekció lehetôségeit kizáró, tévpályákra való terelésére.
(ii) Az olyan tisztességtelen, »szabad emberhez nem méltó rezsim«, amely az államhatalmi eszközök – melyek mindig kényszerítô eszközök (13.§; 19.§) – aktív és tudatos
felhasználásával ilyet tesz, súlyos és gonosz bûnt követ el saját társadalma, a társadalom jövôje és egy komplett felnövekvô generáció ellen. A felnövekvô generációkat,
a gyermekeket, ambíciójukat, álmaikat és reményeiket, ugyanis már egészen kis korukban támadja meg; elôre eltervezetten, aktívan, alattomosan, államhatalmi kényszerítô eszközökkel, mégpedig az egész életükre, életpályájukra, s annak szinte minden lényegi aspektusára kiható módon. Köztudomású ugyanis, hogy a képzettség
és végzettség szintje alapvetôen függ össze az egyén várható életútra vetített jövedelmével; (a diplomások életútra vetített jövedelme például másfél-kétszerese a csak
érettségivel rendelkezôk, és sokszorosa az érettségivel sem rendelkezôk jövedelmének). Továbbá, a diplomások munkanélkülisége elenyészô 1-3%, nagyságrenddel
kisebb a nem diplomásokénak. (BARR és mtsai, 2011.) A biztos, és az egyéni ké-
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pességeknek megfelelô állás, a jövedelem, a tudás, és az iskolai végzettség viszont –
mint az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk« fontos alkotórészei – alapvetô fontosságúak az egyén várható egészségi állapota, várható élettartama, és elkerülhetô korai megbetegedései és halálozása, valamint általános életminôsége szempontjából. (WHO|Commission on Social Determinants of Health,
2008; MARMOT, 2015a.)
Az olyan tisztességtelen hatalom, amely már egészen kisgyermek korban támadja meg
a saját polgárait, és aktív államhatalmi (kényszerítô) eszközökkel tereli ôket a felemelkedést jelentô oktatási, képzési pályák, és lehetôségek felôl a felemelkedés útjait eltorlaszoló, utólagos korrekciós lehetôségekkel nem rendelkezô tévpályák, és egyirányú zsákutcák felé, ezt az egész ok-okozati összefüggésrendszert mozgatja, és rendkívül súlyos
károkat okoz saját társadalmának, s egy komplett felnövekvô generációnak. Egy teljes
felnövekvô generációtól próbálják az ilyen »szabad emberhez nem méltó«, igazságtalan,
tehát tisztességtelen rezsimben megtagadni a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyeket
és lehetôségeket« – amelyek azt biztosítanák egy igazságos, tehát tisztességes rendszerben,
hogy ne a gyermekek születéskori társadalmi, jövedelmi, vagyoni helyzete határozza
meg azt, hogy hogyan alakulhat egyáltalán az életük, életpályájuk, hanem ezt kizárólag
a tényleges velük született képességeik, tehetségük határozza meg, (amelyet egy igazságos, tehát tisztességes, »szabad emberhez méltó« társadalom intézményesített módon
felkutat, felismer és gondoz, minden egyes gyermek esetében). Egy ilyen igazságtalan,
tehát tisztességtelen rendszer lényegében a tételes antitézise minden »igazságos, tehát
tisztességes társadalmi együttmûködési rendszer« legalapvetôbb igazságossági, tehát tisztességességi követelményeinek. Mint ilyen, közvetlenül a tényleges szabadság – s a szabadságjogok, jogok és társadalmi esélyek egyenlôségének – a felszámolására is irányul,
»szabad emberhez méltó rezsimnek« nem nevezhetô. Egy ilyen rendszer olyan »alapvetô
szabadságjogokat, jogokat«, és »társadalmi felemelkedési esélyeket és lehetôségeket«
tagad meg a saját polgáraitól, hogy még az is kérdéses, hogy úgynevezett »tisztes társadalomnak« (»decent society«) kategorizálható-e és nem esik-e eleve a »lator államok«
kategóriájába. (MARGALIT, 1998; RAWLS, 1999d.)8
8

Avishai Margalit, a The Decent Society (1998) mûvében a »szabad emberhez méltó demokráciák«,
és a »lator államok« kategóriái között meghatározza a »decent society« (»tisztes társadalom«) kategóriáját. Ezek olyan államok, társadalmak lennének, amelyek nem a nyugati típusú »szabad emberhez méltó demokráciák« modellje szerint mûködnek, (az eltérô társadalmi, kulturális, vallási fejlôdésük, és hagyományaik miatt); azonban mégis, összességében igazságosan és tisztességesen
mûködô, és a »szabad emberhez méltó demokráciákkal« kompatibilisnek tekinthetôek – például a
nemzetközi együttmûködés szempontjából. (RAWLS, 1999d.) E »tisztes társadalmakban« nem
minden »alapvetô személyes és politikai szabadságjog, jog« alakul pontosan oly módon, mint egy
nyugati típusú »szabad emberhez méltó demokráciában«; ámde mégis az alapvetô és elidegeníthetetlen
emberi jogokat tiszteletben tartják, s valahogyan megvalósul a jog elôtti egyenlôség, és a tisztességes
eljárásokhoz való jog, sôt még a politikai részvétel is. Ezektôl a »tisztes társadalmaktól« elkülönítendôk a »lator államok«, amelyekben lényegében teljesen önkényes hatalomgyakorlást folytat egy
alapvetôen tiszteségtelen hatalmi elit (sokszor brutális elnyomás, és hasonló jogsértések mellett, vagy
sokszor „csak” mérhetetlenül tisztességtelen, korrupt és önkényes hatalomgyakorlással, és az elnyomás kifinomultabb eszközeivel). A »lator államok« tisztességtelen és igazságtalan rendszereinek –
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ESZMÉJÉNEK MEGHATÁROZÁSAKOR FONTOS FIGYELEMBE VENNI NÉHÁNY

ALAPVETÔ SZEMPONTOT. Elôször is, azzal kell szembesüljünk, hogy a veleszületett
képességek és tehetség valamilyen, leginkább a normál eloszláshoz hasonló eloszlást
mutatnak a társadalmon belül; míg a jövedelmi és a vagyoni eloszlás, és a társadalmi
helyzet szempontjából releváns tényezôk nem. Minél nagyobbak a »társadalmi, vagyoni
és jövedelmi egyenlôtlenségek«, annál jobban eltér egymástól a két görbe, azaz a veleszületett tehetségek és adottságok normál eloszlását leíró görbe, versus a társadalmi,
vagyoni és jövedelmi helyzet eloszlását leíró, nem normál eloszlású görbe.
Ha e »társadalmi, vagyoni, jövedelmi egyenlôtlenségek« szabadon kifejthetik a polgárok
egész életére és életútjára vonatkozóan a hatásukat, az a társadalmi egyenlôtlenségek további,
akár extrém mértékû növekedéséhez, és a hátrányos helyzetek újratermelôdéséhez, átörökítéséhez, és súlyosbodásához vezet. Ez végsô soron, olyan extrém mértékûvé válhat, amely
már a polgárok szabadságát, »alapvetô szabadságjogainak, jogainak, társadalmi esélyeinek,
lehetôségeinek« az egyenlôségét, valós értékét, azaz végsô soron magát a »szabad emberhez
méltó demokráciát« veszélyezteti. Egyre többen kerülhetnek olyan kétségbeejtô helyzetbe,
hogy számukra a szabadság, és a lehetôségek már semmiféle valós értékkel nem bírnak, miközben néhányak kezében, olyan extrém vagyoni, gazdasági, és politikai hatalom koncentrálódhat, hogy szinte bármit megtehetnek. Ezért, a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek
és lehetôségek« és »valós értékük biztosítása« a társadalmi, jövedelmi vagyoni egyenlôtlenségek
polgárok életpályáit károsan eltorzító hatások kivédése, és a »nem elfogadható egyenlôtlenségek« kiegyenlítése érdekében is alapvetô fontosságú (1.8.§; 13.1.§; 13.5.§; 14.1.§; 16.4.§;
18.5.§; 18.8.§). Ez a szabadság és a demokrácia, és a társadalmi együttmûködés tisztességes
feltételrendszerének generációkon át történô fenntartásának az egyik fontos eszköze is.9

A

»TISZTESSÉGESEN EGYENLÔ ESÉLYEK ÉS ÉLETLEHETÔSÉGEK KÖVETELMÉNYE«: Mindazoknak, akik azonos tehetséggel és képességekkel születtek, és
azonos hajlandóságuk van ezeknek a veleszületett adományaiknak a felhasználására,

9

függetlenül az alkalmazott elnyomó eszközök kifinomultságától vagy brutalitásától – a lényege az
önkényes és kiszámíthatatlan hatalomgyakorlás, az összes közügy alárendelése az uralkodó „elit”
korrupt, magánjellegû gazdasági és hatalmi érdekeinek, és a vezér hóbortjainak, ezekbôl eredôen a
folyamatos erôszaktevés a közügyekben és a társadalom tagjain, és az elnyomás valamilyen – a tisztességtelen „elit” által megfelelônek tartott– formájának az alkalmazása. A »lator államokat« uraló
latrokkal valójában nincs mirôl, és nincs mit tárgyalni. (MARGALIT, 1998.)
Emlékeztetôül felidézzük, hogy a »háttérigazságosság rendszere« kapcsán (9.5–9.7.§§; 9.§) az
egyik példánk az Ószövetségbôl Mózes III. Könyvébôl a minden 50. évben megtartandó »Jóbelév« (»szabadság év«, »annus jubilei«) volt, amikor is minden rabszolgát fel kellett szabadítani, és
(majdnem) minden a megelôzô 50 év alatt szerzett vagyon vissza kellett származtatni eredeti tulajdonosához, vagy annak leszármazottjaihoz (9.5.§; 11.4.§). A »Jóbel-év« (»annus jubilei«; »szabadság év«) példája rávilágít arra az alapvetô tényre, hogy a mégoly tisztességes egyedi gazdasági
tranzakciók során spontán kialakuló, és egyre extrémebbé váló társadalmi, jövedelmi, vagyoni egyenlôtlenségek közösségi veszélyességét ezek szerint már az igen ôsi, ószövetségi idôkben is ismerték; s
a »Jóbel-év« kapcsán elôírt isteni parancsolatokkal – mint sajátos háttérigazságossági parancsolatokkal – próbálták meg kivédeni ezt, mint társadalmilag veszélyes problémát.
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ugyanolyan »életpálya kilátásaik«, és reményeik kell legyenek a sikerre, függetlenül
származásuktól, azaz attól a társadalmi osztálytól, amelybe beleszülettek, és amelyben
felnevelkedtek. Azoknak, akiknek tehetségük, ambíciójuk és motivációjuk hasonló a
társadalom összes rétegében, nagyjából azonos »életpálya kilátásokkal« kell rendelkezzenek, mind képességeik és tehetségük kibontakoztatása, mind céljaik megvalósítása
és életpályájuk tekintetében. (RAWLS, 2001.)
Mint korábban említettük, a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek« biztosításához már azt is figyelembe kell venni, hogy sokszor, különösen egy súlyos
társadalmi igazságossági problémákkal terhelt társadalomban, az egyenlôtlenségek már
az anyaméhen belül elkezdôdnek (HECKMAN, 2013; KOMLOS, 2016); majd a korai
kisgyermekkorban folytatódnak, rögzülnek, különösen a gyermekkori szegénység és nélkülözés körülményei között (MARMOT, 2015a); s mindezek már azt is alapvetôen
meghatározzák, hogy egyáltalán milyen ambíciói lesznek egy-egy tehetséges gyermeknek. (SEN, 2009; NUSSBAUM, 2010, 2011.)
A szabadság fokmérôje is, hogy ki milyen ambíciókat engedhet magának a veleszületett
képességei és tehetsége alapján, továbbá mit tud ezekbôl elérni életében, kivé és mivé tud
válni (»capability to be & capability to do«) (17.§). (SEN, 1999; NUSSBAUM, 2011.)
A szabadság és az igazságosság, tehát tisztességesség fokmérôje, hogy a társadalmi környezet mennyire segíti elô, hogy egy adott tehetséggel és képességekkel született gyermek,
mennyire tud a születési társadalmi helyzetétôl nagymértékben független módon, és elsôsorban csak a veleszületett képességeinek és tehetségének megfelelô ambíciókat, és életterveket kialakítani magában, és ezekbôl az álmaiból mennyit képes megvalósítani, merthogy
a tisztességesen és igazságosan mûködô társadalom, mindezekhez milyen minôségû támogató környezetet biztosít. (SEN, 1999; NUSSBAUM, 2011.)10 Mint korábban már
írtuk (9.5.§), minden gyermek tehetséges valamiben, s az igazságos, tehát tisztességes társadalom intézményesített módon törekszik minden egyes gyermek képességeinek, tehetségének a felismerésére, minden egyes gyermek tehetségének és ambícióinak a gondozására,
és a »fel nem ismert tehetségek«, vagy a »felismert, de nem gondozott«, elkallódni hagyott
tehetségek számának a nullára, azaz zéróra való lecsökkentésére; azaz a »tehetségek társadalmi méretû elpazarlásának« (»waste of talents«) a kivédésére. Elsôdlegesen igazságossági,
tehát tisztességességi kérdés minden egyes gyermek tehetségének, ambícióinak, és reményeinek az alkalmas és megfelelô gondozása (NUSSBAUM, 2011; SEN, 1999), ugyanakkor ez alapvetô jelentôségû »társadalmi hatékonysági«, és »társadalmi versenyképességi«
kérdés is egyben. (BARR, 2001; és mtsai, 2005.)
A »tisztességesen egyenlô lehetôségek és esélyek«, mint cél és ideál megvalósításához
az szükséges, hogy a »társadalom alapvetô struktúrájára«, annak »háttérintézményeire«
– azaz az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« minden egyes polgár számára tisztességes küszöbszint felett biztosító (16.§), »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményekre« –, és a »háttérigazságosság rendszerére« (9.§) bizonyos,
10

Ez az Amartya Sen és Martha C. Nussbaum nevéhez fûzôdô ún. »capability approach« egyik lényegi eleme, és a »capability« egyik definíciója is. Késôbb még bôvebben kitérünk erre a kérdésre
(16–17.§§), mert alapvetô fontosságú, és lényegi módon egészíti ki Rawls igazságosságelméletét
(az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« kiegészítésével, átfogalmazásával).
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az elsô generációs alapvetô »természetes szabadságjogok és jogok« rendszerén túlmenôen
további morális, igazságossági, tehát tisztességességi követelményeket írjunk elô. Így
például, a szabad piac rendszerét, olyan politikai és jogi »háttérigazságossági«, és társadalmi igazságossági intézményrendszer keretei közé kell beilleszteni, amely olyan
módon szabályozza, és alakítja a piaci és gazdasági erôk hosszú távú trendjeit, hogy
összességében kivédhetô legyen a magánvagyonok extrém koncentrációjának a kialakulása, különös tekintettel az olyan fajta gazdasági és vagyoni koncentrációk létrejöttére,
amelyek nagy valószínûséggel politikai, hatalmi koncentrációhoz és a társadalom „eloligarchizálódásához”; s az alapvetô szabadságjogok, jogok és lehetôségek tisztességes
egyenlôségének a megszûnéséhez, azaz végsô soron a demokrácia aláásásához vezetnek
(RAWLS, 1999a, 2001).
Ennek kivédésére, sok más mellett – például az »egyéni és politikai szabadságjogok
és jogok minden egyes polgár számára valós értékkel bíró és teljesen alkalmas rendszerének biztosítása«, és az »eltérési elv« (»difference principle«) (18.§), mint »disztributív
igazságossági« rendszer mûködtetése mellett – a társadalom létre kell hozzon olyan
»társadalmi esélyteremtô rendszereket«, és »társadalmi esélykiegyenlítô rendszereket«,
amelyek kivédik, de legalább meghatározó mértékben ellensúlyozzák a társadalmi, jövedelmi, vagyoni egyenlôtlenségeknek a polgárok várható életpályáinak egyenlôtlenségeit érintô negatív hatásait. Ez elsôsorban, minden egyes gyermek tehetségének aktív
és intézményesített felkutatását, felismerését, és tehetségének megfelelô ambícióinak
felélesztését, s tehetségének gondozását, valamint az »azonos hozzáférési esélyû oktatási,
felsôoktatási lehetôségek« biztosítását követeli meg, mely minden egyes gyermek érdekében mûködik, függetlenül az adott gyermek és családjának társadalmi, jövedelmi,
vagyoni helyzetétôl és anyagi teherviselô képességétôl.
A »tisztességesen egyenlô esélyû oktatási lehetôségek« biztosítása azonban, nem
egyszerûen az oktatási rendszerhez történô azonos esélyû hozzáférés formális deklarálását igényli. Az okok okainak a láncolatán vissza felé haladva
(i) egyrészt, figyelembe kell venni, hogy az egyenlôtlenségek már az anyaméhben elkezdôdnek; s az anyaméhben már elkezdôdô egyenlôtlenségekért igazán nem lehet
semmiféle egyéni (magzati) felelôsségrôl beszélni (HECKMAN, 2013);
(ii) másrészt, figyelembe kell venni azt is, hogy az a társadalmi, szociális, anyagi helyzet, amelybe a gyermekek beleszületnek, eleve már a gyermekek ambícióinak kialakulását, és a reálisnak gondolt életterveiket is nagymértékben determinálja
(SEN, 1980, 1999; NUSSBAUM, 2011);
(iii) s végül: az aktívan és intézményesítve fel nem kutatott, »fel nem ismert tehetségek«,
vagy »felismert, de nem gondozott tehetségek« tipikusan nem fogják tudni kifejleszteni
magukban a valós képességeiknek, tehetségüknek megfelelô ambíciójukat, illetve nem
fogják tudni megvalósítani ezeket (SEN, 1999), ami (a) egyéni szinten álmaik, reményeik és életpálya lehetôségeik lerombolásához, (b) társadalmi szinten pedig, a »tehetségek tömeges elpazarlásához« (»waste of talents«) vezet. (BARR és mtsai, 2005.)
A »tisztességesen egyenlô esélyû oktatási és társadalmi felemelkedési lehetôségek« biztosítása, már a magzati élet során a kismamák és anyák védelmével kapcsolatos adekvát
intézkedésektôl, a korai fejlesztésen, a korai gyermekfejlesztésen (»early child development«), a megfelelô óvodai nevelésen keresztül az oktatási rendszer, és az ahhoz kap-
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csolódó támogató rendszerek teljes vertikumán végig kell húzódjon, s minden egyes
gyermek tehetségének intézményesített felkutatását, felismerését, és minden egyes gyermek tehetségéhez szabott tehetséggondozását kell megvalósítsa –, azaz természetes
módon igénybe vehetô, azonosan hozzáférhetô, és elérhetô kell legyen minden egyes
család és gyermek számára. (NUSSBAUM, 2011; MARMOT, 2015a.)

A

»TÁRSADALMI

ESÉLYTEREMTÉS« INTÉZMÉNYEI MELLETT, ABSZOLÚT

SZÜKSÉG VAN A »TELJES KÖRÛ NORMÁL FUNKCIONÁLÓKÉPESSÉG« FEJ-

LESZTÉSÉT, MEGÔRZÉSÉT, HELYREÁLLÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ TÁRSADALMI BIZTONSÁGI, TÁRSADALMI BIZTOSÍTÁSI INTÉZMÉNYEKRE IS.

Emellett számos olyan
társadalmi intézmény létrehozására, és alkalmas finanszírozással történô mûködtetésére
is szükség van a »tisztességesen egyenlô alapvetô szabadságjogok, jogok«, és a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« »valós értékének a megôrzése« érdekében, amely
társadalmi szintû védelmet, biztosítást és biztonságot nyújt minden olyan az ember
életútja során eshetôlegesen, véletlenszerûen, vagy sorscsapás szerûen bekövetkezô
(10.§) helyzetben,
(i) amellyel az egyén (és családja) saját maga nem tud megbirkózni;
(ii) és amely életét, egészségét, egzisztenciális biztonságát, és önbecsülésének a társadalmi alapjait fenyegeti;
(iii) és/vagy ezeken az eshetôleges élethelyzeteken keresztül az egyén társadalmi
együttmûködésben való teljes körû részvételi képességét rombolja le;
(iv) és/vagy önbecsülésének, méltóságának aláásásán keresztül szabadsága, egyéni és
politikai szabadságjogai, jogai és lehetôségei valós értékének az elvesztésével, azaz
ezen jogok és lehetôségek kiüresedésével fenyegetnek.
Mire kell ilyenkor gondolni? Elsôdlegesen a »társadalmi biztosítási intézményekrôl«
van szó, amelyek alapvetôen a Lord Beveridge által »öt hatalmas gonosz« elleni küzdelmet szolgálják. (TIMMINS, 2001.) Emlékeztetôül idézzük fel: az »öt hatalmas gonosz«, akik „tönkreteszik a társadalmi jólétet, és megrontják az embereket”: (i) a szenny,
a nyomor és a mocsok (»squalor«); (ii) a tudatlanság (»ignorance«); (iii) a nélkülözés
és a szükség (»want«); (iv) a tétlenség és a haszontalanság (»idleness«); (v) betegség
(disease).
Ettôl az »öt hatalmas gonosztól« védik meg a társadalombiztosítási rendszerek az
embereket, a családokat, és a társadalom egészét. (BEVERIDGE, 1942.) Az »öt hatalmas gonosz« elleni küzdelem alapvetô fontosságú intézményei (a tisztességesen egyenlô
hozzáférésû, és a társadalmi esélyek és egyenlôtlenségek kiegyenlítését szolgáló oktatás;
minden egyes gyermek tehetségéhez szabott tehetséggondozása; s a társadalmi felemelkedési lehetôségek biztosítása mellett): (i) »társadalmi egészségbiztosítás«, (ii) a »társadalmi balesetbiztosítás«, (iii) a »társadalmi rokkantbiztosítás«, (iv) a »társadalmi munkanélküli biztosítás«; (s ha szükséges, akkor a társadalmilag szervezett tisztességes,
értelmes és hasznos elfoglaltságot, és tisztességes jövedelmet biztosító munkalehetôségek,
azaz egy tisztességes közmunka program); és (v) a »társadalmi idôskori nyugdíjbiztosítás«,
az az öt alapvetô fontosságú társadalmi biztosítási és biztonsági rendszer, amelyek a kezelendô problémák specifikumai miatt, technikailag nagyon eltérnek egymástól, a dolgok
lényegét tekintve azonban, mégiscsak egyetlen egységes, s az emberi életút összes egyéni
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és családi katasztrófahelyzetet okozó eshetôségeire alkalmas társadalmi választ, biztosítást
és biztonságot adni hivatott egységes »társadalmi biztosítási és biztonsági rendszerként«
kell felfogni ôket. A legkülönbözôbb szociális ellátásokról, vagy az olyan kérdésekrôl,
mint a lakhatási szegénység, vagy a kötelezô minimumjövedelem, és hasonlók nem azért
nem beszélünk itt, mert ne lennének fontosak, hanem azért, mert ezek alkalmas módon
beleilleszthetôk az alapvetô társadalmi biztosítási és biztonsági rendszerekbe.
E gondolatsor lezárásaként meg kell jegyezzük, hogy (i) a gyermekek veleszületett
képességeinek tehetségének felismerését, gondozását és kibontakoztatását szolgáló, és
ezen keresztül a demokráciát erôsítô »minôségi oktatáshoz való tisztességesen egyenlô
esélyû hozzáférés«, amely »független minden egyes gyermek családi hátterétôl, társadalmi,
jövedelmi vagyoni helyzetétôl«, (ii) valamint a társadalmi szinten megszervezendô és
mûködtetendô »társadalmi biztosítási és biztonsági« »háttérintézményekre«, és »háttérigazságossági« rendszerekre vonatkozó, vázlatos megjegyzéseink mögött rendkívül összetett társadalompolitikai és szakpolitikai témák húzódnak meg. E témákat a korábbiakban
is érintettük és a továbbiakban is idôrôl, idôre visszatérünk ezekre. A társadalmi igazságossági elméletekben megfogalmazott igazságossági elvek gyakorlati megvalósításának,
és a társadalom mindennapi mûködésében való gyakorlati érvényesítésének a legalapvetôbb társadalmi »háttérintézményeirôl«, és a »háttérigazságosság« lényegi alkotóelemeit
jelentô, minden társadalom biztonsága szempontjából nélkülözhetetlen »társadalmi alrendszerekrôl« van szó.

14.3. Az igazságosság elsô elve,
és az alapvetô jogok listája

A

»ALAPVETÔ SZABADSÁGJOGOK ÉS
Ezeket az »alapvetô szabadságjogokat és jogokat« (»basic liberties & rights«) – az igazságossági elvek rendszerszerû összefüggéseinek
az áttekintésekor – már röviden ismertettük (14.1.§); ebben az alfejezetben magára az
»igazságosság elsô elvére«, és az azt kifejezô alapvetô jogok listájára fókuszálunk.
Az »igazságosság elsô elvét« megjelenítô és specifikáló lista több, különbözô »alapvetô
szabadságelvet, szabadságjogot és jogot« tartalmaz. Ezeknek egymással összhangban,
egyetlen egységes rendszerbe szervezôdve, egymással – és az »igazságosság második elvével«, azaz a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek« elvével, és az »eltérési
elvvel« – együttes kölcsönhatásban kell mûködniük; s ezek közül egyik sem abszolutizálható, egyik sem emelhetô a többi fölé, és egyik sem hagyható ki önkényesen.
Az egyensúly és az összhang megteremtése nem minden esetben egyszerû, ugyanis
számos olyan összetett probléma fordulhat elô egy társadalom életében, ahol teljesen
jogos és méltánylandó módon egyszerre több ide tartozó »alapvetô szabadságjog és
jog« kerülhet egymással konfliktusba, s valójában nincs egyöntetû, algoritmikus válasz
az adott probléma feloldására. (Korábban az ilyen helyzet illusztrálására az abortusz
körüli vitát említettük, amelyre itt csak utalunk.)
Miután több különbözô »alapvetô szabadságjog és jog« szerepel a listán, fontos leszögezni azt is, hogy a »szabadsághoz«, mint olyanhoz, semmiféle olyan különleges kiZ
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emelkedô többletprioritás, vagy különös szempont nem kötôdik, amely alapján a „szabadságot”, mint olyat (így egyedül, egymagában, és egyes számban kifejezve) extraprioritásban kellene részesíteni, vagy netán az »igazságosság politikai koncepciója«
egyetlen, vagy elsôdleges céljának kellene minôsíteni. Nyilvánvaló és általános szabadságelv, hogy megfelelô ok, indok nélkül senki sem korlátozható sem jogi, sem egyéb
eszközökkel a cselekvésében, saját dolgainak az intézésében, és általában „a szabadságában”. Ennek a kifejtése és biztosítása azonban az »igazságosság elsô elvét« specifikáló listán szereplô »alapvetô szabadságjogok és jogok« együttese révén történik; s a
„szabadság”, mint olyan, vagy az »alapvetô szabadságjogok és jogok« egy-egy tétele
saját magában nem jelent külön prioritást vagy különleges prioritást.
A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy súlyos »társadalmi, politikai konfliktusok és megosztottság«, netán polgárháborús helyzet alakul ki, amikor az »igazságosság
elsô elvét« együttesen kifejezô és definiáló »alapvetô szabadságjogok és jogok« – azaz
a listán szereplô szabadságelvek, szabadságjogok és jogok –, úgy kerültek ellentmondásba és konfliktusba egymással, hogy valójában nem sikerült ezt a konfliktust feloldani,
vagy amikor bizonyos szabadságelveket, szabadságjogokat, és jogokat – a többi, hasonlóképp fontos ilyen elv és jog rovására, vagy a többi figyelmen kívül hagyásával – túlzott
mértékben kiemeltek, netán abszolutizáltak. Például az Amerikai Egyesült Államokban az Észak–Dél polgárháború, és a rabszolgaság eltörlése kapcsán az olyan elvek és
jogok kerültek konfliktusba az alapvetô fontosságúnak tartott magántulajdonhoz való
joggal, és a szerzôdések „szentségével” kapcsolatos (gazdasági jellegû) szabadságjogokkal, és elvekkel, mint például az egyenlôség és a szabadság eszméje, a legalapvetôbb
emberi jogok, illetve az emberiesség szempontjai.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, valójában a demokratikus politikai gondolkodás jól bevált történelmi hagyományait követi akkor, amikor az
»igazságosság elsô elvét« jelentô »alapvetô szabadságjogok és jogok« listáját próbálja
meg összeállítani (»Bill of Rights«); azaz egy ilyen megoldásban semmi meglepô és
semmi kivetnivaló nincs. A demokratikus gondolkodás történetében számos példát találhatunk arra, hogy a fókusz bizonyos specifikus »alapvetô szabadságjogok és jogok«
megfogalmazására és kivívására irányult, bizonyos specifikus alkotmányos garanciák
kidolgozása, és az alkotmányos jogrendbe való beépítése érdekében, olyan listaszerû
dokumentumok mentén, mint például
(a) a különbözô alkotmányok rövid szövegei,
(b) az »alapvetô szabadságjogokat és jogokat« röviden, listaszerûen meghatározó »Bill
of Rights«, azaz »alapjogi lista«;
(c) vagy Franklin D. Roosevelt elnök »Second Bill of Rights« kezdeményezése (az ismert »alapvetô szabadságjogoknak és jogoknak« a »szociális és gazdasági igazságosság« (»social & economic justice«) megalapozását szolgáló, pozitív »alapjogokkal« való kiegészítése, kibôvítése (14.7.§) érdekében);
(d) vagy az »alapvetô emberi jogok« különbözô deklarációi;
(e) vagy akár az ENSZ »Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata« (»Universal Declaration of Human Rights«).
Ezeket a hagyományokat követi Rawls is az »igazságosság elsô elvét« megjelenítô „alapjogi lista” (azaz afféle „Bill of Rights”) összeállításakor.
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Fontos tudni, hogy mûfaját tekintve, ez a lista a politikai filozófia mûfajához, s nem
például a tételes alkotmányjog mûfajához tartozik. A lista egy általánosabb és átfogóbb
képet ad, valójában olyan, mintha egy tételes, alkotmányjogilag is precíz alkotmányozás,
elôzetes „szabályozási koncepciója” lenne. Az ilyen áttekintô anyagok lényege, hogy könynyen, gyorsan érthetô és a lényegi „döntési pontokat” megragadó, mindenki által értelmezhetô lista jöjjön létre. Általában tételes jogszabályt, így alkotmányt is úgy lehet értelmesen, tisztességesen, az érintettek számára átláthatóan és demokratikusan készíteni, ha
szabályozandó kérdések körét, az azokra adott lényegi válaszokra vonatkozó döntést –
azaz azt, hogy pontosan mit, miért és hogyan akarunk szabályozni – nem a normaszöveget
konkrétan leíró, és megfogalmazó jogász dönti el csendes magányában, miközben a részletes és precíz, de sokak számára kevéssé hozzáférhetô jogi szövegét fogalmazza. Tételes
jogszabályt tisztességesen úgy lehet készíteni, ha egy szabályozási koncepció alapján világos és érthetô módon eldöntik az ügyben illetékességgel rendelkezôk, és az ügy érdemi
és lényegi érintettjei, hogy pontosan mit, miért, milyen tartalommal, és milyen lényegi
döntések alapján akarnak normaszövegbe foglalni. Ebben az értelemben az »igazságosság
elsô elvét« megjelenítô alapjogi lista egy ilyen, a lényegi döntési pontokon meghozott
alapdöntéseket fellistázó „szabályozási koncepcióként”, de leginkább egy szabályozási
koncepció vázlataként tekintendô. Nem alkotmány, hanem egy lista, amely alapján eldönthetô az alapvetô jogok azon listája, amely az alkotmányba kell kerüljön, megfelelôen
precíz megfogalmazásban. Ezért nem kell keresni a tételes alkotmányjog részletezettségét
és precizitását ebben a listában, mert olyan ebben nincs; mégpedig azért nincs, mert az
ezen a szinten se nem lehetséges, se nem kívánatos.
Rawls az »igazságosság elsô elvét«, amely »alapvetô szabadságelvek, szabadságjogok
és jogok« listájával határozta meg. Az »igazságoság elsô elvét« az alábbi »alapjogi lista«
definiálja és fejezi ki:
(i) a gondolkodás, és a lelkiismeret szabadsága;
(ii) a politikai szabadságjogok (például az általános választási jog, a politikai és közhivatali pozíciók betöltéséhez való jog, a politikai folyamatokban való részvétel
joga és a hasonlók);
(iii) a szólásszabadság, és a gondolatok kifejezésének, és kifejezési módjának a szabadsága;
(iv) a gyülekezés, az egyesülés és a társulás szabadsága;
(v) a személy szabadsága és integritása, (amely magában foglalja a fizikai és lelki
bántalmazástól és elnyomástól való szabadság jogát, a személynek a testi és lelki
integritásához, és biztonságához való jogát);
(vi) az önkényes letartóztatástól, és fogva tartástól való szabadság joga;
(vii) a törvény elôtti egyenlôség;
(viii) a jog uralmának elvei, és a jog uralmának elvei által biztosított jogok (például
tisztességes eljárás, és ahhoz kapcsolódó jogok);
(ix) a személyes tulajdonhoz való jogot.
Az »igazságosság elsô elve« azt mondja ki, hogy minden egyes polgár elvitathatatlanul
egyenlô ezen »alapvetô szabadságjogok, jogok«, s e jogok gyakorlása tekintetében. Míg
az »igazságosság elsô elve«, és az »igazságosság második elve« között az egymás utáni
sorrend »lexikális prioritást« is jelent, azaz a sorrendben hátrébb lévô tétellel csak azt
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követôen foglalkozunk, hogy az eggyel elôtte lévô tétel maradéktalanul teljesült; addig
itt – az »igazságosság elsô elvét« kifejezô »alapjogi lista« egyes tételei között – a sorrend
semmilyen prioritást nem fejez ki. Az »igazságosság elsô elvének«, azaz az »alapvetô
szabadságjogok és jogok« »abszolút lexikális prioritásának« az az egyik alapvetô fontosságú következménye, hogy az »igazságosság elsô elvét« kifejezô »alapvetô szabadságjogok és jogok«, kizárólag csak egymás érvényesülése érdekében, korlátozhatók; mégpedig egymással való összehangolásuk, és a köztük lévô esetleges ellentmondások,
konfliktusok feloldása céljából.

14.4.§ Az alapvetô jogok listájának meghatározása:
a historikus megközelítés

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG ELSÔ ELVÉT« KIFEJEZÔ »ALAPVETÔ SZABADSÁGJOGOK
ÉS JOGOK« LISTÁJA ELVBEN KÉT ÚTON

–A „HISTORIKUS” MÓDSZERREL
„ANALITIKUS” MÓDSZERREL – IS ELÔÁLLÍTHATÓ. Rawls mindkét
megközelítés szerint elemezi, hogy vajon alapvetôen megfelelô-e az »alapvetô szabadságjogok és jogok« »alapjogi listája«.
Fontos szempont, hogy ez az »alapjogi lista« – a szabad és egyenlô polgárok ideája
(6.§) szempontjából – az »alapvetô szabadságjogok és jogok« a lehetô legadekvátabb
rendszerét adja ki (»fully adequate scheme of basic rights and liberties«), ugyanakkor
mindezt a lehetô legkevesebb tételbôl. E szûkítési szempont oka nem az, hogy
szûkmarkúan akarna bárki is bánni az »alapvetô szabadságjogokkal és jogokkal«, hanem
az, hogy nem szabad szem elôl tévesztenünk azt sem, hogy a legvégén az »átfogó doktrínák« (7.3.§), és világnézetek lehetô legszélesebb és legmélyebb »átfedô konszenzusára« (12.§; 21.§) is szükség van ahhoz, hogy ezekbôl az alapvetô jogokból bármi is
megvalósulhasson reálisan. Azt az összefüggést kell megérteni itt, hogy minél bôvebb
és részletesebb az »alapvetô szabadságjogok és jogok« listája, annál kisebb az esélye,
általában véve is, az »átfogó doktrínák és világnézetek átfedô konszenzusának«, továbbá
annál nagyobb a veszélye annak, hogy egy-egy alapvetô jog, vagy annak valamely részlete messze „kilóg” a »politikai szint« keretei közül, benyúlik a »nem politikai szint«
világába, ami önmagában képes ellehetetleníteni az elegendôen széles és mély »átfedô
konszenzus« kialakulását. Emellett, szem elôtt kell tartani azt a tényt is, hogy létezik a
kölcsönös társadalmi szintû kötelezettségvállalásoknak is az a határa (»strains of commitments«), amelyet a stabilitás, és a politikai megvalósíthatóság érdekében (20–21.§§)
tiszteletben kell tartani, mert e tekintetben sem lehet túlfeszíteni a húrt.
IS, VAGY AZ

A

Z ALAPVETÔ JOGOK LISTÁJÁNAK HISTORIKUS MEGKÖZELÍTÉSE: Az »igazságosság elsô elvét« definiáló »alapvetô jogok« listája összeállításának »historikus
megközelítésekor« összegyûjtjük és tanulmányozzuk a jelentôsebb és sikeresebbnek nevezhetô »szabad emberhez méltó demokráciák« fontosabb politikai írásait, alkotmányait,
alapjogi listáit, fontosabb politikusi beszédeit, politikai és politika filozófiai mûveit, és a
hasonlókat. Ezek tanulmányozása alapján, no meg a józan ész segítségével összerakható
egy lista, azokról a szabadságelvekrôl, szabadságjogokról és jogokról, amelyek szóba jö-
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hetnek. Ezeket az »eredeti kiindulási állapotban« (»original position«) (11.§) résztvevô
felek össze kell vessék saját »belsô meggyôzôdéseikkel« (»considered convictions«), és »megfontolt véleményeikkel« (»considered judgements«) (12.2.§), és meg is kell vitassák egymással. Ennek során az eredeti lista szûkülhet, bôvülhet, módosulhat, de a folyamat végére ki kell alakuljon egy »reflektív equilibrium« állapotába jutó (12.2.§) végleges lista.
Az »eredeti kiindulási állapotban«, mint fiktív gondolatkísérletben résztvevô felek, a
»tudatlanság fátyla mögött« (11.2.§) maguktól per definitionem nem rendelkeznek
ilyen történelmi és politikai információkkal (hisz a »tudatlanság fátyla mögött« vannak),
ettôl azonban mi magunk, akik a gondolatkísérlet körülményeit kialakítjuk, rendelkezünk
ilyen információkkal, és teljesen szabadon összeállíthatunk ilyen listát, s azt átadhatjuk
a felek számára megfontolásra, akik végsô soron elfognak jutni egy olyan »reflective
equilibriumhoz«, és egy olyan »átfedô konszenzushoz«, amely a pártatlanság, tisztességesség és racionalitás körülményei közötti legjobb meggyôzôdésük és tudásuk szerinti
döntéseiket rögzíti az igazságosság mint tisztességesség örökérvényû, generációkon át
tartó elveire, értékeire, normáira vonatkozóan.
Ez nem csak metodikai körülményeskedés. Azért fejtjük ezt ki bôvebben, mert valójában az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« kialakításának, s az
»igazságosság elvei« meghatározásának ez az útja – azaz végsô soron Rawls »hipotetikus és non historikus társadalmi szerzôdésének« (11.3.§) a létrehozása –, bárki által
végigjárható, reprodukálható – például tantermi körülmények közötti szerepjátékként,
vagy egyéb módon. Tulajdonképp „el lehet játszani”, hogy valóban mikre jutnánk egy,
az »eredeti kiindulási állapotnak«, és a »tudatlanság fátylának« megfelelô helyzetbe és
szerepekbe (11.2–11.4.§§) illesztett szerepjáték résztvevôiként az »igazságosság mint
tisztességesség politikai koncepciójának«, és elveinek a kialakítása tekintetében. Ez a
gondolatkísérlet, mint eszköz alkalmas arra, hogyha bárki le akarná ellenôrizni Rawls
végkövetkeztetéseit, vagy netán bárki egy saját társadalmi igazságossági koncepciót
szeretne kialakítani, akkor az »eredeti kiindulási állapot« korábban ismertetett körülményei között, és a »tudatlanság fátyla mögött« (11.§) ezt megpróbálhatja.
E helyen még egy „metodikai jellegû” – de több más okfejtés szempontjából is fontos
– észrevételt kell tegyünk. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a kialakításakor, több különbözô nézôpont között kell különbséget tegyünk, és
három különbözô nézôpontból is vizsgáljuk és elemezzük a koncepció különbözô aspektusait; mégpedig azért, mert a koncepció rendszerszerû összefüggései, illetve bizonyos fontos és lényeges aspektusai, más és más nézôpontokból világíthatók meg, és érthetôk meg igazán.
(i) AZ EGYIK NÉZÔPONT AZ »EREDETI KIINDULÁSI POZÍCIÓBAN« A »TUDATLANSÁG FÁTYLA MÖGÖTT« EGYEZKEDÔ FELEK NÉZÔPONTJA (11.§). Itt szem elôtt
kell tartani, hogy az »eredeti kiindulási állapot« egy általunk megtervezett elemzési modell, gondolkodási segédeszköz és gondolatkísérlet. Ebben a »hipotetikus, non historikus társadalmi szerzôdést« létrehozó „felek” szintén az általunk tervezett gondolatkísérlet körülményei közötti – és a saját maguk konkrét társadalmi, politikai helyzetére,
és a jövôre vonatkozó teljes információ hiányos állapotban mûködô, teljesen pártatlan –,
arteficiális, azaz mesterséges személyek, akik viszont jó általános mûveltséggel, és átfogó
általános politikai, társadalomtudományi és hasonló ismeretekkel rendelkeznek.
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(ii) EGY MÁSIK NÉZÔPONT A MI NÉZÔPONTUNK. Mi – mint a gondolatkísérlet
megtervezôi –, mindent tudunk. Mi vagyunk azok, akik kialakítjuk az »eredeti kiindulási állapot« körülményeit, behelyezzük a feleket (mint általunk kreált arteficiális, és tökéletesen pártatlan szereplôket) a »tudatlanság fátyla mögé«, s ellátjuk
ôket azokkal az információkkal, amelyek alapján azt várjuk, hogy pártatlan, tisztességes és racionális döntéseket hozzanak az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciójának« az »igazságossági elveirôl«. Ebben az értelemben, például az »igazságosság elsô elvének« a meghatározásához szükséges elôzetes »alapjogi listát« listát mi állítjuk elô, és adjuk át a feleknek további megfontolásra.
(iii) A HARMADIK NÉZÔPONT A »JÓL ELRENDEZETT TÁRSADALOM«, MINT »REALISZTIKUS UTÓPIA« (7.§) POLGÁRAINAK A NÉZÔPONTJA . Miután az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« által »jól elrendezett társadalom«
(»well-ordered society«) egy realisztikus remények alapján elméletileg lehetséges
igazságos, tehát tisztességes társadalom, és egy ideál, amely aktuálisan nem létezik
– a benne élô polgárok alapvetôen szintén elképzelt, „mesterséges” személyek.
Ôk a »jól elrendezett társadalomban« élnek, tehát ôk nem a »tudatlanság fátyla
mögül« fogalmazzák meg véleményüket, nézeteiket az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójáról«, s annak értékeirôl, alapelveirôl, normáiról, és
az aszerint mûködô »jól elrendezett társadalomról«; s arról, hogy számukra ez a
legfontosabb »közjó« (23.6.§).
A fenti három lényegileg is különbözô nézôpontot azért is kell szem elôtt tartani, mert
az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának«, és az »igazságosság elveinek« tárgyalásakor, valamint a »jól elrendezett társadalom« (7.§) stabilitási kérdéseinek (20–23.§§) a vizsgálatakor megfogalmazódó érvek, szempontok ezen három nézôpont valamelyikébôl kerülnek megfogalmazásra, és az érvek egy részénél fontos tudni,
hogy épp melyik nézôpontból nézve hangzik el az adott érv.

14.5.§ Analitikus megközelítés: melyek a két erkölcsi
képesség teljes körû gyakorlásához szükséges
szabadságjogok

A

Z ALAPVETÔ JOGOK LISTÁJÁNAK ANALITIKUS MEGKÖZELÍTÉSE: Az »igazságosság elsô elvét« definiáló »alapvetô jogok« listája összeállításának másik lehetséges
megközelítési módszere az »analitikus megközelítés«. E megközelítésben arra a kérdésre
keressük a választ, hogy melyek azok az »alapvetô szabadságjogok és jogok«, amelyek megteremtik azokat a politikai és társadalmi feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy társadalom szabad és egyenlô személyekbôl álló polgárai a »két erkölcsi képességüket« (5.7.§;
6.3.§) a lehetô legteljesebb mértékben képesek legyenek kibontakoztatni és egész életükön
át – a társadalmi együttmûködésben »teljes körû normál funkcionálóképességgel résztvevô«
(6.1.§; 16.§) szabad és egyenlô polgárokként – gyakorolni.
Az analitikus megközelítésben kulcsfontosságú a »két erkölcsi képesség« (»two moral
powers«) (6.3.§) koncepciója. Emlékeztetôül: a »két erkölcsi képesség«, azaz az »igazságosságérzetre való képesség« (»the capacity for a sense of justice«), és a »saját érdekeink
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és céljaink saját magunk által történô meghatározására való képesség« (»the capacity
for our own conception of the good«), minden ember azon veleszületett »két erkölcsi
képessége«, amely a morális értelemben vett szabad és egyenlô státuszának az alapja.
Egyszerûbben megfogalmazva: az ember morális és racionális lény, és sem a morál,
sem a racionalitás nem választható el létezésétôl, mûködésétôl. Ha e »két erkölcsi képesség«, vagy ezek egyike hiányzik (5.7.§), vagy ezeknek a kibontakoztatását és teljes
körû gyakorlását, például egy tisztességtelen »szabad emberhez nem méltó rezsim« gátolja, akkor hiányzik a polgárok szabadságának és egyenlôségének az alapja, azaz a
polgárok nem tekinthetôk szabadnak, vagy egyenlônek, illetôleg nem szabad és egyenlô
polgárként viselkednek és cselekszenek.
(i) AZ »ELSÔ MORÁLIS KÉPESSÉGÜNK« AZ »IGAZSÁGOSSÁGÉRZETRE VALÓ
KÉPESSÉGÜNK«, ami tulajdonképpen egyfajta »morális érzékenységet« is jelent;
(ii) A »MÁSODIK MORÁLIS KÉPESSÉGÜNK« A »SAJÁT ÉRDEKEINK, ÉRTÉKEINK,
CÉLJAINK ÉS ÉLETTERVEINK, SAJÁT MAGUNK ÁLTALI MEGHATÁROZÁSÁRA
VALÓ KÉPESSÉGÜNK«, amely azzal is jár, hogy általában egyikünk sem tûri el
azt, ha mások akarják meghatározni a számunkra azt, hogy nekünk mi „a jó”,
mit tartsunk fontosnak és értékesnek az életben, milyen céljaink és életcéljaink legyenek, és általában is, hogy mit csináljunk – mások szerint –, hogy nekünk jó legyen. Ez a második »erkölcsi képesség« a racionalitás dimenziójában értelmezendô,
észbeli, értelmi képességeket jelent.
(iii) A »JÓ MINT HELYES ÉS TISZTESSÉGES«, ÉS A »JÓ MINT RACIONÁLIS« KETTÔS KÖVETELMÉNYE (5.4.§; 23.6.§) tekintetében az »igazságosságérzetre való
képesség« a »helyes (tisztességes)«, míg a »saját érdek, saját célok meghatározásának a képessége«, a »racionális« dimenzióival függ össze. Emlékeztetôül: morális
és racionális lény mivoltunknak az olyan döntések, cselekvések felelnek meg, amelyek racionálisok is, és erkölcsösek is egyben. A »jó mint helyes és tisztességes« kivétel nélkül, minden esetben abszolút és megkérdôjelezhetetlen prioritást kell élvezzen a »jó mint racionális« felett (»the priority of the right over the good«). Ebbôl
eredôen az elvben lehetséges racionális alternatívák közül minden esetben ki kell
zárni az összes olyat, amely racionálisnak ugyan racionális, csak éppen nem igazságos, tehát tisztességes, azaz nem erkölcsös. Ekkor még mindig számos olyan
racionális alternatívánk marad, amely nemcsak racionális, de igazságos, tehát tisztességes, azaz erkölcsös is egyben. (RAWLS, 1999a, 2001.)
A »két erkölcsi képesség« teljes körû kibontakoztatása, és a polgárok egész életútján át
tartó megôrzése, és »teljes körû normál funkcionálóképességgel« való gyakorlása a polgárok szabad és egyenlô státuszának az alapja és elôfeltétele. Ha ezek valamelyike hiányzik, akkor a személy nem tekinthetô szabad és egyenlô polgárnak. Miután a »két erkölcsi
képesség« (6.3.§) az alapja a személyek szabad és egyenlô polgári státuszának, ezért
szó szerint is igaz az, hogy egy »szabad emberhez méltó demokrácia« attól „szabad emberhez méltó”, hogy olyan igazságossági elvek, illetve olyan »alapvetô szabadságelvek,
szabadságjogok és jogok« határozzák meg mûködését, amelyek olyan politikai és társadalmi környezetet és mûködést eredményeznek, amelyek a polgárok »két erkölcsi képességének« a lehetô legteljesebb kibontakoztatását, megôrzését és gyakorlását segítik elô.
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A kép akkor válik teljessé, ha ehhez hozzávesszük még azt is, hogy az »igazságosság
második elvéhez« tartozó elvek, azaz a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek« (14.2.§), valamint a társadalmi egyenlôtlenségeket szabályozó »eltérési elv«
(18.§), pedig – a »háttérigazságosság rendszerének« (9.5.§) szabályozása mellett –
azoknak az »elsôdleges prioritású társadalmi javaknak« (16.§) a társadalmon belüli
megosztását, és az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
háttérintézményeknek« (9.§; 16.§) a mûködését határozzák meg és szabályozzák –
amelyek minden egyes polgár esetében a »két erkölcsi képesség«, és a polgárok »teljes
körû normál funkcionálóképességének« a kibontakoztatását, s egész életútjukon át történô gyakorlását, fejlesztését, megôrzését, és szükség esetén helyreállítását, az »önbecsülés, emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeinek« biztosítását
szolgálják –, mert ezek mind annak az alapvetô elôfeltételei, hogy minden egyes polgár
számára – egész életén, életútján át – valós értékkel bírjanak az »igazságosság elsô elve«
által garantált »tisztességesen egyenlô« »alapvetô szabadságjogok és jogok«, amelyek
nélkül viszont a polgárok »két erkölcsi képességének« teljes körû kibontakoztatása, gyakorlása és megôrzése – azaz minden egyes polgár szabad és egyenlô státusza – megint
csak elképzelhetetlen lenne. Itt „zárul be a kör”, és így állnak össze az »igazságosság
elsô és második elvei« egyetlen, összehangolt és egységes igazságossági, tehát tisztességességi normarendszerré, amely ténylegesen meghatározza a »társadalom alapvetô
struktúráját« (9.§), s annak mûködését.
E gondolat, és bizonyos fontos összefüggéseknek és kölcsönhatásoknak az érzékelése
érdekében, pár alapvetô gondolatot itt is fel kell idézzünk:
(i) Minden ember születésénél fogva rendelkezik az arra való képesség kifejlesztésének
a képességével, hogy a saját maga számára meg tudja határozni, hogy mi az ô számára „a jó”. Ebbôl eredôen ô maga az, aki meg tudja határozni érdekeit, céljait,
és az ezek eléréséhez szükséges cselekedeteit (és nincs szüksége arra, hogy ezt
mások mondják meg, vagy írják elô neki). A polgár racionális céljait az »igazságérzetre való képességének« a segítségével az erkölcsi helyesség, az igazságosság és
a tisztességesség szempontjából is értékeli. A személy »szabad és egyenlô polgári
státusza« e »két erkölcsi képesség« együttes kibontakoztatásának és együttes alkalmazásának a képességén alapul.11 A »szabad és egyenlô polgár« az érdekeinek
11

Figyeljünk fel arra, hogy nem magával a racionális önérdekfelismerés és célmeghatározás képességével
rendelkezünk a születésünknél fogva, hanem a képesség kifejlesztésének a képességével. Ugyanez érvényes az igazágosságérzet képességére. Nem az igazágosságérzettel, mint képességgel születünk,
hanem az igazágosságérzet képességének a kifejlesztéséhez szükséges képességgel. Ezért (is) fontos,
hogy olyan »alapvetô szabadságelvek és szabadságjogok és jogok« kell, hogy meghatározzák azt a társadalmi és politikai környezetet, amibe beleszületünk, s amiben felnevelkedünk és élünk, amelyek
kedveznek e morális képességeink kibontakoztatásának, mert enélkül nem értelmezhetô a »szabad és
egyenlô« státuszunk. Innen a »szabad emberhez méltó demokrácia« kifejezésben a »szabad emberhez
méltó« jelzô. A »szabad emberhez nem méltó rezsimek« épp a »két erkölcsi képesség« kibontakoztatásában és gyakorlásában gátolják, és nyomják el a polgáraikat, valamely alantas és önzô magánjellegû
célok (gazdasági, hatalmi) érdekében; s ez az ami miatt fundamentálisan tisztességtelenek, és semmiféle valódi, érvényes morális legitimitásuk nincs és nem is lehet; még akkor sem, ha formális értelemben képesek ideig-óráig megteremteni a tisztességtelen hatalomgyakorlásukhoz szükséges »rossz
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megfelelô alternatívák közül képes kiválasztani azt, amelyik tisztességes is (például
a »reciprocitás elve«, az »aranyszabály« (5.3.§) alapján). Így a »szabad és egyenlô
polgár« képes felismerni, majd hajlandó elvetni azokat az alternatívákat, amelyek
ugyan racionálisak, mert érdekeinek megfelelnek, de alapvetôen az »igazságosságérzetre való erkölcsi képessége« alapján elvetendôk, mert tisztességtelenek. Az
»ember morális és racionális lény« mivolta, valamint a »jó, mert helyes és tisztességes« – minden egyes esetben kivétel nélkül kötelezôen érvényesítendô – abszolút,
és megkérdôjelezhetetlen prioritása a »jó, mert önérdekeinknek megfelelô, racionális
és hatékony« felett így, és ezáltal (is) érvényesül a »két erkölcsi képességünk« kibontakoztatásakor és teljes körû gyakorlásakor.
(ii) Ezzel szemben például, az egoista erre nem képes (5.7.§; 6.3.§): a »két erkölcsi képessége« közül hiányzik az »igazságosságérzetre való képessége«. Aki pusztán csak a
racionális önérdekérvényesítésre képes, és az önérdekeinek megfelelô célok és opciók
közül nem képes felismerni, vagy nem hajlandó elvetni azokat az alternatívákat, amelyek az ô önös és önzô érdekeinek ugyan megfelelnek, ámde alapvetôen tisztességtelenek, az egyáltalán nem az „ügyes”, hanem a „gátlástalan önérdekérvényesítô” kategóriájába tartozik. Miután, a polgárok »szabad és egyenlô státuszának« az alapja
mind a »két erkölcsi képesség« együttes megléte és alkalmazása – az »igazságérzet erkölcsi képessége«, és a »morális érzék« által nem gátolt, (azaz amorális és gátlástalan)
önérdekérvényesítô egoista nem ügyes, nem sikeres, hanem fogyatékos. Az egoista,
sajátosan súlyos, és a társadalmi együttmûködésben való tisztességes részvételt, és a
tisztességes polgárokkal való tisztességes együttmûködését ellehetetlenítô fogyatékossága, hogy e »két erkölcsi képességbôl« csak az egyikkel, a »racionális önérdekfelismerô
és önérdekérvényesítô képességgel« rendelkezik. Az egoista azért fogyatékos, mert
másik alapvetô fontosságú »erkölcsi képessége«, az »igazságosságérzetre való képessége«, és »morális érzéke, érzékenysége«, azaz a tisztességtelen és igazságtalan felismerésének, illetve elvetésének a képessége hiányzik. Az egoista nem tekinthetô szabad
és egyenlô polgárnak morális értelemben, mert nem képes, vagy nem hajlandó a szabad és egyenlô polgárok tisztességes társadalmi együttmûködésében az igazságossági,
tehát tisztességességi feltételek betartásával teljes értékû módon együttmûködni. Az
ô „ügyessége” a mások kihasználásában, eszközként való felhasználásában, becsapásában rejlik, s egyfajta parazitamûködést testesít meg, ugyanis állítólagos „ügyessége”
feltételezi mindazok jelenlétét, létezését, akiket becsap, kihasznál és felhasznál.

A

FENTI KITÉRÔ UTÁN VISSZATÉRÜNK AZ »IGAZSÁGOSSÁG ELSÔ ELVÉT« DEFINIÁLÓ, »ALAPVETÔ JOGOK« MEGHATÁROZÁSÁNAK ANALITIKUS MEGKÖ-

ZELÍTÉSÉRE. A kérdés tehát az: mely »szabadságelvek, szabadságjogok és jogok« teremtik

meg azt a politikai és társadalmi környezetet, amely a leginkább kedvez annak, hogy a
okok miatt létrejövô« stabilitásukat« (21.1.§) (például hamis, félrevezetô propagandával, manipulációval, a félelem politikájával, s a „nincs alternatíva” hamis mítoszával (2.2.§), elnyomással, s az
úgynevezett »politikai kormányzással« (13.4.§) megvalósított önkényes és erôszakos akaratérvényesítéssel). E »rossz okok miatti stabilitás« nem tévesztendô össze egy igazságos, tehát tisztességes rezsim
»jó okok miatti stabilitásával« (21.1.§), és a politika érvényes erkölcsi legitimációjával (13.3–13.4.§§;
19.2.§).

652

14.§ AZ IGAZSÁGOSSÁG KÉT ELVE

polgárok minél teljesebb mértékben kibontakoztathassák, és egész életükön át »teljes körû
normál funkcionálóképességgel« gyakorolhassák a szabad és egyenlô polgári státuszuk
alapját (és elôfeltételét) jelentô, születésüktôl fogva meglévô, »két erkölcsi képességüket«?
Meg kell jegyezni, hogy e »két velünk született erkölcsi képesség« teljes körû kibontakoztatása, és egész életen át tartó gyakorlása az alapvetô kérdés, ezért – a szöveg
egyszerûsítése érdekében – itt, ezen a helyen most nem emlegetjük külön a »velünk
született természetes képességek és a tehetség« társadalmilag intézményesített felismerésének, gondozásának, kibontakoztatásának, és egész életen át tartó megôrzésének és
gyakorlásának a kérdését, amely egyébiránt az abszolút elôfeltétele a »két erkölcsi képesség« kibontakoztatásának és gyakorlásának. Ugyanakkor – a szöveg egészére vonatkozóan –, rögzíteni szeretnénk, hogy minden olyan esetben, amikor a »két erkölcsi
képesség« kibontakoztatásáról, fejlesztésérôl, megôrzésérôl és gyakorlásáról van szó,
oda kell érteni a »velünk született természetes képességek és a tehetség« felismerésének,
gondozásának, kibontakoztatásának, és egész életen át tartó fejlesztésének és megôrzésének a kérdését – mint a »két erkölcsi képességünk« kibontakoztatása és gyakorlása
abszolút elôfeltételét –, akkor is, ha ezt külön nem említjük.
(i) AZ »IGAZSÁGOSSÁGÉRZETRE VALÓ MORÁLIS KÉPESSÉGÜNK« (»CAPACITY
FOR A SENSE OF JUSTICE«): a »gondolkodás és a gondolat szabadsága«, társulva
a »politikai szabadságjogokkal«, és azok egyenlôségével oly módon járulnak hozzá
a polgárok »két veleszületett erkölcsi képességének« a kibontakoztatásához, hogy e
szabadságjogok teszik lehetôvé, hogy a polgárok érdemi és megfontolt véleményt
tudjanak alkotni a »társadalom alapvetô struktúrájának«, »háttérintézményei«
mûködésének, és az ezek által megvalósított társadalompolitika és a különbözô
szakpolitikák igazságosságáról és tisztességérôl.
(ii) A »SAJÁT ÉRDEKEINK, ÉRTÉKEINK, CÉLJAINK ÉS ÉLETTERVEINK, SAJÁT MAGUNK SZÁMÁRA TÖRTÉNÔ MEGHATÁROZÁSÁNAK MORÁLIS KÉPESSÉG«
(»CAPACITY FOR OUR OWN CONCEPTION OF THE GOOD«): a »lelkiismeret szabadsága«, és az »társulás és egyesülés szabadsága« teszi lehetôvé, hogy a szabad és
egyenlô polgárok olyan módon is fejlesszék és gyakorolják mindkét »erkölcsi képességüket«, hogy e két »alapvetô szabadságjog« adta szabadsággal élve kialakítsák, felülvizsgálják, szükség esetén fejlesszék és módosítsák a „jó” saját maguk általi koncepciójára – azaz saját értékeikre, elveikre, érdekeikre, céljaikra, életterveikre, és az
ezekhez szükséges alkalmas cselekvésekre – vonatkozó elképzeléseiket; továbbá legyen meg a szabadságuk (és a képességük) az ebbôl eredô céljaik megvalósulása érdekében való érdemi cselekvéshez; s senki ne akarja senki helyett meghatározni sem
azt, hogy más számára mi a jó és követendô elv, érték, cél, és életterv, sem pedig
azt, hogy mik az ehhez szükséges „helyes” cselekvések és magatartások. Mindezt a
polgárok egyénenként is, baráti körben is, és egymással társulva is megtehetik. A »társulási, egyesülési szabadság« alapján a polgárok által létrehozott „társulás” a legkülönbözôbb civil, egyházi, sport, hobbi és hasonló szervezôdésektôl, a gazdasági társaságokon át a politikai szervezetekig, politikai pártokig, és egyéb szervezetekig,
bármely szervezôdés lehet. A »társulási és egyesülési szabadság« nem csak a társulás
alapításának, vagy az ahhoz való csatlakozásnak a szabadságát jelenti. A »lelkiismeret szabadságával« „társulva”, magával vonja az »önkéntesség elvét« is, mégpedig
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nemcsak a társuláshoz való szabad és önkéntes csatlakozás, hanem az abból való
szabad és önkéntes kilépés, távozás szabadságát is. Ezen a ponton (is) fontos a »lelkiismeret szabadsága«: ha egyetértünk egy adott társulás céljaival, akkor szabadon
és önkéntesen dönthetünk arról, hogy belépünk-e az adott szervezôdésbe, ha pedig
az adott szervezôdés céljaival például lelkiismereti okokból már nem tudunk azonosulni, akkor bármikor szabadon és önkéntesen kilépünk. (Természetesen bármely
más, akár teljesen praktikus okból is kiléphetünk bármikor, bármely szervezetbôl).
A fentiek valójában egy-egy példát jelentettek a »két erkölcsi képesség«, és az »alapvetô
szabadságjogok és jogok« kapcsolatára. Az »analitikus megközelítés« szempontjából ez a
két példa általánosabb tanulságokkal is szolgál. Ha úgy vetôdik fel a kérdés, hogy mely
szabadságelvek, szabadságjogok és jogok azok, amelyeknek az »alapvetô szabadságjogok
és jogok« körébe kell tartozniuk, azaz mi alapján döntjük el, hogy egy adott szabadság
vagy jog ebbe a körbe kell-e tartozzon; akkor erre az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, szerinti válasz az, hogy azok a szabadságjogok és jogok kell, hogy az
»alapvetô szabadságjogok és jogok« körébe tartozzanak, amelyek a polgárok »két erkölcsi
képessége« valamelyikének a kibontakoztatásához és gyakorlásához szükségesek.

A

»SZABADSÁGJOGOK

ÉS A JOGOK« »ALAPVETÔ JOGOK« KÖZÉ TARTOZÁ-

A fentiekbôl eredôen, annak az értékelése és megítélése szempontjából, hogy a különbözô megfogalmazható szabadságelvek, szabadságjogok és jogok az »alapvetô jogok« körébe tartoznak-e vagy sem, »két
fundamentális fontosságú esetet« különböztethetünk meg; s a fenti példa e két fundamentális esetre szolgált egy-egy mintával:
(1) AZ ELSÔ FUNDAMENTÁLIS ESET, AZ ELSÔ MORÁLIS KÉPESSÉGÜNKKEL, AZ
»IGAZSÁGOSSÁGÉRZETRE VALÓ KÉPESSÉGGEL« FÜGG ÖSSZE: ebben a fundamentális esetben azért kell, hogy gyakoroljuk mindkét(!) »morális képeségünket«, hogy érdemi véleményt tudjunk formálni, és meg tudjuk ítélni a »társadalom
alapvetô struktúrájának« a különbözô társadalompolitikai, közpolitikai és szakpolitikai programok, intézkedések, és azok megvalósulása helyességét és alkalmasságát, azaz »az igazságosságát, mint tisztességességét«.
(2) A MÁSODIK FUNDAMENTÁLIS ESET, A MÁSODIK MORÁLIS KÉPESSÉGÜNKKEL,
A »SAJÁT JAVUNK SAJÁT MAGUNK ÁLTALI MEGHATÁROZÁSÁNAK A KÉPESSÉGÉVEL« FÜGG ÖSSZE: ebben a fundamentális esetben azért kell, hogy gyakoroljuk
mindkét(!) »morális képeségünket«, hogy a saját magunk számára, saját magunk kialakítsuk arra vonatkozó saját koncepciónkat, hogy a számunkra fontos értékek, érdekek, elvek alapján, milyen célok, életcélok és élettervek, és milyen, ezekhez kapcsolódó alkalmas cselekvések, magatartások együttese az, ami a mi nézeteink szerint
nekünk „jó”, és szabadságunk és jogunk is legyen arra, hogy cselekedjünk is mindezeknek a megvalósulása érdekében.12 Hasonlóan az »elsô fundamentális esethez«,
12

SÁNAK A KÉT FUNDAMENTÁLIS ESETE.

Ez a koncepció nagymértékben egybevág az Amartya Sen és Martha Nussbaum »capabilities
megközelítésének« (»capabilities approach«) (17.§) megfogalmazásával, azaz azzal, hogy a „valódi
szabadság az, amikor azzá tudunk válni akivé szeretnénk válni, és azt tudjuk megvalósítani életterveinkbôl, amiket meg szeretnénk valósítani” (»capability to be & capability to do«); s csak az a
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elsôdlegesen itt a második »erkölcsi képeség«, azaz a »saját érdekek és célok meghatározásának a képessége« jut az eszünkbe, azonban itt is lényegében minden esetben
mindkét »morális képességünket« kell gyakoroljuk. A morális gátak nélküli racionális,
önérdekérvényesítô egoista az (5.7.§), aki antiszociális módon csak a »második erkölcsi képességét« gyakorolja, mert az »igazságosságérzetre vonatkozó erkölcsi képessége«, és »morális érzéke, érzékenysége«, mint olyan hiányzik; s épp e morális, igazságossági, tehát tisztességességi gátak hiányát fejezi ki a „gátlás”-talan jelzô, ami az
igazi egoistára a szó szerinti, konkretizáló értelemben is érvényes.

T

ULAJDONKÉPP A FENTI

»KÉT

FUNDAMENTÁLIS ESET« KAPCSÁN, ARRÓL

VAN SZÓ, HOGY SZINTE MINDEN ELMONDHATÓ

„SZABADSÁGJOG-NYEL-

VEN”: például moziba járáshoz való jog; pattogatott kukorica vásárlás és üdítô választás

szabadságához való jog, vagy a házifeladat megírásának a szabadsága. Ráadásul, ha
nagyon akarnánk, akkor még ezeket a karikatúraszerû példákat is le tudnánk vezetni,
valamely »alapvetô szabadságjogból«. Emellett léteznek olyan szabadságjogok és jogok
is, amelyeknél ténylegesen felmerülhet, hogy az alapvetô jogok közé kell-e kerüljön,
vagy sem. Például, ilyen a korábban említett »termelôeszközök tulajdonához való jog«,
vagy a »szerzôdések szabadsága«, és számos »gazdasági szabadságjog«. Az egyik kérdés
ott az volt, hogy mindenfajta »tulajdonhoz való jog«, vagy csak a »személyes tulajdonhoz
való jog« az, ami az alapvetô jogokhoz kell sorolódjon?
Félreértések elkerülése végett, itt is rögzítjük, hogy e »gazdasági szabadságjogok és
jogok« esetén, nem e jogok fontossága, jelentôsége, vagy a léte a kérdéses, hanem az,
hogy ezek bekerülhetnek-e az »alapvetô szabadságjogok és jogok« közé, s oda bekerülve
– e gazdasági, és nem személyhez fûzôdô szabadságjogok és jogok – korlátozhatják-e
a személytôl elidegeníthetetlen »alapvetô személyes és politikai szabadságjogokat és jogokat«, azaz az ember, mint olyan alárendelhetô-e a gazdaság és a pénz szempontjainak. E kérdésre a válasz az, hogy nem, ez soha, semmilyen körülmények között, és
semmire való hivatkozással nem engedhetô meg.
Az alapvetô kérdés tehát, minden felmerülô szabadságelv, szabadságjog és jog esetében az, hogy mégis milyen alapon döntjük el, hogy a »lelkiismeret szabadsága«, vagy
a »szabad üdítôválasztás joga«, vagy a »személyes tulajdonhoz való jog«, a »termelôeszközök tulajdonához való jog«, vagy az »általános tulajdonjog« közül melyik az, amelyik alapvetô jog, és melyik az, amelyikkel jobb, ha nem terheljük az alapvetô jogok
listáját. A két fundamentális eset azonosításával a válaszunk az, hogy amelyik szabadság, vagy jog nélkül elképzelhetetlen az egyik, vagy a másik fundamentális esetben az,
hogy morális képességeinket kibontakoztassuk és gyakoroljuk, és ezáltal érvényesüljön
a szabad és egyenlô polgári státuszunk, és (a) vagy az ember, mint olyan emberi mivoltával, (b) vagy a polgárok társadalmi együttmûködésben való »teljes körû normál
funkcionálóképességgel« megvalósuló részvételével összefüggésben a »személytôl elide-

politikai, társadalmi mûködés tekinthetô tisztességesnek, amely mindezt – a szabadságjogok, jogok,
társadalmi esélyek, lehetôségek biztosításával, és alkalmas »disztributív igazságossági elvek« érvényesítésével – biztosítja minden egyes polgár számára (lásd 16–17.§§).
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geníthetetlen jog«, az egyértelmûen be kell kerüljön az »alapvetô személyes és politikai
szabadságjogokat és jogokat« rögzítô, és az »igazságosság elsô elvét« kifejezô »alapjogi
listára«. Ami ehhez nem közvetlenül szükséges, az pedig bármily fontos jogot, vagy
szabadságot is jelent, nem tartozik az »alapvetô szabadságjogok és jogok« közé. A fenti
okfejtés számos mögöttes normatív elvet is magában rejt.
(i) Például, nemcsak hatékonysági, technikai, minôségi dimenziókban, hanem »igazságossági, mint tisztességességi«, és »morális dimenziókban« is ki kell értékelni, és
meg kell ítélni a »társadalom alapvetô struktúrájának«, a »háttérintézményeinek«,
és a különbözô társadalompolitikák, közpolitikák és szakpolitikák helyességét. Ezek
a rendszerek és politikák nemcsak hatékonyak és hatásosak, hanem egyben tisztességesek, igazságosak, azaz morálisan alkalmasak is kell legyenek.
(ii) Egy »szabad emberhez méltó demokráciában«, a polgárok attól szabadok és egyenlôk, és a demokrácia attól »szabad emberhez méltó«, hogy a polgároknak minden
joguk és lehetôségük megvan arra, hogy a »társadalom alapvetô struktúrájának«, a
»háttérintézmények mûködésének«, a társadalompolitikai, közpolitikai és szakpolitikai
programok »igazságosságát, mint tisztességességét«, morális alkalmasságát, helyességét a »két morális képességük« gyakorlásával kiértékeljék, megítéljék; részt vegyenek
a politikai, közpolitikai folyamatokban, és érvényt tudjanak szerezni ezzel kapcsolatos változtatási igényeiknek – a »közügyekben folytatott nyilvános és közcélú érvelés« (»pubic reason«) (19.§) normarendszerének keretei között. Ebbôl eredôen az
a rendszer, amelyben a társadalom polgárainak erre nincs érdemben lehetôségük,
nem nevezhetô »szabad emberhez méltó demokráciának«, mert a rendszer nem biztosítja azt, hogy az emberek érdemben gyakorolhassák azon »két morális képességüket« a közügyek tekintetében, amely az alapvetô elôfeltételét és az alapját jelenti
annak, hogy »szabad és egyenlô polgároknak« tekinthessük ôket.
(iii) Mindkét fundamentális esetben, mindkét morális képességre szükség van. (a) Az
»elsô fundamentális eset« a társadalom alapvetô struktúráját, és a különbözô közpolitikákat érintô »igazságossági, mint tisztességességi kérdések« megítélésére vonatkozik, azaz elsôdlegesen az »igazságosság érzet képességének«, és a »morális
érzék és érzékenység« a gyakorlására gondolhatunk, azonban a dolgok értelmes,
és realisztikus megközelítéséhez és értékeléséhez, mindenkor, mindkét morális képességünk gyakorlására, s ezek összehangolt együttmûködésére van szükség. (b)
A »második fundamentális eset« a saját értékeink, érdekeink, céljaink és cselekvéseink, saját magunk által történô meghatározásával függ össze. Ezt azonban, ha
nem mind a »két morális képességünk« gyakorlásával hajtjuk végre, azaz kontrollként nem vonjuk be az »igazságosságérzetre való képességünket«, amely egyfajta
»erkölcsi érzék és morális érzékenység« is egyben, akkor nem tudjuk teljesíteni a
»szabad és egyenlô polgár« státuszunk alapját jelentô alapkövetelményt, s nem
tudjuk biztosítani a »jó mint helyes és tisztességes« abszolút prioritását a »jó, mert
önérdekeinknek megfelelô« felett (5.4.§; 23.6.§), és antiszociális, „gátlás nélküli”
egoista módra (5.7.§) fogunk viselkedni (mint egy igazi „homo economicus”).
Arra is érdemes felfigyelni, hogy az »igazságosságérzet képességével«, azaz az »erkölcsi
érzékkel«, és a »morális érzékenységgel« kapcsolatos »elsô fundamentális eset« nem általában mindenre, nem az összes elképzelhetô emberi cselekvésre, hanem kizárólag a

656

14.§ AZ IGAZSÁGOSSÁG KÉT ELVE

»társadalom alapvetô struktúrájára«, annak »háttérintézményeire«, és a társadalompolitikákra, közpolitikákra és szakpolitikákra vonatkozik – az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában«. Miért van ez így? Természetesen, egyáltalán nem
tilos tisztességesnek lenni az élet egyéb területein sem, azonban ne feledkezzünk meg
arról, hogy nem egy »átfogó erkölcsfilozófiai doktrínáról« van most szó, hanem egy kifejezetten csak a »politika felségterületére« (20.3.§) vonatkozó, és a »politikai szintre«
leszûkített társadalmi igazságossági koncepcióról.
Ha az »elsô fundamentális eset« a »politika felségterületén« – azaz a »társadalom alapvetô struktúráján« (9.§), az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« (16.§) biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeken« (9.§; 16.§,) és a »háttérigazságosság rendszerén« (9.5.§) – túlterjeszkedne, akkor ez az eszmefuttatás nyomban
»átfogó doktrína jellegûvé« válna – s a »méltánylandó pluralizmus ténye« (12.4.§) miatt
– még az esélye is elveszne annak, hogy kialakítható legyen a »politika felségterületére«
szorítkozó, »politikai szintû igazságossági koncepció« kapcsán az »átfogó doktrínák átfedô
konszenzusa« (12.§; 21.§). Ráadásul, egy univerzális és generális »átfogó erkölcsfilozófiai
doktrína« (7.3.§) esetében nyilvánvalóan egész más problémákra is válaszokat kellene találni, s valószínûsíthetô, hogy az itt leírtaknál lényegesen szélesebb körû, összetettebb elveket kellene megfogalmazni. Precízen, pontosan ez az, amit itt el kell kerülni.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« a létezô »átfogó vallási,
filozófiai és erkölcsi doktrínákhoz« képest, nem egy újabb »átfogó doktrínát« akar megfogalmazni, hanem egy, a létezô »átfogó doktrínák« tanaival kompatibilis, s szigorúan
csak a »politika felségterületére« szorítkozó »politikai szintû igazságossági koncepció«
akar lenni – amely viszont precízen, pontosan éppen emiatt alkalmas az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusának« a kialakítására. Ez az, ami miatt az elsô fundamentális
eset az »igazságosságérzetre való képesség«, azaz az erkölcsi érzék gyakorlása kapcsán
kizárólag a »társadalom alapvetô struktúrájára«, és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó,
csak a politika szinten értelmezhetô dolgokra vonatkozik.

14.6.§ A nép alkotmányozó hatalma
versus a rezsim közönséges hatalma

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG ELSÔ ELVE« AZT IS KIFEJEZI, HOGY MIT GONDOLUNK
MAGÁRÓL AZ »ÍROTT ÉS ÍRATLAN ALKOTMÁNYUNKRÓL«, ÉS »LÉNYEG-

BELI ALKOTMÁNYOS ALAPELVEINKRÔL«; s nem egyszerûen csak a »társadalom
alapvetô struktúrájára«, annak alapvetô fontosságú »háttérintézményeire«, a »háttérigazságosság rendszerére«, és mindezeknek a kereti között, vagy ezek által megvalósuló
társadalompolitikákra, közpolitikákra és szakpolitikákra vonatkozik.
Az »igazságosság elsô elvét« kifejezô »alapjogi listán« (ami afféle „Bill of Rights”)
szereplô »alapvetô szabadságelvek, szabadságjogok és jogok« (»basic rights & liberties«)
(14.3.§) jelentôs része, különösen például a politika jogok egyenlôsége, a lelkiismeret
szabadsága, a gondolkodás és gondolatok szabadsága, a gondolatok kifejezésének a szabadsága, a társulás és egyesülés szabadsága, a gyülekezés szabadsága feltétlen alkotmányos garanciákat kell élvezzen. Ez az egyik alapvetô stabilitási kritérium (20.2.§).
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A társadalmi együttmûködésben részt vevô szabad és egyenlô polgárok, fontos közös
ügyek megoldása érdekében egyéni szabadságuk egy részérôl lemondanak, azért mert
az így keletkezô »kollektív hatalom« felhasználásával megbízott képviselôik, és a létrehozott államszervezet révén számos közös célt, közös ügyet és a közös jót lényegesen
eredményesebben lehet megvalósítani. Az így létrejövô »kollektív hatalomban«, minden
szabad és egyenlô polgárnak egyenlô részesedése van (13.2.§; 19.2.§).
John Locke (1632–1704) az Értekezés a polgári kormányzat igaz eredetérôl, hatáskörérôl és céljairól (Second Treatise of Government) címû mûvében (LOCKE, 1690)
lefektetett hagyományokat követve, megkülönböztetjük (i) a »szabad és egyenlô polgárok
közössége«, azaz »a nép« (»We the People«) magasabb rendû, lényegi, »felhatalmazó,
alkotmányozó hatalmát« (»constituent power«); (ii) s »a nép« által ezen »lényegi, alkotmányozó, felhatalmazó« hatalommal a hatalomgyakorlás közcéljaira, feltételeire és
korlátaira, és a hatalmi ágak közötti megosztására vonatkozóan megalkotott alkotmány
keretei között gyakorolható, alacsonyabb rendû »közönséges hatalmat« (»ordinary
power«). Az alkotmányt »a nép« alkotja, a »közönséges hatalmat« gyakorló kormányzat, és az állam korlátozása céljából. A politika, a politikusok, a kormányzat, az állam
kizárólag csak ezt az alacsonyabb rendû, kisebb kiterjedésû, közcélhoz kötött, és korlátok
közé szorított, idôleges, és »közönséges hatalmat« gyakorolhatják.
John Locke meghatározása szerint »a bitorló« az, aki olyan hatalmat gyakorol, amely
nem az övé, s amelyhez valaki másnak van joga. (LOCKE, 1690.) Az a politikus, az a
politikai erô, s az a kormányzat, amelyik »a nép« által gyakorolható »lényegi, alkotmányozó felhatalmazó hatalommal« (»constituent power«) csak úgy átírja az alkotmányt
(azaz önmaga felhatalmazását, és a saját hatalomgyakorlása céljait, korlátait és feltételeit,
lényegi társadalmi párbeszéd nélkül csak úgy módosítja), Locke meghatározása szerint,
így »bitorló«; s egy bitorló összetákolt, önmagát felhatalmazó alkotmánya annyira érvényes, amennyire csak egy, más hatalmát jogosulatlanul használó »bitorló«, bitorlási cselekménye érvényes lehet. A bitorláshoz (azaz a mást illetô hatalom jogosulatlan gyakorlásához) képest a »zsarnokság« pedig, „a hatalom gyakorlása a jog határain túl”, azaz
olyan hatalom gyakorlása, amihez senkinek sincs joga. (LOCKE, 1690.)
»A nép« »lényegi alkotmányozó, felhatalmazó hatalmának« (»constituent power«),
illetôleg a »közönséges hatalomnak« (»ordinary power«) lényegi különbségei szerint
minden társadalom elsô számú fundamentális törvénye az az alkotmány
(i) amelyben »a nép« (»We the People«) – a kizárólagosan ôáltala gyakorolható és
tôle el nem idegeníthetô, el nem bitorolható »lényegi alkotmányozó, felhatalmazó,
hatalmát« gyakorolva, idôrôl idôre megadja az egy-egy választási ciklusra szóló
felhatalmazást – a törvényhozás számára, hogy az a »közönséges hatalom« gyakorlása körében további törvényeket alkothasson a közcélok és közérdekek elômozdítása érdekében;
(ii) amely rendezi a polgároknak a politikai hatalommal, a kormányzattal, és az állammal való politikai szintû viszonyait, és meghatározza a »közönséges hatalom«
gyakorlásának célját, feltételeit, korlátait – ideértve például »a nép« által, a tôle
származó »közönséges hatalom«, és az e »közönséges hatalmat« gyakorlók korlátozása céljából megalkotott »alapvetô szabadságjogokat és jogokat« (»alapjogi
lista«; »Bill of Rights«) is;
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(iii) amely meghatározza e »kollektív hatalomból« származó »közönséges hatalom«
gyakorlásának a »hatalmi ágak közötti megosztásának« módját a törvényhozó, végrehajtó, ítélkezô »hatalmi ágak« között (például fékek, ellensúlyok rendszere).
Ehhez képest, a rezsim különbözô rendû és rangú hivatali tisztségviselôi és képviselôi,
a legmagasabb szintektôl a legalsóbb szintekig, tulajdonképpen kizárólagosan csak azt
az alacsonyabb rendû »közönséges hatalmat« (»ordinary power«) gyakorolják és gyakorolhatják
(i) amelyet »a nép« »lényegi alkotmányozó, felhatalmazó hatalmánál« (»constituent
power«) fogva rájuk ruházott;
(ii) ezt csak olyan célokkal (közügyek, közjó, közcélok elômozdítása) gyakorolhatják,
s csak olyan módon, és keretek között gyakorolhatják, amilyen célokkal és feltételekkel a polgárok ezt a »közönséges hatalmat« a felsôbb rendû, »lényegi alkotmányozó, felhatalmazó hatalmuknál« fogva, idôlegesen rájuk ruházták;
(iii) továbbá, »a nép« által adott felhatalmazást »a nép« visszavonhatja, módosíthatja;
valamint a »közönséges hatalommal« felruházottak által, jogosulatlanul használt
»lényegi alkotmányozó, felhatalmazó hatalom« elbitorlásával meghozott intézkedések megsemmisíthetôk, illetve eleve érvénytelenek.
A »lényegi, felhatalmazó, alkotmányozó hatalom« kizárólagos letéteményese a szabad és
egyenlô polgárok közössége, azaz »a nép« (»We The People«). »A nép« »lényegi alkotmányozó, felhatalmazó hatalma« a néptôl elidegeníthetetlen, elbitorolhatatlan, s »a nép« ellenében érvényesen nem gyakorolható. E tekintetben másodlagos és alárendelt jelentôségû
az, hogy egy adott politikai helyzetben – a »morális és politikai legitimációját« tekintve kizárólagosan csak a »közönséges hatalom« gyakorlására felhatalmazott –, valamely politikai
erô mit ír, vagy nem ír bele többségi szavazással az alkotmány írott szövegébe, mert azt a
»szabad és egyenlô polgárok közössége«, azaz »a nép« a tôle elidegeníthetetlen »lényegi,
felhatalmazó és alkotmányozó hatalmánál« fogva bármikor megsemmisítheti, lévén, hogy
az eleve érvénytelen.
»A nép« »lényegi, felhatalmazó és alkotmányozó hatalmát« »a néptôl« soha, senki
semmilyen alapon nem idegenítheti el, s minden ilyenre irányuló próbálkozás eleve érvénytelen, mert »morálisan illegitim«. Ahogyan senki nem adhatja el magát jogilag
érvényesen rabszolgának, úgy »a nép«, még népszavazással sem szavazhatja meg »alkotmányosan érvényesen«, hogy lemond errôl a tôle elidegeníthetetlen »lényegi, alkotmányozó, felhatalmazó hatalmáról«, (mert például a következô generációk nevében
már érvényesen nem is nyilatkozhat azok kárára). Ez azonban nem zárja ki azt, hogy
adott alkotmányos berendezkedésû országban az alkotmányt, vagy annak egyes módosításait technikailag a választott képviselôkön keresztül fogadják el (s nem népszavazással). Ez a gyakorlat azonban nem változtat azon az elven, hogy a »lényegi, alkotmányozó, felhatalmazó hatalom« »a nép« szuverén és elidegeníthetetlen hatalma,
amelyet az bármikor a kezébe vehet.
(i) »A nép« kizárólagos és elidegeníthetetlen »lényegi, alkotmányozó, felhatalmazó
hatalmát« »a nép« által idôlegesen megválasztott politikai erô, kormányzat, törvényhozás végképp nem idegenítheti el megbízójától »a néptôl«, s nem hozhat »a
nép« ellen, annak alapvetô érdekeivel ellentétes döntéseket.
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(ii) Mi a helyzet olyan országban, ahol az alkotmány módosítását a törvényhozás elvégezheti? Ilyenkor »a nép« tudomásul veszi a megválasztott képviselôi által végigvitt alkotmánymódosítást, feltéve, hogy az a »procedurális (eljárási) igazságosság«
normáinak és szabályainak megfelelôen történt (19.§). Ez azonban nem azt jelenti, hogy »a nép« megszûnt volna a legfôbb hatalom birtokosa lenni, s hogy ôt
akkor is kötné egy ilyen módon elfogadott alkotmány, ha az kifejezetten ellentétes
lenne az alapvetô érdekeivel.
(iii) Az olyan rendszerekben, ahol a törvényhozás is érvényesen alkotmányt módosíthat csak addig áll fenn az ilyen módon módosított alkotmány »morális és politikai
legitimitása és érvényessége«, ameddig a törvényhozás által létrehozott alkotmány
nem ellentétes »a nép« kifejezett érdekeivel, és nem ellentétes az alapvetô – az
írott alkotmány felett álló – alkotmányos értékekkel és alapelvekkel.
(iv) »A nép« ellen nem lehet érvényesen sem alkotmányozni, sem kormányozni; különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a »lényegi, felhatalmazó és alkotmányozó
hatalom« (»constituent power«) »a néptôl« érvényesen nem elidegeníthetô, nem
elbitorolható, és kizárólagosan csak »a nép« által gyakorolható hatalom.
(v) Az alkotmány soha nem »a nép« akaratát, és »lényegi alkotmányozó hatalmát«
köti, hanem »a nép« által idôlegesen megbízott hatalmat és annak »közönséges
hatalmát«.
A »szabad emberhez méltó demokráciákban« az igazságosság mint tisztességesség körülményei között a szabad és egyenlô polgárok közösségének, azaz »a népnek« (»We The
People«) a »lényegi, felhatalmazó és alkotmányozó hatalma« (»constituent power«), és
»a nép« által idôlegesen megbízott hatalom által gyakorolható, alacsonyabb rendû »közönséges hatalom« (»ordinary power«) általában nem kerül összeütközésbe, nem utolsósorban azért, mert nemcsak a rendszer maga tisztességes, de a »közönséges hatalom« ideiglenes gyakorlásával megbízottak is általában tisztességesek, vagy ha egyikük-másikuk
mégsem lenne az, akkor az gyorsan kiderül, és a tisztességtelen politikus, vagy hivatalnok
viszonylag gyorsan megbukik. Ez nem egyszerûen a »szólás- és sajtószabadságra« vezethetô vissza, bár ez az alapjog e tekintetben alapvetô jelentôségû. Mélyebb okai vannak:
például eleve létezik az ilyen rendszerekben egy »közös és nyilvános morális viszonyítási
rendszer«, és egy közös és nyilvános politikai szintû igazságossági koncepció, amelyhez,
mint morális és politika zsinórmértékhez hozzá lehet mérni a közhivatalt betöltôk tevékenységének a közösen elfogadott közcélokhoz, közügyekhez, és közjóhoz viszonyított
hozzáadott értékét (7.§; 13.§; 19.§).
Ilyen »közös és nyilvános morális viszonyítási rendszer«, és ezen alapuló közösen
ismert és elfogadott közcélok, közügyek és közérdekek nélkül önmagában, csak a »sajtóés a szólásszabadság« nem elegendô a választott és kinevezett közhivatalt betöltôk tisztességességének a kikényszerítésére, ugyanis a tényleges tisztességességük, vagy tisztességtelenségük nem ítélhetô meg egyöntetûen, mert nincs konszenzus abban, hogy mihez
képest jó, vagy rossz, és mihez képest tisztességes, vagy tisztességtelen a tevékenységük.
A »szabad emberhez nem méltó rezsimekben« a tisztességtelen hatalom egyik „nagy
trükkje” a közös, és nyilvánosan ismert és elismert alapvetô közcélok, közügyek, és
közjó megkérdôjelezése, relativizálása, a »közös és nyilvános morális viszonyítási rendszer« szétzilálása és megsemmisítése« – például az úgynevezett »politikai kormányzás«
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jelszava alatt véghezvitt cselekményekkel (13.4.§), amelyek lényege a józan ész, a köztudomású tények, a tudományos és szakmai tények, a szakmai szempontok, és a karrierbürokraták szakmai államigazgatási szempontjainak, az igazmondás szempontjainak, valamint a tények tiszteletének az együttes számûzése a kormányzati mûködésbôl,
s ezzel minden objektívnak tekinthetô korlát és fék eltüntetése a hatalom korlátlan, gátlástalan önkényes akaratérvényesítése útjából. A »közös és nyilvános morális zsinórmérték« eltüntetése a tisztességtelenek biztonságának egyik fontos garanciális eleme,
mert megítélhetetlenné válik a tisztességtelenségük, és annak mértéke, továbbá bármilyen cselekvésük függetlenül annak valódi minôségétôl és értékétôl „eladható” jónak,
hasznosnak és fontosnak. A »közös és nyilvános morális viszonyítási rendszer« szétzilálásának számos eszköze van, s az úgynevezett »politikai kormányzás« mellett fontos
eszköz az „új beszél” kialakítása, azaz a szavak és fogalmak valódi jelentésének megszüntetése vagy gyökeres átalakítása. A szavak mögött fogalmak, a fogalmak mögött
koncepciók húzódnak meg. Bizonyos fontos dolgokról eleve nem fogunk tudni gondolkodni, más fontos koncepciókat pedig eleve nem tudunk a gondolkodásunkba szempontként beépíteni, ha már eleve szavaink sincsenek rájuk. Az „új beszél” kialakításával
fontos koncepciókat, és azok kifejezésének képességét megpróbálják elvenni tôlünk.

A

Z »ALAPVETÔ SZABADSÁGJOGOK ÉS JOGOK« EGYÉRTELMÛEN A »LÉNYEGBELI ALKOTMÁNYOS KÉRDÉSEK« KÖZÉ TARTOZNAK.

A »szabad emberhez
méltó demokráciákban«, a »szabad és egyenlô polgárok közösségének«, azaz »a népnek«
a »lényegi, felhatalmazó és alkotmányozó hatalma«, és a »közönséges hatalom« közti
viszonyt alkalmas és megfelelô módon, intézményesíteni kell az adott társadalom tényleges politikai rendszerében: például ilyen az (i) általános és titkos szavazati és választási jog, választási eljárási szabályok; (ii) politikai pozíciók, és közhivatalok betöltéséhez
való általános jog; (iii) az »alapvetô szabadságelvek, szabadságjogok és jogok listája«
(»Bill of Rights«); (iv) vagy alkotmány módosítás folyamatára vonatkozó »procedurális
(eljárási) igazságossági« normák, szabályok és garanciák és a hasonlók.
Ezek az ügyek, illetve az ezekhez kapcsolódó »alapvetô politikai szabadságelvek,
szabadságjogok és jogok« egyértelmûen, az úgynevezett »lényegi alkotmányos kérdések«
(»constitutional essentials«) közé tartoznak.
Figyelembe véve a »méltánylandó pluralizmus tényét«, és annak következményeit
(12.4.§), ezeket a »lényegi alkotmányos kérdéseket« minden társadalom a lehetô legsürgôsebben el kell, hogy rendezze. Ellenkezô esetben számolni kell a »méltánylandó
pluralizmus tényének« súlyos következményeivel: súlyos társadalmi megosztottság, társadalmi és politika konfliktusok, társadalmi bizalom eltûnése, szellemi polgárháborús,
vagy tényleges polgárháborús helyzet (20.2.§). E kérdések rendezése viszont egyben
megteremti a nyilvános és közös értékek, célok, alapelvek rendszerét, legalábbis a legégetôbb, és legfontosabb »lényegbeli alkotmányos kérdéseket« illetôen, és ezzel létrejönnek a megfelelô »közös és nyilvános kiindulási pontok« egy közös és nyilvános »politikai szintû igazságossági, tehát tisztességességi koncepció« kialakításához. Ezek a
»közös és nyilvános kiindulási pontok« azok, amelyek egyben a »nyilvános indoklás«
(»public justification«) (12.1.§; 13.4.§), és a »közügyekben való nyilvános érvelés
(»public reason«) (19.§), a »civilitás és indoklás kötelessége« (»the duty of civility«)
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(13.3.§; 13.4.§), és összességében a közügyeket érintô döntések »morális és politika
legitimációja« (13.2.§; 19.2.§) közös, nyilvános és legitim módon hivatkozható kiindulási pontjait, értékeit, céljait, normáit, és »morális viszonyítási rendszerét«, »morális
zsinórmértékét« is jelentik egyben.
Az »igazságosság elsô elve« amiatt is »lexikális prioritást« (14.1.§) kell, hogy élvezzen az »igazságosság második elve« (»tisztességesen egyenlô lehetôségek elve«)
(14.2.§), és az »eltérési elv« (14.1.§; 14.2.§) felett, mert ez határozza meg azokat az
»alapvetô szabadság elveket, szabadságjogokat és jogokat«, és »lényegi alkotmányos
kérdéseket«, amelyek
(i) egyrészt a »szabad és egyenlô polgárok közösségének«, azaz »a népnek« a fundamentális érdekeit, szabadságát, egyenlôségét és jogait védik és biztosítják – mégpedig többek között a tôlük származó »közönséges hatalmat« az ô idôleges megbízásuk alapján gyakorló politikai hatalommal, a kormányzattal és az állammal
szemben (vagy a társadalmon belüli szervezetek mûködésével szemben; illetôleg
a polgárok egymás közti politika szintû viszonyaiban is);
(ii) másrészt pedig biztosítják, ôrzik és garantálják a polgárok azon felsôbbrendû, »lényegi, felhatalmazó és alkotmányozó hatalmát«, amely révén »a nép« hatalmában
áll meghatározni az állam és a kormányzat »közönséges hatalmát«, s e »közönséges
hatalom« gyakorlásának kereteit, korlátjait.

14.7.§ Roosevelt »Four Freedoms Speech«
és »Second Bill of Rights« beszédei,
és az igazságosság két elve

A

Z ÚJABB GENERÁCIÓS, POZITÍV SZOCIÁLIS, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI

IGAZSÁGOSSÁGI ELVEK ÉS ALAPJOGOK SZÜKSÉGESSÉGE. Mindeddig a
„klasszikusnak” számító »alapvetô szabadságjogokról és jogokról« volt szó, mint a »lényegbeli alkotmányos kérdéseket« rendezô igazságossági elvekrôl és szabadságjogokról.
Ezek valójában régóta jelen vannak az emberi gondolkodásban, sôt, mint arra Amartya
Sen rámutat egyáltalán nem a nyugati kultúra találmányai. Például, az indiai Akhbar
nagymogul birodalmában már a 17. század elején a »lelkiismeret szabadságával« a
»gondolkodás, a gondolatok, és a gondolatok szabad kifejezésének a szabadságával«
a »szabad vallásgyakorlással«, és hasonló igazságossági és szabadságelvekkel kapcsolatosan kifejezetten modern és komplex szabályozást vezetett be – akkortájt, amikor Giordano Brunot máglyahalálra ítélték nézetei miatt. (SEN, 2009.)
Az újabb kori nyugati politikai filozófiai gondolkodásban számos jelentôs gondolkodó, illetôleg közszereplô munkássága igen jelentôs volt, ezen elsôgenerációs szabadságeszmék alakulásában fejlôdésében. Például (a) Thomas Hobbes (1588–1679),
John Locke (1632–1704), Jean Jacques Rousseau (1712–1778), Immanuel Kant
(1724–1804), (b) a francia felvilágosodás gondolkodói; (c) az észak amerikai függetlenségi háború, és az Amerikai Egyesült Államok létrehozása, alkotmányos rendszerének megalkotásának számos kulcsszereplôje, az úgynevezett „alapító atyák” (például George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, Alexander Hamilton,
John Adams, John Jay, Benjamin Franklin, Thomas Paine és társaik).
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Csakhogy abban az idôben a fô problémát a feltörekvô polgárság, és a feudális
rendszer, a feudális elôjogok rendszerébôl eredô visszásságok, az abszolút hatalommal
uralkodó király, s az önkényes hatalomgyakorlás, és a hasonlók jelentették. A feltörekvô
polgárság alapvetôen rátermett, független, tehetséges és alkalmas individuumként tekintett magára. Az »elsôgenerációs szabadságjogok és jogok« jellegzetesen és tipikusan
azt fogalmazták meg, hogy a hatalom és az állam mi mindent nem tehet meg a saját
népével, illetôleg a saját polgáraival szemben. Ezért is hívják ezeket »negatív szabadságjogoknak«.13
Az »elsôgenerációs szabadságjogok és jogok« megfogalmazásának a korában azonban, nem lehetett elôre látni azokat a rendkívüli technológiai változásokat, s ezeknek
a termelés technológiájára, megszervezésére, módjára gyakorolt hatásait, és az ezek
által indukált gazdasági, társadalmi és politikai változásokat, és az ezek által tömegessé
váló új típusú társadalmi igazságossági problémákat, amelyek az ipari forradalmat követô gazdasági, társadalmi fejlôdés során kialakultak; s ezért az »elsôgenerációs negatív
szabadságjogok« e problémákra eleve nem is terjedtek ki.
E változások lényege ebbôl a szempontból az, hogy több más mellett a termelési
technológia, és a termelés módjának a forradalmi változása (például nagy tömegû alkalmazottat foglalkoztató gyárak létrejötte), ehhez kapcsolódóan a banki és pénzügyi
szektor fejlôdése, és a modern állam kiépülése miatt egyre nagyobb és nagyobb tömegek
egzisztenciája az alkalmazotti létre, a gyári, banki, állami hivatali alkalmazotti bérre
és jövedelemre alapozódott. Ez a társadalom igen széles rétegeit érintette – a legfelsô
vezetôi, menedzseri, állami vezetôi szintektôl a segédmunkási szintekig bezárólag.
Ez valójában a polgárok »alapvetô szabadságjogainak, jogainak«, valamint az elvben
deklarált »egyenlô esélyek és lehetôségek elvének« (»careers open to all talents«) a valós
értékét, tisztességes egyenlôségét érintôen olyan, újfajta társadalmi igazságossági problémákat vetett fel, amely problémákra a „klasszikus” »elsôgenerációs szabadságjogok és
jogok« rendszere, és az esélyek és lehetôségek deklarált és formális egyenlôségének az
elve, egymagában nem ad megfelelô megoldást. Sôt, ezen új típusú, s a tömeges alkal-

13

E jogok »elsôgenerációsok«, mert az alkotmányos demokráciák kialakulásakor, ezek voltak az elsôként megfogalmazott »alapvetô szabadságjogok és jogok«. Azért »negatív szabadságjogok«, mert
azt fogalmazzák meg, hogy mi mindent nem tehet meg a hatalom a saját polgáraival szemben. Az
»újabb generációs szabadságjogok« szükségessége az ipari forradalmat követô termelési technológia
változások által indukált társadalmi változások következtében vált nyilvánvalóvá, ahogy tömegek
váltak alkalmazottá, és bérbôl és fizetésbôl élôvé. Ez új típusú társadalmi igazságossági problémákat
hozott, s egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az elsôgenerációs szabadságjogokat, épp ezek valós értékének a megôrzése érdekben ki kell egészíteni olyan pozitív, szociális és gazdasági, (és újabban
környezeti) alapjogokkal és igazságossági elvekkel, amelyek – szemben az »elsôgenerációs negatív
alapjogokkal« – nem annak elôírásával védik a polgárok szabadságát, hogy az állam mi mindent
nem tehet meg a polgárokkal szemben; hanem azzal akarják megôrizni a polgárok szabadságát és
a demokráciát, hogy pozitívan elôírják, hogy az állam, a hatalom, a kormányzat mi mindent kell,
hogy megtegyen a polgárokért – mégpedig nem jótékonykodásként, hanem a polgárok »alapvetô
szabadságjogai, jogai« »valós értékének a biztosítása«, s végsô soron a demokrácia generációkon át
tartó megôrzése, és a túlzott gazdasági, politikai hatalmi koncentráció, az oligarchizálódás kialakulásának a kivédése érdekében.
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mazotti léttel összefüggésben megjelent társadalmi igazságossági problémák alkalmas kezelése és megoldása nélkül, az »elsôgenerációs szabadságjogok, jogok és esélyegyenlôségi
elvek« kiüresednek, formálissá válnak, és széles tömegek esetében elvesztik valós értéküket,
mert sokan olyan személyes és egzisztenciális kiszolgáltatottságban, vagy olyan rossz körülmények között kényszerülnek élni, illetve sokak önbecsülése, emberi méltósága oly mértékben megrendülhet, hogy már nem képesek élni »alapvetô szabadságjogaikkal, jogaikkal
és lehetôségeikkel«. Ha ez tömegessé, és a társadalmi mûködés állandó jellemzôjévé válik,
akkor az lényegében a »szabad emberhez méltó« demokrácia végét jelenti. Ez nem egy új
keletû felismerés, végsô soron már az ókori görög városállamok történetébôl is ismerhetjük,
hogy a társadalmi, vagyoni egyenlôtlenségek extrém mértékû válásával, az ebbôl eredô
társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi problémák kezeletlenül hagyásával, a tömegek kiszolgáltatottá válásával, lecsúszásával, és a kevesek kezében történô vagyoni,
gazdasági és politikai hatalom koncentrációval, s a társadalom „eloligarchizálódásával”
megszûnt a demokrácia, mint olyan.
Látni kell, hogy azok az újabb generációs, pozitív (azaz aktív állami cselekvést elôíró) »szociális és gazdasági igazságossági elvek« (»social & economic justice«), és ehhez
kapcsolódó alapjogok (»social & economic rights«), amelyek ezen új típusú társadalmi
igazságossági, tehát tisztességességi problémákra adott válaszként, és megoldási javaslatként megfogalmazódtak, alapvetôen ahhoz szükségesek, hogy a társadalom minden
egyes tagja számára, illetve generációkon át, megôrizhetô legyen az »alapvetô szabadságjogok, jogok és társadalmi esélyek, lehetôségek« – eredeti szándékok szerinti – »tisztességes egyenlôsége«, és »valós értéke«, azaz alapvetôen megôrizhetô legyen a »szabad
emberhez méltó demokrácia«, és annak összes megharcolt, és kiharcolt vívmánya.
Azok a rendkívül súlyos társadalmi problémák (nyomor, kiszolgáltatottság, éhezés,
járványok stb.), amelyeket például Charles Dickens regényeibôl jól ismerhetünk már
egy olyan világ problémái, amelyben már meglehetôsen széles körben ismertek voltak,
és többé-kevésbé be is épültek a társadalom mûködésébe az »alapvetô szabadságelvek,
szabadságjogok és jogok«, és a formális »esélyegyenlôség elve«. A problémát az jelentette, hogy ezek az alapjogok, és a deklarált esélyegyenlôség sokak számára semmiféle
valós értékkel nem bírtak. Létezik ugyanis a formálisan deklarált szabadság, jogok, és
a formálisan egyenlô lehetôségek világában a nyomornak, a kiszolgáltatottságnak, a
szegénységnek, az éhezésnek, az egzisztenciális biztonság megrendülésének, és a mindennapos egzisztenciális félelemnek egy olyan szintje, amikor az ember méltósága, önbecsülése olyan mértékben sérül, hogy egészen egyszerûen megszûnik számára a szabadság, a szabadságjogok, a jogok, a lehetôségek értéke – sem értelmezni nem képes
ezeket, sem élni nem tud ezekkel. Az 1929-ben kitört nagy gazdasági világválság elemi
erôvel hozta felszínre ezeket a széles tömegeket súlyosan érintô problémákat.

A

VILÁGBAN KÉTFÉLE VÁLASZ SZÜLETETT A LAISSEZ-FAIR KAPITALIZMUS
ÁLTAL OKOZOTT SÚLYOS TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGI PROBLÉMÁKRA

1929-ES NAGY GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG KITÖRÉSÉT KÖVETÔEN. Az egyik
a Hitler és Mussolini nevével fémjelezhetô – szélsôjobboldali populista – válasz, a
másik pedig Franklin Delano Roosevelt elnök nevével fémjelzett válasz. (SUNSTEIN,
2004.)
AZ
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Mi, érthetô okokból ez utóbbi válasz kapcsán teszünk néhány, a mai világra is érvényes megjegyzést. Roosevelt elnök nagyjából a fenti gondolatment alapján jutott el
arra a következtetésre, hogy a „klasszikus szabadságjogok és lehetôség” rendszerét,
éppen azok valós értékének helyreállítása, és »generációkon át tartó« megôrzése érdekében ki kell egészíteni az alapvetô jogok egy újabb generációjával. Mégpedig azokkal
az alapvetô jogokkal, amelyek a modern kori, igen széles alkalmazotti rétegek és tömegek kialakulására alapozott társadalom, és gazdaság által támasztott új típusú társadalmi igazságossági problémákat kezeli. Roosevelt az 1941. január 6-án a Kongresszus 77. ülésszakán elmondott „Four Freedoms Speech” (Négy szabadság beszéd)
néven ismertté vált beszédében meglepte a közönséget azzal, hogy a három jól ismert
szabadság mellett, egyenrangú és azonos súlyú szabadságként nevezte meg a „Freedom
from Want” eszmét, azaz a »nélkülözéstôl, szükségtôl és nyomortól való mentesség« eszméjét. A Roosevelt elnök által felsorolt négy szabadságeszme, sorrendben a következô
volt (ROOSEVELT, 1941):
(i) FREEDOM OF SPEECH AND EXPRESSION, azaz a »szólás- és a gondolatok kifejezésének a szabadsága«;
(ii) FREEDOM OF EVERY PERSON TO WORSHIP GOD IN HIS OWN WAY, azaz
„minden ember azon szabadsága, hogy a maga módján imádkozhasson Istenhez”,
azaz a »lelkiismeret és vallásgyakorlás szabadsága«;
(iii) FREEDOM FROM WANT, azaz a „nélkülözéstôl és a szükségtôl, s az ínségtôl és a
nyomortól való mentesség”; azaz a modern gazdasági és társadalmi folyamatok megértése alapján olyan intézkedések, amelyek minden egyes polgár számára békeidôben
is biztosítják az egészséges és egzisztenciálisan biztonságos, félelemmentes életet;
(iv) FREEDOM FROM FEAR, azaz a „félelemtôl való mentesség”, ami háborúban az
ellenségtôl való félelemtôl, békeidôben pedig az egzisztenciális jellegû félelmektôl
való mentesség – minden egyes polgár számára.
Ez az eszme végül elvezett a „Second Bill of Rights” eszméjéhez (SUNSTEIN, 2004),
(körülbelül: „Második alapjogi jegyzék”), amelyet Roosevelt az 1944. január 11-én
tartott évértékelô beszédében (State of the Union Address) ismertetett, és „Economic
Bill of Rights” néven is ismert. (ROOSEVELT, 1944.)
A »Second Bill of Rights« (»Második alapjogi jegyzék«) valójában a széles tömegeket
érintô alkalmazotti lét, és az abból eredô újabb kori kiszolgáltatottság, az egzisztenciális biztonság tömeges megrendülése, s a szabadság és a lehetôségek valós értékének az elvesztése
problémáinak, a kezelésére megfogalmazott »újabb generációs szabadságjogokat, jogokat«, a
társadalmi igazságosság biztosításának eszméit és elveit fogalmazza meg. Végül is, Franklin
Delano Roosevelt elnök 1945. április 12-én bekövetkezett hirtelen halála miatt befejezetlen
maradt az általa elindított folyamat, ami a mai napig súlyos problémák forrása, elég ha csak
a 2015-2016 évi elnökválasztási kampány eseményeit, és fô témáit nézzük.
Érdekességképpen azonban meg kell említeni, hogy a Roosevelt elnök által a »Négy
szabadság beszédben« (»Four Freedoms Speech«), és a »Second Bill of Rights« beszéd
kapcsán elindított folyamat vezetett (SUNSTEIN, 2004) az ENSZ »Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatának« (»Universal Declaration of Human Rights«) a megszületéséhez, majd az ebbôl leágazó két fontos alapjogi ENSZ-egyezményhez:
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(i) INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL
RIGHTS, azaz „Gazdasági Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya” (ICESCR; elfogadva 1966, hatályos: 1976);
(ii) INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, azaz „Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya” (ICCPR; elfogadva: 1966,
hatályos: 1976).

M

IÉRT EMLÍTJÜK A EZEKET A DOLGOKAT?

S MIÉRT ITT, EBBEN A RÉSZEnnek számos oka van:
(i) Elôször is fontos érteni a Franklin Delano Roosevelt elnök által – talán elsôként
a »Four Freedoms Speech« beszédben a »szükségtôl, nélkülözéstôl, nyomortól és
ínségtôl való szabadság« (»Freedom from Want«), valamint a »félelemtôl való szabadság« (»Freedom from Fear«) kapcsán, majd a »Second Bill of Rights« beszédben – megfogalmazott alapgondolatok lényegét. Nevezetesen azt, hogy a mai modern társadalmak igazságos, tehát tisztességes mûködése, valamint a polgárok
szabadságának, és egyenlôségének az eszméje és megvalósulása, a széles tömegek
alkalmazotti típusú (vagy kényszervállalkozói, „prekariátusi” típusú) – s természeténél fogva kiszolgáltatott – helyzete miatt, nem képzelhetô el anélkül, hogy a
klasszikus, »elsôgenerációs negatív szabadságjogokat és jogokat«, valamilyen, az
alkotmányos intézményrendszer mûködési folyamataiba beépülô módon ne egészítenénk ki olyan – (a) a társadalmi esélyek és lehetôségek tisztességes egyenlôségét, és (b) a társadalmi együttmûködés közös terheinek és hasznainak a tisztességes, és a »reciprocitás (viszonosság) elvén« alapuló megosztását biztosító; (c) a
»szociális, gazdasági és környezeti igazságosságot«, tehát tisztességet (»social, economic & environmental justice«) biztosító – aktív állami, társadalmi cselekvéseket
elôíró »újabb generációs, pozitív jogokkal«, s igazságossági elvekkel, amelyek mérsékelik és kiegyenlítik a túlzott társadalmi, jövedelmi, vagyoni és politika hatalmi
egyenlôtlenségek társadalmilag káros, a demokratikus államrend egészét, s a polgárok tömegeinek szabadságát súlyosan veszélyeztetô hatásait és végkövetkezményeit; s biztosítják azt, hogy minden egyes polgár szabadságjogainak, jogainak, s
társadalmi esélyeinek, lehetôségeinek a valós értéke megmaradjon – azaz egyetlen
polgár se veszítse el szabadságát, jogait, lehetôségeit, önbecsülését és emberi méltóságát anyagi, szociális jellegû okok miatt.
(ii) Másodszor: külön kiemelendô és rögzítendô, hogy nem valamiféle szocialisztikus, vagy
kommunisztikus eszmékrôl, vagy netán munkásmozgalmi követelésekrôl van szó. Roosevelt mindvégig a polgárok szabadságának, biztonságának, és »szabad emberhez méltó
életének« a biztosításáról, továbbá alapvetô jogaik és lehetôségeik valós értékének a megôrzésérôl beszélt; mégpedig egy olyan világban, amelyben épp a »laissez-fair kapitalizmus«, és a »piac és a piaci verseny mindenhatóságában vetett hiten« alapuló (COX,
2016), elhibázott gazdaságpolitikák (8.§) következményeként kirobbant 1929-es gazdasági világválság, s annak súlyos következményei – ideértve a fasizálódást, és a második
világháború borzalmait is –, brutális módon bizonyították be, hogy pusztán csak az »elsôgenerációs szabadságjogok«, a formálisan deklarált »egyenlô esélyek és lehetôségek«, valamint a »laissez-fair kapitalizmus« elegye hova is juttatja az emberiséget.
BEN EMLÍTJÜK EZEKET A DOLGOKAT?
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(iii) Harmadszor: vegyük észre, hogy érvényes és hatályos nemzetközi egyezményekben is rögzített dolgokról beszélünk.
(iv) Negyedszer: nehogy azt higgyük, hogy a dolgok lényegét tekintve, ma nem kísértetiesen hasonló problémákkal kell megküzdeni. Nagyjából 1979-1980 óta zajlik
egy tulajdonképpen reakciós visszarendezôdési folyamat – az egyszer már súlyos
katasztrófát és világégést okozó laissez-fair ideológia újraélesztésén alapuló »supply-side economics« (kínálati oldali) gazdaságpolitikai irányzat, a piac mindenhatóságába vetett fundamentalista hit, s az ezen alapuló »leszivárgási elmélet«
(»trickle-down theory«), és az »austerity (megszorítási) programok« (8.4.§), a dereguláció mítosza, a gazdagok adókedvezményeinek a befektetésösztönzési célú
növelésére vonatkozó mítosz és ideológia, a jóléti rendszerek költségeinek a brutális
megszorításai, és hasonló intézkedések és ideológiavezérelt politikák mentén.
(QUIGGIN, 2010; WEEKS, 2014; BLYTH, 2015; SCHUI, 2014; STIGLITZ,
2015a; SANDERS, 2015.) Ennek hatására, extrém mértékben felerôsödtek a társadalmi, vagyoni és jövedelmi egyenlôtlenségek, és ennek következményeként a
politikai és hatalmi egyenlôtlenségek. (FERENC PÁPA és mtsai, 2015; TORNIELLI és mtsai, 2015.) Mindezek, végül is a 2008-2009-es pénzügyi világválságba
torkollva (STIGLITZ, 2013), majd az azóta eltelt idôszak inadekvát, megszorításokon alapuló válságkezelései miatt (WEEKS, 2014), mára olyan problémákat
eredményeztek, amelyek kísértetiesen emlékeztetnek a két világháború körüli problémákra. Erre vonatkozik az a mondás, hogy a jelenkori megszorítási politikákat,
és a költségvetési makrogazdasági mutatók valamilyen értéke szerinti egyensúlynak
mondott, valamit erôltetô »austerity-programok« közveszélyesek, s rendkívül mértékben veszélyesek a világ egészére. (BLYTH, 2015.) A súlyos társadalmi, jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek, és ebbôl eredô társadalmi igazságossági problémák mellé mára már felzárkózott a környezetszennyezés, globális klímaváltozás,
ivóvízelosztás, és hasonló globális problémákból összetevô »környezeti igazságossági« problémakör is. (FERENC PÁPA és mtsai, 2015.)

V

ÉGEZETÜL: az itt tárgyalt »igazságosság két elve«, és az »igazságosság elsô elve«,
és az »igazságosság második elvei« közötti tartalmi különbségek, összefüggések,
kölcsönhatások; a köztük elôírt »lexikális prioritási rend«; s ezen elvek egyetlen, összehangolt és egységes igazságossági, tehát tisztességességi rendszerként való együttmûködése,
kölcsönhatásai – valójában a „klasszikus”, »elsôgenerációs szabadságjogok és jogok«, valamint azoknak az »újabb generációs szociális, gazdasági jogoknak«, és igazságossági elveknek egy olyan egységes rendszerbe történô szervezéseként értelmezhetôk, amelyben
ezek – mint egységes rendszer – együttesen szükségesek a polgárok szabadsága, szabadságjogai és lehetôségei valós értékének, és tisztességes egyenlôségének a megôrzéséhez és
biztosításához.
Az »igazságosság két elvét«, valamint a köztük felállítandó »lexikális prioritási szabályokat«, és az ezekbôl eredô kölcsönhatásokat, hatásokat úgy is lehet értelmezni,
mint egy operatív, gyakorlati felhasználásra szánt javaslatot arra vonatkozóan, hogy
hogyan szervezzük egyetlen egységes, koherens és konzisztens »politikai szintû igazságossági koncepcióba« a „klasszikus” elsôgenerációs, szabadságjogokat, jogokat és esély-
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egyenlôségi elveket, és az újabb generációs társadalmi, gazdasági igazságossági elveket.
Csak ezen újabb generációs igazságossági elvek rendszerbe állítása, egységes politikai
szintû koncepcióba való szervezése révén biztosítható az, hogy a mai kor polgárai számára legalább akkora valós értékkel bírjanak a klasszikus, »elsôgenerációs szabadságjogok, jogok«, mint amilyen értékkel bírtak azon kor polgárai számára, akik akkor éltek,
amikor ezeket, az »elsôgenerációs igazságossági elveket« hosszas küzdelmek során, és
jelentôs áldozatok árán kiharcolták.

14.8.§ Az igazságosság két elve közötti együttmûködés,
és a prioritási szabályok néhány fontos hatása

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG ELSÔ ELVÉNEK« A FENT EMLÍTETT »LEXIKÁLIS PRIORI-

TÁSA« (14.1.§) AZT IS JELENTI, HOGY az »igazságosság második elvét«, (a »tisztességesen egyenlô esélyeket és lehetôségeket« és az »eltérési elvet«) valójában soha nem a
légüres térben, steril, laboratóriumi körülmények között alkalmazzuk vagy értelmezzük.
Az »igazságosság második elve« azt követôen kerül alkalmazásra, miután a »társadalom
alapvetô struktúrájában« (9.§), annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
háttérintézményeiben« (9.§; 16.§), már maradéktalanul bevezettük és érvényesítettük az
»alapvetô szabadságjogokat és jogokat« (14.3.§). Másképp fogalmazva az »igazságosság
második elve« olyan intézményi keretek között kerül bevezetésre, amelyek már eleve eleget
tesznek annak a követelménynek, hogy mûködésükkel, a maguk módján biztosítsák, illetôleg elôsegítsék az »alapvetô szabadságjogok és jogok« tisztességes egyenlôségét és valós
értékét. A »jól elrendezett társadalomban« (7.§; 23.6.§) ez a feltétel per definitionem teljesül. Ha biztosítva van az »alapvetô szabadságjogok és jogok« »tisztességes egyenlôsége
és valós értéke« minden egyes polgár számára, akkor minden nagyjából azonos tehetségû
és motivációjú polgárnak, nagyjából azonos és valós esélye van arra, hogy érdemben befolyásolja a kormányzat politikáját, és különbözô politikai vagy hivatali, (köz)hatalmi pozíciókba kerülhessen, függetlenül születéskori társadalmi helyzetétôl, illetve aktuális társadalmi, jövedelmi és vagyoni helyzetétôl. Az »alapvetô szabadságjogok és jogok«
»tisztességes egyenlôsége és valós értéke« biztosításának a kérdése egy összetett kérdés,
amelyre a késôbbiekben még visszatérünk.

Ö

NMAGÁBAN IS JELENTÔS DISZTRIBUTÍV IGAZSÁGOSSÁGI HATÁSSAL BÍR
AZ

»ALAPVETÔ

SZABADSÁGJOGOK ÉS JOGOK TISZTESSÉGES ÉS VALÓS

ÉRTÉKÉNEK A BIZTOSÍTÁSA«, s ezt a hatását tekintve, messze túlmutat az egyes alap-

jogok szûkebb jelentésén, vagy jogi értelemben vett biztosításán – különösen akkor, ha
e jogok egyetlen, egységes rendszer részeként az »igazságosság második elveivel«, azaz
a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« elvével, és az »eltérési elvvel« együttmûködésben érvényesülnek.
Azért kell hangsúlyozni, hogy mire az »igazságosság második elveit« érvényesítjük, addigra már az »igazságosság elsô elvét« együttesen kifejezô »alapvetô szabadságjogok és
jogok« lényegében maradéktalanul bevezetésre és érvényesítésre kerültek, mert akár a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek«, akár az »eltérési elv« esetében gyakori hiba, hogy
sokan – egyfajta lineáris gondolkodást követve –, az egymás után leírt és tárgyalt koncep-
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ciókat külön-külön a leírás, illetve olvasás sorrendjében, egymás után, és egyenként, egymástól elkülönülve próbálják meg megérteni, értelmezni. Ha azonban, akár a »tisztességesen egyenlô esélyek elvét«, akár az »eltérési elvet« külön-külön nézzük, és az igazságossági
elvek rendszerébôl és kontextusából kiemelve, egymagában próbáljuk értelmezni, akkor
egy-egy ilyen izoláltan vizsgált igazságossági elvben nem találjuk meg minden igazságossági
problémára a választ, azon egyszerû oknál fogva, hogy az, amit keresünk, az nem ott van,
ahol keressük. Az »igazságosság két elve«, és az ezek közötti »lexikális prioritási szabályok«
(14.1.§) oly módon lettek megtervezve, hogy az egyes részek egymással kölcsönhatásban,
és egymással együttmûködve, egyetlen egységes rendszerben, egymással kölcsönhatásban,
és együttmûködve fejtsék ki hatásukat. Ennek a figyelmen kívül hagyása, a koncepcióval
szembeni számos félreértés és kritika forrása.
Például, az »eltérési elvvel« (»difference principle«) (18.§) kapcsolatos egyik ilyen
félreértésen alapuló kritika, hogy egyedül csak a társadalom legrosszabb helyzetben
lévô tagjai helyzetének a javítására fókuszál.14 Ez tipikus példája az »eltérési elv«
rendszerszerû összefüggéseibôl kiemelt értelmezésébôl eredô félreértésnek. Nem szabad
ugyanis megfeledkezni arról, hogy mire az »igazságosság második elvének a második
részét« jelentô »eltérési elv« bevezetésre kerül, addigra már maradéktalanul a „helyükön
vannak” az »igazságosság elsô elvét« jelentô »alapvetô szabadságjogok és jogok«, és az
»igazságosság második elvének elsô részét« jelentô »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« a »társadalom alapvetô struktúrájának«, és az alapvetô »háttérintézményeknek« a mûködésében. Ha ezek az elvek már maradéktalanul érvényesültek, akkor ezeknek önmagukban igen jelentôs a társadalmi egyenlôtlenség következményeit mérséklô
disztributív igazságossági hatásuk. Azaz, nem az »eltérési elvnek« kell egymagában
megoldani az egyenlôtlenségekkel kapcsolatos összes problémát, és nem is egyedül az
»eltérési elv« az, amelyik egymagában képes lenne megoldani a jövedelem- és vagyoneloszlás igazságosságának a kérdését.
Ugyanakkor, bármekkora »disztributív igazságossági« hatása is legyen az »igazságosság elsô elvét« kifejezô »alapvetô szabadságjogoknak és jogoknak«, valamint az »igazságosság második elvének az elsô részét« jelentô »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek« elvének, bizonyos, hogy ezek maradéktalan érvényesülését követôen
is fennmarad valamekkora »nem elfogadható egyenlôtlenség« (13.1.§; 16.2.§; 18.5.§),
s megoldatlan marad a »háttérigazságosság« (9.5.§) problémája. E még fennmaradó
»nem el fogadható egyenlôtlenségeknek« a kezelésére, valamint a »háttérigazságosság
rendszere« teljessé tétele érdekében – azaz a »nem elfogadható egyenlôtlenségek« újratermelôdésének, és súlyosbodásának a kivédésére –, szükség van az »eltérési elv« bevezetésére és érvényesítésére. Emlékeztetôül: a »háttérigazságosság rendszerére« azért
van szükség, mert megfelelô »háttérigazságossági szabályok« nélkül, bármily igazságosak, tehát tisztességesek legyenek is az egyes egyedi tranzakciók szabályai, bizonyos
eshetôségek, véletlenek miatt, a »nem elfogadható egyenlôtlenségek« – spontán folya14

Emlékeztetôül: az »eltérési elv« azt mondja ki, hogy társadalmi egyenlôtlenségek csak akkor engedhetôk meg, ha az ennek következtében létrejövô társadalmi többlethasznok úgy javítják, a társadalom
minden rétegének a helyzetét, hogy a legnagyobb mértékben a társadalom legkevésbé kedvezô
helyzetû tagjainak a helyzetén javítanak (14.1.§; 18.§)
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matok révén – extrém mértékûvé válhatnak, illetôleg újra, és újra termelôdhetnek.15 Az
»eltérési elvnek« ugyanakkor, az »igazságosság két elve« által alkotott egységes rendszer
egyik elemeként, a valós értékû, »tisztességesen egyenlô alapvetô szabadságjogok és
jogok«, és a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek« maradéktalan és
rendszerszerû, összehangolt érvényesülése mellett még fennmaradó, reziduális egyenlôtlenségi problémákat kell csak megoldania. Mint azt Rawls számtalanszor kifejti,
valójában az is kérdéses, hogy izoláltan, egyedül, összefüggésrendszerébôl kiragadva,
egyáltalán értelmezhetô-e az »eltérési elv«, vagy akár a »tisztességesen egyenlô esélyek
és lehetôségek elve«. (RAWLS, 1999a, 2001.)
Magáról az »eltérési elvrôl« a késôbbiekben lesz szó (18.§). Itt, csak arra akartuk
felhívni a figyelmet, hogy egy több elembôl álló egységes igazságossági, tehát tisztességességi rendszer részeként, maguknak az »alapvetô szabadságjogoknak és jogoknak«
is rendkívül jelentôs társadalmi egyenlôtlenséget és igazságtalanságot mérséklô, »disztributív igazságossági« hatása van; (amely azonban, bármily jelentôs is önmagában
mégsem elegendô). Ezt általában is fontos észben tartani, mert sokszor lehet hallani
azt a „mindenki tudja, hogy” típusú triviális „közkeletû bölcsességet”, hogy a „szabadsággal nem lehet jól lakni”; ergo, mondják, sugallják, vagy tévesen el is hiszik: „nem
akkora probléma az, ha egy tisztességtelen rezsim elkezdi leépíteni a »szabad emberhez
méltó demokrácia« kereteit, és elkezdi megfosztani saját polgárait a szabadságuktól és
egyenlôségüktôl, továbbá megtagadni saját polgáraitól a szabad emberhez méltó életpályához szükséges tisztességes társadalmi esélyeket és lehetôségeket; csak az a lényeg,
hogy az egzisztenciális biztonság, ’no meg a 3,20-as kenyér’ meglegyen”.
Ez a „mindenki, tudja, hogy” kezdetû „közkeletû bölcsesség” is teljesen téves, mint
szinte minden más hasonló „közkeletû bölcsesség” is az. A „szabadságot nem lehet megenni”, de a szabadság hiányában az ember könnyen kerül olyan helyzetbe, hogy nem lesz
mit enni, az egzisztenciális biztonsága nemhogy nem javul, de leginkább meg is szûnik,
mert könnyen eszköztelen, tehetetlen, kiszolgáltatott helyzetbe kerül.16 És azok, akik a
»szabad emberhez méltó demokrácia« leépítésén, és a polgárok tömegeinek a szabadságtól
és lehetôségektôl való megfosztásán ügyködnek precízen, pontosan ezt akarják elérni.
15

A »háttérigazságossággal« kapcsolatos probléma érzékeltetésére, és a »háttérigazságossági rendszer«
lényegének megvilágítására korábban (9.5.§) (a) egyrészt az amerikai profi kosárlabda bajnokságok
»fordított erôsorrend szerinti játékostoborzási szabályait« hoztuk fel (amelynek lényege, hogy mindig
a mezôny legrosszabbja igazolhat le elsôként játékosokat a következô bajnoki idényre, majd a második, a harmadik legrosszabb, s így tovább; ezáltal soha nem szakad szét annyira a mezôny, hogy
néhány bajnoki idényt követôen már, azért váljon érdektelenné az egész bajnokság, mert néhány
extrém erôs csapat mindig mindent megnyer, míg a többieknek esélyük sem marad a gyôzelemre).
(b) Másrészt az Ószövetségi »Jóbel-év« (»szabadság éve«; »annus jubilei«) példáját hoztuk fel.
(Mózes III. 25.) (Lényege: minden 50. évben. minden rabszolgát fel kell szabadítani, az adósságokat el kell törölni, s a megelôzô ötven év alatt megvásárolt földeket vissza kell származtatni annak
eredeti tulajdonosához, vagy annak leszármazottaihoz). (Lásd 9.5–9.6.§§.)
16
A hajléktalan állampolgárok többségének nincs bejelentett lakcíme. Emiatt nem szavazhatnak, hiába
van szavazati joguk. Biztosak vagyunk-e abban, hogy annyira szégyenletesen kétségbeejtô, s rossz
helyzetben lennének a hajléktalanok, ha nem lennének megfosztva attól, hogy élni tudjanak alapvetô
alkotmányos (szavazati) jogukkal, s a politikusok megválasztása az ô szavazataikon is múlna?
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EXIKÁLIS PRIORITÁSI SZABÁLYOK, ÉS AZ IGAZSÁGOSSÁGI ELVEK EGYMÁSBA VALÓ ÁTVÁLTÁSI VISZONYÁNAK A TILALMA .

Az »igazságosság elsô
elvének« az »igazságosság második elve« feletti abszolút lexikális prioritása, nemcsak
prioritási sorrendet határoz meg, hanem logikai következményként explicit módon és
hangsúlyozottan kizárja és tiltja az egyes igazságossági elvek közötti »átváltási viszonyt«, és az egymásba való átváltás (»trade off«) lehetôségét. Az »igazságosság elsô
elvét« együttesen kifejezô »alapvetô szabadságjogok és jogok«, valamint az »igazságosság
második elvének elsô része« által megfogalmazott »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek«, továbbá az »igazságosság második elvének a második részét« jelentô »disztributív igazságossági elv«, azaz az »eltérési elv« (»difference principle«) között semmiféle
átváltás (»trade-off«) nem megengedett, azaz tilos (9.6.§; 14.1.§; 16.5.§; 17.1.§;
18.1–18.3.§§; 18.9.§; 20.2.§).
Például, tilos a társadalom bizonyos csoportjaitól megtagadni az »alapvetô politikai
vagy személyes szabadságjogokat«, és ezek »tisztességesen egyenlô valós értékét« olyan
alapon, hogy ezzel más csoportok helyzete lényegesen nagyobbat javul, mint amekkorát
emezek helyzete romlik; vagy olyan alapon, hogy ezek a csoportok e teljes értékû politikai szabadságjogaik révén, hatásosan blokkolnának számos olyan gazdaságpolitikai
és egyéb intézkedést, amely révén növelhetô lenne a gazdaság növekedése, javítható
lenne az államháztartási egyensúly, a költségvetés, és az államadósság helyzete, és általában is fokozná a hatékonyságot. Ez azt jelenti, hogy a mindenki által jól ismert államháztartási egyensúly javítását, költségvetési hiány, illetve államadósság csökkentését
célzó, és a polgárok jelentôs rétegeinek élete, életlehetôségei, egészsége, egzisztenciális
biztonsága, és életminôsége szempontjából alapvetô fontosságú jóléti szektorokból történô masszív forráskivonással járó megszorító intézkedések (»austerity-programok«)
(8.4.§), »morális és politikai legitimitása« kétes – függetlenül attól, hogy épp minek
nevezi ôket a politikai hatalom, valójában. Megjegyzendô, hogy a 90’-es évek közepén
a „Bokros-csomagként” elhíresült brutális megszorítócsomag számos intézkedését pontosan ilyen elvi alapokon semmisítette meg az akkori magyar alkotmánybíróság, mondván, hogy alapvetô jogokat és lehetôségeket gazdasági, gazdaságpolitikai érdekekre
való hivatkozással nem lehet aláásni és csorbítani.
Hasonlóan igazságtalan, tehát tisztességtelen, és mind morális, mind politikai szempontból illegitim az, amikor a hivatalos oktatáspolitika a gazdaság, és a munkaerôpiac
állítólagos, és senki által sem validálható igényeire hivatkozva, olyan módon rombolja
egy teljes felnövekvô generációnak az elkövetkezô 50-60 évre kivetülô életlehetôségeit
és életpálya kilátásait, hogy a gyermekek és fiatalok tömegei elôtt próbálja meg a legkülönbözôbb – a hamis propagandától, a megtévesztéstôl az adminisztratív terelésig
és kényszerítésig terjedô – eszközökkel eltorlaszolni a valódi »társadalmi felemelkedéshez« vezetô, minôségi oktatáshoz és felsôoktatáshoz való hozzáférést; s ehelyett kétes
érvényességû érvek, kétes legitimitású, igen rövid távú gazdasági érdekek mentén, kétes
minôségû és alkalmasságú, s a »társadalmi felemelkedést« egyáltalán nem segítô szakképzési programokba próbálja bekényszeríteni egy teljes, felnövekvô fiatal generáció
igen jelentôs részét.
Csakhogy senkinek, semmilyen alapon sincs semmilyen morális és politika felhatalmazása arra, hogy mások elôl, mások egész életére és életpályájára súlyosan kiható
módon elzárja a képességeinek, tehetségének legteljesebb kibontakoztatásához vezetô
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utakat, és a képességének és tehetségének legmegfelelôbb és legmagasabb rendû életpálya befutásához való lehetôségeiket. Formálisan nézve: valójában egy ilyen igazságtalan, tehát tisztességtelen »szabad emberhez nem méltó rezsimben« az történik ilyenkor
a kisiskolás korú gyermekek és a fiatalok tömegeivel, hogy a legalapvetôbb, és a saját
életükkel kapcsolatos elvitathatatlan érdekeiket, a legalapvetôbb szabadságjogaikat, és
a »tisztességesen egyenlô életpálya lehetôségekkel« (»citizens’ life prospects«) kapcsolatos
»elidegeníthetetlen és elvitathatatlan jogaikat« (»inalienable & indefeasible rights«) valakik, morálisan teljesen illegitim és kétes érvényességû, magánjellegû gazdasági érdekeknek rendelik alá, részben alattomos, félrevezetô propagandával és megtévesztéssel,
részben erôszakos adminisztratív módszerekkel.
Mindez összefügg azzal is, hogy az »igazságosság elsô elvét« együttesen kifejezô »alapvetô szabadságjogok és jogok«, kizárólag más »alapvetô szabadságjog és jog« érvényesülése
érdekében, és kizárólag ezen alapjogok közötti összhang megteremtése, azaz az »alapvetô
szabadságjogok és jogok« még teljesebb körû érvényesülése érdekében megengedett, azonban minden más hivatkozással tilos egy »szabad emberhez méltó demokráciában«.

A

Z IGAZSÁGOSSÁG EGYES HÁTTÉRKÖRÜLMÉNYEI. Az »alapvetô szabadságelvek, szabadságjogok és jogok« »lexikális prioritásának« kimondásakor realisztikus
megvalósítási feltételeket, és a »mérsékelt szûkösség« (»moderate scarcity«) (20.1.§) körülményeit feltételezünk. Mit jelent ez? A megfelelô, »realisztikus megvalósítási feltételek«
alatt azt értjük, hogy az adott társadalom gazdasági és környezeti feltételei nem szélsôségesen kedvezôtlenek az igazságos, tehát tisztességes társadalmi, politikai mûködés kialakításához. Nincs extrém szárazság, vagy nem extrém alacsony a gazdasági output, nincs
extrém mértékû szegénység, nem dúl polgárháború és hasonlók.
A »mérsékelt szûkösség« (20.1.§), mint az igazságosság egyik háttérkörülménye alatt
pedig azt értjük, hogy nem dúskálunk a különbözô javakban, nem áll automatikusan mindenkinek, minden a létezéséhez, és a szükségletei kielégítéséhez szükséges dolog, de megfelelô munkával és együttmûködéssel nagyjából mégis minden elôteremthetô. A »mérsékelt
szûkösség« jelentôsége, hogy társadalmi együttmûködési kényszert teremt. A megfelelô
szintû társadalmi létezéshez minden egyes polgár számára, minden elôteremthetô, de
csak társadalmi szintû együttmûködéssel; ugyanis senkinek sem hullik az ölébe az, amire
éppen szüksége lenne. A társadalmi együttmûködés elkerülhetetlensége, viszont azzal a
következménnyel jár, hogy ki kell alakítani a közös terhek és feladatok, és a közösen elôállított hasznok egymás közötti megosztásának az elveit és szabályait, azaz a társadalmi
együttmûködés feltételrendszerét. Ez pedig megkerülhetetlenül a felszínre hozza az
együttmûködés igazságosságának, tehát tisztességességének, vagy épp ellenkezôleg igazságtalanságának, tehát tisztességtelenségének a problémakörét.
Valójában bármely fejlett, közepesen fejlett országban, ahol az egy fôre jutó GDP
eléri, illetôleg meghaladja a legalább 8-10 ezer USD körüli értéket – így Magyarországon is –, fennállnak az igazságosság »realisztikus megvalósítási feltételei« is, és a
»mérsékelt szûkösség« körülményei is. Így az összes ilyen országban, minden további
nélkül megvalósítható az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szerinti igazságos és tisztességes társadalmi mûködés. Sôt, az ilyen közepesen fejlett és
fejlett országokban a társadalmi jólét további növekedése egyáltalán nem a GDP to-
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vábbi növekedésétôl függ, hanem az aktuális GDP társadalmon belüli megosztásának
igazságosságától, tehát tisztességességétôl. (WILKINSON és mtsai, 2009.)
Ez azt jelenti, hogy az ilyen országokban biztosan nincs olyan érvényes és megmásíthatatlan objektív külsô körülmény, mint hivatkozási alap, amely eleve lehetetlenné
tenné egy, a társadalmi igazságosság szempontjából igazságosnak, tehát tisztességesnek
nevezhetô, »szabad emberhez méltó demokratikus« társadalmi mûködés kialakítását.
Egyetlen oka van annak, ha ilyen igazságos, tehát tisztességes rendszert nem sikerül
kialakítani: a megfelelô politikai akarat hiánya; illetôleg a politikai hatalmat gyakorló,
és az igazságtalan, tehát tisztességtelen mûködésbôl hasznot húzó szûk érdekcsoport
önzése, tisztességtelensége és megátalkodottsága.
A »szabad emberhez méltó demokrácia«, és az igazságos, tehát tisztességes mûködés
relatív akadálya lehet például a létezô politikai kultúra; a tisztességtelen mûködés fenntartásához fûzôdô tisztességtelen magánérdekek, amelyek például egy illegitim vagy törvényes, de erkölcstelen eszközökkel történô extrém vagyoni koncentráció kapcsán extrém
hatalmi koncentrációhoz is vezetnek; vagy akár a »szabad emberhez méltó demokrácia«
alkotmányos rendszereinek mûködtetéséhez kritikus tömegben szükséges ismeretek,
tudás, tapasztalat és adminisztratív képességek hiánya.
Ahogyan azt már korábban is kifejtettük, egy »szabad emberhez méltó demokrácia«,
és a társadalom igazságos, tehát tisztességes mûködése egyáltalán nem a gazdag országok
privilégiuma. Nem kell elôször gazdag országgá válni ahhoz, hogy utána már akár tisztességes ország is lehessünk. Az igazságosság, tehát tisztességesség nem extra luxus,
hanem valójában minden társadalmi, gazdasági mûködés abszolút követelménye. Sôt,
számos evidencia létezik ma már arra, hogy az igazságos, tehát tisztességes társadalmak
az összes társadalmi és népegészségügyi probléma terén is, és a társadalmi, gazdasági
hatékonyság és versenyképesség terén is sokkal jobban teljesítenek, mint az ugyanolyan
fejlettségû, de sokkal egyenlôtlenebb, és sokkal igazságtalanabb mûködésû társadalmak
(10.§). (WILKINSON és mtsai, 2009; LUNDBERG és mtsai, 2008; MARMOT, 2015a.)
Itt csak utalunk arra a korábban ismertetett tényre, amit Amartya Sen és Jean Dreze
igazoltak a természeti csapások, és a tömeges emberi és társadalmi katasztrófák kapcsolatáról (10.1.§). Ennek lényege, hogy a természeti csapásokkal magyarázott éhínségek,
és társadalmi katasztrófák mérete és súlyossága nem a természeti csapásoktól, hanem a
társadalom, és az aktuális politika tisztességes és igazságos, vagy épp ellenkezôleg tisztességtelen és igazságtalan mûködésétôl függ, még a szegényebb országokban is. (SEN,
1990; és mtsai, 1999.) Ez a New Orleanst sújtó, Katrina hurrikán nyomán kialakult
társadalmi katasztrófahelyzet utólagos elemzésekor is beigazolódott. (QUIGLEY, 2008.)
Az igazságos, tehát tisztességes társadalmi, politikai mûködés kialakítása nem gazdagságot, hanem tisztességességet és elhatározást igényel. Egy bizonyos (nem túl nagy)
gazdasági fejlettség felett, a társadalom tisztességtelen és igazságtalan mûködésére, a
társadalmi igazságossági kérdések tisztességes rendezésének az elmulasztására semmilyen gazdasági, vagy egyéb objektívnek tartható mentség és önigazoló, önfelmentô érv
nem hozható fel a tisztességtelen társadalmi és politikai mûködést fenntartó (és annak
hasznait élvezô) hatalmi és gazdasági elit részérôl. A korábban említett trade-off tilalom, azaz a polgárok szabadságának, és lehetôségeinek a gazdasági érdekek alá rendelésének a tilalma ebben az értelemben is érvényes (9.6.§; 14.1.§; 16.5.§; 17.1.§;
18.1–18.3.§§; 18.9.§; 20.2.§).
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Ehelyütt is felidézzük, hogy pontosan a sokak által irigyelt skandináv országok tudósai igazolták egy, kifejezetten e célból készült tanulmányukban (NEWS: The Nordic
Experience Welfare States and Public Health, 2008), hogy ôk, azaz a skandináv országok nem azért mûködtetnek jól fejlett társadalmi igazságossági rendszereket, mert
gazdagok, és megengedhetik maguknak, hanem épp ellenkezôleg, azért tartják ôket
mások gazdagoknak – az átlagos polgárok életvitele, életszínvonala láttán –, mert igazságosan és tisztességesen mûködô társadalmakat hoztak létre. (LUNDBERG és mtsai,
2008; WHO|Commission on Social Determinants of Health, 2008.) A skandináv
országok jólétével kapcsolatos nézetek nem a skandináv multimilliárdosokról beszámoló
bulvárhírekbôl táplálkoznak, hanem abból az általános jólétbôl, amit az odalátogatók
az ottani átlagos polgárok életvitele, és az általános utcakép kapcsán megtapasztalnak.
Nem extrém gazdagságokat láthatunk ezekben az országokban, hanem általános jólétet,
és magát a társadalmi igazságosságot. Ez az, ami bármely 8-10 ezer USD egy fôre
jutó GDP-szintet elérô országban megvalósítható, mert ez az ilyen országokban nem
a GDP mértékén, hanem a GDP társadalmon belüli eloszlásának igazságosságán
múlik. (WILKINSON és mtsai, 2009.) A skandináv országok jólétének a percepciója,
valójában a megvalósított társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség látványán és
tapasztalatain alapul. (MARMOT, 2015a.)

14.9.§ A lényegi alkotmányos kérdések,
és a társadalmi egyenlôtlenségek szabályozása

M

INT KIFEJTETTÜK AZ »IGAZSÁGOSSÁG KÉT ELVE« EGYETLEN, EGYSÉGES
RENDSZERT ALKOT, ÉS EGYMÁSSAL EGYÜTTMÛKÖDVE ÉS KÖLCSÖNHA-

TÁSBAN ÉRI EL AZT A HATÁST,

amit a társadalom igazságos, tehát tisztességes
mûködésével kapcsolatosan elvárunk. Mindazonáltal érdemes megvizsgálni, hogy az
»igazságosság két elve« között milyen lényegi különbségek vannak, illetôleg azt, hogy
melyek azok, és miért, amelyek feltétlenül az alkotmány lényegi részét kell képezzék, és
melyek azok, amelyek fontossága vitathatatlan, létezése, mûködése éppoly elengedhetetlen, ámde mégsem lehet teljes részletességgel beírni az alkotmányba.
Az »igazságosság elsô elvét« együttesen definiáló »alapvetô szabadságelvek, szabadságjogok és jogok« azok közé a »lényegi alkotmányos kérdések« (»constitutional essentials«)
közé tartoznak, amelyek feltétlenül be kell kerüljenek az alkotmányba. Mint korábban
írtuk, ezek valójában a szabad és egyenlô polgárok közösségének a »lényegi, alkotmányozó, felhatalmazó, hatalmát« (»constituent power«), és annak garanciáit, a »fékek és
ellensúlyok rendszerét« jelenítik meg, abban az értelemben, hogy az alkotmányt »a nép«
(»We the People«) alkotja meg, s e »lényegi alkotmányos kérdések« révén szabja meg az
alacsonyabb rendû »közönséges hatalmat« (»ordinary power«) gyakorló politikusok, a
politika, a törvényhozás, a kormányzat és az állam számára – a tôle származó – »közönséges hatalom« gyakorlásának céljait, kiterjedését, feltételeit, szabályait és korlátait.
Másképp fogalmazva, ezek azok az áthághatatlan feltételek és kikötések, amelyekkel
»a nép« meghatározza a hatalmi ágak (törvényhozás, kormány, ítélkezés) közti hatalommegosztást, s amely kikötésekkel és korlátokkal megadja a felhatalmazást számukra az
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idôlegesen átruházott, alacsonyabb rendû »közönséges hatalom« gyakorlására. Ezeket,
a »lényegi alkotmányos kérdéseket«, amelyek »a nép« »lényegi, felhatalmazó és alkotmányozó hatalmát« garantálják azzal, hogy világosan megszabják, hogy a »közönséges
hatalom« gyakorlásával megbízott politikai hatalom, a törvényhozás, a kormányzat és
az állam (a) mit nem tehet meg a polgárokkal szemben; (b) mit köteles megtenni a polgárokért; (c) mire és milyen célokból terjed ki a hatalma, s az idôben meddig tart; (d)
hogyan oszlik meg ez a közönséges hatalom az egyes hatalmi ágak között, (e) és mik a
»közönséges hatalom« gyakorlásának a lényegi feltételei és alapvetô korlátjai.
Ebbôl eredôen »a nép« (»We the People«) által alkotott alkotmányt, s különösen a
»lényegi alkotmányos elveket és normákat« (»constitutional essentials«), »a nép« által
idôlegesen átruházott »közönséges hatalom« (»ordinary power«) oldaláról érvényesen
átírni nem lehet! Ezt csak »a nép« módosíthatja a saját, szuverén, tôle el nem idegeníthetô »lényegi alkotmányozó, felhatalmazó hatalmánál« (»constituent power«) fogva.
Tekintettel ennek a kérdésnek a fundamentális jelentôségére, ezt a gondolatot kissé
részletesebben kifejtjük (itt is):
(i) Ha jól belegondolunk, logikai értelemben is nonszensz lenne, ha »a nép« alkotmányozó, felhatalmazó hatalmát garantáló, és azt megjelenítô »lényegi alkotmányos elveket és normákat« »a nép« által csak a »közönséges hatalom« idôleges gyakorlására felhatalmazott törvényhozás vagy kormányzat, »a nép« által reáruházott,
és alacsonyabb rendû, »közönséges hatalmával« átírná. Ezzel ugyanis, ô maga
hatalmazná fel saját magát »a néptôl« kapott »közönséges hatalmának« gyakorlására, amelyre nincsen joga.
(ii) Még mélyebben belegondolva: a társadalom és »a nép«, mint olyan örök, az aktuális hatalom pedig idôleges. »A népet« soha nem lehet leváltani, „a hatalmat”
viszont mindig, minden esetben le lehet váltani – amint azt az emberiség sok évezredes történelme is bizonyítja. Ezért függetlenül attól, hogy egy adott hatalom mit
hisz el magának az alkotmánymódosítás lehetôségei kapcsán, és mit ír bele az alkotmányba, »a nép« ellenében beírt dolgokat, »a nép« minden esetben érvényesen
felülbírálhatja, eltörölheti, módosíthatja. Az alkotmány ugyanis nem az alacsonyabb rendû, »közönséges hatalmat« gyakorló aktuális politikai rezsim eszköze az
ôt megbízó »nép« korlátozására és kordában tartására, hanem »a nép« (»We the
People«) eszköze a »közönséges hatalom« gyakorlásával megbízott politikusok, a
törvényhozás, a kormányzat, és az állam korlátozására és kordában tartására.
(iii) Azért is van szükség jól mûködô, s a mindenkori végrehajtó- és törvényhozó hatalomtól független alkotmánybíróságra, hogy az alkotmánybíráskodás során a »folyamatokba beépített módon« történjen meg a mindenkori hatalom kisebb-nagyobb
túlkapásainak vagy tévedéseinek a folyamatos korrekciója, s az egymással konfliktusba kerülô alkotmányos elvek összhangba hozása, és ne álljon elô az a helyzet,
hogy egy adott ponton »a nép« maga veszi a kezébe a dolgokat, és maga korrigálja
egyszerre a hatalom által elkövetett összes hibát, tisztességtelenséget és bûnt.
(iv) Bármi, amit a »közönséges hatalmat« gyakorló, és »a nép« (»We the People«) által
idôlegesen megbízott és felhatalmazott kormányzat, törvényhozás tesz, csak addig
érvényes, amíg az összhangban van »a nép« felsôbbrendû, »lényegi, felhatalmazó
és alkotmányozó hatalmával« (»constituent power«) adott felhatalmazásával, és/vagy
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»a nép« akaratával. A nép az általa megbízott hatalom felhatalmazását, megbízását
bármikor módosíthatja, visszavonhatja; ezzel szemben »a nép« által megbízott hatalom – a maga alacsonyabb rendû »közönséges hatalmával« – »a nép« felsôbbrendû
»lényegi, alkotmányozó felhatalmazó hatalmát« érvényes módon sohasem módosíthatja, nem vonhatja vissza, sôt, érvényesen még csak nem is gyakorolhatja.
(v) Ez azt is jelenti, hogy egy tisztességtelen hatalom hiába próbálkozik bárhol azzal,
hogy »a nép« ellenében az alkotmányon keresztül „bebetonozza” a hatalmát, ez sohasem sikerülhet, mert »a népet« egyáltalán nem kötik az alacsonyabb rendû »közönséges hatalommal« megbízott megbízottjának a tôle elbitorolt, azaz jogosulatlanul
használt, »alkotmányozó hatalommal« hozott jogtalan intézkedései. »A nép« a tisztességtelen hatalom által – »a nép« ellenében – összetákolt alkotmányt bármikor legitim és érvényes módon eltörölheti!

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG MÁSODIK ELVE«, AZ »ALAPVETÔ SZABADSÁGJOGOKHOZ ÉS JOGOKHOZ« KÉPEST, TELJESEN MÁS JELLEGÛ ELVEKET, NORMÁ-

KAT FOGLAL MAGÁBAN. Mint kifejtettük, egyrészt minden egyes polgár »tisztességesen egyenlô esélyeinek és lehetôségeinek« (»fair equality of opportunity«) a biztosítását
követeli meg, másrészt a társadalmi, jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek »eltérési
elv« (»difference principle«) szerinti szabályozását írja elô.
Ha jól belegondolunk, rájöhetünk, hogy mind a »tisztességesen egyenlô társadalmi
esélyek és lehetôségek« követelménye, mind az »eltérési elv« a természeténél fogva teljesen
más, mint az alkotmányba könnyen beilleszthetô alapvetô szabadságelvek, szabadságjogok és jogok listája. Ez a két elv (egyenlô esélyek, eltérési elv) valójában be kell épüljön
a »társadalom alapvetô struktúrájába«, s annak alapvetô fontosságú »háttérintézményeinek«, és a »háttérigazságosság« mûködésébe, s az ezek által megvalósított szakpolitikákba.
A társadalompolitikák, illetve szakpolitikák, viszont jellegzetesen, és tipikusan egyfajta funkcionális logikát és rendezési elvet követve, végsô soron szektorok, ágazatok,
illetôleg speciális problématerületeket jelentô szakterületek szerint tagolódnak (például
egészségügy, oktatás, nyugdíjrendszer, munkanélküliség, foglalkoztatáspolitika, családpolitika, szociális ellátások, fogyatékkal élôkkel kapcsolatos politikák, és hasonlók).
E szakpolitikákra és ágazatokra tagolódás alapvetô oka, hogy az emberi életút kezelendô eshetôségeit, és az egyéb problémákat tekintve az egyes problématerületeket
olyan részletezettségben, és mélységben kell megérteni ahhoz, hogy az »igazságosság
második elvét« alkalmas módon lehessen érvényesíteni, hogy e problématerületek gyakorlatilag elkülönült szakmákat, szakpolitikai területeket és intézményrendszereket jelentenek. Ugyanakkor e szakpolitikai területek az emberi élet összes, egyénileg nem,
de társadalmilag kezelhetô eshetôségének kezelése szempontjából mégis egyetlen egységes társadalmi biztonsági, biztosítási és társadalmi esélyteremtési célú társadalmi
igazságossági rendszert kell alkossanak; s egymással összehangoltan és egyenszilárdságú módon kell mûködjenek.
Az alkotmány szintjén »az igazságosság második elvével«, azaz (a) a »tisztességesen
egyenlô esélyek és életlehetôségek« biztosításának a követelményével, és (b) az egyenlôtlenségeket szabályozó »eltérési elvvel« kapcsolatos lényegi részleteket lehetetlen megjeleníteni a – számos szempont miatt szükségszerûen – rövid alkotmányban. Ugyanakkor,
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bizonyos sarkalatos pontokat ezekkel kapcsolatosan mégis fontos, és szükséges az alkotmányban rögzíteni, megteremtve ezzel azokat a »társadalom alapvetô struktúrájához«
tartozó »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeket«, s ezek alkalmas alkotmányos védelmét, és mûködésének alkotmányos garanciáit, amelyek arra
hivatottak, hogy minden egyes polgár számára garantálják a társadalmi igazságosságot,
a tisztességesen egyenlô esélyeket és életlehetôségeket, a társadalmi biztonságot, a társadalmi biztosításokat, valamint az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) tisztességesen elegendô küszöbszint feletti biztosítását – mégpedig a félelemtôl, nélkülözéstôl,
és szégyentôl mentes, »szabad emberhez méltó élet« társadalmi szintû garanciarendszere
részeként.
Mindezek alapján, az »igazságosság második elvével«, és az »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézményekkel« kapcsolatosan minimálisan az alábbiakat
kell megjeleníteni az alkotmányban (20.2.§):
(i) Az alkotmányban tételesen is, és elviekben is rögzíteni kell az társadalmi felelôsség
szintjén kezelendô problématerületeket, és az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû« társadalmi esélyteremtési, társadalmi biztosítási és biztonsági intézményrendszerek garanciáit.
(ii) Elô kell írni a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek«, és az »eltérési elv« alkalmas és elegendô módon történô érvényesítésének a kötelességét minden egyes probléma területre és szakpolitikai területre, a »társadalom alapvetô struktúrájára«, az
alapvetô »háttérintézményekre«, és a »háttérigazságosság rendszerére« vonatkozóan.
(iii) Meg kell teremteni ezen »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû« »társadalmi esélyteremtô«, és »társadalmi biztonságot és társadalmi biztosítást« garantáló
intézményrendszereket, továbbá e rendszerek mûködtetésének alkotmányos kötelességét, és mûködésének alkotmányos védelmét és garanciáit.
Figyeljünk fel arra, hogy az »igazságosság második elvéhez« tartozó (esélyegyenlôségi és
disztributív igazságossági) elvek alkalmas módon történô érvényesítésének a kötelessége
az, amit az alkotmányban megfelelô garanciák (és szankciók) mellett fontosnak tartunk
megjeleníteni; s nem pedig ezen elveknek az egyes szakpolitikai területekre vonatkozó
részletes kibontását. Ez utóbbi, ugyanis maga lenne a részletes egészségpolitika, oktatáspolitika, szociálpolitika és hasonlók. Az alkotmány szintjén egészen egyszerûen lehetetlen
a fent felsoroltaknál többet megjeleníteni ezekbôl az elvekbôl, az ugyanis végsô soron azt
jelentené, hogy minden egyes szakpolitikát lényegében teljes részletességgel magában az
alkotmányban kellene leírni. Ez nem is lehetséges, de nem is kívánatos.

K

ÉT TOVÁBBI TÉTEL TARTOZIK MÉG A »LÉNYEGBELI ALKOTMÁNYOS KÉRDÉSEK« KÖZÉ. AZ EGYIK A »TISZTESSÉGESEN EGYENLÔ TÁRSADALMI ESÉ-

LYEK ÉS LEHETÔSÉGEK«, A MÁSIK AZ »ELTÉRÉSI ELV« KAPCSÁN JÖN ELÔ. Mint
írtuk a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és életpálya lehetôségek« esetében csak
ezek érvényesítésének a kötelezettségét, és bizonyos sarkalatos pontokat lehet megjeleníteni az alkotmányban, mert ezen »igazságossági elv« kielégítô részletezettségû kibontása
szakpolitikai területenként, más és más megfogalmazásokat, és a tulajdonképpeni szakpolitikák részletes – és az alkotmány terjedelmi és „mûfaji” korlátait meghaladó – kifejtését igényelné. Azonban az esélyegyenlôség klasszikus – s talán már a XVIII. század
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óta ismert és alkalmazott – megfogalmazása a nyitott társadalomról (»open society«),
amelyben minden életpálya, állás és pozíció nyitott minden tehetség elôtt (»careers open
to talents«) megjeleníthetô, és meg is jelenítendô az alkotmányban. Ez lényegében az
állások, pozíciók betöltésénél az azonos lehetôségek biztosításának a kötelezettégét, és
a bármilyen szempont (például nem, életkor, fogyatékoság, vallás, politikai meggyôzôdés, etnikai, kisebbségi hovatartozás, szexuális orientáció, és hasonló szempontok)
szerinti diszkrimináció tilalmát írja elô. Ez is egy nagyon fontos, lényegi, s az alkotmányban megjelenítendô alkotmányos alapelv. Azonban óriási tévedés és félreértés
lenne azt hinni, hogy e kétségkívül fontos elv érvényesítésével egyszersmind meg is oldottuk volna a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és életlehetôségek« ennél lényegesen tágabb problémakörét.
A »tisztességesen egyenlô esélyek és életlehetôségek« elve nem szûkíthetô le a klasszikus esélyegyenlôségi és diszkriminációs problémakörre, azaz a »careers open to talents«
problémakörére. (BLOODWORTH, 2016.) Ennek illusztrálására álljon itt példának
az, hogy a két talán fontosabb szakpolitikai terület, az oktatás és az egészségügy esetén
például, hogyan nézne ki a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« elvének az
adott szakpolitikai területre specifikus megfogalmazása. Ebbôl talán az is érthetô, hogy
mit értettünk korábban az alatt, hogy ezeket az elveket az egyes szakpolitikáktól meg
kell követelni az alkotmányban, de maguk a specifikus megfogalmazások már nem írhatók be az alkotmányba, mert azzal valójában szakpolitikákat kellene ott megjeleníteni.
Az egészségpolitika és az oktatáspolitikai területén például így nézhetne ki a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« szakpolitika-specifikus megfogalmazása:
(i) EGÉSZSÉGPOLITIKAI PÉLDA a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek«
szakpolitika-specifikus megfogalmazására: „az azonos ellátási szükségletû polgárok
– fizetôképességtôl független – azonos hozzáférése, a tényleges egészségi állapot
alapján megállapítható egészségi ellátási szükségletnek megfelelô, adekvát, azonos
elérhetôségû, kulturálisan elfogadható, minôségi és hatékony egészségügyi szolgáltatásokhoz”;
(ii) OKTATÁSPOLITIKAI PÉLDA a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« szakpolitika-specifikus megfogalmazására: „a született képességeknek, tehetségeknek
és adottságoknak, valamint motivációknak és ambícióknak megfelelô, és a születéskori származástól, társadalmi pozíciótól, és az anyagi teherviselô képességtôl
független, azonos esélyû hozzáférés a társadalmi felemelkedést és a tehetségek kibontakoztatását elôsegítô minôségi oktatáshoz”.
Az ilyen és hasonló, s valójában már a tényleges szakpolitikák lényegi részét jelentô
megfogalmazások azok, amelyek a »tisztességesen egyenlô esélyek és életlehetôségek«
elvének az egyes szakpolitikai területre lebontott, és ezen szakpolitikai területek specifikumaira szabott megfogalmazásai. Sem ezek a problémák, sem ezek az elvek nem
redukálhatók le a „klasszikus” »esélyegyenlôségi elvre«, és a »diszkrimináció tilalmára«.
Sajnos, némiképp megtévesztô az, hogy a klasszikus esélyegyenlôség, és a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« nagyjából azonos szavakkal, kifejezésekkel fejezhetôk ki, miközben fogalmilag és koncepcionálisan, valamint a szakpolitikai konzekvenciákat tekintve fundamentális, és lényegi különbségek vannak a két koncepció
között. Pontosabban, a klasszikus »esélyegyenlôség és diszkrimináció tilalom«, és az
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ehhez kapcsolódó számos »equal opportunity policy« fontos, és »lényegi alkotmányos
elvek«, de csak egy szûk részhalmazát jelentik a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyeknek és lehetôségeknek«. Elsôként is, egyáltalán nemcsak a valamilyen kisebbségi,
vagy speciális identitású csoportok esetében létezik a »tisztességesen egyenlô társadalmi
esélyek és lehetôségek« biztosításának a kötelezettsége, hanem a társadalom minden
egyes polgára esetében érvényesítendô ez az elv.
A két koncepció között a lényegi különbség ezenfelül még abban is rejlik, hogy egy
társadalomban a polgárok életét és életpályája lehetôségeit (»citizens’ life prospects«)
érintô, súlyos társadalmi igazságossági problémák túlnyomó része attól még nem oldódik meg, hogy a rendszer deklarálja a klasszikus esélyegyenlôségi elvet, vagy akár
még „esélyegyenlôségi államtitkárságot” is létrehoz az esélyegyenlôségnek erre a redukált
változatára vonatkozóan. Léteznek ugyan olyan – a különbözô diszkriminációkból, s
a kisebbségi identitásokból (etnikai, nemi, szexuális orientáció, vallási stb.) eredô –
speciális esélyegyenlôségi problémák, amit ezzel meg lehet oldani, de a »társadalmi,
jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek« által okozott, és mindenféle identitásképzô tényezôtôl függetlenül is létezô súlyos társadalmi esélyegyenlôségi és igazságossági problémák, a klasszikus »esélyegyenlôségi elv« alapján nem oldódnak meg. Konkretizálva:
(i) A klasszikus esélyegyenlôségi elv alapján egy a fenti példa szerinti képzeletbeli „esélyegyenlôségi államtitkárság” az olyan – kétségkívül elfogadhatatlan – problémákat
elvben meg tudja oldani, ha valakit például a bôre színe, neme, szexuális orientációja,
etnikai, vallási, vagy egyéb kisebbségi hovatartozása, illetve identitása miatt nem
vesznek fel egy állásba vagy iskolába, vagy emiatt nem látnak el a kórházban.
(ii) Azt a problémát azonban, ha valakit például a bôre színétôl függetlenül azért nem
látnak el a kórházban, vagy azért nem vesznek fel az egyetemre, mert például nem tud
fizetni; vagy ha egy gyermek pusztán csak a szociális körülményei és családja jövedelmi,
vagyoni helyzete okán – de minden speciális identitásképzô, illetve diszkriminációs faktortól függetlenül eleve ki sem fejleszti a képességei alapján reális ambícióit, vagy nem
részesül a tehetségének megfelelô tehetséggondozásban – egy ilyen esélyegyenlôségi államtitkárság már nem tudja megoldani, mert e problémára sem a redukált esélyegyenlôségi elv, sem az ez alapján kialakított illetékessége és hatásköre nem terjed ki.
Ebben az értelemben, ha egy társadalom csak a klasszikus, formális és redukált spektrumú
esélyegyenlôségi elv érvényesítésével foglalkozik, akkor lényegében érintetlenül hagyja,
vagy csak inadekvát módon kezeli azokat, a polgárok várható életpályájának az igazságtalan egyenlôtlenségeihez vezetô problémákat, amelyek a társadalmi, jövedelmi, vagyoni
egyenlôtlenségekbôl erednek. Ennek bizonyos értelemben van egy sajátos álszent, hipokrita jellege is, ami általában ki is váltja az ilyen rendszerekkel kapcsolatos kritikákat és
elégedetlenséget. A különbözô kisebbségekre fókuszáló klasszikus esélyegyenlôségi politikák, és az ehhez kapcsolódó identitáspolitikák fontosak lehetnek, de egyáltalán nem helyettesíthetik a társadalom minden egyes polgára számára biztosítandó »tisztességesen
egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek« problémájának a megoldását.

A

MÁSIK, A

»LÉNYEGI ALKOTMÁNYOS ELVEKKEL« KAPCSOLATOS PROB »ELTÉRÉSI ELVVEL« FÜGG ÖSSZE. Az »eltérési elv« (»difference
principle«) (18.§) szerint bizonyos mértékû társadalmi, jövedelmi, vagyoni egyenlôtLÉMA AZ
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lenségek elfogadhatók, de csak akkor, ha az egyenlôtlenségek megengedése révén létrejövô, társadalmi szintû többlethasznok a társadalom legrosszabb helyzetû tagjainak
a körülményeit javítják a legnagyobb mértékben, miközben a társadalom minden egyes
tagjának a helyzetén javítanak.
Ez az elv gyakorlatilag a »reciprocitás elvének« (5.3.§) a megjelenítése a »disztributív
igazságosság elvében«. Miért? Ne feledjük, hogy a szabad és egyenlô polgárok társadalmi
együttmûködésének az igazságos, és tisztességes feltételrendszere kapcsán fogalmazódik
meg az az elv, hogy elvben a szabad és egyenlô polgárok tudomásul veszik, hogy a közösen
elôállított hasznokból számos ok miatt, például eltérô erôfeszítések, képességek, hozzáadott
érték és hasonlók nem teljesen egyenlô módon részesedik mindenki, de azzal a feltétellel,
hogy azért a legrosszabb helyzetbe kerülô szabad és egyenlô polgárok helyzete se lehessen
akármennyire rossz, különösen pedig ne legyen elfogadhatatlanul rossz.
Például, legkedvezôtlenebb helyzetbe kerülô polgárok alapvetô emberi szükségleteinek kielégítése, s egyáltalán a léte, egészsége, biztonsága, egzisztenciális biztonsága
ne kerüljön veszélybe csak azért, mert – a társadalmi többlethasznok érdekében – elfogadta azt a tényt, hogy az egyenlôtlenségek növekedhetnek, legalábbis egy bizonyos
mértékig és bizonyos feltételekkel. Fontos tehát, például, hogy legyen hol laknia, legyen
mit ennie, legyen ruhája, be tudjon fûteni és hasonlók.
Ebben az értelemben a legrosszabb helyzetû tagok nevében, azt lehet megfogalmazni például az »eredeti kiindulási állapotban«, hogy „rendben, a közös jó, a várhatóan lényegesen nagyobb társadalmi hasznok érdekében térjünk el az egyenlôség elvétôl”; „rendben legyenek olyanok, akiknek sokkal több jut a közösbôl” (például a
ténylegesen nagyobb hozzáadott érték alapján is); azt azonban senki ne várja el senki
mástól, amit ô sem szeretne ha ô tôle várnának el mások (»reciprocitás elve«). Azaz,
azt senki nem várhatja el senkitôl, hogy a „nagy közös jó”, és a „nagy társadalmi többlethaszon” érdekében, bárki önként hozzájáruljon ahhoz, hogy olyan rossz szociális és egzisztenciális helyzetbe kerülhessen a »társadalmi, jövedelmi, vagyoni egyenlôtlenségek«
túlzott növekedése miatt, hogy neki magának már nem jut ennivalóra, nem jut rendes
ruhára, nem jut megfelelô szállásra, nem jut fûtésre, nem jut arra, hogy gyermekeit
taníttassa, vagy betegségét kezeltesse – azaz neki magának nem jut az olyan alapvetô emberi szükségleteinek a minimálisan szükséges kielégítésére sem, amelyek alapvetô fontosságúak a társadalmi együttmûködésben való részvételéhez, a »teljes körû normál
funkcionáló képessége« fenntartásához, s az »önbecsülése, az emberi méltósága és szégyenmentes élete társadalmi alapfeltételeinek« a biztosításához (16.§), valamint az
»alapvetô szabadságjogok, jogok és lehetôségek« »tisztességesen egyenlô«, »valós értékének« a megôrzéséhez.
Így kell érteni azt, hogy az »eltérési elv« nem más, mint a »reciprocitás (viszonosság)
elvének« (5.3.§) a megjelenítése Rawls »disztributív igazságosság elvében«, azaz az
»eltérési elvben« (18.§). Csakhogy a problémát az jelenti, hogy ezt az elvet így, ebben
a formában legfeljebb alapelvi szinten lehetne megjeleníteni; tényleges jogi kötöttséget
megjelenítô formája azért okoz bonyodalmat, mert ez az elv leginkább egy minôségi
(kvalitatív) jellegû megfogalmazással fogható meg. Annak az érvényes megítélése –
alapvetô mérési és metodikai problémák miatt – meglehetôsen kérdéses, hogy az egyenlôtlenség növekedése következtében a társadalmi haszon mekkorát növekedett; és ebbôl
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a többlethaszonból a társadalom egyes rétegeihez tartozó tagok mennyivel részesedtek;
és mindez alapján, valóban a legrosszabb helyzetû tagok részesedtek-e ezekbôl a legnagyobb mértékben. Ez azt jelenti, hogy ha jogi kötelmet jelentô módon kerülne bele
az »eltérési elv« az alkotmányba, akkor egy esetleges vitás ügyben valójában nem lehetne
jogi úton rendezni a vitát. Ugyanakkor, az »eltérési elv«, fontos vezérlôelve kell legyen,
(a) egyrészt a »háttérigazságosság rendszerének« (9.5.§), a tisztességes közteherviselésnek, egy igazságos progresszív adórendszernek; (b) másrészt az »elsôdleges prioritású
társadalmi javakat« (16.§) – minden egyes polgár számára, egy tisztességes küszöbérték
feletti szinten, szükségletek szerinti, azonos hozzáféréssel és eléréssel – biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« (9.§; 16.§) meghatározásának és szabályozásának.
A fentieknek még egy fontos, általános tanulsága is van. Nevezetesen: a »lényegbeli
alkotmányos elvek« (»constitutional essentials«) körébe valójában csak olyan dolgok
rakhatók be, amelyeknek a megvalósulása, vagy nem megvalósulása viszonylag
egyszerûen és egyértelmûen megítélhetô, és ezért jogilag is értelmezhetô relevanciával
bír, s vitás esetben a bíróság tud dönteni. Ilyenek például, az »igazságosság elsô elvét«
kifejezô »alapvetô szabadságjogok és jogok«, vagy a »formális esélyegyenlôség elve«, és
a »diszkrimináció bármely formájának a tilalma«. Az »eltérési elv« bármennyire is fontos, nem ilyen elv, mégpedig alapvetô mérési problémák miatt. Azt elô lehet írni, hogy
az »eltérési elvet« érvényesíteni kell minden »háttérintézmény«, minden szakpolitikája
esetében, és be kell építeni a mûködési folyamatokba; mert az, hogy ez megtörtént-e
már jól ellenôrizhetô, megítélhetô.
Például, egy valóban progresszív adórendszer, (amelynek lényege, hogy a gazdagabbak nem egyszerûen nagyobb összegû adót fizetnek, hanem az, hogy minél nagyobb
a jövedelmük és a vagyonuk annál magasabb adókulccsal kell, hogy adózzanak), párosulva például egy egészségi szükséglet alapú társadalmi egészségbiztosítási rendszerrel,
és mondjuk egy képességek szerinti azonos hozzáférésû oktatási rendszerrel együttesen,
már megvalósítja az »eltérési elvet«, hiszen a társadalmi együttmûködés hasznaiból nagyobb mértékben részesülô gazdagok a társadalmi kötelességek és feladatok ellátásának
a terheihez nem egyszerûen csak nagyobb összeggel, de az anyagi teherviselô képességüket nagyobb arányban érintô közteherviseléssel járulnak hozzá (egy valóban progresszív adórendszerben), miközben a társadalmilag megszervezendô biztosításokat, és
közszolgáltatásokat mindenki a szükségletei szerint veszi igénybe. Számos ok miatt a
szegények, szükségleteik alapján nagyobb mértékben veszik ezeket igénybe. Az »eltérési
elv« elvi elôírása, annak a követelménynek a megfogalmazása, hogy ez az elv érvényesüljön a »társadalom alapvetô struktúrájának«, annak alapvetô »háttérintézményeinek«,
a »háttérigazságosság rendszereinek«, a mûködésében, valamint a releváns közpolitikákban és szakpolitikákban reálisan megvalósítható és megvalósítandó. Ugyanakkor,
olyan módon ez az elv nem jeleníthetô meg az alkotmányban, mint ahogyan például
az alapvetô szabadságjogok.
Van azonban egy olyan fontos dolog, ami az »eltérési elv« alapjogként való megjelenítése helyett, annak ökölszabályszerû, körülbelüli megközelítéseként megjeleníthetô »lényegbeli alkotmányos jogként«. Ez pedig nem más, mint egy olyan a »teljes körû társadalmi funkcionálóképességet biztosító létezéshez szükséges minimum« (14.1.§) biztosítása
(a továbbiakban: társadalmi minimum), amely minden egyes polgár számára garantál
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egy olyan minimumot, amely elegendô alapvetô létszükségletei tisztes fedezéséhez; a társadalmi együttmûködésben való részvételéhez szükséges »teljes körû normál funkcionálóképessége fenntartásához«, garantálja az »önbecsülés társadalmi alapjainak biztosítását«,
»emberi méltóságának« megôrzését, a »szégyenmentes élethez való jogát«, és ezeken keresztül »alapvetô szabadságjogai, jogai és lehetôségei« »valós értékének« a biztosítását.
Az »igazságosság két elvének« a leírásakor már említettük, hogy az »igazságosság
két elve« kiegészíthetô egy, minden egyéb elv teljesítését a »lexikális prioritási rendben«
megelôzô elvvel, mégpedig a »társadalmi létezéshez szükséges minimumhoz való állampolgári joggal« (14.1.§). Már most szeretnénk rögzíteni, hogy a »teljes körû társadalmi funkcionálóképességet biztosító létezéshez szükséges minimum« koncepcióját, azért
sem egyszerûen a szokványos „létminimum” megnevezéssel említjük, mert itt másról
és többrôl van szó. Az alapvetô cél a társadalmi együttmûködésben való részvételhez
szükséges »teljes körû normál funkcionálóképesség« fenntartása, az »alapvetô szabadságjogok, jogok, lehetôségek valós értékének« a megôrzése; s mindezekkel összefüggésben az »önbecsülés, az emberi méltóság, és a szégyenmentes élet társadalmi alapjainak
és feltételeinek a biztosítása«, minden egyes polgár számára a »reciprocitás (viszonosság)
elvének« (5.3.§) megfelelôen.
Ez, a »teljes körû normál társadalmi funkcionálóképességet biztosító létezéshez szükséges
minimum« nem azonos az »eltérési elvvel«, elviekben sem, mert ez valójában a
»haszonelvû (utilitarista) koncepciók« egy speciális korrekcióját jelentô minimumkövetelmény, amelyet a modern »jóléti államokban« (»welfare state«) alkalmaznak. De gyakorlatilag is más, mert például összegében valószínûleg némileg kisebb, különösen egy
jól mûködô, és jó gazdasági növekedést mutató társadalomban, mint ami az »eltérési elvbôl« következne. Mégis, ez a »társadalmi minimum« a tényleges társadalmi hatásában
nagyjából képes lehet arra, hogy megközelítse azt, amit az »eltérési elvvel« szeretnénk elérni: nevezetesen azt, hogy olyan mértékben senkinek se rendüljön meg az egzisztenciája,
hogy az lerombolja az adott polgár társadalmi funkcionálóképességét, és lényegében értéktelenné tegye a számára biztosított szabadságjogokat, jogokat és lehetôségeket.
Ez a »társadalmi minimum« nem csak hatásában hasonló az »eltérési elvhez«. Koncepcionálisan is konzisztens mind az »eltérési elvvel«, mind a »reciprocitás elvével«,
mind az »igazságosság mint tisztességesség koncepcióval«, ugyanis, ha kompromisszumosan is, de valójában kifejezi a »reciprocitás elvét«, illetôleg azt a logikát, amit a korábbi bekezdésekben az »eltérési elv«, és a »reciprocitási elv« kapcsolatáról ismertettünk.
Adott társadalom, adott fejlettsége esetén, valamekkora társadalmi minimumhoz vezetne az »eltérési elv«. Ez vélhetôen mindig több lenne, mint az a »társadalmi létezéshez
szükséges minimum«, amirôl itt szó van.
Ez a »teljes társadalmi funkcionálóképességet biztosító létezéshez szükséges minimum« valójában, a modernebb, módosított »haszonelvû (utilitarista) igazságosság koncepciók« szerinti minimum (»principle of restricted utility«), amelyet a »haszonelvû
igazságossági koncepciók« bizonyos hiányosságainak a korrigálása érdekében dolgoztak
ki. Az egyik probléma ugyanis az, a »haszonelvû (utilitarista) filozófiákkal«, hogy a
társadalmi jólétet, és azt, hogy „jó irányba mennek a dolgok” az »átlagos hasznosság«
(»average utility function«), vagy az »aggregát hasznosság« (»aggregate utility function«)
növekedése alapján állapítják meg. Az egy további kérdés persze, hogy ki szerint mi szá-
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mítandó be egyáltalán a hasznossági funkcióba (8.§), de erre itt most nem térünk ki.
Azonban az egy fôre jutó átlagos hasznosság növekedése (például GDP/fô), vagy az
aggregát hasznosság növekedése (például GDP) semmit sem mond ennek a társadalmon
belüli megoszlásáról. Ad abszurdum az átlagos, vagy aggregát hasznosság úgy is tud növekedni, egy mondjuk 10 millió fôs társadalomban, hogy például a 100 leggazdagabbnak
hatalmasat nô a vagyona (például a 2002. évi 638 milliárdról 2017-re 3380 milliárdra)
(8.5.§) (Új Egyenlôség, 2017; SZAKONYI és mtsai, 2017), további, mondjuk 10 ezer
fônek is átlagon felüli a gazdagodása (mind jövedelem, mind vagyon tekintetében), míg
a túlnyomó többség jóléte nemhogy nem javul, hanem kifejezetten romlik.
A »haszonelvû (utilitarista) koncepciók« e problémájának a korrekciója érdekében
javasolják a »teljes társadalmi funkcionálóképességet biztosító létezéshez szükséges minimum« koncepcióját (»principle of restricted utility«). Ez ugyanis azt hivatott biztosítani, hogy – az aggregát, vagy átlagos hasznosság maximálására irányuló gazdaságpolitikák közepette – bármennyire is tömegessé válik a társadalmi közép- és alsóbb
rétegek lecsúszása, elszegényedése (s egy igen szûk réteg extrém gazdagodása), mégiscsak létezik az a küszöbérték, amely alá a társadalom senkit nem enged beesni, és amely
elegendô ahhoz, mindenki számára egy tisztes létet, és »teljes körû normál funkcionálóképességet« biztosítson. Lényegében, a modern »jóléti államokban« – amelyek alapvetôen a haszonelvû koncepciókra épülô közpolitikák, és a »jóléti állam közgazdaságtana« (»welfare economics«) alapján mûködnek – ilyen »társadalmi létezéshez szükséges
minimumot« alkalmaznak a mögöttes haszonelvû koncepciók miatti problémák korrekciójára. Persze, ezek sem teljesen újkeletû gondolatok. Charles-Louis de Secondat, La
Bréde és Montesquieu bárója (1689–1755), a »társadalmi létezéshez szükséges minimum« problémakörével kapcsolatosan például, így írt A törvények szellemérôl (1748)
címû mûvében (MONTESQUIEU, 1748):
Az alamizsna, amit az utcán ruhátlanul ténfergô embernek adnak, nem elég az állam
azon kötelességeinek a teljesítéséhez, amellyel minden polgára felé tartozik, egy bizonyos
színvonalú szállás, megfelelô táplálkozás, alkalmas ruházat, és olyan életlehetôségek biztosításával, amely az egészéggel nem inkompatibilis.
Montesquieu: A törvények szellemérôl (1748)

Ha jól belegondolunk az »eltérési elv« és a »reciprocitás elv« lényegébe, rájöhetünk,
hogy nem véletlen az, hogy a »haszonelvû koncepciók« korrekciójára kidolgozott »társadalmi létezéshez szükséges minimum«, és az »eltérési elv« társadalmi végkimenetei
hasonlók. Ugyanis, a »társadalmi létezéshez szükséges minimum«, és az általa »korlátozott haszonelvûség«, ha nem is explicit módon, de legalább implicit módon a »reciprocitási elv« egy sajátos applikációját jeleníti meg. Azaz, azok, akik ezt kidolgozták,
mindazokra a mögöttes elvekre és szempontokra kellett gondoljanak, amelyek az »eltérési elv« explicit mögöttes elvei és szempontjai.
A »társadalmi létezéshez szükséges minimumhoz való állampolgári jog« minden további
nélkül beletartozhat a »lényegi alkotmányos normák« közé. Ez a minimum ugyanis idôrôl
idôre explicit módon megállapítható és teljesítése, vagy nem teljesítése is explicit módon detektálható, megítélhetô.
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L

ÉNYEGBELI ALKOTMÁNYOS KÉRDÉSEK (»CONSTITUTIONAL ESSENTIALS«).
Végezetül, a tisztánlátás érdekében összegezzük, hogy mi is az alapvetô kapcsolat
az »igazságosság két elve«, a »lényegbeli alkotmányos kérdések«, és az »alapvetô szabadságjogok és jogok« között; s hogy végül is, mi az, ami a »lényegbeli alkotmányossági
kérdések« közé tartozik, és mi az, ami nem tartozik oda.

(A.)
A LÉNYEGBELI ALKOTMÁNYOS KÉRDÉSEK (»CONSTITUTIONAL ESSENTIALS«)
(i) Az »igazságosság elsô elvét« együttesen kifejezô »alapvetô szabadságjogok és jogok«
(»basic liberties & rights«) (14.3.§);
(ii) a „klasszikus” esélyegyenlôség, és a diszkrimináció tilalma (»careers open to talents«) (14.9.§);
(iii) »társadalmi létezéshez szükséges minimumhoz való jog« (14.9.§)
(B.)
A »HÁTTÉRINTÉZMÉNYEK«, ÉS A SZAKPOLITIKÁK ÁLTAL ÉRVÉNYESÍTENDÔ,
S AZ ALKOTMÁNYBAN RÖGZÍTENDÔ IGAZSÁGOSSÁGI ELVEK

(i) Az »igazságosság második elvének elsô része«: azaz a »tisztességesen egyenlô esélyek
és életlehetôségek« (»fair equality of opportunity«; »fair equality of chances«) (14.2.§);
(ii) Az »igazságosság második elvének a második része«: azaz az »eltérési elv« (»difference principle«) (14.2.§; 14.8.§)

14.10.§ A társadalom alapvetô struktúrájának
két egyenrangú szerepe,
és az igazságosság két elve

I

GAZSÁGOSSÁG ELSÔ ELVE (amit az »alapvetô szabadságjogok és jogok« együttesen
definiálnak és fejeznek ki), valamint az »igazságosság második elve«, (aminek elsô része
a »tisztességesen egyenlô lehetôségek és esélyek elve«, második része pedig az »eltérési elv«,
abban is különböznek, hogy az »igazságosság elsô elve« a »lényegi alkotmányos kérdések«
központi részét alkotja, míg az »igazságosság második elve« nem. Ez nem azért van, mert
az igazságosság elsô elve fontos politikai értékeket fejezne ki, míg a második nem. Mindkét
igazságossági elv alapvetô fontosságú politikai és alkotmányos értékeket fejez ki. Ehelyett
arról van szó, hogy a »társadalom alapvetô struktúrájának«, két egyformán fontos, egymással mellérendeltségi viszonyban lévô és egyenrangú szerepe van, és az »igazságosság elsô
elve« az egyik, míg az »igazságosság második elve« a másik ilyen alapvetô fontosságú funkcióra alkalmazandó.
(1) A »TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJA« AZ EGYIK SZEREPÉBEN,
(i) biztosítja a szabad és egyenlô polgárok »alapvetô szabadságjogait és jogait«,
és azok egyenlôségét;
(ii) megôrzi az »alapvetô szabadságjogok tisztességes értékét« minden polgár számára »generációkon át«;
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(iii) valamint létrehozza, és megalapozza az igazságos és tisztességes alkotmányos
»szabad emberhez méltó demokrácia« rendszerét, és folyamatosan védi és biztosítja annak mûködését.
(2) A »TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJÁNAK« MÁSIK SZEREPE – amely
az elôzôvel egyenrangú és azzal mellérendeltségi viszonyban van –, az, hogy biztosítsa mindazokat az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeket«, amelyek minden egyes polgár számára »szabad emberhez méltó módon«
biztosítják, az egész életútjukra vonatkozóan a társadalmi igazságosság érvényesülését, azaz
(i) a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyeket, lehetôségeket és életpálya-lehetôségeket«,
(ii) velük született képességeik, tehetségük felismerését, gondozását, és lehetô legmagasabb szintû kibontakoztatását,
(iii) a »teljes körû normál funkcionálóképesség« lehetô legmagasabb szintû kibontakoztatását, folyamatos fejlesztését, megôrzését, és szükség esetén helyreállítását;
(iv) az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapjait«, feltételeit;
(v) és az »alapvetô szabadságjogaik« »tisztességes egyenlôségének«, és »valós értékének« a megôrzését.
Mit foglal ez magában? Ez mindazokat a társadalmi szinten megszervezendô, »társadalmi esélyteremtô intézményeket«; illetve »közcélú társadalmi kockázatkezelést végzô«
társadalmi biztosítási intézményeket, és társadalmi és személyes biztonságot garantáló
intézményeket, közszolgáltatásokat, és intézményrendszereket jelenti, amelyek (i) a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek« (pl. minden egyes gyermek intézményesített tehetséggondozása és az oktatás, felsôoktatás), (ii) és a »társadalmi kockázatok«
(egészség, baleset, rokkantság, állástalanság és munkanélküliség, idôskor, fogyatékosság
és a hasonlók) kezelésével minden egyes polgár számára biztosítják (a) »teljes körû normál
funkcionálóképesség« megôrzését, (b) az »önbecsülés, a méltóság és a szégyenmentes élet
társadalmi alapjait és feltételeit«, (c) és az »alapvetô szabadságjogok és jogok« »tisztességes
egyenlôségének«, és »valós értékének« a megôrzését az egész életútjukon át.
A fent felsorolt dolgokat a »társadalom alapvetô struktúrája« (9.§), és az »elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« nem akárhogyan, hanem »szabad és egyenlô polgárhoz méltó módon« biztosítják egy igazságos, tehát tisztességes
»szabad emberhez méltó demokráciákban«. Azért, mert ez a társadalmi együttmûködés
tisztességes feltételrendszerének szerves része, s a »társadalmi szerzôdésbôl« eredô »morális kötelezettség«, amelyet a társadalmi együttmûködésben részt vevô »szabad és
egyenlô polgárok« »jogos morális követelés« (»legitimate claims«) (18.6.§) alapján joggal várhatnak el a társadalomtól. Azaz, itt messze nem az inadekvát, megalázó, könyöradományként folyósítgatott segélyekrôl, és nem is az inkomplett, mozaikos, alkalmatlan és körülményes segélyezési rendszerekrôl, és a lepusztított, alulfinanszírozott,
és alacsony színvonalú közszolgáltatási rendszerekrôl van szó.
(i) A »TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJÁNAK« EGYIK SZEREPE, amely
az »igazságosság elsô elvével«, és a »lényegbeli alkotmányos kérdésekkel« van szo-
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ros összefüggésben a politikai hatalom, azaz a »közönséges hatalom« megszerzésére, és gyakorlásának feltételeire, és ennek a szabályozására, normáira vonatkozik.
Ha legalább e szabályok és normák tekintetében sikerül kialakítani az »átfedô
konszenzust«, és ezeket sikerül fixálni, azzal megteremthetôk a »politika morális
legitimációjának« alapjai, amelyek a közös ügyek rendezéséhez szükséges »közös
morális viszonyítási rendszert«, és a közös ügyeket érintô viták, érvelések, indoklások normarendszerét is jelentik (12.1.§; 13.3.§; 19.§).
(ii) A »TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJÁNAK« A MÁSIK SZEREPE a társadalmi igazságosság, és a »szabad emberhez méltó demokrácia« igazságos, tehát
tisztességes mûködésére vonatkozik. Az e szerepkörben rendezendô kérdéseket
azonban nem az »alkotmányozási szakaszban«, hanem a késôbbi, »törvénykezési,
és jogalkalmazási szakaszokban« (9.4.§; 14.11.§) lehet és kell részleteiben megoldani. Mint korábban kifejtettük, a »tisztességesen egyenlô esélyeket és lehetôségeket«, valamint az »eltérési elvet« az alkotmány szintjén az »elsôdleges prioritású
társadalmi javakat« (16.§) biztosító, »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« mûködését meghatározó – és a szakpolitikákkal kapcsolatos általános elvárást és követelményt jelentô – alapelvként lehet megfogalmazni,
ezen elvek eltérô szerepe, valamint a teljesülésük jogi megítélésével kapcsolatos
mérési és metodikai nehézségek miatt.
Ha ezen elveknek a »társadalom alapvetô struktúrája«, és az »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézmények« mûködésében történô érvényesítését az
eddigieknél legalább eggyel alacsonyabb absztrakciós szinten is ki akarjuk bontani,
akkor tulajdonképpen eljutunk a »szabad emberhez méltó demokráciák« által kiépítendô, és mûködtetendô alapvetô fontosságú »társadalmi igazságossági alrendszerek«
(például oktatás, egészségügy, társadalmi biztosítási rendszerek) meghatározásáig.
Ez nem teljesen ugyanazt jelenti, mint a haszonelvû filozófiai és igazságossági alapokon nyugvó, modern »jóléti állam« (»welfare state«), de ha gyorsan, ökölszabályszerûen egy áttekintô képet akarunk alkotni magunknak arról, hogy mire kell ezzel
kapcsolatosan gondolni, akkor elsô megközelítésben gondoljunk a modern jóléti államok, jóléti rendszereire, különös tekintettel a skandináv országokra. Az nem véletlen,
hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« nem jóléti rendszerekrôl beszél, hanem »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményekrôl«,
és hasonlókról. Az e körben megvalósítandó dolgok, ugyanis nem „jóléti intézkedések”,
nem fakultatívan adható, vagy megtagadható dolgok, hanem a »társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerének« integráns részeként, a »társadalmi szerzôdés«
alapján, az állam és a társadalom által morális kötelezettség alapján kötelezôen megvalósítandó, az egyes polgárok által pedig »jogos morális követelésként« (18.6.§) elvárható és megkövetelhetô dolgokról van szó.
Az alábbiakban felsoroljuk az ide értendô »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézményeket« és az ide értendô dolgok két nagy csoportját:
(1) A »TISZTESSÉGESEN EGYENLÔ ESÉLYEK ÉS LEHETÔSÉGEK ELVÉVEL« ÖSSZEFÜGGÔ TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÔ INTÉZMÉNYEKET, azaz minden gyermek
tehetségének intézményesített felkutatását, tehetségéhez szabott tehetséggondozását
és az oktatást – mégpedig veleszületett morális és természetes képességek, és a te-
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hetség lehetô legmagasabb szintû kibontakoztatása, gondozása, s az ezeknek megfelelô ambícióik felélesztése és táplálása, valamint a »teljes körû normál funkcionálóképesség« lehetô legmagasabb szintre történô fejlesztése érdekében.
(2) AZ EGÉSZ ÉLETÚTON ÁT TARTÓ, »TELJES KÖRÛ NORMÁL FUNKCIONÁLÓKÉPESSÉG« MEGÔRZÉSÉVEL, FOLYAMATOS FEJLESZTÉSÉVEL, ÉS SZÜKSÉG
ESETÉN HELYREÁLLÍTÁSÁVAL kapcsolatos »közcélú társadalmi kockázatkezelô«,
»társadalmi biztosítási és biztonsági rendszerek« legfontosabbjait, azaz a szociális
biztonságot, és a szégyentôl, félelemtôl és nélkülözéstôl mentes élet feltételeit garantáló, társadalmi igazságossági jelentôségû »társadalmi biztosítási rendszereket«
(egészség, baleset, rokkantság, keresôképtelenség, munkanélküliség, idôskori nyugdíj, és egyéb szociális ellátások).
Ez a két alacsonyabb elvontsági szintû, konkretizált és gyakorlatiasabb lista, valójában
egy jól mûködô, tisztességes és igazságos »szabad emberhez méltó demokrácia«, és tisztességes társadalom leírásaként is értelmezhetô. Ha bárki ezen írás tanulmányozása során
azon tûnôdött volna, hogy „jó, jó persze, de mégis mit kellene csinálni a gyakorlatban, az
itt leírt elvek kapcsán”, azaz mi ennek az írásnak a gyakorlati relevanciája, akkor erre az
egyik igen egyszerû válasz az, hogy az eddig kifejtett elméleti, és egyéb megfontolások,
érvek és indokok alapján, konkrétan az alábbi két fôcsoportban fellistázott rendszereket
kell megvalósítani ahhoz, hogy egy igazságos, tisztességes, és »szabad emberhez méltó
demokráciát« hozzunk létre. Egy igazságos, tehát tisztességes, »szabad emberhez méltó
társadalom« létrehozásával kapcsolatos gyakorlati teendô ennél nem lényegesen több, és
nem is lényegesen kevesebb – azt követôen, ha megteremtôdnek a feltételei:

(i)
(ii)
(iii)

(iv)

(v)

(AD 1.)
A »TISZTESSÉGESEN EGYENLÔ ESÉLYEK
ÉS ÉLETLEHETÔSÉGEK MEGTEREMTÉSE«
érdekében fontos alapvetô intézményrendszerek
és közszolgáltatások, például:
a kismamák védelme, a terhesség alatt, és a szülést követôen, ideértve a gyes,
gyed, és hasonló intézményeket;
a korai fejlesztés, a kisgyermekkori fejlesztés, és a megfelelô bölcsôdék és óvodai
nevelés (MARMOT, 2015a);
a szülôk elvitathatatlan joga, ahhoz gyermekeik beiskolázásáról (például annak
egy évvel történô elhalasztásáról), a gyermek iskolaérettségétôl függôen maguk
dönthessenek (MARMOT, 2015a);
a gyermekek tehetségének kibontakoztatására fókuszáló közoktatási rendszer, és
a »minden gyermek tehetséges« elv érvényesítése, az oktatás kulcsfolyamataiba beépített (és így mindent átható) módon; azaz, minden egyes gyermek tehetségének
intézményes felkutatása, felimerése, és tehetséggondozása, a képességeinek és tehetségének megfelelô ambícióik felélesztése és gondozása;
az átjárható, minôségi, tévpályák és zsákutcák nélküli, az azonos képességûek és
tehetségûek, azonos hozzáférésével mûködô oktatás, középfokú oktatás és felsôoktatás, valamint a 18 éves korig tartó tankötelezettség;
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(vi) „az oktatás a demokráciáért, és a felnövekvô generációk képességeinek, és önálló,
kreatív gondolkodási képességeinek a kibontakoztatásáért, és nem a gazdasági érdekekért és a profitért kell, hogy mûködjön” elv érvényesítése (»education for
democracy & not for profit«) (NUSSBAUM, 2010, 1997);
(vii) a születéskori származástól, és a családi és szociális háttértôl függetlenül, az azonos képességû, tehetségû és ambíciójú fiataloknak, azonos hozzáférést, és azonos
esélyeket biztosító minôségi felsôoktatás, mint a társadalmi mobilitás és társadalmi
felemelkedés alapvetô fontosságú intézménye;
(viii)továbbá számos kiegészítô rendszer a speciális fejlesztési igényû, vagy speciális
szükségletû csoportok társadalmi esélyeinek, lehetôségeinek egyenlôsége és esélykiegyenlítése érdekében, ideértve a fogyatékossággal élôk legkülönbözôbb féle támogatását abban, hogy fogyatékosságuk (»disability«), mint objektív tény ne váljon
társadalmi hátránnyá (»social disadvantage«; »handicap«) az inadekvát társadalmi
igazságossági rendszerek miatt. Ez a »lényegi alkotmányos kérdések« közé tartozó
»esélyegyenlôségi elv«, és a »diszkrimináció tilalma« alapján is alapvetô társadalmi
kötelesség, noha csak ezek a „klasszikus” esélyegyenlôségi elvek önmagukban nem
jelentenek teljes megoldást.
(AD 2.)
A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGOT, ÉS A SZÉGYENTÔL, FÉLELEMTÔL
ÉS NÉLKÜLÖZÉSTÔL MENTES ÉLET FELTÉTELEIT GARANTÁLÓ TÁRSADALMI
IGAZSÁGOSSÁGI RENDSZEREK,
ide tartoznak a »közcélú társadalmi kockázatkezelés« alapvetô társadalmi biztosítási,
intézményei, melyek minden egyes polgár számára garantálják és biztosítják
a »teljes körû normál funkcionálóképességet«, az »önbecsülés és szégyenmentes élet
társadalmi feltételeit«, valamint az »alapvetô jogok valós értékének megôrzését«:
(i) TÁRSADALMI LÉTEZÉSHEZ SZÜKSÉGES MINIMUM. Elsôként, a »lényegi alkotmányos kérdések« (»constitutional essentials«) közé sorolandó »teljes körû normál társadalmi funkcionálóképességet biztosító létezéshez szükséges minimumhoz« való alkotmányos alapjogot (»restricted utility principle«) kell említeni. Ez számos formában
valósítható meg, nem feltétlenül egyetlen eszközre kell gondolni. A legkülönbözôbb
pénzbeli és természetbeni juttatások kombinációját is jelentheti. Megjegyzendô, hogy
számos olyan dolgot, mint például a fiatalok elsô lakáshoz jutásának a támogatása,
a szociális bérlakások kérdése, az úgynevezett lakhatási szegénység felszámolása, továbbá különbözô specifikus, és itt nem részletezendô szociális támogatási formák a
»társadalmi létezéshez szükséges minimum biztosításának« a kötelességén belül valósítandók meg. Megjegyzendô, hogy a »feltétel nélküli alapjövedelem« intézményesítésére vonatkozó, és az elmúlt évtizedben világszerte elôtérbe került javaslat, tipikusan
ebbe a körbe tartozik. Ez egy sok szempontból értelmes, méltányos, és a szociális segélyezési rendszerek számos problémájára – például a segélyezett megszégyenítése
vagy megszégyenülése, stigmatizációja, és az önbecsülés aláásása, a támogatási rendszerek inkoherenciája, inkonzisztenciája, széttöredezettsége, egyenszilárdságának hiánya, és alkalmatlansága, rendkívüli adminisztratív terhei (a rászorultság mérésével
kapcsolatos illúziók, mítoszok miatt) – frappáns megoldást kínál. Az ezzel kapcso-
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latos morális kötelesség tipikusan azon a társadalmi igazságossági érvelésen keresztül
alapozható meg, amely miatt a »teljes társadalmi funkcionálóképességet biztosító létezéshez szükséges minimumhoz« való jog, a »lényegi alkotmányos kérdések« közé sorolandó az »alapvetô szabadságjogok«, és az »esélyegyenlôség elve, és a diszkrimináció
tilalma« (»careers open to talents«) mellett. A »feltétel nélküli alapjövedelem« létjogosultsága és indokoltsága a »korlátozott hasznossági elv« (»principle of restricted utility«) megalapozására szolgáló érvelés alapján is alátámasztható.
(ii) AZ »EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOT ELEVE MEGHATÁROZÓ TÁRSADALMI TÉNYEZÔK« TÁRSADALMON BELÜLI IGAZSÁGOS, TEHÁT TISZTESSÉGES MEGOSZLÁSÁNAK A BIZTOSÍTÁSA az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
»háttérintézmények«, és a »háttérigazságosság rendszerének« összehangolt mûködésén keresztül. (DANIELS, 2008.) Ez egy rendkívül komplex kérdés, hiszen a lakhatás, és a lakhatási körülmények, a foglalkoztatottság, a képzettség, az értelmes
és tisztes megélhetést biztosító munka, a jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek, a
»fôállású munkavégzés melletti szegénység«, a »relatív szegénység«, az »abszolút
szegénység«, és számos hasonló faktor az, amely a megbetegedéshez vezetô »közvetlen okok okaiként« eleve meghatározza a »társadalmi ranglétrán« elfoglalt pozíciótól függôen a polgárok egészségi állapotát, várható élettartamát, és az elkerülhetô egészségkárosodást, megbetegedéseket, és az idô elôtti halálozást.
(MARMOT, 2015a, 2015b.) E kérdéskörben, mint cseppben a tenger, benne van
a társadalmi igazságosság és tisztességesség teljes problémaköre. Valójában, ha
mélyen belegondolunk ebbe, akkor ráébredhetünk arra, hogy ha egy társadalom
az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk« tisztességes és igazságos megosztásának a problémáit megoldaná, akkor nagyjából teljes egészében
megoldaná a társadalmi igazságosság szinte teljes problémakörét. Sôt, mint majd
látni fogjuk, az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk« (»social determinants of health«) (1.3–1.6.§§; 10.2.§), az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (»primary social goods«) (16.§), illetôleg a »központi jelentôségû
capabilityk« (»central capabilities«) (17.§) nagymértékû átfedést mutatnak, pontosabban a lényeget tekintve szinte ugyanazok, csak más terminológiával kifejezve.
Némileg sarkosan megfogalmazva a valóságot, arról van szó, hogy a társadalomban élô emberek, a társadalmi hierarchia összes szintjén, azaz minden társadalmi
réteget átható módon egészen egyszerûen belebetegszenek abba, és életük lerövidül
attól, ha a társadalom, és a politika tisztességtelenül és igazságtalanul mûködik
(1.3–1.6.§§; 10.2.§). (MARMOT, 2005a; SCHRECKER és mtsai, 2015.) Ez
úgy értendô, hogy minden társadalmi réteg érintett, de az igazságtalan tehát tisztességtelen társadalmi és politikai mûködés megbetegítô, és életet megrövidítô hatása szociális gradiens szerint változik: a hierarchia adott szintjén lévôket súlyosabban érinti, mint az eggyel felettük lévôket, és enyhébben érinti, mint az eggyel
alattuk lévôket. (MARMOT, 2005a; és mtsai, 2005b.) Itt csak felsoroltuk ezt a
tételt, de ezen a helyen ezt tovább nem részletezzük.
(iii) KÖZCÉLÚ TÁRSADALMI KOCKÁZATKEZELÉST VÉGZÔ »TÁRSADALMI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS«, és fizetôképességtôl függetlenül, a tényleges egészségi ellátási szükségletek alapján azonos hozzáféréssel és eléréssel igénybe vehetô, s az »igénybevételkor
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már ingyenes« (»free at the point of use«), adekvát (alkalmas) mûködésfinanszírozású,
és adekvát szakmai tartalmú, a polgár számára elfogadható, minôségi egészségügyi
szolgáltatások; az egész életen át tartó társadalmi együttmûködésben való teljes körû
részvételhez szükséges »teljes körû normál funkcionálóképesség« megôrzése vagy helyreállítása érdekében.
(iv) »TÁRSADALMI BALESETBIZTOSÍTÁS«, és a normál funkcionálóképesség helyreállítására irányuló rehabilitáció.
(v) »TÁRSADALMI ROKKANTSÁGI BIZTOSÍTÁS«: a tisztességes megélhetés, az egzisztenciális fenyegetettség és kiszolgáltatottság kivédése, az »önbecsülés, az emberi
méltóság, és a szégyenmentes élet társadalmi alapjainak«, és alapfeltételeinek a
biztosítása, mindazok számára, akik a társadalmi együttmûködés során, valamely
súlyosabb baleset, megbetegedés, vagy bármely egyéb okból tartósan vagy véglegesen elvesztették önálló jövedelemtermelô és munkavégzô képességüket.
(vi) »TÁRSADALMI NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS«: a tisztességes megélhetés, az egzisztenciális fenyegetettség és kiszolgáltatottság kivédése, a félelemtôl, a szükségtôl és a
nélkülözéstôl való szabadság biztosítása (»freedom from fear & freedom from
want«) az »önbecsülés, az emberi méltóság, és a szégyenmentes élet társadalmi
alapjainak és alapfeltételeinek« a biztosítása, mindazok számára, akik életkoruknál
fogva már nem képesek a korábbi életszakaszaikban megszokott módon részt venni
a társadalmi együttmûködésben, és a korábbi társadalmi együttmûködésben való
részvételüket is figyelembe véve, már nem várható el tôlük, hogy önálló munkavégzéssel és jövedelemtermeléssel teremtsék elô, a tisztes megélhetésük anyagi feltételeit. Az idôskori nyugdíjak tisztes megélhetést, »önbecsülést, emberi méltóságot,
és szégyenmentes életet biztosító« mértéke, minden tisztességesen és igazságosan
mûködô társadalom morális kötelessége, amely alól nem lehet kibújni technikai
típusú érvelésekkel.
Az ún. „elöregedô társadalmak” „problémája”, és a nyugdíjrendszerek állítólagos válsága, de legalábbis annak a megfellebbezhetetlen és objektív valóságként
történô tálalása egy alapvetôen hamis érvelésen alapul, amely minimum erôteljesen
megkérdôjelezhetô. Az aktív keresôk számának csökkenése, és az eltartandók számának növekedése ugyanis, csak azzal a mögöttes elôfeltevéssel vezethetne a nyugdíjrendszerek fenntarthatósági válságához, ha (a) semmilyen technológiai fejlôdés
és produktivitásnövelés nem lenne, és a társadalom egy aktív tagjára esô outputot
állandónak és fixáltnak vennénk (a robotizáció korában); (b) szóba sem jöhetne
járulékemelés, (c) szóba sem jöhetne a nyugdíjkorhatár észszerû, értelmes és méltányos növelése. A probléma létezik, valós, kezeletlenül súlyossá is válhat, de koránt sincs arról szó, hogy nem lehetne megoldani és kivédeni. Abban azonban
mindenki biztos lehet, hogy a mondott problémára a magáncélú, profitorientált tôkefedezeti alapok semmiféle hozzáadott értékkel nem rendelkeznek, és érdemi megoldást nem jelentenek. Ha ugyanis az a probléma, hogy az egyre kisebb számú
aktív keresô (a robotizáció korában) nem tudja elôteremteni, az egyre több idôs
ember nyugdíjának a fedezetét, akkor ez a mondott probléma, pontosan ugyanolyan probléma a tôkefedezeti alapok esetén, mert végsô soron az ô kifizetéseik fedezete is alapvetôen a mindenkori társadalom termelésén, outputján alapul, amint
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azt a nyugdíjrendszerek két nemzetközi szakértôje a Nobel-díjas Peter Diamond
(MIT) és Nicholas Barr (LSE) ezzel kapcsolatos mûveikben bemutatják. (BARR
és mtsai, 2001, 2008.) A felosztó-kirovó rendszerû társadalmi nyugdíjbiztosítás,
és a tôkefedezeti rendszerek közötti egyik lényegi különbség abban rejlik, hogy egy
szisztémás hatás, például súlyos gazdasági, pénzügyi válság esetén, a tôkefedezeti
alapok egyik napról a másikra képesek eltûnni, vagy a kifizetéseik képesek elértéktelenedni (magas infláció esetén), míg a »felosztó-kirovó« »társadalmi nyugdíjbiztosítás« esetén, ilyen nem tud megtörténni! Még tömeges munkanélküliség
(mondjuk 35-40%) esetén is az emberek 60-65%-a dolgozik, jövedelmet termel
és járulékot fizet! (BARR, 2001.) Ilyen rendszerben – ellentétben a magán »tôkefedezeti nyugdíjalapokkal« –, ilyenkor nem az történik, hogy eltûnnek a nyugdíjalapok, elértéktelenednek a kifizetések, és elôállna az a helyzet, hogy nincs nyugdíj.
A »társadalmi nyugdíjbiztosításban« legfeljebb az történik, hogy a nyugdíj átmenetileg kevesebb lesz. De olyan helyzet nem áll elô, hogy nyugdíj egyáltalán nem
lesz. (BARR és mtsai, 2008.)
(vii) »TÁRSADALMI MUNKANÉLKÜLISÉG-BIZTOSÍTÁS«, továbbá az »állam, mint
végsô menedéket jelentô munkáltató« részérôl – nem akármilyen, bármilyen közmunkaprogramok, hanem kifejezetten, és hangsúlyozottan – értelmes, és »szabad
emberhez méltó« körülmények közötti munkavégzést, és tisztességes, »szabad emberhez méltó« béreket, és az alapvetô egzisztenciális biztonságot, az »önbecsülés, az
emberi méltóság, és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeit« biztosító közmunkaprogramok. Ha egy, a társadalom megbízásából, és a polgárok kollektív, »közönséges hatalmával« idôlegesen megbízott, és a polgárok érdekében eljárni köteles
állam a tisztességtelen mûködése, vagy hozzáállása, vagy az államot illegális és illegitim módon fogságba ejtô oligarchák, gazdasági érdekcsoportok (»state capture«),
és gátlástalan, pitiáner ügyeskedôk miatt nem képes, vagy nem hajlandó »tisztességes
értelmes és szabad emberhez méltó közmunkát« biztosítani azoknak, akik például
egy gazdasági válság, és a munkahelyek tömeges megszûnésének a körülményei között elvesztették biztos munkájukat, és így a megélhetéshez szükséges jövedelemforrásukat, akkor a legkisebb kárt azzal okozza egy ilyen tisztességtelen állam és hatalom, ha semmit nem csinál. Ha semmit nem tesz, azzal összehasonlíthatatlanul
kevesebb rombolást és kárt okoz a társadalom és a polgárok lelkében, és a közerkölcsökben, mint azzal, amikor olyan közmunkaprogramot indít el, amely »szabad emberhez nem méltó«, (a) mert a munka értelmetlen, és ezért lélekromboló, (b) mert,
a körülmények maguk, »szabad emberhez nem méltóak«, (c) mert az érintetteket
megalázzák, stigmatizálják, és önbecsülésüket lerombolják, (d) mert az érintetteket
kiszolgáltatott helyzetbe hozzák, majd kiszolgáltatottságukkal mérhetetlenül visszaélnek, (e) és mert ez a »szabad emberhez nem méltó munka«, ráadásul nyomokban
sem elegendô a tisztességes megélhetéshez, az »egzisztenciális fenyegetettség« megszüntetéséhez, az »önbecsülés, az emberi méltóság, és a szégyenmentes élet társadalmi
alapjainak és alapfeltételeinek« (»social bases of self-respect«) a biztosításához.

M

ÉGIS, HOL JELENIK MEG A FENTIEK KÖZÖTT, ÉS HOGYAN FEJEZÔDIK KI,
ÉS HOGYAN ÉRVÉNYESÜL AZ »ELTÉRÉSI ELV«? Az »eltérési elv« így, konk-

rétan kiírva, sehol nem jelenik meg (maga a »társadalmi funkcionálóképesség biztosító
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létezéshez szükséges minimum« is csak egy, az »eltérési elvtôl« elvárt hatáshoz közeli
társadalmi hatást elérô eszközt jelent. Azonban mégis, minden fenti tételben jelen van
az »eltérési elv«; amely valójában „két lábon áll”, és e „két láb” együttesén keresztül
jelenik meg egy olyan, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának«
megfelelôen mûködô »szabad emberhez méltó demokráciában«, amely a fenti intézményrendszereket megvalósítja. Az »eltérési elv« két lába, röviden:
(1) SZÜKSÉGLETALAPÚ IGÉNYBEVÉTEL. Az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézmények« közszolgáltatásainak az »azonos szükségletûek, azonos hozzáférésû igénybevétele« az »aktuális fizetôképességtôl függetlenül«.
(2) PROGRESSZÍV ADÓZÁS, azaz a közterhekhez való hozzájárulás aránya (nem
csak az összege!) annál nagyobb, minél nagyobb az adózó anyagi teherviselô képessége (jövedelme, gazdagsága stb.).
Az »eltérési elv« érvényesülésének e két „lába” tehát, a közszolgáltatások igénybevételekor az »azonos szükségletûek, azonos hozzáférésének« az elve, párosítva az »anyagi
teherviselô képesség arányában egyre növekvô arányú közteher viselésének« a kötelezettségével (»progresszív adórendszer«). Az alábbiakban e „két „lábat” részletezzük.

A

Z »ELTÉRÉSI ELV« EGYIK LÁBÁT A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZÜKSÉGLETALAPÚ, AZONOS HOZZÁFÉRÉSÛ, FIZETÔKÉPESSÉGTÔL FÜGGETLENÍTETT

IGÉNYBEVÉTELE jelenti. Itt azt kell látni, hogy a fenti intézményrendszereknek és közszolgáltatásainak az igénybevételre az emberi életút bizonyos fázisainak speciális szükségletei, vagy az emberi életút bizonyos kritikus életeseményei kapcsán, az érintett személy »szükségletei alapján« kerülhet sor. Az érvényesítendô elv itt az, hogy az »azonos
szükségletûek, azonos hozzáféréssel, azonos igénybevételi lehetôséggel, azonos szakmai
tartalommal, és azonos minôségben jussanak hozzá« a számukra szükséges dolgokhoz,
mégpedig »aktuális fizetôképességüktôl függetlenül«, és minden egyéb – a szükségletek
szempontjából irreleváns – tényezôtôl függetlenül. Szakpolitikánként eltérô az, hogy
mi a „szükséglet”. Az egészségügyben ez az egészségi állapottól függô ellátási szükséglet; az oktatáspolitikában pedig a tehetségektôl, képességektôl és motivációtól függô
tehetséggondozási, oktatási, képzési szükséglet.
A »fizetôképességtôl független« kifejezés, egyáltalán nem egyenlô azzal, hogy a szolgáltatás az egyén számára ingyenes. A »fizetôképességtôl független«, és csak az egyéni
szükséglettôl függô azonos hozzáférés és igénybevétel lényege, hogy az igénybevétel
»fizetésmentes az igénybevételkor« (»free at the point of use«). Az azonban, hogy valami
az »igénybevételkor fizetésmentes«, nem azt jelenti, hogy ingyenes, noha pontosan tudjuk, hogy jelentôs üzleti érdek fûzôdik ahhoz, hogy egyesek magukat „kis butuskának”
tettetve, az „ingyenesség” szóval, mindenféle hangulatokat gerjesszenek a közszolgáltatások és társadalmi biztosítások »igénybevételkori fizetésmentessége«, és »szükségletalapú, azonos hozzáférése és igénybevétele« kapcsán.
(i) Ha például, kora tavasszal befizetjük az utazási irodánál a nyaralásunkat szállásostul, all-inclusive ellátással, útiköltségestül, majd több hónappal késôbb elmegyünk nyaralni, akkor a teljes nyaralás, és a hozzá kapcsolódó összes lényegi szolgáltatás »fizetésmentes lesz az igénybevétel pillanatában« (»free at the point of
use«), ámde egyáltalán nem ingyenes, mert azt a nem jelentéktelen összeget,
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amennyibe az »igénybevételkor már fizetésmentes« nyaralás került, mind az utolsó
fillérig kifizettük – csak épp több hónappal a nyaralás elôtt.
(ii) Hasonló a helyzet az összes társadalmi igazságossági »háttérintézmény« közszolgáltatásaival, és társadalmi biztosítással. Azzal a különbséggel, hogy ha a világ legszerencsésebb emberei közé tartozunk, akkor a társadalmi biztosítások esetén életünk
vége felé, egész életútunkra visszatekintve, utólagosan rendkívüli örömmel és megnyugvással nyugtázhatjuk, azt amit életünk elején, elôrefelé semmilyen módon nem
tudtunk volna hitelesen és érvényesen elôre megjósolni, nevezetesen azt, hogy szerencsénkre, igen sok járulékot és adót kellett befizetnünk, mert szerencsénkre rendkívüli magas jövedelmeink voltak, és óriási szerencsénkre és örömünkre, ebbôl semmit sem kellett, hogy ránk költsön, egyik társadalmi biztosítási rendszer sem. Sem
hosszantartó, és sok szenvedéssel járó súlyos betegségekben nem betegedtünk meg.
Sem agyvérzést és szívinfarktust nem kaptunk. Még egy kiadós és drága sugárterápiás és kemoterápiás kezelést, vagy szervtranszplantációt se fizetett nekünk a TB.
Súlyos közlekedési és egyéb balesetet sem szenvedtünk, és meg sem rokkantunk,
így baleseti, rokkantsági ellátásokban sem részesültünk. Még gazdasági válságok
idején sem voltunk munkanélküliek soha, és ezért még munkanélküli biztosítást sem
fizettek nekünk. A gyermekeink taníttatását pedig – ellentétben szinte mindenki
mással –, megoldottuk magánerôbôl, úgyhogy még az oktatási rendszer kapcsán se
költött ránk semmit a társadalom, ellentétben más földi halandókkal. Mindemellett,
további örömre ad okot, hogy jövedelmünk folyamatosan magas volt, és ezért semmilyen egzisztenciálisan fenyegetô helyzettel sem kellett megbirkóznunk, sôt mindenki mással ellentétben, akkora megtakarításokat halmoztunk fel, hogy még nyugdíjra sem szorultunk. Ezt a konklúziót persze, csak a halálos ágyunkon, életútunkra
visszatekintve, utólagosan, a már megtörtént és bekövetkezett eseményeket szemlélve
vonhatjuk le teljes bizonyossággal. Elôrefele, soha senki nem tudhatja, mit hoz számára a jövô, még akkor sem, ha sokan ezt a tényt nem veszik tudomásul, és azt hiszik, hogy kizárólag csak a szomszéd, a távoli ismerôsök és az idegenek azok, akikkel
bármilyen probléma elôfordulhat.
(iii) A »társadalmi biztosításokat«, és az »azonos szükségletûek által, azonos hozzáféréssel, és azonos tartalommal igénybevett« – adók és járulékok formájában már
elôre befizetett, és az »igénybevételkor fizetésmentes« –közszolgáltatásokat – sok
más mellett – az különbözteti meg az elôre befizetett, és az »igénybevételkor fizetésmentes« all-inclusive nyaralástól, hogy az elôre befizetett nyaralást általában
mindig igénybe is vesszük (hacsak súlyos baleset, betegség vagy egyéb nyomós ok
ebben meg nem akadályoz). Ezzel szemben az adók és járulékok formájában
egész életutunkon át, folyamatos részletekben elôre befizetett »társadalmi biztosításokat«, ha szerencsénk van az életben, akkor soha, semmilyen formában nem
vesszük igénybe. Ha még nagyobb szerencsénk van, akkor ráadásul jó sokat is fizetünk a – szerencsénkre – soha igénybe nem vett társadalmi biztosítási szolgáltatásokért. Ha nincs ekkora extrém szerencsénk az életben, mert átlagos életet
élünk, akkor kénytelenek vagyunk igénybe venni ezeket a közszolgáltatásokat. Ha
még kevésbé vagyunk szerencsések, akkor csak kevés járulékot és adót tudtunk
életünk során befizetni. Ha nagy a szerencsénk, akkor soha nem kell, hogy többet
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költsön ránk a társadalmi biztosítás, mint amit befizettünk. Ha nagyon nagy balszerencse sújt, akkor többet költ ránk a rendszer, mint amennyit befizettünk. Ezzel
szemben a nyaralás tejes árát befizetjük, és pontosan annak megfelelô mértékben
vesszük igénybe a nyaralást.
Az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«, és közcélú közszolgáltatásaik igénybevételére a társadalom minden polgára a szükségletei alapján jogosult, a »társadalmi szerzôdés« alapján (18.6.§), mégpedig azért, mert a társadalom,
társadalmi együttmûködésben részt vevô polgára (vagy annak a gyermeke).17 A »szükségletalapú azonos hozzáférés és igénybevételi jogosultság« miatt nyilvánvaló, hogy minél
rászorultabb valaki, annál nagyobb mértékben fogja igénybe venni ezeket a rendszereket. Miután a rászorultság, és az igénybevételi szükségletek a társadalmi hierarchiával
arányosan (»szociális gradiens szerint«) alakulnak, összességében az »azonos szükségletûek azonos hozzáférésével igénybe vehetô« rendszereket és közszolgáltatásokat a társadalom alsóbb rétegeihez, osztályaihoz tartozó tagjai, nagyobb mértékben veszik
igénybe, mint a felsôbb rétegek tagjai. És ez így helyes. Mégpedig azért, mert az ô,
többletszükségletként megjelenô problémáik, a társadalmi együttmûködés során keletkeztek, és az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk« »szociális
gradiens szerinti egyenlôtlen«, azaz igazságtalan társadalmon belüli megosztására vezethetôk vissza. Ez jelenti az »eltérési elv« érvényesülésének „egyik lábát”.

A

Z »ELTÉRÉSI ELV« „MÁSIK LÁBÁT ” A PROGRESSZÍV ADÓZÁSI RENDSZER,
azaz a »társadalmi szerzôdés« alapján teljesítendô társadalmi szintû morális kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos közös terhek viselésének a progresszivitása adja.
Ez, kissé egyszerûbben, az igazságos, azaz progresszív közteherviselést vagy progresszív
adózást jelenti. Adózás alatt itt, minden az állam, illetve a közösség irányába teljesítendô fizetési kötelezettséget értünk. Itt nem tudunk, és nem is akarunk foglalkozni a
legkülönbözôbb adó-, járulék-, illetékfajtákkal. A lényeg az, hogy az adórendszer akkor
progresszív, ha a gazdagabbak nem egyszerûen több pénzt fizetnek be, hanem az anyagi
teherviselô képességükkel arányosan növekvô, egyre nagyobb adókulccsal adóznak, s
ezáltal az »effektív adókulcsuk« – azaz az, hogy mondjuk 100 egységnyi pénzbôl, ténylegesen mennyi pénz megy el valamilyen adóra – eléri (de legalább megközelíti!) az

17

A »közcélú társadalmi kockázatkezelést« végzô intézmények lényege az elôre nem látható, és egyénileg nem kezelhetô egzisztenciális, és egyéb egyéni katasztrófa helyzetet okozó, és a társadalmi
együttmûködés részeként keletkezô kockázatok kezelése. Innen a »társadalmi biztosítás« elnevezés.
E »társadalmi kockázatok« kezelése a »társadalmi együttmûködésben« részt vevô minden egyes polgárra, és minden egyes gyermekre irányul. A jogosultság alapja, hogy az adott személy a társadalom
szabad és egyenlô polgára, s mint ilyen a társadalmi együttmûködés résztvevôje. A jogosultság a
»társadalmi szerzôdésbôl« ered, nem másból (18.6.§). A széles körben elterjedt »biztosítási jogviszony« kifejezés félrevezetô, mert a »társadalmi biztosítások« szempontjából irreleváns mellékjelentéseket hordoz. A »társadalmi kockázatok« elleni védelemben nem azért részesül minden polgár,
mert „biztosítotti jogviszonya” van, hanem azért van minden egyes polgárnak „biztosítotti jogviszonya” a »társadalmi biztosítási rendszerben«, mert a társadalom társadalmi együttmûködésben
részt vevô tagja (vagy annak gyermeke). Itt nem a ténylegesen fennálló, és számos félreértést rögzítô
hatályos jogi helyzetrôl beszélünk, hanem a dolgok lényegérôl, és a »társadalmi szerzôdésrôl«.
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átlagos, illetve az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezôkét. Annál progresszívebb az
adórendszer, minél nagyobb az egyes anyagi teherviselô képességi szinteknek megfelelô
adókulcsok közötti különbség. Például, minél magasabb valakinek a jövedelme, annál
nagyobb mértékû adókulccsal adózik. Megjegyezzük, azonban, hogy nem tévedésbôl,
hanem tudatosan használjuk az anyagi teherviselô képesség kifejezést, és nem pedig a
jövedelem szót, de ennek okát máshol fejtjük ki.
Az itteni mondanivaló szempontjából nem pusztán az adó- és járulékkulcsok százalékos mértéke az érdekes, hanem a legkülönbözôbb adókedvezmények, kivételezések, „kiskapuk” és „nagykapuk”, rejtett és nyílt állami támogatások, és az összes fizetendô adó
és járulék, együttes figyelembevételével megállapítható »effektív adókulcs« a lényeges, az
igazságosság szempontjából; azaz az, hogy végsô soron az illetô a tényleges anyagi teherviselô képességének hány százalékát kell, hogy befizesse közteherként. A progresszivitás
az »effektív adókulcsok« alapján ítélhetô meg, mert per definitionem ez az, ami az illetô
tényleges adóterhelését jelenti.
Az egyszerû »lineáris adókulcs«, azaz, amikor mindenki az anyagi teherviselô képességének a fix százalékában fizet adót – regresszív.18 Az egyösszegû adó (»lump
sum tax«) pedig még ennél is regresszívebb. Ha a gazdagok ráadásul különbözô adókedvezményben, vagy rejtett támogatásokban részesülnek, vagy például olyan pályázati
rendszerek mûködnek, amelyekre „egyszerû földi halandó” nem pályázhat eséllyel, csak
a „tenderarisztokrácia” tagjai, vagy a »haveri kapitalizmus« (»crony capitalism«) járadékhajhászó (8.5.§) „lovagjai”, akkor a lineáris adókulcs, és ezen rejtett, vagy nyílt támogatások együttesen a »szegények effektív adókulcsánál«, lényegesen alacsonyabb »effektív adókulcsot« eredményez, azaz odavezet, hogy a gazdagok 100 egységnyi pénzbôl
lényegesen kevesebbet kell adóként befizessenek a közösbe, mint a szegényebbek.
Ez – esetenként párosulva az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû alapintézmények« inadekvát, alkalmatlan mûködésfinanszírozásával, és mûködési forrásainak
drasztikus kivonásával – gyakorlatilag olyan masszív jövedelem-átcsoportosításhoz vezet,
amelyben a szegényebb rétegekhez tartozók tömegei a saját, további elszegényedésük
árán, masszív jövedelemtömeggel finanszírozzák a gazdagok szûk, 1-5%-os rétegét, és
az extrém gazdagok rendkívül szûk, 0,01-1%-nyi rétegének további gazdagodását.
Korábban részletesen elemeztük azt is, hogy a »jövedelemarányos adókról« a »fogyasztással arányos adókra« történô „súlypontáthelyezés”, azaz a »fogyasztással arányos adók« részarányának növelése, és a »jövedelemarányos adók« arányának csökkentése, szintén regresszív, mert a »szegények effektív adókulcsát« növeli, a »gazdagok

18

Az ilyen – a jövedelmet a szegényektôl a gazdagok felé átcsoportosító – adórendszerek, regresszív
jelzôt is szoktak kapni, vagy degresszív jelzôt is. Mi a regresszív jelzôt használjuk, mert ez a jelzô
kifejezi a társadalmi fejlôdés helyetti visszafejlôdést is, mint ahogyan a progresszív jelzô pedig kifejezi
a haladást. A degresszív szó pusztán csak a matematikai tartalmat fejezi ki, leíró jelleggel: „fokozatosan csökkenô” tényleges, »effektív adóteher« a gazdagok irányába haladva. Minél gazdagabb
valaki, annál jobban lecsökken a tényleges, »effektív adóterhelése« (azaz az, hogy végsô soron 100
egységnyi pénzbôl hány egységnyi pénzt kell ténylegesen adók formájában befizetnie). Ezért regresszív, azaz „visszafelé haladó” a degresszív adó. A társadalmi haladás helyett, visszafelé haladást
és visszafejlôdést jelent.
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effektív adókulcsát« csökkenti (8.4.§). Ennek az az oka emlékeztetôül: hogy a szegények szinte minden bevételüket fogyasztásra költik, s így minden jövedelmük után befizetik a fogyasztási adót; míg a gazdagok a bevételeiknek csak kis részét költik fogyasztásra, s így csak ezen kis részre esô fogyasztási adót fizetik be, ami a teljes jövedelmükre
visszavetített »effektív adóterhelésüket« nézve, akár nagyságrendekkel kisebb arányú
»effektív adóterhelést« jelent.19 Például, ha valaki csak a jövedelme 10%-át költi fogyasztásra, akkor a 27%-os áfakulcs a teljes jövedelmére visszavetítve, csak 2,7%-os
»effektív áfaterhelést« jelent, szemben a szegényebbek adóterhelésével, akik minden
pénzüket kénytelenek elkölteni, így ténylegesen a jövedelmük 27%-át fizetik be áfaként.
Az olyan rendszer, amely a legkülönbözôbb módokon a »szegények effektív adókulcsának« növekedéséhez, míg a »gazdagok effektív adókulcsának« a csökkentéséhez
vezet, egyrészt, a legtisztességtelenebb és legigazságtalanabb társadalmi mûködéshez
vezet, mert folyamatosan a szegényektôl pumpálja a pénzeket a gazdagok felé. Másrészt, egy ilyen, a társadalom széles tömegeit szisztematikusan elszegényítô rendszer a
gazdaságot is tartós recesszióba viszi bele, mert lerombolja a társadalom jelentôs tömegeinek a vásárlóerejét is, de »teljes körû normál funkcionálóképességét« is, ami az adott
társadalom »társadalmi versenyképességét« is tönkreteszi. Köztudott ugyanis, hogy a
gazdaság prosperálásához messze nem elegendô a gazdagok fogyasztása. A problémát
csak fokozza, hogy az ilyen rendszerekben rendkívüli mértékben megnônek a társadalmi
távolságok, csökken a szolidaritás, és az együvé tartozás érzése, felerôsödnek a társadalmi ellentétek, és lerombolódik a társadalom és gazdaság egészséges mûködéséhez
szükséges társadalmi bizalom. Józan paraszti ésszel belátható, hogy egy ilyen regresszív
adózású rendszerben, maga az adórendszer, és a gazdagokat a szegények pénzébôl szociálisan segélyezô, rejtett állami támogatások, és az ezzel összefüggô járadékhajhászat
(»rent seeking«) (8.5.§) okozzák az extrém meggazdagodásokat, mégpedig végsô soron
a szegényektôl a gazdagok felé történô masszív jövedelem-átcsoportosítás révén. Probléma azonban, hogy az ilyen rendszer egyik-másik haszonélvezôje még el is hiszi magának, hogy ô a saját személyes érdemei, és kvalitásai alapján gazdagodott meg nagy
hirtelen, és nem attól, hogy lényegében a szegények segélyezik a regresszív adózási
rendszer, plusz a rejtett állami támogatások révén. Az is elôfordulhat, hogy a szegények
pénzébôl segélyezett járadékhajhász-réteg egyik-másik tagja, arról nyilatkozik, hogy a
19

Megjegyzendô, hogy ebbôl nem feltétlenül az következik, hogy a fogyasztással arányos adókat
számûzni kellene, mert számos elônye is van az ilyen adóknak. Csak megfelelô megoldásokat
találni a rosszul megtervezett fogyasztási alapú adók által okozott regresszivitási problémára. Például, statisztikai módszerekkel meghatározható a társadalom alsó 60-70%-ának a tipikus fogyasztói
kosara(i), mint ahogyan meghatározható a felsô 10-20% fogyasztói kosara is. Miután, széles körben elterjedt gyakorlat a fogyasztással arányos adóféleségek (áfa, jövedéki adók, „chipsadó”, és a
hasonlók) eltérô adókulcsainak az alkalmazása, a fogyasztással arányos adóféleségek regresszivitását
némi tisztességességgel, nagymértékben lehetne csökkenteni. Például, az alsóbb rétegek jellegzetes
fogyasztási cikkeit, minden további nélkül, kisebb adókulccsal lehetne terhelni, mint a felsô 10-20%
jellegzetes fogyasztásait. Egyáltalán nincs kôbe vésve, hogy a luxus ruházati cikkek vagy luxusutazások pontosan akkora adókulccsal adózzanak, mint bizonyos alapvetô élelmiszerek, nem luxus ruházati cikkek és a hasonlók. Így megôrizhetôk lennének a fogyasztási alapú adók elônyei, azok súlyos társadalmi igazságossági hátrányai nélkül.
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társadalmi igazságossági rendszereket az olyan „balekok tartják el”, mint például ô
maga. Vélhetôen arra gondolhat ilyenkor az illetô, hogy még több »járadékot«, azaz
»meg nem szolgált jövedelmet«, (»rent«) akar kicsikarni a szegények pénzébôl, és még
kevesebbel szeretne hozzájárulni a közterhekhez.

N

EM ATTÓL PROGRESSZÍV AZ ADÓRENDSZER, HOGY ANNAK MONDJÁK.
Sôt, még az sem biztos, hogy egy többkulcsos, és progresszívnek látszó adórendszer valójában, nem regresszív-e, ha megvizsgáljuk a tényleges »effektív adókulcsokat«. Képzeljük például el azt a többkulcsos adórendszert, amelyben a kifejezetten alacsony, átlag alatti jövedelemmel rendelkezôk egy adott alacsonyabb adókulccsal
adóznak, és mindenki más egy kétszer ekkora adókulccsal adózik. De ki is az a „mindenki más”? Ide tartoznak a nem túl nagy átlagjövedelmet keresô munkavállalói tömegek; az ennek a sokszorosát keresô menedzseri réteg; és még mindenki más, akár az
extrém magas jövedelmet realizáló leggazdagabb réteg is. Az átlagkeresetû adminisztrátor, a cég vezérigazgatója, de akár az ország leggazdagabb embere is ugyanazzal a magasabb adókulccsal adózik, ebben a progresszívnak mondott, és papíron progresszívnek
látszó adórendszerben.
Egy ilyen adórendszer csak papíron progresszív. Hisz létezik egy igen alacsony
jövedelmû réteg, amelyik valóban a többieknél kisebb kulccsal adózik – ami, ha másra
nem, arra biztos jó, hogy papíron progresszívnek látszódjon az adórendszer –, viszont
mindenki más, akinek egyáltalán értelmezhetô a jövedelme, ugyanazzal a kulccsal adózik. Az ilyen rendszer, a dolog valódi lényegét tekintve, azért nem progresszív valójában,
mert pontosan azok között nem tesz semmilyen különbséget, akik között különbséget
kellene tenni. Az ilyen rendszer papíron progresszív, de csak abban az értelemben,
hogy egynél több adókulcsot alkalmaz. A valós hatását és végkövetkezményeit tekintve
viszont, ez csak egy lineáris és regresszív adórendszer, amely az alacsonyabb jövedelmû
polgároktól szivattyúzza és pumpálja a pénzt a gazdagok felé, mert semmilyen érdemi
differenciálást nem tesz a 150-200 ezer pénz/hó, a 800-900 ezer pénz/hó, és az 2-10
millió pénz/hó jövedelmek adókulcsa között. Ha pedig a korábban mondott »effektív
adókulcsot« néznék, azaz azt, hogy az adott személy tényleges anyagi teherviselô képességének a hány százalékát jelenti az összes valóságosan megfizetett közteher, akkor
azt látnánk, hogy a papíron progresszív adórendszer, a valóságban súlyosan regresszív,
és masszívan csoportosítja át a jövedelmeket a szegényektôl a gazdagok felé. Ez azt jelenti, hogy az adórendszer révén az államhatalom arra kényszeríti a szegényeket, és az
átlagos jövedelmûeket, hogy folyamatosan ôk finanszírozzák, és segélyezzék a gazdagok
gazdagodását és gyarapodását. Egy ilyen rendszer nem a társadalomban élô összes
polgárért, hanem csak a legfelsôbb 1-10% jólétéért mûködik.

A

»ELTÉRÉSI ELV« KÉT LÁBA , ÉS A »HORIZONTÁLIS ÉS VERTIKÁLIS
EQUITY« KONCEPCIÓI KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉSEK. Az »eltérési elv« érvényesítésének „egyik lábát” az aktuális fizetôképességtôl független, és a releváns szükségletek
alapján azonos hozzáféréssel igénybe vehetô, elérhetô közszolgáltatások valósítják meg.
Ez az angol nyelvû szakirodalomban nem más, mint a »horizontális equity«. Megfelelô
magyar megfelelôje ennek a kifejezésnek nincs. Az »eltérési elv« érvényesítésének a
Z
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„másik lábát” az anyagi teherviselô képességgel arányosan emelkedô, egyre nagyobb
»adókulccsal« megvalósítandó »progresszív adózási rendszer« jelenti. Ez pedig nem
más, mint a »vertikális equity«. Az »equity«, magyar megfelelôjeként a „méltányosság”
szó nem az »equity« koncepciójának a valódi jelentését fejezi ki, és félrevezetô konnotációkat, és jelentéstartalmakat is hordoz. Általánosan elfogadott magyar megfelelôje
nincs. Talán a tisztességesség, a fairség, az igazságosság adja vissza a leginkább az »equity« valódi jelentését. Mi itt most az »equity« szót fogjuk használni. Itt egy fontos és
érdekes összefüggésre akarjuk felhívni a figyelmet. Mégpedig arra, hogy például a
»welfare economics«, vagy »public policy«, vagy »public sector economics« területein,
és a különbözô szakpolitikai irodalmakban »equity« szóval jelzett fundamentális jelentôségû igazságossági fogalom és koncepció, tulajdonképpen két dologból áll össze:
(i) »EQUITY« = »HORIZONTAL EQUITY« + »VERTICAL EQUITY«
(ii) »HORIZONTAL EQUITY«, ami a szükségletalapú, fizetôképességtôl független,
azonos (esélyû) hozzáférést, igénybevételt jelenti;
(iii) »VERTICAL EQUITY«, ami az anyagi teherviselô képességgel arányosan, egyre
nagyobb közteherviselést, és egyre nagyobb adókulcsokat alkalmazó, valódi »progresszív adózási« rendszert jelenti.
Ha ezt összevetjük azzal, amit az »eltérési elv« érvényesítésének „két lába” kapcsán
mondtunk, akkor azt az érdekes összefüggést fedezhetjük fel, hogy az »eltérési elv«
egyik lába, valójában megfeleltethetô koncepcionálisan a »horizontális equity« koncepciójának; míg a „másik lába” megfeleltethetô a »vertical equity« koncepciójának. Azaz,
az »equity« és az »eltérési elv« igen közeli, és sok átfedést mutató fogalmak. Azért nem
azt mondjuk, hogy a két fogalom lényegében ugyanazt jelenti, csak más szavakkal,
mert az »eltérési elv« még több más dolgot is magában foglal, mint a fentiekben bemutatott „két láb” (18.§). Az »eltérési elv« tulajdonképpen, az egész »háttérigazságossági
rendszert« is „mozgatja”, és a fenti „szükségletalapú igénybevétel & anyagi teherviselô
képességtôl függô progresszív közteherviselés” rendszeren kívül más területeken is – például az igazságosság mint tisztességesség, és a szabadságjogok és lehetôségek valós értékének, a generációkon át való fennmaradásának a biztosítása szempontjából is fontos
szereppel bír. Például, a magánvagyonok túlzott koncentrálódása, és ezzel összefüggésben a gazdasági és politikai hatalom túlzott – s a társadalom, a demokrácia és a
szabadság egészére veszélyes – koncentrálódásának a kivédése a bizonyos értékhatár
feletti vagyonelemek adóztatásával, öröklési adókkal és hasonlókkal (18.§). Ezekre a
kérdésekre a késôbbiekben, a maga kontextusában még vissza-visszatérünk.

14.11.§ Az igazságossági elvek alkalmazásának
négy szakasza: az eredeti kiindulási állapot,
alkotmányozás, törvényhozás,
jogalkalmazás

A

Z IGAZSÁGOSSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NÉGY EGYMÁSRA ÉPÜLÔ SZAKASZA. Az elôzô alfejezetben bemutattuk, hogy az –

egymással egyenrangú és egymással mellérendeltségi viszonyban lévô – igazságossági elvek, hogyan függenek össze a
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»társadalom alapvetô struktúrájának« két eltérô, és a társadalmi mûködés más-más dimenziójában megjelenô, egyenrangú és egymással mellérendeltségi viszonyban lévô szerepével. Ebben a részben azt mutatjuk be, hogy az »igazságosság elveinek« elfogadása,
majd bevezetése, alkalmazása és érvényesítése valójában, nem egyetlen „aktussal” történik
meg, hanem a politikai és társadalmi mûködés négy egymásra épülô szakaszán keresztül
(lásd még 9.4.§). A négy egymásra épülô szakasz röviden felsorolva:
(i) ALKOTMÁNYOZÁS ELÔTTI, FELETTI SZAKASZ: az alkotmányos elvek kialakítása, és az átfedô konszenzus létrehozása az »eredeti kiindulási állapot«; és »tudatlanság fátyla« körülményei között (11.§);
(ii) AZ ALKOTMÁNYOZÁS SZAKASZA, például egy alkotmányozó, felhatalmazó
gyûlés formájában (v. ö. felhatalmazó hatalom; »constituent power«)(14.6.§);
(iii) A TÖRVÉNYHOZÁSI SZAKASZ (v. ö. »közönséges hatalom«; »ordinary power«)
(14.6.§);
(iv) A JOGALKALMAZÁSI – AZAZ VÉGREHAJTÁSI ÉS BÍRÓI – SZAKASZ.
A legelsô szakasz egy alkotmányozás elôtti és feletti szakasz, a »társadalmi igazságosság
mint tisztességesség elveinek« – a tulajdonképpeni alkotmányozást megelôzô – kialakításának a szakasza. Absztrakt szinten úgy foghatjuk fel, hogy az elsô szakasz az »eredeti
kiindulási állapot« (»original position«), amelyben a felek a »tudatlanság fátyla« (»the
veil of ignorance«) mögött (11.2.§) egy »reflektív equilibriumhoz« (12.§) vezetô folyamatban kialakítják és elfogadják az »igazságosság elveit«. A gondolatkísérlet szerinti
felek, ebben az »eredeti kiindulási állapotban« csak általános ismeretekkel rendelkeznek,
és saját magukra, saját társadalmi pozíciójukra, etnikai és kisebbségi, vagy többségi
hovatartozásukra, nemükre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkeznek, még azt sem
tudják, hogy melyik generáció tagjai lesznek. A »tudatlanság fátylával« a teljes pártatlanság állapotát állítjuk elô. A rákövetkezô alkotmányozó, törvényhozó és jogalkalmazási szakaszokban, egyre több specifikus ismerettel rendelkezünk, s egyre részletesebb
és specifikusabb normákat és szabályokat tudunk megfogalmazni.
(i) AZ »ALKOTMÁNYOZÓ, FELHATALMAZÓ SZAKASZBAN« (»constitutional
stage«) is követelmény a teljes pártatlanság, de azért már alapvetô ismeretekkel és
tudással kell rendelkezni a társadalom tényleges helyzetére, körülményeire vonatkozóan is.
(ii) A »TÖRVÉNYHOZÓ SZAKBAN« (»legislative stage«) az egyes, nem egyértelmûen
megítélhetô, és ezért vitás helyzeteket létrehozó kérdésekben a valódi részérdekek
közötti ellentéteket kell valahogyan feloldani, azaz ebben a fázisban a részt vevôk
már teljesen tisztában kell legyenek, saját hovatartozásukkal és érdekeikkel.
(iii) A »JOGALKALMAZÁSI SZAKASZ« (»judiciary stage«) a teljes informáltság állapotában kell történjen. Ez a szakasz a különbözô intézkedések és szakpolitikák
végrehajtási szakasza (kormányzat, állami hivatalok), illetôleg az egyes vitás kérdések bíróság, illetve alkotmánybíróság általi megítélésének, s az egyes elvek és
jogok bíróság, illetve alkotmánybíróság általi interpretálásának a szakasza. Ebben
a szakaszban már minden szereplô teljesen informált kell legyen, minden releváns
tény és információ szempontjából.
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SZAKASZOK EGYMÁSRA ÉPÜLÉSÉNEK A LÉNYEGÉT – és azt, ahogyan ezek a
politikai folyamatoknak, és az azon belüli szerep- és hatalommegosztásnak is kereteket szabnak –, azért is kell érteni, mert szorosan összefüggenek az »igazságosság
két elve« közötti egyenrangú, egymással mellérendeltségi viszonyban lévô szerepmegosztással is. E szakaszok különbözô nézôpontokat is jelentenek; s kijelölik a különbözô
szempontok és gondolkodási módok alkalmas helyét a politikai folyamatok egészén
belül. Az elvont és pártatlan gondolkodás is, s a nagyon is gyakorlatias gondolkodás is
szerephez jut, csak más szakaszokban.
Az »igazságosság elsô elvét« kifejezô »alapvetô szabadságjogok és jogok« elsôdlegesen az »alkotmányozó, felhatalmazó« szakaszban kell, hogy érvényesüljenek, mégpedig
annak kapcsán, ahogyan a »felhatalmazó, alkotmányozó hatalmát« (»constituent
power«) az »alkotmányozó gyûlés« keretében a »szabad és egyenlô polgárok közössége«,
azaz »a nép« (»We the People«), felhasználja arra, hogy az alkotmány megalkotásával
kijelölje, és meghatározza a törvényhozási és a jogalkalmazási szakaszok és szereplôik
számára a »közönséges hatalom« (»ordinary power«) gyakorlásának kereteit, módját,
kiterjedését, szabályait; ideértve a »fékek és ellensúlyok rendszerét« (»checks & balances«), valamint a nép szabadságának és »felhatalmazó, alkotmányozó hatalmának« a
megôrzésére vonatkozó alkotmányos garanciákat. Az elkészült alkotmány maga, a létrejövô politikai intézmények, azok mûködése, a hatalommegosztás elvének az érvényesülése, és a tényleges politikai folyamatok, és a rendszer gyakorlati mûködése jól láthatóvá és megítélhetôvé teszik azt, hogy valójában milyen minôségû az alkotmány, s
mennyire sikerült biztosítani a »lényegbeli alkotmányos kérdések és normák« (»constitutional essentials«) (14.9.§) gyakorlati érvényesülését. Az alkotmány – függetlenül
attól, hogy milyen szép mondatokat tartalmaz – csak annyit ér, amennyire biztosítani
képes a »lényegbeli alkotmányos normák« érvényesülését, és a társadalom »szabad emberhez méltó« demokratikus, igazságos és tisztességes mûködését.
Az »igazságosság második elve« a »törvényhozási szakaszban« alkalmazandó. Ezeket az elveket, a dolog természetébôl eredôen nem lehet az alkotmányban a megfelelô
részletezettséggel kifejteni, hanem ezek, mint általános igazságossági elvek kötelezô
gyakorlati alkalmazását kell, mind a »törvényhozási szakasz«, mind a »jogalkalmazási
szakasz« számára elôírni. Az »igazságosság második elve«, (azaz a »tisztességesen
egyenlô esélyek és lehetôségek elve«, és az »eltérési elv«) valójában az összes társadalompolitikai, szakpolitikai és gazdaságpolitikai, költségvetési és adózási kérdés szabályozását érinti. E kérdések meglehetôsen komplexek is lehetnek, és sokszor természetükbôl is eredôen »méltánylandó véleménykülönbségeket« (12.6.§) is generálhatnak,
valamint számos eltérô érdek alapján számos eltérô nézet is alakulhat ki egy-egy szabályozandó kérdést illetôen.
A »legitim érdekellentétek« (»legitimate conflicts«), és a »méltánylandó véleménykülönbségek« (»reasonable disagreements«) (12.6.§) azonban nem tévesztendôk össze
egyes gátlástalan önérdekérvényesítô egoisták (5.7.§), és egyes gátlástalan érdekcsoportok által generált vitákkal. A »méltánylandó véleménykülönbségek« esetén az egyes
eltérô nézetek, mind visszavezethetôk a »közös és nyilvános igazságossági koncepció«
értékeire, alapelveire, normáira, valamint a közcélokra és a közügyekre; s e nézetek
képviselôi ezt meg is teszik – a »civilitás kötelességének« (»duty of civility«) (13.3.§),
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a »nyilvános indoklás« (»public justification«) (12.§), és a »közügyekben folytatott
közcélú nyilvános érvelés« (»public reason«) (19.§) normái és követelményei szerint.
A gátlástalan önérdekérvényesítô egoista (5.7.§; 6.3.§), vagy az ilyen érdekcsoportok magánérdekei, önzô önérdekérvényesítési szempontjai nem tartoznak sem a
»méltánylandó nézetkülönbségek«, sem pedig a »közös és nyilvános értékek, elvek, közcélok és közügyek«, sem a »közös és nyilvános morális viszonyítási rendszer és kiindulási
pontok« körébe. Sôt, azt se feledjük, hogy a gátlástalan egoista a polgárok szabad és
egyenlô státuszának az alapját jelentô »két morális képességnek« csak az egyikével –
az önérdekük saját maguk általi meghatározásának képességével – rendelkeznek, az
»igazságosságérzetre való képességgel«, és a »morális érzékkel« azonban nem (6.3.§;
14.5§). Ebbôl eredôen az ilyen »magánérdekek és magáncélok« irrelevánsok a »közcélok, közérdekek és közös értékek« szempontjából, s mind politikai, mind morális szempontból illegitimek –, hasonlóan az ilyen érdekeket megvalósító érdekcsoportok által
»foglyul ejtett állam« (»state capture«) által hozott rendelkezésekhez.
Az ilyen, az »államot foglyul ejtô«, »a nép« ellen kormányzó, s »a nép« érdekeivel ellentétes »magáncéljaikat és magánérdekeiket« – gátlástalanul érvényesítô érdekcsoportok
és klikkek a szükségszerûen bekövetkezô bukásuk után nem bújhatnak annak a jogállami
eszménynek a szoknyája mögé, amely jogállami eszményt hatalomgyakorlásuk minden
egyes percében két lábbal taposták. Például, az írott és íratlan alkotmányos elvekkel, és
»a nép« alapvetô érdekeivel, valamint »a nép« »lényegi alkotmányozó hatalmából« (»constituent power«) eredô elvekkel ellentétesen, a »közönséges hatalom« (»ordinary power«)
gyakorlása közben meghozott, „formálisan törvényes, de tisztességtelen törvényeik” alapján nem hivatkozhatnak arra, hogy a tisztességtelen állapotot »a nép« köteles elviselni a
törvényesség vagy alkotmányosság elvei alapján.
Máshogy nézve: a »közönséges hatalom« körében meghozott törvények, különösen
ha azok tisztességtelenek, nem korlátozhatják a »lényegi, felhatalmazó és alkotmányozó
hatalmat«, és annak egyedüli és kizárólagos birtokosát, »a népet« (»We the People«)
abban, hogy a »közönséges hatalom«, és az annak keretei között meghozott „formálisan
törvényes, de lényegileg tisztességtelen állapotot” megszüntesse, és a törvények
jogszerûsége mellett, azok tisztességességét és igazságosságát is helyreállítsa. Ez hasonló ahhoz az elvhez, hogy eleve jogellenes és törvénytelen szerzôdések törvényesen
nem kényszeríthetôk ki (hanem megsemmisítendôk); vagy, hogy a tolvaj nem perelheti
be a másik tolvajt, azzal, hogy az ellopta tôle a lopott dolgokat. Tulajdonképpen, az
itt részletezett szakaszoknak, szinteknek, és a hatalmak megkülönböztetésének az is az
egyik fontos funkciója, hogy kizárható legyen az, hogy »a nép« tartósan kénytelen legyen
együtt élni a „formálisan törvényes, ámde mégis velejéig tisztességtelen” típusú megoldásokkal, helyzetekkel, és azok utólagos következményeivel.
Visszatérve az »igazságosság második elvének« a »törvényhozási szakaszban«, és a
»jogalkalmazási szakaszban« való alkalmazására: sokszor nem egyszerû megállapítani –
az ügyek természetébôl, komplexitásából, és a következményes »méltánylandó véleménykülönbségekbôl« (12.6.§) eredôen –, hogy valójában mennyiben sikerült érvényesíteni
ezeket az elveket. Bizonyos fokig ezek a kérdések, mindig ki vannak téve a »méltánylandó
nézetkülönbségekbôl« eredô vitáknak és bizonytalanságoknak. Ezek érvényesítésének a
legmegfelelôbb módja, s ezek érvényesülésének a megítélése sok esetben komplex társa-
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dalmi, gazdasági, szakmai és szakmapolitikai kérdések megértésén, átlátásán, megítélésén,
és a megfelelô következtetések levonásán alapulnak. Ráadásul, sok olyan ügy fordul elô
e téren, amelynek de facto nincs egyetlen helyes megoldása. Ez méltánylandó. Ami nem
méltánylandó, az az, amikor valaki elve azt is tagadja, hogy valamilyen alkalmas formában
szükséges az »igazságosság második elvéhez« tartozó két elvet – azaz a »tisztességesen
egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek« elvét, és az »eltérési elvet« (vagy valamely tisztességes és értelmes »disztributív igazságosági elvet«) – érvényesíteni.
A »méltánylandó véleménykülönbség« addig tartozik a „méltánylandó” kategóriába,
ameddig az igazságossági elvek érvényesítésének a módjára vonatkozik. Az igazságosság második elvei létének és létjogosultságának a tagadása, vagy az ide tartozó elvek
érvényesítésének a közügyekkel és közcélokkal ellentétes magánérdekek miatti tagadása,
vagy elszabotálása nem a »méltánylandó véleménykülönbség« körébe, hanem a szélsôséges, illegitim, tisztességtelen és egyáltalán nem méltánylandó nézetek, cselekvések és
nem cselekvések körébe tartozik.
Az »igazságosság elsô elvét« kifejezô »alapvetô szabadságjogok és jogok«, továbbá
a »formális esélyegyenlôség« (»careers open to talents«), és a »tisztes társadalmi létezéshez szükséges minimum« azok a „tételek”, amelyek a »lényegbeli alkotmányos kérdések« körébe tartoznak, mert ezek megítélése, és teljesülésüknek a megállapítása lényegesen kevesebb vitát, és »méltánylandó véleménykülönbséget« generál, mint például
a »disztributív igazságosság« konkrétabb, vagy az egyes szakpolitikákra specifikusan
adaptált változatai, amelyek megítélése sok esetben komoly szakmai felkészültséget igényel, s sokszor még a szakmabeliek között sincs egyetértés a megoldást illetôen.
Ebbôl eredôen, a »lényegi alkotmányos kérdések«, és így az »igazságosság elsô elve«,
versus az »igazságosság második elvei«, és »disztributív igazságosság« alapvetô fontosságú
»háttérintézményei« közötti megkülönböztetés lényege nem az, hogy az »igazságosság
elsô elve« »politikai értékeket« fejez ki, míg a második nem. Mindkettô alapvetô fontosságú, egymással egyenrangú, és egymással mellérendeltségi viszonyban lévô, de más és
más szinten érvényesülô társadalmi igazságossági elveket és »politikai értékeket« jelenít
meg, és a társadalom igazságos, tehát tisztességes mûködése csak mindkét igazságossági
elv összehangolt együttmûködésével, egymással való kölcsönhatásban, egyetlen igazságossági rendszerként valósítható meg. Az »igazságosság két elve« közötti különbségtétel
lényege a »lényegi alkotmányossági kérdések« tekintetében az alábbi alapokon nyugszik:
(i) Az »igazságosság két elve« ezen elvek érvényesítésének és alkalmazásának, más
és más szakaszaiban értelmezhetô. Konkrétan: az »igazságosság elsô elve« elsôdlegesen az »alkotmányozási szakaszban« (majd következményesen a többi szakaszban), míg az »igazságosság második elve« a »törvénykezési szakaszban«, és
a »jogalkalmazási szakaszban« kerül érvényesítésre, illetve jut fontos szerephez.
Ez a megkülönböztetés egyben a »társadalom alapvetô struktúrájának«, a két különbözô szerepét (hatalomszerzés, hatalomgyakorlás legitim feltételei versus az
igazságosság, és »disztributív igazságosság« érvényesítése) is definiálja.
(ii) A társadalmi béke, a társadalmi stabilitás, és a társadalom kiszámítható és békés
fejlôdése, valamint az igazságossági kérdések tisztességes rendezése érdekében az
elsôdleges fontosságú és sürgôsségû kérdés a »lényegi alkotmányos kérdések« fixálása, és a »második igazságossági elv« érvényesítési kötelezettségének a rögzítése az
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alkotmányban (20.2.§). A késôbbiekben eleve egy folyamatos „fejlesztési feladatot”
társadalmi fejlôdési folyamatot fog jelenteni a »második igazságossági elv« kibontása,
és szakpolitikákra való kibontása, és részletezése. Ez utóbbi soha nem egy „egyszer
s mindenkorra történô egyszeri döntést”, hanem egy folyamatosan zajló politikai,
szakpolitikai fejlesztési folyamatot (»ongoing policy development process«) jelent; ellentétben az »igazságosság elsô elvének« és a »lényegi alkotmányos kérdéseknek« a
rögzítésével.
(iii) Az eddigiekbôl eredôen a »lényegi alkotmányos kérdések« tekintetében lényegesen
egyszerûbb annak a megítélése, hogy ezek az alapelvek, szabadságjogok és jogok
teljesülnek-e, vagy sem.
(iv) Mindezek miatt, lényegesen egyszerûbb megállapodásra jutni a »lényegi alkotmányos kérdésekrôl« (»constitutional essentials«). Természetesen, ez a megjegyzés,
nem ezen »lényegi alkotmányos kérdések« minden részletére, összefüggésére vonatkozik, hanem egy olyan »alapjogi listára« (»Bill of Rights«), és a lényeget rögzítô változatra, amely már elegendô a felek közti megegyezéshez és a továbblépéshez.
Megjegyzendô, hogy a technológiai, gazdasági és társadalmi fejlôdéssel olyan új helyzetek
és problémák állnak elô, amelyek esetében szükség van a már lefektetett »lényegi alkotmányos normák«, új helyzetekre történô adaptációjára és újszerû interpretációjára, tovább
az új helyzetek következtében esetlegesen egymással konfliktusba kerülô elvek között az
ellentmondások feloldására. Ezt (a) esetrôl esetre a jogalkalmazást, és interpretációt végzô
alkotmánybíróság, (b) normatív módon pedig a törvényhozás végzi el. Esetenként szükségessé válhat az alkotmány kiegészítése, módosítása. Például, az Amerikai Egyesült
Államok alkotmányának ratifikálási idôszakában 1791-ben 10 kiegészítésre került sor
(»Bill of Rights«), majd az azóta eltelt több mint 220 évben további 17-re. Az új helyzetek elôálltakor ugyanis az elsô lépés nem az alkotmány módosítása, hanem a már lefektetett alapelvek új helyzetekre történô alkalmazása. Csakis akkor indokolt az alkotmány
»lényegi alokotmányozó felhatalmazó hatalmat« igénylô kiegészítése, ha a már lefektetett
elveknek a »közönséges hatalom« törvényhozói, jogalkalmazói és alkotmánybírósági keretei
közötti újszerû alkalmazásával, interpretációjával az adott probléma nem oldható meg,
és valóban újabb elvekre, vagy a régiek módosítására van szükség.

14.12.§ A lojális ellenzék, a tisztességes kormányzat,
és a lényegi alkotmányos kérdések

A

»LÉNYEGI ALKOTMÁNYOS KÉRDÉSEK«, ÉS AZ »IGAZSÁGOSSÁG MÁSODIK
ELVE« KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEKRÔL ÉS SZEREPMEGOSZTÁSRÓL AZ EDDIG

MONDOTTAK FONTOS KIEGÉSZÍTÉSÉT JELENTI A »LOJÁLIS ELLENZÉK« KONCEP-

CIÓJA,

amely maga is a »szabad emberhez méltó alkotmányos demokráciák« egyik lényegbeli koncepcionális eleme. Mi is tehát a »lojális ellenzék« fogalmának a lényege?
Azt mindjárt az elején tisztázzuk, hogy nem a »szabad emberhez nem méltó« látszatdemokráciák látszatellenzékérôl, nem „ôfelsége ellenzékérôl”, nem a hatalommal kollaboráló, elvtelen és opportunista álellenzékrôl van szó.
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A »szabad emberhez méltó alkotmányos parlamentáris demokráciákban« a »lojális
ellenzék« koncepciója azt jelenti, hogy a »lényegi alkotmányos kérdéseket« illetôen, a
kormányzat és a »lojális ellenzék« között teljes az egyetértés. Azaz, az ellenzék attól
„lojális”, hogy ugyan számos kérdésben, mégpedig sokszor az »igazságosság második
elvének« az érvényesítésének a koncepcionális és gyakorlati kérdéseit, és ezek részleteit
illetôen, ellentétben is állhat a kormányzattal, de ami a »lényegi alkotmányos kérdéseket«, és a »demokratikus egyenlôség« (»democratic equality«) valamilyen alkalmas, és
a »reciprocitás (viszonosság) elvét« (5.3.§) kifejezô és érvényesítô alapelveit illeti, nincs
vita az »lojális ellenzék« és a »tisztességes kormányzat« között.
A »lojális ellenzék« nem a kormányzat, és az aktuális hatalom iránt, hanem a »lényegi
alkotmányos kérdések«, az ezzel kapcsolatos széles körû társadalmi konszenzus, a közjó
és a közügyek iránt lojális. A »lojális ellenzék« és a »tisztességes kormányzat« például
(i) nem vitatja a »lényegi alkotmányos kérdések« körébe tartozó értékeket, alapelveket
és normákat; s az ennek részét képezô »alapvetô szabadságjogokat és jogokat«;
s a »szabad és egyenlô polgárok eszméjét«, azaz elvet minden olyan koncepciót,
amely egyesek felsôbbrendûségét, kiváltságait, és mások alsóbbrendûségét hirdeti,
mint, ahogy elveti a szociális darwinizmus, és a többség jogos zsarnokságát propagáló koncepciókat is;
(ii) nem vitatja a »társadalmi együttmûködés tényét«; s hogy a »társadalmi együttmûködésnek« a »reciprocitáson«, és a »kölcsönösségen« alapuló igazságos, tehát tisztességes feltételei kell legyenek;
(iii) nem vitatja, hogy a kormányzat, a politika és az állam, »minden egyes polgár jólétének növelésére« irányuló közjó és a közügyek elômozdítása érdekében köteles
cselekedni, s nem csak a társadalom egy adott, szûk rétegének, vagy egyes gazdasági, politikai érdekcsoportok érdekeiért kell dolgozzon és létezzen;
(iv) továbbá azt sem vitatja, hogy mindezen értékek, elvek és normák tekintetében nem
elsôsorban a politikusi beszédek és deklarációk az irányadók, hanem a politikusok
és az államhatalom tényleges cselekvései, és e tényleges cselekvések által megvalósult rendszer.
A »tisztességes kormányzat« tisztességtelennek, és »morálisan, politikailag illegitimnek«
tartja a »többség zsarnokságát«, a társadalom egy adott részének, vagy egy szûk rétegnek
az érdekeiben történô kormányzást, valamint az olyan a társadalom minden egyes tagja
számára egyaránt fontos eszmék és fogalmak kisajátítását mint a nemzet, a haza, a hazafiság, a nemzeti érzelmek, a nemzethez tartozás, az ország érdeke, vagy valamely valláshoz, illetve hithez tartozás, és a hasonlók. A »lojális ellenzék« és a »tisztességes kormányzat« legalább ezekben a fenti alapelvekben, értékekben, és közös morális kiindulási
pontokat és közös morális viszonyítási rendszert jelentô kérdésekben egy platformon van.
Az a tény, hogy ezekben az alapvetô kérdésekben fennáll az egyetértés a »lojális ellenzék«
és a »tisztességes kormányzat« között, (a) egyrészt morálisan is legitimálja a kormányzatot,
és a kormányzat szándékait, (b) másrészt lojálissá és méltánylandóvá teszi az ellenzék
mûködését, és ellenzékiségét. Ez egyben egy normatív követelményt is jelent a kormányzat, és az ellenzék mûködésével és attitûdjeivel szemben. Mind a kormányzat, mind az
ellenzék mûködése akkor tekinthetô méltánylandónak és legitimnek, ha tiszteletben tartják
a »lényegi alkotmányos kérdések« által meghatározott közös és nyilvános alapértékeket,
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alapelveket, normákat és a tulajdonképpeni játékszabályokat. Ha e »közös morális viszonyítási rendszer« keretei között a konstruktív és »lojális ellenzéknek« igaza van, akkor
a »tisztességes kormány« ezt elfogadja, és képes változtatni a törekvésein. Ha a kormányzatnak van igaza, akkor a »lojális ellenzék« nem ellenkezik öncélúan, vagy csak azért,
hogy láthatóvá és megkülönböztethetôvé tegye magát.
Azokban a »szabad emberhez méltó« tisztességesen és igazságosan mûködô alkotmányos rezsimekben, ahol az ebben az értelemben vett kölcsönös lojalitás és konstruktivitás
fennáll, és ezt mindkét oldal szilárdan, és következetesen a cselekvéseiben is kifejezôdô
módon megerôsíti, ott a rezsim« stabil, és stabilitása (20.2.§) biztonságban van. Ha
azonban az ellenzék, ha kell, ha nem kell folyamatosan ellehetetleníti és opponálja a
kormányzat törekvéseit, még akkor is, amikor azok a legnyilvánvalóbb módon a közjó
elômozdítása érdekében történnek, vagy kifejezetten politikai és hatalomtechnikai okokból folyamatosan blokkolja a kormányzat törekvéseit, akkor a rendszer stabilitása és az
ország kormányozhatósága meggyengül, és végsô soron a társadalom látja ennek a kárát.
Vannak azonban országok, ahol a kormányzat részérôl ilyen vád éri a munkáját hatékonyan végzô ellenzéket, azonban mégsem az ellenzék lojalitásával van a probléma,
hanem a kormányzat tisztességtelen és korrupt mûködésével. Az ilyen tisztességtelen
kormányzat esetén a »lényegi alkotmányos kérdésekhez«, a »társadalmi szerzôdéshez«
és a »politikai szintû társadalmi igazságosság« alapértékeihez, alapelveihez és normáihoz
»lojális ellenzék« épp az alapértékekhez, alapelvekhez és alapvetô tisztességességi szabályokhoz való hûsége és lojalitása miatt kerül abba a helyzetbe, hogy kénytelen teljes
erôbôl opponálni a tisztességtelen hatalom, tisztességtelen törekvéseit; mégpedig pontosan azért, mert a »lojális ellenzék« nem a kormány iránt lojális, hanem a »lényegi alkotmányos kérdések«, a köz java és a köz ügyei iránt. Ez is destabilizálja a rendszert,
azonban ilyenkor nem a »lojális ellenzék« közcélok és közügyek iránti lojalitása a probléma, hanem a kormányzat tisztességtelensége.

A

Z IGAZSÁGOSSÁG KÉT ELVE KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG ÉRTELMEZÉSÉHEZ A
LOJÁLIS ELLENZÉK KONCEPCIÓJA IS FONTOS ADALÉKKAL SZOLGÁL. Mind

a kormányzattól, mind a »lojális ellenzéktôl« reálisan elvárható és elvárt, hogy egyetértsen a »lényegi alkotmányos kérdések« tekintetében, amelyeknek magját az »igazságosság elsô elvét« együttesen definiáló és kifejezô »alapvetô szabadságjogok és jogok« alkotják (14.3.§). Ugyanakkor az »igazságosság második elvei«, azaz a »tisztességesen
egyenlô esélyek és lehetôségek« (14.2.§) biztosítása, és az »eltérési elv« (18.§) értelmezése, politikákra és szakpolitikai részletekre való lebontása és kifejtése tekintetében, jelentôs véleménykülönbségek állhatnak fenn az ügyek komplexitása, a rendelkezésre álló
tények feldolgozásával, értelmezésével kapcsolatos problémák, a legkülönbözôbb legitim
érdekkülönbségek, és a »véleményalkotás korlátozottsága« (»burdens of judgements«)
(12.5.§) miatt, valamint a mindezek következtében elôálló »méltánylandó véleménykülönbség ténye« miatt (»reasonable disagreements«) (12.6.§).
Ez a megállapítás azonban nem úgy értendô, hogy a fenti objektív körülményekre
hivatkozva „szabad a gazda”, és mindenki olyan ötleteket fogalmaz meg a »disztributív
igazságosság« kérdéseiben, amilyeneket csak akar, vagy amilyent csak nem szégyell.
Addig, amíg a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek«, vagy az »eltérési elv«
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konkrét politikákra, szakpolitikákra való lefordításának és specifikus kifejtésének, részletezésének a kérdéseiben igen jelentôs »méltánylandó véleménykülönbségek« állhatnak
fenn, addig mégis szükséges elvárás, hogy egyetértés legyen a felek között egy olyan
általános elvben, amely a társadalmi együttmûködésben részt vevô polgárok szabadságának, egyenlôségének az eszméjén (6.§) alapul, s magában foglalja a »reciprocitás«,
és a »kölcsönösség elvén« (5.3.§) alapuló társadalmi együttmûködési feltételrendszer
kialakításának és biztosításának a követelményét.
Elsô közelítésben ezt úgy is lehet értelmezni, s „operacionalizálni”, hogy legalább abban
szükséges az egyetértés, hogy valamilyen a »reciprocitás elvén« alapuló fair »disztributív
igazságossági elvre« szükség van, s azt érvényesíteni is kell. Tehát például, alkotmányos
követelmény, hogy a »méltánylandó véleménykülönbség« alapvetôen a »demokratikus
egyenlôség« eszméjének, s a »reciprocitás és kölcsönösség« elveinek a keretei között kell maradjon. Ez lényegében a »szimmetrikus viszonyok kötelezettségének«, és az »aszimmetrikus
viszonyok tilalmának« a morális követelményét is jelenti, azaz azt, hogy senki sem képzelheti magát (vagy a saját érdekcsoportját és egyéb közösségeit) különbnek a többieknél, és
– a »reciprocitás elve« alapján – senki nem tagadhat meg másoktól olyan alapvetô jogokat
és lehetôségeket, amelyekre saját magát feljogosítva érzi, s amelyeket ô sem szeretne, ha
mások tôle megtagadnának. Így például, a »demokratikus egyenlôség« eszméje versus a
»születési kiváltságokon alapuló megkülönböztetésre«, vagy valamely »modern kori kasztrendszerszerû« mûködésre vonatkozó eszmék közötti vita, már messze nem tartozik a »méltánylandó véleménykülönbségek« körébe, mert ez utóbbi eszmék – a polgárok egymás
közti viszonyainak normatív elôírássá tett aszimmetriája miatt – szélsôségesek, és teljes mértékben inkompatibilisek a »szabad emberhez méltó demokrácia« eszméjével. Emellett a
»lényegi alkotmányos kérdések« körébe tartozó alapelvek és normák is eleve kizárják az
ilyen kasztrendszerszerû elképzeléseket a mérsékelt és elfogadható nézetek körébôl. Emiatt
is fontos az »igazságosság második elvéhez« tartozó normákat általános követelményként
rögzíteni az alkotmányban (20.2.§).
Ugyanakkor, az »eltérési elv« (18.§), az a »disztributív igazságossági elv«, amely
vélhetôen a legtöbb vitát képes kiváltani Emlékeztetôül: az »eltérési elv« lényege, hogy
a közjó növelése érdekében ugyan megengedhetô bizonyos mértékû eltérés az alapértelmezett teljes egyenlôségi helyzettôl, azonban az e célból megengedett társadalmi
egyenlôtlenség csak akkor fogadható el, ha az egyenlôtlenségek növekedése következtében, valóban társadalmi többlethasznok jönnek létre, és ezek a többlethasznok mindig
a társadalom legrosszabb helyzetben lévô tagjainak jólétét növelik a legnagyobb mértékben, és a társadalom minden egyes polgárának a jólétét növelik (s nem csak egy
szûk kiváltságos réteg tagjaiét).
Amint azt a késôbbiekben bemutatjuk (18.§), az »eltérési elv« fejezi ki a legtökéletesebben a »reciprocitás (viszonosság) elvét« (5.3.§), azonban mégis elképzelhetô,
hogy ennek az általános elvnek a rögzítése okozhatja a legnagyobb vitákat. Rawls álláspontja az, hogy az »eltérési elv« rögzítése lenne a legjobb megoldás, de ha ez mégsem
sikerülne, akkor szükség van egy olyan elvre, amely garantálja a »demokratikus egyenlôség« eszméjének az érvényesülését, és az igazságos, tehát tisztességes társadalmi
mûködés generációkon át tartó megôrzését. Ennek a legjobb kifejezése az »eltérési elv«,
vagy valami hasonló elv rögzítése. Sokféle lehet a „valami hasonló” elv, de az biztos,
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hogy magában kell foglalja a »reciprocitás elvét«, és a korábban említett a »tisztes társadalmi létezéshez szükséges minimumot« (amely maga is »lényegi alkotmányos kérdés«). Ez a norma hatásában nagyjából hasonló helyzetet eredményez a »társadalom
legkevésbé kedvezô helyzetben lévô tagjai« számára, mint az »eltérési elv«.
Azért fontos általános és elvi szintû követelményként rögzíteni, a »demokratikus
egyenlôség« eszméjét garantáló »disztributív igazságosság« elveit, és azok minden szakpolitikában való érvényesítésének a kötelezettségét az alkotmányban, mert számos példa
van arra, hogy ennek hiányában, legitim módon lehetséges a legkülönbözôbb modern
kori kasztrendszerszerû, és szociáldarwinista eszmékkel, illetve azokon alapuló társadalompolitikai és szakpolitikai „javaslatokkal” elôállni, és e – végsô soron demokráciaellenes – törekvéseket nem lehetne megfelelô »közös és nyilvános morális viszonyítási
rendszer« alapján eleve visszaverni (20.2.§). Például elôfordulhat, hogy fel sem tûnik
mennyire demokráciaellenes, és mennyire a polgárok szabadságtól való megfosztására
irányul egy olyan árnyalatnyi különbségtétel az oktatáspolitikában, amely az »azonos
képességû és motivációjú gyerekek minôségi oktatáshoz való, azonos esélyû hozzáférése,
és a társadalmi mobilitás és felemelkedés elôsegítése«, és minden egyes gyermek és fiatal
»tehetségének intézményesített felismerése, és felismert tehetségéhez igazodó tehetséggondozása« helyett, az adott társadalmi csoportokban lévôk további leszakadásának a kivédését tûzi ki célul. Ez, mint alapvetô célkitûzés eleve, implicit módon tagadja a »társadalmi mobilitás« szükségességét, és az »azonos esélyû hozzáférés« alapvetô fontosságú
rendszerszervezô elvét. Az itt leírt megfogalmazásból sem biztos, hogy elsôre feltûnik,
hogy ez utóbbi, látszólag ártatlamatlan megfogalmazás egy »modern kori kasztrendszer«, és egy urakból és szolgákból, cselédekbôl álló, rég letûnt világ legújabb kori paradigmája, amely azt irányozza elô, hogy mindenki maradjon csak abban a társadalmi
pozícióban, amelybe véletlenszerûen beleszületett, függetlenül született képességeitôl,
tehetségétôl, és a »képességei és tehetsége alapján reális ambícióitól és élettervétôl«. Ez
az elsôre ártalmatlannak hangzó elv, azt mondja ki normatív követelményként, hogy a
gazdagok gyerekei akkor is maradjanak a születéskori társadalmi pozíciójukban, ha történetesen buták és alkalmatlanok, a szegények gyermekei pedig akkor se emelkedhessenek fel, ha történetesen kimagaslóan tehetségesek!
Mindezt továbbgondolva, nem is az a legaggasztóbb, hogy a gazdagok közé született
„butákat”, hogy tartja egy ilyen rendszer a saját születéskori társadalmi pozíciójukban,
hanem az, hogy vajon milyen államhatalmi adminisztratív kényszerítô eszközöket, oktatási rendszerszervezési megoldásokat, csapdákat, zsákutcákat és akadályokat kell aktívan megtervezni és kiépíteni ahhoz, hogy egy ilyen »szociálisan elitista« rendszer megakadályozza a szegényebb rétegekbe született gyermekek tehetségének a kibontakoztatását,
és a tehetségének legmegfelelôbb életpálya, és továbbtanulás-választását. Egy ilyen,
eleve tisztességtelen rendszer tisztességtelensége és igazságtalansága, ennek végiggondolásakor válik dermesztôen nyilvánvalóvá. Nem a gazdag családba született tehetségtelenek okozzák a legnagyobb igazságossági problémát, hanem a szegényebb családokba született gyermekek tömegeinek megfosztása a társadalmi felemelkedés
lehetôségétôl, azaz életpályájuk adminisztratív eszközökkel történô eltérítése attól az
életpályától, amelynek befutására, kiteljesítésére képességeik, tehetségük alapján alkal-
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masak és jogosultak lennének, egy tisztességes és igazságos, »szabad emberhez méltó
demokráciában«.
Akár az »eltérési elv«, akár más hasonló társadalmi hatású »disztributív igazságossági
elv« minden releváns szakpolitikában való érvényesítésének az általános kötelezettségét
rögzítjük az alkotmányban a »demokratikus egyenlôség« eszméjének az érvényesülése
érdekében, az bizonyos, hogy az általános »disztributív igazságossági elv« mögött meg
kell húzódjék a »reciprocitás elve«, (amelyet a legtökéletesebben az »eltérési elv« fejez
ki). A »reciprocitás elve« a polgárok egymás közötti, és a polgárok és a társadalom közötti viszony, amelyet a társadalom életét szabályozó »igazságossági elvek« fejeznek ki.
Ezen »igazságossági elvek« alapján mindenki, aki részt vesz a társadalmi együttmûködésben, és teljesíti a »társadalmi szerzôdés« szerinti kötelezettségeit jogosult arra, hogy
a társadalmi együttmûködés hasznaiból is tisztességes és igazságos módon részesedjék.
A »reciprocitási elvet« (i) egy szûkebb értelmezésben az »eltérési elv«; (ii) egy, eggyel
szélesebb értelmezésben az »igazságosság második elve«, azaz a »tisztességesen egyenlô
esélyek és lehetôségek elve«, plusz az »eltérési elv«, (iii) de valójában, és a legszélesebb
értelemben az »igazságosság mindkét elve« együttesen, egymással kölcsönhatásban, és
mellérendeltségi viszonyban valósítja meg.
Az »igazságosság két elve« implicit módon a »reciprocitás elvét« fejezi ki együttesen
is. Nem arról van tehát szó, hogy az »igazságosság elsô elve«, mindentôl függetlenül,
egy izolált vákuumban rögzít bizonyos szabadságjogokat, majd az »igazságosság második elvének, elsô része« ettôl függetlenül, egy másik izolált vákuumban rögzíti a »tisztességesen egyenlô esélyek elvét«, majd az »igazságosság második elvének, második
része«, az »eltérési elv« (»difference principle«) egy harmadik, izolált vákuumban rögzíti
a »reciprocitás elvét«. Szó sincs arról, hogy ezek az igazságossági elvek egymástól függetlenül, izoláltan külön életet élnének, és külön-külön lennének kezelhetôk. Például
a mai modern világban, olyanok a társadalmi, termelési és gazdasági viszonyok, hogy
hiába rögzítenénk csak önmagában az »igazságosság elsô elvét« együttesen kifejezô, elsôgenerációs »alapvetô szabadságjogokat és jogokat«; ezek az »igazságosság második
elvének« tényleges érvényesítése nélkül valójában csak papírra írt üres szavak maradnának, mert a polgárok tömegei olyan helyzetbe kényszerülnének, hogy számukra a
papíron, és elviekben deklarált szabadságjogok semmiféle valós értékkel, érdemi felhasználhatósági lehetôséggel nem rendelkeznének. Azért vesztik el ilyenkor az »alapvetô
szabadságjogok és jogok« a valós gyakorlati értéküket, mert a polgárok tömegei már
nincsenek abban a helyzetben, és abban a mentális, fizikai és egzisztenciális állapotban,
hogy ténylegesen élni is tudjanak a formálisan deklarált szabadságjogaikkal. Amikor
ilyen helyzet elôáll, akkor fordul az elô, hogy egyesek, vagy a »van-kell tévedés« (»IsOught Fallacy«; »’No-Ought-From-Is’ Problem«) (5.5.§) hibájába esve, netán ostobaságból, vagy cinizmusból azt a téves, és társadalmilag veszélyes következtetést vonják
le, hogy az embereket „nem érdekli a szabadság és demokrácia”. Ez tévedés, az embereket mindig is érdekli a saját szabadságuk, csak amikor a »társadalmi esélyeik és lehetôségeik« súlyos beszûkülése, s a »disztributív igazságosság« súlyos problémái miatt
a létezésük, és egzisztenciájuk kerül folyamatos és súlyos fenyegetettségbe, amikor az
»önbecsülésük, emberi méltóságuk, és a szégyenmentes életük társadalmi alapjai« megrendülnek, mert a társadalmi együttmûködés során még az alapvetô szükségleteikhez
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és tisztes létük fenntartásához szükséges dolgokat sem kapják vissza, a közösen létrehozott társadalmi hasznokból, akkor nem tudnak mit kezdeni a papíron létezô, de számukra valós értékkel nem bíró szabadságjogaikkal.
Egy dologban biztosak lehetünk: általában minden ember jobban preferálja a több
szabadságot, a kevesebb szabadságnál, és a több igazságosságot, a kevesebb igazságosságnál. Ezért biztosan nincs olyan, hogy az emberek számára a szabadság, és a demokrácia ne lenne fontos. Az mindig fontos, csak egy igazságtalanul, tehát tisztességtelenül mûködô rezsimben sokszor a »disztributív igazságosság« súlyos hiányosságai
miatt, sokan nincsenek abban a helyzetben, hogy élni tudjanak a deklarált jogaikkal.
Ebbôl még egy fontos dolog következik: a »disztributív igazságosság mint tisztességesség« kérdéseinek a rendezése a szabadság és a demokrácia alapvetô feltétele, és a
szabadság, és a »szabad emberhez méltó demokrácia« megôrzése és védelme érdekében
fontos. Nem könyörületrôl, nem önkéntes jótékonykodásról, nem valamiféle államszocialista eszmék érvényesítésérôl van szó, hanem az emberek szabadságának a védelmérôl, továbbá a társadalmi együttmûködés terheinek, és a közösen létrehozott hasznainak is a tisztességes és igazságos megosztásáról, mégpedig a szabadság és a
demokrácia védelmében, és a polgárok szabadságának és egyenlôségének, valamint
»jogai és lehetôségei valós értékének a megôrzése« érdekében.

15.§ A politikai szabadságjogok
tisztességes értéke

M

IELÔTT ELVESZNÉNK A RÉSZLETEKBEN, NAGY VONALAKBAN ÁTTEKINTJÜK, HOGY HOL TARTUNK MOST A KONCEPCIÓ ISMERTETÉSÉBEN,

S MI AZ, AMI MÉG HÁTRA VAN. Az »igazságosság két elve« közül valójában már csak
az »eltérési elv« részletes ismertetése és más elosztási igazságossági elvekkel való összehasonlítása (18.§), illetôleg az »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« (16.§) és a
Martha C. Nussbaum által kidolgozott »központi capabilitykre« (17.§) vonatkozó
koncepció ismertetése maradt hátra – mégis ezek elôtt külön fejezetben ki kell térjünk
az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességes egyenlôségének és valós értékének« a
kérdésére, amelyet az eddigiekben is már sokszor emlegettünk, ámde kellô részletességgel eddig még nem tisztáztunk.
A szûkebben vett »disztribúciós igazságossági elv«, azaz az »eltérési elv« (»difference
principle«) (18.§) megfelelô értelmezéséhez azt a kérdést is tisztázni kell, hogy egészen
pontosan mi is az, aminek az igazságos megosztásáról beszélünk. Erre vonatkozóan
alkotta meg Rawls az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (»primary social goods«)
koncepcióját (16.§), amely azoknak a társadalmi javaknak az összesség, kvázi listája,
amely »elsôdleges prioritású társadalmi javaknak« a szabad és egyenlô polgárok közötti
megoszlása alapján értelmezhetjük, hogy igazságos vagy igazságtalan-e a társadalom
mûködése, s amelynek az igazságos, tehát tisztességes megosztását az »igazságosság
elvei« egységes rendszerben határozzák meg és szabályozzák.
Ezt a listát javasolja Amartya Sen, illetve Martha C. Nussbaum kiegészíteni, módosítani az emberi élet kiteljesítéséhez szükséges alapvetô fontosságú és társadalmilag
biztosítandó feltételekkel (»capabilities«)1 a »capabilities approach«, illetôleg »human
development approach« néven ismert politikai filozófiai elméletükkel, (amely a »UNDP
Human Development Report« éves értékelô jelentéseibôl is ismerôs lehet). Mi elsôdlegesen a Martha C. Nussbaum által kidolgozott »tíz központi capabilityre« fókuszálunk, melyet az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« listájának a módosítására vonatkozó javaslatként dolgozott ki, s amely valóban fontos és hasznos kiegészítése lehet
Rawls »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának«. Ezért külön fejezetben is foglalkozunk a »tíz központi capabilityvel« (17.§), amely valójában az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« némileg módosított, bôvített, pontosított, közérthetô, rövid listájaként is felfogható.
A »tartalmi igazságosságra« vonatkozó koncepciók ismertetésébôl már csak e részek
maradtak hátra (16–18.§§). Ezt követôen térünk ki a »procedurális (eljárási) igazsá-

1

Emlékeztetôül: a »capability« (tsz.: »capabilities«) egyfelôl az ember képességeit, adottságait, tehetségét,
másfelôl pedig az ezek kibontakoztatásához szükséges, és az embert „képessé tevô” társadalmi feltételrendszert és lehetôségeket jelenti. Lefordítása nem triviális, mert a bennük lévô lehetôségek („mire
vagyunk képesek”), és a társadalom által biztosított lehetôségek („mire tesz képessé minket a külsô
környezet”, „mire vagyunk képesek mert megfelelôek a minket képessé tevô külsô feltételek”) együttesére,
ismereteink szerint nincs közismert, és a lényeget életszerûen és jól kifejezô magyar kifejezés.
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gosság«, és a »politika morális legitimációjának« a feltételeire és követelményeire a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) (19.§) koncepciójának
ismertetése kapcsán – amely a »nyilvános indoklás« (»public justification«) koncepcióját
ismertetô fejezet (12.§; 13.3.§) szerves folytatásaként is felfogható. Az írás harmadik
részének a fejezetei (20–24.§§) az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« stabilitásának a kérdéseivel foglalkozik – azaz azzal, hogy „miért nem utópia az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, és az az alapján »jól elrendezett
társadalom« (»well-ordered society«) (7.§), mint reálisan megalapozott remények alapján megfogalmazható eszmény és jövôkép?”
Mielôtt rátérnénk az »eltérési elv« részletes ismertetésére (18.§), és ahhoz kapcsolódóan az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§,) és Nussbaum-féle »tíz központi capabilityre«, és az igazságosságra törekvô, „úton lévô” »aspiráló társadalom«
(»aspiring society«) (17.§) kérdésére, e fejezetben az »alapvetô szabadságjogok és jogok
tisztességesen egyenlô, és valós értékével« kapcsolatos megfontolásokat ismertetjük.
Meg kell jegyezni, hogy az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességesen egyenlô
és valós értéke« kapcsán elô fog kerülni az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« eddig
még részletesen nem ismertetett koncepciója. Az e fejezetben leírtak értelmezéséhez,
nagyjából elegendô ilyenkor arra gondolni, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak«, nagyjából azokat a társadalmi együttmûködés keretei között értelmezhetô, és a
polgárok számára jó és fontos dolgokat jelentik – az alapjogokat, a »társadalmi esélyeket
és lehetôségeket« is, és bizonyos elsôdleges fontosságú javakat és közszolgáltatásokat is
ideértve –, amelyek a társadalmi együttmûködésben, »teljes életútjukon át« fennálló »teljes
körû normál funkcionálóképesség« fenntartásához, a »szabad és egyenlô polgári státusz«
fenntartásához, és az »önbecsülés, a szégyenmentes élet társadalmi feltételeinek a biztosításához« szükségesek – minden egyes polgár számára.2 Ezek azok, a polgárok »teljes körû
normál funkcionálóképessége« kibontakoztatásához, megôrzéséhez és helyreállításához
szükséges javak, amiknek az igazságos és tisztességes megoszlását szabályozzák a »disztributív igazságosság elvei«. Az igazságossági elvek a „hogyant” szabályozzák, az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« pedig, a „mit” kérdésre adnak választ.

2

Mindvégig konzekvensen a »minden egyes polgár számára« fordulatot használjuk. Ennek mélyen
fekvô okai vannak. Az »igazságosság mint tisztességesség koncepciója« szerint elfogadhatatlan, ha
megelégszünk az átlagos jólét vagy az aggregát jólét növekedésével, mint jóléti céllal. Ez u. i. oda
vezet, hogy a társadalom egyes csoportjait, tagjait a rendszer feláldozhatónak tartja más csoportok
jóléte és érdekei miatt. Átlagos vagy aggregát jólétet úgy is lehet növelni, hogy egyeseknek igen rossz
lesz a helyzete, de másoknak, ennek árán, viszont annyival jobb lesz a helyzete, hogy e két csoport
„összeátlagolt” jóléte, végsô soron növekszik. A gyakorlatban ezt fejezik ki például az egy fôre jutó,
átlag GDP-növekedést mindenek fölé helyezô, s mindennek a középpontjába helyezô politika (8.§).
A »minden egyes polgár számára« kifejezés konzekvens használata ezzel – a szokásos haszonelvûségi
igazságossági koncepciókon alapuló – szemlélettel való éles szembehelyezkedést fejezi ki. Ez nem
a gazdasági szempontok en bloc tagadását jelenti, hanem e szempontoknak a „helyretételére” irányul;
s e gazdasági és pénzügyi szempontok abszolutizálásának, elsôdleges prioritássá tételének, és ezzel
az embernek, mint olyannak a pénz és a gazdaság szempontjai alá való rendelésének a létjogosultságát kérdôjelezi meg és tagadja.
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Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« igazságos, tehát tisztességes megosztása
szükséges az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességesen egyenlô, és valós értékének« a megôrzéséhez is.
E fejezetben arra is kitérünk röviden, hogy a »szabad emberhez méltó demokráciák«
»politikai szintû igazságossági koncepciója«, és az »átfogó liberális filozófiai doktrínák«
között melyek azok az alapvetô és lényegi különbségek, amelyek miatt az »igazságosság
mint tisztességesség (justice as fairness) politikai igazságossági koncepciója«, méltán számíthat az összes jelentôsebb »mérsékelt átfogó vallási, filozófiai és erkölcsfilozófiai doktrína átfedô konszenzusára«, miközben a »méltánylandó pluralizmus ténye« (»the fact of
reasonable pluralism«) miatt, és a »lelkiismereti szabadság elve« (»liberty of conscience«)
miatt, nem várható el ugyanezen »átfogó doktrínáktól«, valamely »átfogó liberális filozófia
doktrína« „aláírása”, és a »politika felségterületének« (20.3.§) a »politikai szintû« szabályozását végzô igazságossági és politikai alapértékekként, alapelvekként és normatív
szabályokként való elfogadása, a saját átfogó doktrínájuk hasonló releváns tanai és „igazsága” helyett.

15.1.§ Az egyenlô alapjogok egyenlôtlen értéke,
és a politikai szabadságjogok tisztességes
értékének a biztosítása (»proviso«)

A

Z

»ALAPVETÔ

POLITIKAI SZABADSÁGJOGOK ÉS JOGOK« TISZTESSÉGES

EGYENLÔSÉGÉNEK«, ÉS »VALÓS ÉRTÉKÉNEK« A BIZTOSÍTÁSA teszi lehetôvé

a polgárok számára a közös célokat és ügyeket érintô kérdésekben, a társadalmi vitákban, és a politikai folyamatokban történô érdemi részvételt. E részvételi képesség önmagában érték, mert fontos a polgárok önbecsülése, és ezzel összefüggésben a saját sorsukat érintô ügyek befolyásolásának a képessége, illetve valamilyen szintû kontrolljának
a képessége szempontjából.
Egy »szabad emberhez méltó demokrácia«, »szabad és egyenlô polgára« nem tehetetlen, kiszolgáltatott – polgári öntudat, önbecsülés, méltóság, önbizalom és jogok nélküli – passzív elszenvedôje a politikai folyamatoknak és a hatalom intézkedéseinek,
hanem öntudatos, felhatalmazott és aktív, cselekvô résztvevôje a saját sorsát érintô politikai folyamatoknak. Megjegyzendô, hogy egy nagyjából szabad választásokon hatalomra került partikuláris (azaz a társadalomnak csak egy részét képviselô) politikai erô
(párt) tisztességtelenségének az egyik fokmérôje, hogy mennyiben próbálja meg kikezdeni a szabad és egyenlô polgárok függetlenségét, és a közpolitikai folyamatokban való
aktív részvételüket; s mennyire próbálja sajátos hatalomcentralizálás révén függô helyzetbe hozni, elnyomni, és passzivizálni a szabad és egyenlô polgárokat. Az ilyen tisztességtelen hatalom pontosan az »alapvetô szabadságjogok és jogok«, s különösen a hatalmát érintô »alapvetô politikai szabadságjogok és jogok« »tisztességes egyenlôségének«
a felszámolásával, és »valós értékének« a kiüresítésével, e jogok formálissá tételével, és
a polgárok kiszolgáltatott helyzetbe hozásával operál. Az sem véletlen, hogy ezen »alapvetô szabadságjogok és jogok« »tisztességes egyenlôségének«, és »valós értékének« a fenntartása, és a polgáraik alapvetô egzisztenciális biztonsága szempontjából oly fontos
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»társadalmi biztosítási, biztonsági«, és »társadalmi esélyteremtési« rendszerek ellehetetlenítésével, folyamatos „átszervezéseivel”, és az »alkalmasan mûködés finanszírozás«
megtagadásával, masszív forráskivonásokkal is igyekszik aláásni, és lerombolni saját
polgárai alapvetô biztonságérzetét, és »önbecsülésének, emberi méltóságának a társadalmi alapjait«. Ezeknek az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû« »társadalmi esélyteremtési«, és »társadalmi biztosítási« alapintézményeknek, az alkalmas
mûködése, és »adekvát mûködésfinanszírozása« ugyanis, abszolút nélkülözhetetlen, és
alapvetô jelentôségû az »alapvetô szabadságjogok és jogok« »tisztességes egyenlôségének«, és »valós értékének« a megôrzése szempontjából. A tisztességtelen hatalom e
rendszerek szisztematikus ellehetetlenítését, rombolását – az ôt megválasztó polgárok
alapvetô érdekeivel, a közjó és a közügyek elômozdításához fûzôdô közérdekekkel ellentétesen –, alapvetôen magánjellegû öncélú hatalmi és gazdasági érdekekbôl teszi; s
mint minden – a magáncélokat és magánérdekeket a közhatalmi szinten a közcélok és
közérdekek elé helyezô politikai mûködés – ez is tisztességtelen, és morálisan illegitim.

A

Z »ALAPVETÔ SZABADSÁGJOGOK ÉS JOGOK TISZTESSÉGES EGYENLÔSÉGÉNEK, ÉS VALÓS ÉRTÉKÉNEK« AZ ÉRTELMEZÉSÉHEZ FONTOS TUDNI, hogy a

klasszikus liberális demokráciákkal szembeni egyik alapvetô radikális demokrata, szocialista, vagy marxista kritika az, hogy e modern demokráciákban a deklarált szabadságjogok,
jogok, és a jogegyenlôség kiüresedett és formálissá vált. E kritika lényege, hogy ugyan a
polgárok »alapvetô szabadságjogai és jogai« formálisan egyenlôk, például mindenkinek
joga van a választásokon való részvételhez, a szavazáshoz, a politikai pozíciókért történô
versenybe szálláshoz, a pártpolitikai folyamatokban való részvételhez, és a hasonlókhoz,
valójában azonban olyan mértékûek a társadalmi, jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek,
hogy azok, akiknek lényegesen nagyobb a vagyonuk, a jövedelmük, illetve magas pozíciókat töltenek be, tulajdonképpen teljes mértékben eluralják a politikai teret, és kontroll
alatt tartják a politikai folyamatokat; sôt, azt is el tudják érni, hogy rendre olyan törvényi
szabályozás, és olyan társadalompolitikai, gazdaságpolitikai és szakpolitikai programok
szülessenek, és valósuljanak meg, amelyek egyoldalúan az ô érdekeiket szolgálják. (DANIELS, 1975.) Így végsô soron az »egy ember egy szavazat« elve, mintegy „átlényegül”
az »egy pénz egy szavazat«, illetôleg »annyival hangosabb lesz a te szavad, amennyivel
több a pénzed« gyakorlatává. Így bizonyos fajta nézetek és gondolatok aránytalanul felhangosodnak, és dominánssá válnak, míg más fontos vélemények és javaslatok meg sem
hallatszanak; márpedig a társadalom egésze szempontjából lehetséges, hogy az általánosnak, dominánsnak, „main-stream” illúzióját keltô, és többséginek tûnô nézetek, valójában csak felhangosított, felerôsített kisebbségi vélemények, míg az olyan javaslatok,
amelyek a többség valós problémáin javítanának, és a többség támogatását könnyedén
elnyerhetnék, meg sem hallatszanak, és el sem tudnak jutni a társadalom tagjaihoz. Ezt
a problémát a modern tömegmédia mûködése súlyosbítja.
Végsô soron a probléma lényege az »alapjogok egyenlôsége«, és az »alapjogok értékének
az egyenlôtlensége« közötti feszültség. Kérdés, hogy hogyan lehet ezt a problémát orvosolni.
Az »tisztességesen egyenlô politikai szabadságjogok és jogok valós értékének« a koncepciója,
e problémára próbál válaszokat adni. A »tisztességesen egyenlô alapjogok« versus a »formálisan egyenlô alapjogok valós értékének az egyenlôtlensége« közti különbségbôl eredô
probléma megértéséhez a következôket kell végiggondolni. Egyrészt az »alapvetô szabad-
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ságjogok és jogok« minden egyes polgár számára azonosak. Az »igazságosság két elvének«
legmélyebb lényegébôl, az »igazságosság elvei« közötti szigorú »lexikális prioritásból«
(14.1.§), és az ebbôl következô »átváltás (trade-off) tilalmából«, a »szabadság csak más
szabadság érdekében való korlátozhatóságának« (»proviso«) az elvébôl eredôen, fel sem
merülhet a kevesebb szabadság valamilyen formában történô kompenzálása.
Igen ám, csakhogy ezeknek az egyenlô szabadságoknak a »valós értéke« – amely
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« indexével (16.§), illetôleg a »központi capabilitykkel« (17.§) szoros összefüggést mutat – a valóságban egyáltalán nem egyenlô,
az egyes polgárok esetében. Az »eltérési elvnek« (18.§), az is fontos háttérigazságossági
(9.5.§) hatása, hogy a társadalom minden egyes polgára számára garantált egyenlô
»alapvetô szabadságjogok és jogok« valós értékét (felhasználhatóságát) maximálja azzal,
hogy a legkedvezôtlenebb helyzetben lévô rétegek számára maximálja az »elsôdleges
prioritású társadalmi javakból« való részesedésüket; s e javak megoszlását a társadalmi
helyzettel fordított arányban alakítja (minél kedvezôtlenebb helyzetû valaki, annál többet próbál juttatni e javakból). Ennek ellenére az »egyenlô jogok értékének az egyenlôtlensége« nem tûnik el, mert az »eltérési elvvel« korrigált társadalmi egyenlôtlenségek
sem tûnnek el, csak mérséklôdnek, s ezért mindig lesznek, akiknek vagyonuk, jövedelmük nagyobb, mint másoknak, így a céljaik realizálásához szükséges »általános felhasználási célú eszközeikbôl« is többjük lesz, mint másoknak.

T

ERMÉSZETESEN ÖNMAGÁBAN AZZAL, HOGY MEGHATÁROZTUK AZ »EGYENLÔ SZABADSÁGJOGOK«, ÉS AZ »EGYENLÔ SZABADSÁGJOGOK EGYENLÔTLEN

ÉRTÉKE« KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGET, MAGÁT A PROBLÉMÁT MÉG NEM OLDOTTUK
MEG; bár elsô lépésként legalább felismertük, s értelmezhetôvé tettük. Önmagában fontos

felfigyelni erre a problémára, még akkor is, ha a probléma és a jelenség definíciójával még
nem válaszoltuk meg azt a radikális baloldali kritikát, hogy a modern, demokratikus társadalmakban a politikai szabadságjogok a gyakorlatban könnyen kiürülhetnek, és formálissá válhatnak. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« azzal kezdi e
probléma megoldását, hogy az »igazságosság elsô elvét« együttesen definiáló »alapvetô
szabadságjogokat és jogokat« (14.3.§) valójában két csoportra osztja: az »alapvetô politikai
szabadságjogok és jogok«, és az »alapvetô személyes szabadságjogok és jogok« csoportjára.
Erre azért kell sort keríteni, mert az »igazságosság elsô elvét«, ki kell egészítsük egy speciális
klauzulával (»proviso«), nevezetesen azzal, hogy „az igazságosság elsô elvét együttesen alkotó alapvetô politikai, és személyes szabadságjogok és jogok közül az alapvetô politikai
szabadságjogok, és jogok tisztességes értékét minden körülmények között garantálni kell”.
(RAWLS, 1999a, 2001.) Ez egyben a »lényegi alkotmányos kérdéseket« (»constitutional
essentials«) is érintô, extragaranciákat jelentô kitétel, hiszen az »igazságosság elsô elvét«
együttesen kifejezô és definiáló »alapvetô szabadságjogok és jogok«, a »lényegi alkotmányos
kérdések« kulcsfontosságú, központi részét képezik.
(i) Ez – a »proviso« által biztosított – extragarancia azt jelenti, hogy az »alapvetô
politikai szabadságjogok és jogok értéke« minden egyes polgár esetében, függetlenül
a társadalmi, jövedelmi és vagyoni helyzetétôl, tiszteségesen egyenlô és valós értékkel bírjon, abban az értelemben is, hogy minden egyes polgárnak meglegyen a
»tisztességesen egyenlô esélye és lehetôsége«, bármely közhivatal vagy politikai pozíció betöltésére, a választás kimenetének a befolyásolására, és a hasonlókra. Ez
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a fajta – a politikai folyamatokban való részvételre vonatkozó – »tisztességesen
egyenlô esélyek és lehetôségek elve« párhuzamos és analóg a »második igazságossági elv elsô részét« jelentô, »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« elvével.
Ez, az »egy ember egy szavazat elv« érvényesítéséhez is nélkülözhetetlen (az »egy
egységnyi pénz egy szavazat« de facto megvalósuló gyakorlatával szemben), amelyek fundamentális következményekkel járnak a »kampányfinanszírozás«, a kampánytámogatások, a kampányok vállalatok és érdekcsoportok által történô szponzorálása, a választási hirdetések és médiamegjelenések, és a hasonló kérdésekben.
(ii) Amikor az »eredeti kiindulási állapotban« a felek elfogadják az »igazságosság elveit«,
akkor azt eleve e »proviso«, azaz az »alapvetô politikai szabadágjogokra, jogokra« vonatkozó, s extragaranciát jelentô klauzula ismeretében, és e kitétellel együtt fogadják
el. Az »alapvetô politikai szabadságjogok és jogok tisztességes értékének« garantálására
vonatkozó kitétel, és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« vonatkozó követelmények hozzátartoznak az »igazságosság két elvének« a lényegi jelentéséhez.3
Itt nem részletezzük, az összes olyan intézkedést és megoldást, amely arra irányul, hogy
a politikai intézményrendszerben a lehetô legjobban realizáljuk az »alapvetô politikai
szabadságjogok és jogok« »tisztességes egyenlôségét és valós értékét«, minden egyes polgár
számára. Ehelyett csak néhány fontosabb megfontolást említünk gondolatébresztô célzattal. A fô mondanivalónk szempontjából szimplán feltételezzük, hogy számos, olyan a
gyakorlatban megvalósítható megoldás létezik, amely teljes mértékben összeegyeztethetô
a többi »alapvetô szabadságjoggal és joggal«, valamint azok alkalmazási területeivel. Ez
a kérdés az »alapvetô szabadságjogok és jogok« összeegyeztetését igényli számos területen.
Például, sérti-e vagy nem sérti a sajtószabadságot, illetôleg a szólásszabadságot bizonyos
nagyvállalati, vagy egyéb gazdasági érdekcsoportok politikai hirdetéseinek, vagy politikai
célú hirdetéseinek a visszaszorítása a politikai szabadságjogok mindenki számára tisztességes, és elegendôen egyenlô értékének a megôrzése érdekében?4
3

Megjegyzendô, hogy ez azt is jelenti, hogy Rawls, ha nem is deklaráltan, de a lényegi jelentését tekintve,
maga is az igazságosság elméletének integráns részéve teszi azt az Amartya Sen, majd Martha C.
Nussbaum által a megfogalmazott, és a »capability approach« mögött meghúzódó koncepciót, amely
szerint az ember szabadságát végsô soron az határozza meg, hogy a veleszületett képességei és tehetsége
alapján kialakított, s képességei legmagasabb szintû kibontakoztatásának megfelelô, reálisnak tekinthetô
élettervébôl, végsô soron mi az, amit ténylegesen meg tud valósítani, mit tud elérni, kivé tud válni, és
milyen életpályát tud befutni, a társadalom által biztosított feltételek alapján (»capability to be and capability to do«). Ennek a jelentôsége az, hogy Rawls igazságosság elmélete ténylegesen összekapcsolható az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« szintjén a Martha C. Nussbaum által, kifejezetten
ilyen céllal megfogalmazott »központi jelentôségû, human capabilitykkel«. Ezt a gondolatot itt csak
röviden jelezzük és rögzítjük; a késôbbiekben a maga helyén még visszatérünk erre.
4
A 2016-os amerikai elnökválasztási kampány egyik fô témája volt a „Citizens United”, és a vállalati
érdekcsoportok által finanszírozott SuperPac-ok (speciális jogszabály alapján létrehozott politikai
kampányszervezetek) ügye. Az alapkérdés az volt, hogy korlátozható-e a nagyvállalatok által finanszírozott SuperPac tevékenysége, vagy sem. A legfelsôbb bíróság döntése szerint sértené a szólásszabadság elvét a „Citizens United” korlátozása. A döntést ellenzôk szerint, a legfelsôbb bíróság
döntése (a) összekeveri a vállalatokat a tényleges személyekkel, noha a vállalatok nem valós személyek; (b) lehetôvé teszi, hogy egyes érdekcsoportok megvásárolják a választási eredményeket,
azaz a kormányt és a törvényhozást, (c) s az »egy ember egy szavazat elve« helyett, teret nyit az
»egy dollár egy szavazat« gyakorlata elôtt.

15.1.§ AZ EGYENLÔ ALAPJOGOK EGYENLÔTLEN ÉRTÉKE…

715

Az »alapvetô politikai szabadságjogok és jogok« tisztességes értékének a garantálása
olyan intézkedéseket igényel, mint például (i) a választási kampányok közfinanszírozása; (ii) a kampányok magántámogatásának a restrikciója, és egy bizonyos érték feletti
támogatás megtiltása; (iii) elrettentô szankciók a magántámogatások restrikciós szabályainak áthágása esetére, (például az adott jelölt eredményének a megsemmisítése,
a jelölt visszaléptetése); (iv) a médiamegjelenések egyenlôségének a biztosítása a közmédiában, és kampánytámogatássá minôsítése a magánmédiában (s ennek megfelelô
restrikciós szabályok alkalmazása); (v) egyéb a sajtószabadságot és a szólásszabadságot
is érintô (de a beszédek tényleges tartalmát nem érintô) szabályozások és hasonlók.
Ezek, az »alapvetô politikai szabadságjogok és jogok« »tisztességesen egyenlô értékét«
érintô intézkedések, bizonyos egyenlô fontosságú »alapvetô szabadságjogokat és jogokat«
érinthetnek. Az a tény, hogy például a választási folyamat tisztasága érdekben szükséges
intézkedések más, egyaránt fontos alapvetô jogokat érinthetnek, s ezek között konfliktusok
állhatnak elô, egyáltalán nem azt jelenti, hogy ne lehetne megreformálni a választási szabályokat az »alapvetô politikai szabadságjogok tisztességesen egyenlô értékének« biztosítása,
és az »egy ember egy szavazat elvének« érvényesítése, valamint bizonyos oligarchikus jelenségek visszaszorítása érdekében. Az egyaránt fontos »alapvetô szabadságjogok és jogok«
egymással való konfliktusba kerülésének a ténye, mindössze csak annyit jelent, hogy ezeket
az egymással konfliktusba kerülô alapjogokat összhangba kell hozni egymással. Ezek a
politikai és választási rendszer tisztaságát érintô reformok, nem vethetôk el olyan alapon,
hogy például egyes intézkedések sérthetik, vagy korlátozhatják a szólásszabadságot vagy a
sajtószabadságot. Az egyes gazdasági érdekcsoportok ugyanis, még a pénzükért sem beszélhetnek túl senkit, és nem tölthetik be a nyilvánosság teljes terét, a gazdasági érdekeiknek
legmegfelelôbb kedvenc jelöltjük (ügynökük) melletti kampányolással.
A »szólás- és a sajtószabadság« elvei sem abszolutizálhatók, mert semmivel sem
erôsebbek, mint az »alapvetô politikai szabadságjogok« »tisztességes egyenlôségének és
valós értékének« a garantálása, vagy a választások, és a politikai rendszer tisztaságának
a követelménye. Ráadásul, maga a »szólásszabadság« és a »sajtószabadság« sem izoláltan, önmagáért való célt, és önmagában lévô értéket jelentô szabadságelvek; hanem
a politikai rendszer tisztasága, és a demokrácia erôsítése miatt fontosak. Ezek az elvek
kölcsönösen korlátozhatják egymást, az egymással való összehangolásuk érdekében,
mert ez az, amivel kialakítható az »alapvetô szabadságjogok és jogok teljeskörûen adekvát rendszere« (»fully adequate scheme of basic rights & liberties«).
Ezeknek az egyaránt fontos »alapvetô szabadságjogoknak« az egyetlen, »teljeskörûen
adekvát (alkalmas) rendszerré« való összehangolásával az egyik legalapvetôbb célunk
– egy magántulajdonon alapuló, »szabad emberhez méltó demokráciában«, és »szociális
piacgazdaságban« – az, hogy mind a törvényhozás tagjait egyenként, mind a politikai
pártokat, függetleníteni lehessen a koncentrált gazdasági hatalommal rendelkezô magánszereplôk befolyásától, és magánérdekeinek az érvényesítésére irányuló törekvéseitôl, valamint egyes nagy, bürokratikus hatalmat koncentráló szereplôk káros hatásaitól
is. Ez utóbbiakra lehet példa egy-egy állami nagyvállalat, vagy nagy költségvetésû közintézmény (nagy egyetem, nagy kórházi komplexum és hasonlók) állami vezetôinek,
vagy egyes minisztériumi apparátusi hálózatok tagjainak, a közjót, és a tényleges közérdeket felülíró intézményi, szervezeti és ezzel összekeveredô egyéni érdekeinek az ér-
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vényesítése, amely sok esetben közérdeknek álcázva jelenik meg. A másik fontos – és
részben ezzel az elsô céllal is összefüggô – cél, a polgárok aktív politikai részvételének
és szerepvállalásának az elôsegítése, a »közügyekben zajló nyilvános viták« (»public
reason«) (18.§) elôfeltételeinek és kereteinek a megteremtése.

É

RDEKESSÉGKÉPP MEGJEGYZENDÔ, HOGY a polgárok politikai folyamatokba
való minél szélesebb bevonását illetô célokat tekintve, és a politizáló polgárok
aktív részvételén, és társadalmi párbeszédén alapuló demokrácia eszméjét (»deliberative
democracy«) illetôen, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« egy
platformon van, mind a »polgári republikánus« (»civic republicanism«), mind a »klasszikus republikánus« (»classical republicanism«) nézetekkel és célokkal is.5 Ezek lényege,
hogy a »szabad emberhez méltó demokrácia«, a szabadság, és a szabadságjogok csak
akkor vannak biztonságban, ha minél több, megfelelô »politikai erényekkel« rendelkezô,
és demokratikus elkötelezettségû polgár kapcsolódik be a politikai folyamatokba, és
ily módon is hozzájárul az alkotmányos rendszer integritásának biztosításához.
A gondolat itt az, hogy a demokrácia, és a polgárok szabadságának és egyenlôségének a fennmaradásához feltétlenül szükség van a közügyek iránt érdeklôdô, jól informált, a társadalmi igazságosság, a közjó és a közügyek elômozdításáért elkötelezett
öntudatos, aktív és aktívan cselekvô (azaz „politizáló”, és a „politikai ügyekkel foglalkozó”) polgárok erôteljes részvételére a politikai folyamatokban. Ha azonban, a polgárok távol tartják magukat a közügyektôl és a politikai folyamatoktól – mondván,
hogy ôk „csak szakmai ügyekkel foglalkoznak, nem politizálnak, s politikai ügyekkel
nem akarnak foglalkozni” –, akkor még a legjobban megtervezett és kialakított politikai
intézményrendszer is áldozatául esik azoknak, akik a hataloméhségük, a mások felett
való uralkodási és dominanciavágyuk, a dicsôség, vagy bizonyos gyermekkori frusztrációik kiélése miatt, vagy egy szûk gazdasági érdekcsoport érdekeinek az elômozdításáért
pályáznak a hatalomra. Azok, akik eleve tisztességtelen szándékkal vesznek részt a politikában, amikor hatalomra kerülnek, a polgárok tömegeit megpróbálják kizárni a politikai folyamatokból, s gyakorta mondogatják is az ellenvéleményeket megfogalmazó
polgároknak, hogy „ôk csak ne politizáljanak”. Pedig a „politika”, mint olyan, a közügyekkel való felelôs foglalkozást jelenti, ami a »polgári erények és értékek« (13.4.§;
19.§; 23.§) fontos része; s valójában nem a polgároknak kellene „abbahagyni a politizálást”, hanem a választott, ámde tisztességtelen politikusoknak kellene megkezdeni
azt – mégpedig olyképp, hogy végre-valahára a saját magáncéljaik, magánügyeik elômozdítása helyett, ôk is elkezdenek végre „politizálni”, azaz a közcélokkal, a közérdekekkel, és a közügyekkel felelôsen foglalkozni.
Ha meg akarjuk ôrizni a demokráciát, a szabad és egyenlô polgári mivoltunkat,
akkor nem engedhetjük meg magunknak, hogy távol maradjunk a közügyektôl és a po-

5

A »classical republicanism« és a »civic republicanism« két, némileg különbözô koncepcióra vonatkozik.
Ez a megkülönböztetés nem egy letisztult fogalmi meghatározásokon alapuló megkülönböztetés. A »civic
republicanism« kifejezés Cass Sunsteintôl (Yale) származik, aki alapvetôen egyes, a politikai folyamatokban való aktív részvételt, és az intenzív társadalmi párbeszéd fontosságát (»deliberative political
discussion«) hangsúlyozó irányzatok megnevezésére használta. (SUNSTEIN, 2017.)
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litikától, és teljesen visszahúzódjunk a magánéletünk keretei közé. Edmund Burke
(1729–1797) korábban már idézett szavaival élve: „a gonosz diadalmaskodásához
csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak”.
E tekintetben nincs fundamentális különbség a republikánus nézetek, és a liberális
politikai nézetek között. Mindkét politikai irányzat nagyjából egyezik abban, hogy milyen mértékben tartja szükségesnek a polgárok aktív, informált, és érdemi részvételét a
politikai folyamatokban, és hogy nagyjából hogyan érhetô el a legjobban a kívánatos
politikai részvétel. A különbség az irányzatok között, sokkal inkább a különbözô, egymással ellentmondásba kerülô »politikai szintû értékek« és elvek közötti rangsorolást,
fontosság tulajdonítást, és súlyozást illetôen jelenik meg – de ez Rawls álláspontja szerint, nem annyira politikai filozófiai, mint inkább politikai-szociológiai és intézménytervezési kérdés. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szempontjából az a tény fontos, hogy a »klasszikus republikánus nézetek«, valójában nem
jelentenek politikai filozófiai értelemben vett »átfogó filozófiai doktrínát«, és teljes mértékben kompatibilisek az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójával«,
s alkalmasak az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusának« (12.3–12.7.§§; 21.§) a
létrehozásában való részvételre. (RAWLS, 2005.)
A polgárok széles tömegeinek a politikai folyamatokba történô bevonásának, illetve
politikai részvételének a fontosságát hangsúlyozó fenti gondolatok érvényességét mi sem
igazolja jobban, mint az a tény, hogy a demokratikus választásokon hatalomra kerülô,
de a népet, és a választókat végsô soron átverô, és nem a közügyeket, hanem magánügyeket szolgáló tisztességtelen hatalom, sok más mellett úgy is próbálja megszilárdítani
hatalmát, hogy a legkülönbözôbb eszközökkel igyekszik visszaszorítani a szabad, és
egyenlô polgárok politikai érdeklôdését, és érdemi politika részvételét a valós politikai
folyamatokból. Magyarán, a tisztességtelen hatalom pontosan tudja, de legalábbis ösztönösen érzi, hogy a tisztességtelen akaratérvényesítésére és önérdekérvényesítésére az
egyik legnagyobb veszélyt, a nyilvánosság és a sajtószabadság mellett, a politikai folyamatokban aktívan részt vevô, öntudatos, szabad és egyenlô polgárok jelentik. Ezért mindent megtesz a polgárok politikai folyamatokban való érdemi részvételének a visszaszorítására, és ezzel akaratlanul is, de saját tisztességtelen szándékait leplezi le.
Fontos azonban tisztázni, hogy ez a fajta, a polgárok széles rétegeinek aktív, és informált politikai részvételét hangsúlyozó gondolat, nem tévesztendô össze az Arisztotelész filozófiájára visszavezethetô »polgári humanizmus« (»civic humanism«) eszméjével. (ARISZTOTELÉSZ, i. e. 4. sz.) A »polgári humanizmus« eszméje azt tartja,
hogy mindannyian társadalmi, sôt politikai lények vagyunk, s emberi természetünk lényege, csak egy olyan demokratikus társadalomban teljesedik ki, amiben igen aktív, a
politikai életben való részvételünk.
A »republikánus gondolat« és Arisztotelész »polgári humanizmusa« közötti lényegi
különbség az, hogy a »polgári humanizmus« nem egyszerûen a demokrácia, és a szabadság megôrzése, megvédése érdekben tartja fontosnak a széles körû részvételt a politikai
folyamatokban, hanem azt tartja, hogy csak ily módon válik teljes értékûvé az emberi élet,
csak ily módon tudja az ember elérni a legfôbb jót. (ARISZTOTELÉSZ, i. e. 4. sz.) Az
emberi élet értelmére, az emberi élet teljesértékûségére, versus nem teljesértékûségére, a
legfôbb jóra vonatkozó elképzelések, valójában »átfogó doktrínává« teszik a »polgári hu-
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manizmus« eszméjét, így valójában egy az egyben az nem kompatibilis az »igazságosság
és tisztességesség politikai koncepciójával«. Ez persze nem jelenti azt, hogy a »polgári humanizmus« eszméje, ne tudna részt venni az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusának«
a kialakításában.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« azonban, mint minden
»politikai szintû igazságossági koncepció«, egyáltalán nem foglalhat állást az emberi
élet értelmérôl, a legfôbb jóról, és az igazán értékes, és teljes emberi élet mibenlétérôl
és a hasonló »átfogó jellegû értékekrôl, nézetekrôl«, mert ezzel még az esélyét is megszüntetné az »átfedô konszenzus« létrejöttének.
Ezen túlmenôen, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« úgy tartja,
hogy – ellentétben az Arisztotelész korabeli görög városállamokkal – a modern, demokratikus társadalmakban a politika, és a politikai részvétel nincs olyan mértékben az emberek
életének a fô fókuszában, és sok polgár számára nem a politika, és a nem politikai részvétel,
mint olyan, jelenti a legfôbb jót, sôt viszonylag kis súllyal szerepel az igazán fontos dolgok
között,6 Ebbôl eredôen a polgárok, valószínûleg eleve különbözô fontosságot, és különbözô
értékeket tulajdonítanak a különbözô politikai szabadságjogaiknak.
Ugyanakkor tény, hogy sok polgár számára – az értékrendje, belsô meggyôzôdései,
a saját, »jóra, mint helyesre és tisztességesre«, és a »jóra, mint racionálisra« (5.4.§;
23.6.§) vonatkozó koncepciója, az élet értelmével, és a fontos és értékes dolgokra vonatkozó saját személyes koncepciói alapján – elképzelhetetlen, hogy ne foglalkozzon
a közügyekkel, amihez esetleg ráadásul még ért is, és a megfelelô képzettsége is megvan
hozzá. Az ilyen polgárok számára kifejezetten a személyes jólétet, és akár az életminôséget is rontja, ha nem kapcsolódhatnak be érdemben a politikai, közpolitikai folyamatokba. Valójában, ez is egy sajátos megnyilvánulása a társadalmi együttmûködésnek és a »társadalmi munkamegosztásnak«. A tisztességtelen hatalom az ilyen, nem
kevés számú polgártól megtagadja a politikai részvételhez fûzôdô jogaikat, és így megpróbálja megfosztani ôket »két morális képességük« teljes körû gyakorlásától.
Mindent egybevetve: egyrészrôl nem szerencsés a közéletben való részvételt, mint
legfôbb erényt, és mint az igazán értékes emberi élethez szükséges kritériumot átfogó
jellegû, normatív követelménnyé tenni, ugyanakkor tudomásul kell venni azt is, hogy
minden idôben sokan vannak olyanok egy társadalomban, akik számára a közügyekkel
való foglalkozás rendkívül fontos személyes prioritást és értéket jelent, s senkinek sincs
joga és morális felhatalmazása arra, hogy ettôl megfossza ôket. A „politika”, mint
olyan, és a »politikai folyamatokban való érdemi részvétel« ugyanis, nem egy szûk kiválasztott, vagy önmagát erre önkényesen kijelölô politikusi kaszt, illetve „az élcsapat”
szuverén magánügye és privilégiuma, hanem a társadalom egészének legfontosabb közügye, és minden egyes polgár elidegeníthetetlen, és elvitathatatlan (»inalienable & indefeasible«), s senki által nem kisajátítható »alapvetô politikai szabadságjoga, és joga«.

6

Az ókori görög városállamok lakosságának széles rétegei (a nôk, a betelepülôk stb.) eleve ki voltak
zárva a politikai folyamatokból, azaz a politikai részvételre vonatkozó eszméi a lakosságnak csak a
10-20%-át érintették. A rendszer leginkább egyfajta elit férfiklub volt.
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SÉGE, ÉS VALÓS ÉRTÉKE« GARANCIÁINAK KÉT JELLEGZETES VONÁSÁT

KELL MÉG MEGEMLÍTSÜK. Az alkotmány minden demokratikus társadalomban meghatároz számos, a közhatalom gyakorlásában részt vevô politikai intézményt (politikai
pártok, törvényhozás, kormányzati, állami intézmények, bíróságok, rendôrség, ügyészség és a hasonlók), amelyek kijelölik a politikai folyamatok színtereit és kereteit. Azokat
az intézményeket soroljuk ide, amelyek vagy így, vagy úgy, de végsô soron a hatalommegosztás elvei által definiált, különbözô típusú, szintû, formájú közhatalmi funkciókat
látnak el, és lényegében a közhatalom egy-egy szegmensében a közhatalmat gyakorolják. E politikai intézményekben vannak azok a politikai hatalommal járó pozíciók,
amelyek a politikai folyamatok kulcspozíciói is egyben. E pozíciók véges számúak. Az
alkotmány ezen felül meghatározza a politikai folyamatok játékszabályait, és azt is,
hogy milyen választási vagy kinevezési szabályok szerint tölthetôk be, e politikai hatalommal járó pozíciók. Ezeknek a szabályoknak az is az egyik szerepe, hogy amennyire
ez csak lehetséges helyes, tisztességes és igazságos döntések szülessenek a különbözô
politikai intézményekben. Ezek alapján a »politikai szabadságjogok tisztességes értéke
garanciáinak« két jellegzetességét kell megemlíteni:
(i) Egyrészt, ezek a garanciák azt hivatottak biztosítani, hogy minden egyes polgárnak
tisztességesen egyenlô, valós értékû esélye legyen e politikai intézményeken keresztül bekapcsolódni a politikai folyamatokba; s a politikai hatalmi pozíciók betöltése,
valóban csak a polgár képességein, tehetségén, ambícióin és rátermettségén múljon
csak – s mindezt egy olyan rendszerben, ahol a társadalom minden egyes gyermeket, kora gyermekkorától kezdve a »felismert tehetségéhez szabott intézményesített tehetséggondozásban« részesít.
(ii) Másrészt látni kell, hogy ezen politikai intézményekben véges számú, a különbözô
politikai hatalommal járó pozíciók száma. Ha nincs külön garancia a »politikai
szabadságjogok és jogok tisztességesen egyenlô, valós értékének« a biztosítására, és
a politikai pozíciókhoz való »tisztességesen egyenlô esélyû hozzáférésre«, akkor az
történik, hogy a nagyobb gazdasági erôvel, jobb társadalmi pozíciókkal rendelkezôk – pártállásuktól, és egyéb ellentéteiktôl függetlenül – a pozíciók megszerzésére
irányuló erôfeszítéseik együttes, kombinált hatásaként, mintegy kizárják, és kiszorítják a politikai erôterekbôl mindazokat, akik rosszabb társadalmi, jövedelmi, vagyoni pozíciókkal rendelkeznek. Ez viszont odavezet, hogy rendre a hatalmi pozíciókban lévôk társadalmi rétegeinek kedvezô törvények, jogszabályok, szakpolitikák,
döntések és intézkedések fognak születni. Ez olyan nemkívánatos társadalmi
egyenlôtlenségek konzerválásához vagy kialakulásához vezet, amely alááshatja
(a legtisztességesebb szándékok mellett is), az alsóbb társadalmi rétegek »tisztességesen egyenlô valós értékû szabadságát és lehetôségeit«, és végsô soron a »szabad
emberhez méltó demokráciát«, magát. Ezt a folyamatot önmagában az »eltérési
elv« nem tudja kivédeni. Ezért kell a »politikai szabadságjogok tisztességesen
egyenlô valós értékének« biztosítására extragaranciákat alkalmazni.
Önmagában az a tény, hogy a politikai intézmények száma is véges, és a betölthetô
pozíciók száma is véges, eleve kódol bizonyos egyenlôtlenséget, valamint a polgárok
társadalmi, gazdasági, politikai, jövedelmi és vagyoni pozíciói eleve meghatározzák,
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hogyan tudnak élni »politikai szabadságjogaikkal és jogaikkal«, s e jogok mekkora értékkel bírnak valójában. A társadalmi, jövedelmi, vagyoni pozíciók egyenlôtlenségébôl
tulajdonképpen az »egyenlô politikai szabadságjogok egyenlôtlen értéke« következik.
Ennek kiegyenlítéséhez szükségesek azok az extragaranciák, amelyek a »politikai jogok
tisztességes egyenlôségét«, és a politikai-hatalmi pozíciók betöltésének »tisztességesen
egyenlô esélyeit, lehetôségeit« hivatottak biztosítani.
A többi »alapvetô szabadságjog és jog« esetében viszont, nem feltétlenül szükséges
ilyen extragaranciák alkalmazása. Ennek indokait a késôbbiekben részletezzük; elôbb
azonban körvonalazzuk, hogy ideális esetben, hogyan is néz ki a politikai igazságosság
a »szabad emberhez méltó demokráciákban«, illetôleg, hogy milyen torzulások és veszélyek fenyegetik ennek megvalósulását, valamint milyen lehetôségek vannak a fontosabb veszélyek kivédésére, vagy a politikai rendszer reformjára a »politikai szabadságjogok tisztességesen egyenlô értékének« helyreállítása, és a »tisztességesen egyenlô
részvételi lehetôségek« biztosítására.

15.2.§ A politikai igazságosság és az alkotmány

A

»SZABAD EMBERHEZ MÉLTÓ DEMOKRÁCIA«, AZ »IMPERFEKT PROCEDUSzámos olyan,
az igazságossági elvek konfliktusát okozó komplex kérdés fordulhat elô egy társadalom
életében, amelyben a »méltánylandó véleménykülönbségek« (12.6.§), és az »ítéletalkotás és véleményalkotás korlátozottsága« (12.5.§), és a hasonló okok miatt, nem létezik egyetlen igaz megoldás, pontosabban, a felek nem tudják megtalálni az egyetlen
igaz megoldást, vagy azért, mert nem jól keresik, vagy azért, mert az a számukra nem
felismerhetô. Ebbôl eredôen, ugyanazon probléma megoldására több, egyaránt méltánylandó alternatíva kerül egymással kompetícióba.
Amikor nincs egyetlen igaz és tökéletes megoldás, az egyetlen lehetôség, hogy a »tartalmi
igazságosság« helyett, a »procedurális igazságossághoz« folyamodjunk. Ilyenkor az elôfeltevés az, hogy ha az az eljárás, amellyel eljutunk a döntésig, maga tisztességes és igazságos,
akkor az eljárás végeredménye is az lesz. Azért imperfekt, azaz tökéletlen az alkotmányos
demokrácia »procedurális igazságossági rendszere«, mert a tisztességes eljárások végeredményeként, több egyaránt elfogadható alternatíva közül kell kiválasztani egyet, viszont
egyikrôl sem ítélhetô meg, hogy melyik az, amelyik valóban „a helyes” megoldás; illetôleg
eleve sejthetô, hogy valójában az eleve tökéletlen megoldások közül kerül kiválasztásra az
egyik elfogadható; s nem az egyetlen tökéletest fogjuk megtalálni (de még ha véletlen meg
is találnánk, akkor sem ismernénk fel benne az egyetlen tökéletes megoldást). Hasonlóan
»imperfekt procedurális igazságosságot« valósít meg például egy bírósági eljárás.
Az alkotmányos mûködés, mint az »imperfekt procedurális igazságosság« rendszere,
két követelménynek kell megfeleljen. Maga az alkotmány egy igazságos, tehát tisztességes politikai eljárási rendszert kell meghatározzon, (i) amely megfelel az egyenlô
szabadságjogok és jogok elvének; (ii) és amely egy olyan politikai rendszert határoz
meg, amelyben a legnagyobb a valószínûsége annak, hogy a törvénykezési és jogszabályalkotási rendszer tisztességes, igazságos és hatékony lesz.
RÁLIS IGAZSÁGOSSÁG« RENDSZEREKÉNT IS FELFOGHATÓ.

15.2.§ A POLITIKAI IGAZSÁGOSSÁG ÉS AZ ALKOTMÁNY

A
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»POLITIKAI RÉSZVÉTEL LEHETÔSÉGÉNEK AZ ELVE« TULAJDONKÉPPEN, AZ
EGYENLÔ SZABADSÁGJOGOK ÉS JOGOK ELVÉNEK, AZ ALKOTMÁNY ÁLTAL

MEGHATÁROZOTT POLITIKAI FOLYAMATOKRA VALÓ ALKALMAZÁSA. Ezen elvekbôl

az a követelmény ered, hogy minden polgárnak egyenlô jogai és lehetôségei kell legyenek
arra, hogy részt vehessen az alkotmány által meghatározott politikai folyamatokban, és
nagyjából egyenlô hatása legyen e folyamatok kimenetére. Magyarán, minden egyes polgár
(aki csak akar) érdemben részt vehessen azokban a politikai folyamatokban és azok eredményének az alakításában, amelyek végsô soron azokhoz a jogszabályokhoz és intézkedésekhez vezetnek, amit minden polgárnak kötelezôen be kell tartania, s ami minden egyes
polgár életére hatással lesz. E részvétel által van meg minden polgárnak a lehetôsége arra,
hogy „ne csak úgy megtörténjenek vele a dolgok”, hanem képes legyen befolyásolni, és bizonyos keretek között kontrollálni politikai környezetét – amely meghatározza a sorsát,
életét, s egész életútjára vonatkozó társadalmi esélyeit és lehetôségeit.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, maga is azon alapul, hogy
minden olyan esetben, amikor a közös társadalmi elônyök és hasznok érdekében, közös
elvek és normák kialakítása és alkalmazása válik szükségessé, akkor ezeket egy olyan, alkalmasan definiált közös »eredeti kiindulási állapot« (11.§) nézôpontjából kell megalkotni,
amelyben minden egyes polgárt egyenlônek kezelünk, és minden szabad és egyenlô polgár
(6.§) ennek megfelelô hatékony képviselettel is rendelkezik. Azaz, a »közös és nyilvános
elvek és normák« megalkotásakor, a helyes nézôpont a polgárok »eredeti kiindulási állapot«
körülményei között meglévô, tökéletes egyenlôsége és teljes körû szabadsága.7
A »politikai folyamatokban való részvétel elve«, az »eredeti kiindulási állapot« e nézôpontját, tulajdonképpen átteszi az »alkotmányozás szakaszára« is (»constitutional
stage«) (9.4.§; 14.11.§). Az »igazságossági elvek« kialakítása, részletezése és alkalmazása szempontjából ez az a szakasz, amely a politikai folyamatokat, politikai intézményeket, és a szabályok és normák megalkotását szabályozó legmagasabb rendû társadalmi
szabályok rendszerének a kialakítása történik. Ebben a szakaszban »a nép« (»We the
People«) a magasabb rendû, »lényegi, alkotmányozó, felhatalmazó hatalmánál« (»constitutional power«) (14.6.§) alkotja meg azt az alkotmányt, amelyben meghatározza azt,
hogy a – szintén tôle származó – alacsonyabb rendû »közönséges hatalom« (»ordinary
power«) -gyakorlásával idôlegesen megbízott politikusok, törvényhozás, kormányzat,
állam és állami szervek, milyen egymás közötti hatalommegosztásban, milyen egymást
ellenôrzô, és kiegyensúlyozó hatalmi funkciókkal (»checks & balances«), és milyen keretek,
és érvényesen át nem hágható korlátok között és szabályok szerint gyakorolhatják »a néptôl« származó alacsonyabb rendû »közönséges hatalmukat«. Az alkotmány nem »a népet«
korlátozza, hanem a hatalmat »a nép« felsôbbrendû, »lényegi, alkotmányozó, felhatalmazó hatalmának« az érvényesíthetôsége érdekében és védelmében. E korlátokat és feltételeket fejezik ki az »alapvetô szabadságjogok és jogok«, és épp emiatt, abszolút szükséges
ezek »tisztességes egyenlôségének«, és »valós értékének« a biztosítása.

7

Megjegyezzük, hogy az »eredeti kiindulási állapot« nézôpontjának a felvétele is az oka például, az
»eltérési elv« „eltérési” elvként való elnevezésének: az »eredeti kiindulási állapot« szerinti tökéletes
egyenlôségtôl való „eltérés” feltételeit szabja meg az »eltérési elv«.
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Mint korábban említettük, az állam a polgárok közös, »kollektív hatalmából« eredô
közhatalmat gyakorolja a közcélok, közérdekek és közügyek elômozdítása érdekében –
azaz célhoz kötötten –, s ez a hatalom mindig, minden esetben kényszerítô hatalom,
az állam pedig a dolgok lényegét tekintve egy erôszakszervezet. E kényszerítô közhatalom gyakorlásának kereteit határozza meg az alkotmány, illetôleg – az alkotmányos
»procedurális (eljárási) szabályok« szerinti politikai folyamatok során – a »közönséges
hatalom« gyakorlásával megalkotott törvények, jogszabályok, és a kapcsolódó szakpolitikák. Ezeken keresztül az állam, és a politikai hatalom mûködése, minden egyes polgár életét, életminôségét és várható életpályáját és lehetôségeit, permanens módon és
fundamentálisan érinti. Ebbôl eredôen igenis indokolt, hogy az »eredeti kiindulási állapot« teljeskörûen szabad és egyenlô polgárokat feltételezô, és modellezô körülményeit
a »politikai folyamatokban való egyenlô jogosultságú részvétel elve«, és az »egyenlô politikai szabadságjogok és jogok elve« alapján, amennyire az csak lehetséges, átemeljük
az alkotmányozó szakaszba (»constitutional stage«), majd a politikai folyamatok szintjére, a »törvényhozási szakaszba« (»legislative stage«), és a »jogalkalmazási és interpretációs szakaszba« (»judiciary stage«) (14.11.§). Ez részben a polgárok tisztességes
képviseletén, részben a közvetlen részvételén, valamint a »nyilvános indokláson« (»public justification«) (12.§; 13.3.§), és a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelésen« (»public reason«), s ennek szabadságán (»free public reason«) (19.§), valamint
ezekhez kapcsolódóan a »procedurális (eljárási) igazságosság« (»procedural justice«)
(19.§) normatív követelményeinek az érvényesítésén keresztül történik meg –, és alapvetôen megvalósítható, és meg is kell valósítani.

E

LSÔKÉNT AZ ALKOTMÁNYOS DEMOKRATIKUS RENDSZER EGYES FÔBB ELEMEI MENTÉN ÉRDEMES VÉGIGGONDOLNI A POLITIKAI IGAZSÁGOSSÁG KÉR-

DÉSÉT.

Elôször is, »a nép« »alkotmányozó felhatalmazó hatalmával« megalkotott alkotmánnyal létrehozott törvényhozás és képviselô testület az, ami »a nép« által reá
ruházott alacsonyabb rendû, »közönséges hatalommal« (14.6.§) élve megalkotja azokat
a jogszabályokat, s a kapcsolódó közpolitikákat, szakpolitikákat, amelyek a polgárok
alapvetô életkörülményeit meghatározzák, illetve amelyek az igazságosság, tehát tisztességesség elveinek a gyakorlati érvényesítését hivatottak szolgálni.
Ezt a választott képviselô testületet határozott és észszerûen limitált idôtartamra választja meg »a nép« a közügyek, a közjó – azaz »a nép« érdekeinek – az elômozdítására.
E testület minden egyes tagja felel, és elszámolással tartozik az ôt megválasztó polgároknak. Ez a képviselô testület rendelkezik a tényleges »törvényalkotói hatalommal«.
Azaz a képviselô-testület nem a kormány tanácsadó, véleményezô testülete; nem a kormány, vagy a kormánypárt akaratának a végrehajtója vagy elômozdítója; és nem a társadalom különbözô rétegeibôl, és az ország különbözô pontjairól összehívott delegáltak
gyülekezete, akik idôrôl idôre azért ülnek össze, hogy a végrehajtó hatalommal rendelkezô kormánytagok tájékoztassák ôket a különbözô intézkedéseikrôl, illetve visszacsatolják a kormány számára a nép véleményeit, és érzéseit a politikával kapcsolatban.
E képviselôk, illetve pártjaik, frakcióik nem is egyszerû érdekcsoportok, akiknek az
lenne a dolguk, hogy valamely parciális érdekcsoport magánügyei érdekében különbözô
petíciókkal bombázzák a kormányzatot, vagy más módokon lobbizzanak. A képviselôk,
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illetve pártjaik minden esetben valamilyen – a közcélokra, a közjóra és a közügyekre,
és ezek elômozdítására irányuló – közcélú közpolitikai programmal kell megnyerjék a
választóik támogatását. Ennek megfelelôen, kötelesek a közügyekre és közcélokra vonatkozó programjuk megvalósítására fókuszálni, mert ennek megvalósítását ígérték, és
ennek a megvalósítására kapták a megbízásukat a választóktól. Ha nem így járnak el:
morális legitimációjuk megszûnik, és bitorlóvá válnak.
A törvényhozás és a képviselôk csak a »közönséges hatalom« gyakorlására kapnak
– idôleges, rövid távú, és »közcélhoz kötött« – megbízást; mozgásterük a magasabb
rendû »alkotmányozó, felhatalmazó hatalom« és annak kizárólagos birtokosa »a nép«
által szabályozott, »közcélhoz kötött« és korlátozott.
Az alkotmány azonban nem biztos, hogy tökéletes. Széles körû közmegegyezésnek örvendô kérdésekben, vagy igen erôs többséggel megválasztott parlamenti erô esetén végsô
soron végig vihetô az, amit a nép túlnyomó többsége akar, ha szükséges akár alkotmánymódosítással. Az Amerikai Egyesült Államokban az alkotmány és az elsô 10 kiegészítésének a ratifikálása (1791. december 15.) óta eltelt több, mint 220 évben összesen 17 alkalommal volt is ilyenre példa. Az alkotmányt elvben mindig a »lényegi alkotmányozó,
felhatalmazó hatalom« kizárólagos birtokosa, »a nép« (»We the People«) hivatott módosítani. A különbözô rendszerekben más és más módon érvényesül, vagy nem érvényesül ez
az elv. Vannak rendszerek, amelyben a képviselôtestület maga hajt végre alkotmánymódosításokat. Ebben az esetben is fontos azonban az eredeti alapelv: »a nép« ellen nem
lehet alkotmányozni, a népet nem lehet leváltani; a nép viszont mindig leválthatja a hatalmat és mindig módosíthatja az ellenében, vagy érdekei ellenében meghozott alkotmányos
rendelkezéseket. Egy, »a nép« ellenében hatalmat gyakorló tisztességtelen hatalom az alkotmányon keresztül nem tudja bebetonozni magát »a néppel« szemben, mert ezt csak
olyan alkotmányozó hatalom révén tehetné meg, amely neki, a »közönséges hatalom« határozott idôre választott gyakorlójának nincs; mert az ehhez szükséges felsôbbrendû »alkotmányozó, felhatalmazó hatalom« kizárólagos tulajdonosa »a nép«, akitôl ez a hatalom
elidegeníthetetlen. Ez az elv független attól, hogy adott országban a parlament módosíthat
e jogérvényesen alkotmányt vagy sem, mert az ilyen konkrét közjogi helyzet is csak a nép
felhatalmazásán alapul és azt »a nép« bármikor visszavonhatja.
Minden beszámítható és cselekvôképes felnôttnek (bizonyos jól definiált és világos
kivételekkel) alapvetô joga a politikai folyamatokban való részvétel, minden ilyen felnôtt
választó és választható. Az alapvetô választási elv az »egy polgár egy szavazat elve«.
Ennek ellentéte az oligarchikus rendszerekre jellemzô „egy marék pénz egy szavazat”,
ami az egyes gazdasági-politikai hatalmat koncentráló érdekcsoportok oligarchikus hatalma által eltorzított, tisztességtelen kampányfinanszírozási szabályokkal mûködô
rendszerek jellemzôje. A választásoknak tisztáknak, csalásmentesnek, és szabadnak
kell lenniük és rendszeresen meg kell tartani ôket ahhoz, hogy a hatalom tisztességesnek,
reprezentatívnak, és a népakaratot kifejezônek legyen tartható.
Ezt a követelményt, mint a »szabad emberhez méltó alkotmányos demokrácia« alapvetô politikai igazságossági, tehát tisztességességi követelményeinek egyikét nem helyettesítheti sem az, ha közvéleménykutatással, konzultációval, levelezéssel, vagy valamilyen más hasonló eszközzel sporadikusan és idôszakosan a hatalom különbözô
kérdésekrôl megkérdezi az ôt megválasztó nép véleményét, vagy felméri a nép hangu-
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latát. Ugyanígy az sem felel meg a szabad, tisztességes és rendszeresen megtartott választás és a »szabad emberhez méltó demokrácia« politikai igazságossági követelményeinek, ha a hatalom nem a rendszeres választásoknak és ebbôl eredô választási ciklusoknak megfelelô idôben, hanem az ô hatalmi és hatalompolitikai szempontjainak
megfelelô idôben tart választást (a gyôzelem biztos reményében, azaz lényegében csalva
és politikai folyamatot manipulálva). Az ilyen kormány és törvényhozás, amely nem
felel meg a tisztességes, szabad és rendszeres választás követelményeinek, nem reprezentatív kormány, és nem reprezentatív törvényhozás, az ilyet nem tarthatjuk a nép
akaratát kifejezô, tisztességes kormánynak és törvényhozásnak. Ez azt is jelenti, hogy
mûködése »morálisan és politikailag illegitim«, így elvben minden intézkedése is az,
azaz intézkedései alkotmányosan érvényteleníthetôk és megsemmisíthetôk.
A politikai igazságosság további »stabilitási követelménye«, hogy bizonyos »alapvetô
szabadságjogok és jogok« igen erôteljes alkotmányos védelemben kell, hogy részesülnek
(20.2.§). Ide tartozik az »igazságosság elsô elvét« kifejezô és definiáló összes »alapvetô
szabadságjog és jog« (»basic liberties & rights«), a »lényegi alkotmányos kérdések« (»constitutional essentials«), továbbá, amint azt a korábbiakban kifejtettük a »politikai szabadságjogok és jogok tisztességes értékét« minden egyes polgár számára biztosító extragaranciák.
Külön kiemelendô a »gondolatok, és a gondolatok kifejezésének és kifejezési módjának a
szabadsága«, a »lelkiismeret szabadsága«, a társulás, egyesülés, és gyülekezés szabadsága,
a »politikai szervezetek alapításának, és a politikai szervezetekhez való csatlakozás szabadsága«, az »általános, titkos és arányos választási jog«, a politikai folyamatokban való
egyenlô feltételekkel való részvétel szabadsága és joga, és a hasonlók.
Szintén ismert és elismert a »lojális ellenzék« koncepciója és elve (14.12.§), és az,
hogy az ebbôl eredô eltérések a politikai véleményekben, az eltérô nézôpontok, az
eltérô prioritások, az ezekbôl eredô viták, az ezeket a vitákat befolyásoló eltérô nézetek,
érdekek, értékrendek, attitûdök és a hasonlók nem ellenséges, vagy országellenes, vagy
nép- és társadalomellenes cselekményként minôsülnek, hanem ezek az emberi élet, és
a társadalmi és politikai mûködés normális jelenségei. Az egyöntetû vagy széles körû
egyetértés hiánya a politikai, és »társadalmi igazságosság normál alapkörülményeinek«
egyike (»circumstances of justice«) (20.1.§).
Nagyjából mindenki tisztában van az »ítéletalkotás és véleményalkotás korlátozottságával« (»burdens of judgement«) (12.6.§), a »méltánylandó véleménykülönbségek
tényével« (»the fact of reasonable disagreement«) (12.7.§), és a »méltánylandó pluralizmus tényével« (»the fact of reasonable pluralism«) (12.4.§), és tudomásul veszi ezek
következményeit is, különös tekintettel a »lelkiismereti szabadsága«, és a »gondolatok
és a gondolatok kifejezési szabadsága« biztosításának abszolút kötelezô követelményére.
Ebbôl eredôen, mindenki tisztában van azzal, hogy teljesen tisztességes, sôt akár azonos értékrendû, nézetrendszerû, és azonos politikai igazságossági elveket valló ember
között is jelentôs »méltánylandó véleménykülönbségek« létezhetnek egy-egy kérdésben,
amelyeket a »tartalmi igazságosság« szintjén nem, hanem csak a »procedurális igazságosság« szintjén lehet feloldani.
A »lojális ellenzék« koncepciója nélkül, illetve a »lojális ellenzék« nélkül, valamint az
erre vonatkozó alkotmányos szabályok és garanciák nélkül, a demokratikus politizálás, és
a demokrácia maga nem mûködtethetô, és már közép távon sem tartható fenn, azon egyszerû
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okból kifolyólag, hogy magának az alkotmányos rendszernek a stabilitásához kivétel nélkül,
minden esetben lényegesen szélesebb körû társadalmi támogatásra van szükség, mint amekkorát bármelyik párt bármelyik többségi választáson képes lenne elnyerni! E sokkal szélesebb körû társadalmi támogatottság nélkül, csak a választáson elnyert többséggel egyetlen
egy párt vagy politikai erô sem képes a rendszert stabilan fenntartani. A párt, mint neve is
mutatja az egésznek csak egy részét (partium) jeleníti meg és képviseli. Emiatt se nem tisztességes, se nem bölcs dolog a nép ellen kormányozni.

A

»POLITIKAI

FOLYAMATOKBAN VALÓ EGYENLÔ RÉSZVÉTEL ELVE« ÁLTAL

MEGHATÁROZOTT, AZ »EGYENLÔ POLITIKAI SZABADSÁGJOGOK ÉS JOGOK

TISZTESSÉGES ÉRTÉKÉRE« VONATKOZÓAN, HÁROM PONTOT FONTOS KIEMELTEN
VIZSGÁLNI:

(1) e jogok jelentését, (2) e jogok kiterjedését, és (3) azokat az intézkedéseket, amelyek révén biztosítható e jogok »tisztességes egyenlôsége és valós értéke«.
ELSÔKÉNT AZ »EGYENLÔ POLITIKA SZABADSÁGJOGOK ÉS JOGOK« JELENTÉSÉNEK AZ ÉRTELMEZÉSÉT tárgyaljuk, különös tekintettel az »egy polgár egy szavazat elvére«, mert számos probléma hátterében ezen elv sérülése húzódik meg. Az
»egy ember egy szavazat elve«, mint követelmény (szemben az »egy marok pénz egy
szavazat« oligarchikus gyakorlatával), nem csak azt jelenti, hogy minden egyes polgárnak van egy szavazata, amit leadhat. Minden egyes polgár szavazatának, nagyjából
egyenlô súlya kell, hogy legyen a választás, és a következményes politikai folyamatok
végeredményének a kialakításában.
(i) Egyrészt, biztosítani kell, hogy egy-egy terület lakossága által megválasztott egy-egy
képviselô, nagyjából azonos számú szavazat alapján kerülhessen be a törvényhozásba, azaz egy-egy képviselô azonos számú embert képviseljen, az »egy ember egy
szavazat elvének« kiterjesztéseként. Ha az egyik választókerületben egy képviselô
megválasztásához, mondjuk 10 ezer szavazat is elég, míg a másik kerületben pedig
mondjuk 100 ezer szavazat szükséges, miközben mindkét képviselônek egy-egy szavazata van a törvényhozásban, akkor az utóbbi, 100 ezer szavazattal megválasztható
képviselô által képviselt polgárok, tízszer kisebb súllyal számítanak a parlamenti szavazások során, mint azok, akiknél 10 ezer szavazat is elég volt a választáshoz.
(ii) Másrészt, biztosítani kell, hogy a választókerületeket valamilyen észszerû, értelmes,
elôre meghatározott, és alkotmányban, (vagy valamely magas rendû jogszabályban)
rögzített standardok alapján, a lehetô legpártatlanabb átlátható, standard eljárásban
jelöljék ki. Ez a választási körzeteknek a választási eredményeket szisztematikusan torzító kijelölésén alapuló választási csalások (»gerrymandering«) visszaszorítását szolgálja.
(iii) Az »egy ember egy szavazat elve«, és az »egy ember egy szavazatának azonos
súlya és hatása elv« sérülhet úgyis, ha aránytalan lélekszámúak a választási kerületek, de sérülhet a trükkös választókerület kijelölés fortélyai által is. Mindkét esetben egy-egy polgár tényleges súlya (az ügyek alakulásában) más típusú szavazókéhoz képest aránytalanul megnô (vagy lecsökken).
E problémák kivédése érdekében a választókörzetek beosztásának a standardjait és eljárásait, az »alkotmányozó, felhatalmazó gyûlés szakaszának« (»constitutional convention«) nézôpontját felvéve lehet csak tisztességesen meghatározni. Ebben a szakaszban
ugyanis még senkinek sincs olyan tudása, ami alapján jó elôre szisztematikus torzítá-
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sokat lehetne beépíteni a választókörzetek kijelölésébe. Az egyes politikai pártok e szakaszban még nincsenek abban a helyzetben, hogy a választási statisztikákhoz igazítsák
a választási körzetek határait, a saját pártpolitikai érdekeik alapján. A választókerületek
besorolása, még az ilyen jellegû statisztikai információk hiányában, jó elôre megtörténik. Természetesen, mindezeken túl lehetséges bizonyos random változtatások további
bevitele a választókörzetek kialakításába (például egyes határok teljesen random módosítása), ami egyrészt bizonyos szisztematikus torzító hatásokat, rejtett csalásokat random módon korrigálhat (néha felerôsíthet), másrészt viszont az ilyen random határátrajzolásokkal, ha az tényleg random, túl nagy bajt nem csinálunk, mert a
választókörzetek határainak a meghúzása bármit is csinálunk, természeténél fogva eleve
önkényes. A random hibák a rendszer szintjén nagyjából kiegyenlítik egymást, míg jó
eséllyel szétzilálják, az esetleges szisztémás torzítások hatásait. Úgy tûnik, hogy semmilyen más mód nincs a gerrymandering kivédésére. (RAWLS, 1999a.)
Az »egy polgár egy szavazat elv« manipulálása, valamint annak az elvnek a torzítása, hogy minden polgárnak azonos lehetôsége legyen a politikai folyamatok végeredményének a befolyásolására, nem csak a fenti »gerrymandering« trükkökkel, és a választási körzetek méretének aránytalanságaival történhet meg. Számos egyéb módja
létezik a választási eredmények tisztességtelen torzításának, illetôleg annak, hogy bizonyos csoportok politikai súlya aránytalanul felerôsödjön, másoké pedig aránytalanul
lecsökkenjen. Például egyes társadalmi csoportok korrumpálása „sörrel és virslivel”,
egyes társadalmi csoportok politikai részvételének a szisztematikus megnehezítése,
egyes csoportok szisztematikus elkedvetlenítése, elrettentése, megfélemlítése, de-motiválása (»voter suppression«); a legkülönbözôbb csalások (»voter fraud«), például a szavazatok összeszámlálásakor, vagy például a »gyôztes mindent visz elv« (»winner takes
all policy«), a ténylegesen leadott szavazatok, tényleges parlamenti mandátumokká
való konvertálásakor, átszámításakor.
Ez a felsorolás nem teljes. E kérdések részletes taglalása messze meghaladná ezen
írás terjedelmi és tartalmi korlátait. Mindössze rögzíteni szeretnénk, hogy számos olyan
trükk létezik, aminek lényege, hogy végsô soron, bizonyos társadalmi rétegek és csoportok szavának a súlya lényegesen kisebb lesz, mint más csoportoké. Ezek a trükkök
általában mindig a társadalom alsóbb rétegeihez tartozó polgárok, és érdekeik ellen
irányulnak, épp emiatt tömegeket érintenek, és mindig a »szabad emberhez méltó demokrácia« aláásásával járnak. Ha egy adott politikai-gazdasági elitcsoport, „meg tudja
azt oldani”, hogy a társadalom számos csoportjának a szavazata aránytalanul kevesebbet számítson, mint más csoportoké, akkor az „elit” tulajdonképp azt oldotta meg
magának, hogy elszámoltatás és következmények nélkül, folyamatosan a társadalom
széles tömegei ellenében kormányozhasson; az ország és az állam egészét, egy szûk
réteg érdekében tudja mûködtetni, és ennek soha ne legyen a választási eredményekben
megjelenô, érdemi politikai következménye.
Megjegyzendô, hogy a folyamatos, s esetenként kifejezetten gyomorforgató politikai
botrányok, a különbözô lejárató kampányok, a durva hangnem, és a politikai bulvár
burjánzása messze túlmutat az egyes érintett politikusokon és botrányos ügyeiken. Ezek
mind alapvetôen »a nép«, és minden egyes, a politikai elithez, és a fennálló rendszer
szûk haszonélvezôi köréhez nem tartozó választópolgár ellen irányulnak! Az egyre gyomorforgatóbb ügyek, az egyre durvább hangnem, és a média által felkapott politikai
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bulvárügyek egyik súlyos következménye az, hogy a szabad és egyenlô polgárok egyre
szélesebb tömegeit kedvetleníti el, félemlíti meg, és riasztja el a politikai folyamatokban
való részvételtôl. És precízen, pontosan ez a cél, pontosan a polgárok megfélemlítését,
és a politikai folyamatoktól elriasztását akarják elérni! Ki akarna céltáblává válni egy
folyamatos karaktergyilkosságokra berendezkedett szekértáborharcban? A politikai
„elit”, a saját gyomorforgató botrányainak a médián keresztüli bulvárosításán, a saját
belterjes pozícióit stabilizálja, és a tényleges politikai versenyt és megmérettetést korlátozza. Minél durvább a politikai bulvármédia, és a különbözô lejárató kampányok
hangneme és tartalma, annál több, a politikai szerepvállalásra alkalmas tisztességes
polgárt sikerül a szûk, belterjes és sok szempontból elkorcsosult politikai „elitnek” távol
tartania a közéleti szerepvállalástól, annál kisebb a náluk sokkal alkalmasabb szereplôk
megjelenésének az esélye, és így annál biztosabbak a politikai „elit” belterjes pozíciói.
A végeredmény az, hogy a választóknak folyamatosan a rossz, és a kevésbé rossz
közötti alternatíva között kell választania, egy nagyjából zárt és szûk politikai elit tagjai
és csoportosulásai közül. Figyeljük meg, hogy az ilyen rendszerekben elsôdlegesen nem
is érdemi, morálisan és tartalmilag értelmezhetô programokkal versenyeznek a politikusok. Nem a polgárok életét fundamentálisan érintô valós problémák megoldását célzó
közpolitikai programok közül a „jobb” kiválasztására, és e programok megmérettetésére
irányul a verseny. Ehelyett, egy afféle valóságshowhoz hasonlóan, a különbözô személyiségek közötti versenyként a rossz, és a kevésbé rossz személyiség közötti választásra,
és a polgárok valós érdekeivel ellentétes „stratégiai szavazatok” leadására próbálják
rávenni, a »válasszuk a legkevésbé rosszat és legkevésbé gonoszat« megfontolás alapján,
a még el nem kedvetlenített polgárokat. Ez a »félelem politikájának«, és a »nincs más
alternatíva«, csak a kisebbik rossz politikájának (2.2.§) a tudatosan tisztességtelen,
manipulációs szándékkal megtervezett része, és valójában a választópolgárok széles tömegeinek az érzelmi zsarolását is jelenti. A tudatos manipulációval elôállított zsarolt
helyzet lényege, hogy a választó szégyellje magát, mert ô a felelôs akkor, ha nem adja
le a szavazatát a kisebbik rosszra, mert akkor majd ô tehet arról a nagy rosszról, ami
emiatt bekövetkezik. Jellemzôen fel sem merül az úgynevezett politikai „elitben” ilyenkor, hogy esetleg, talán nem a rosszat, a még rosszabbat, és a még annál is rosszabbat
kellene elindítani egy-egy választáson, hanem esetleg, talán alkalmas jelölteket, alkalmas
programokkal, akikre, illetve amikre a választók jó lelkiismerettel leadhatják a voksukat.
Ebben, a társadalom túlnyomó többségének a legalapvetôbb érdekeivel ellentétes, és
az igazságtalan status quo fenntartására irányuló színjátékban a média felelôssége és szerepe rendkívül nagy; ugyanis a média a saját –az a hír, ha a postás megharapta a kutyát
típusú – logikája alapján rendre lépre megy, és a fontos ügyek helyett, rendre a bombasztikus ügyeket nagyítja fel. A polgárok életét fundamentálisan érintô, súlyos és valós problémák, s az azok megoldására irányuló programok helyett szimbolikus kérdések, és a polgárok valódi problémáit nem érintô szimbolikus ügyek, és különbözô identitáspolitikákkal
kreált mesterséges törésvonalak mentén próbálják a kisebbik rossz megválasztására bírni
azokat, akiket még mindig nem sikerült elkedvetleníteni a részvételtôl.
Ez a politikai valóságshow precízen, pontosan az egyformán rossz helyzetben lévô,
és azonos érdekû széles társadalmi rétegek, különbözô identitások, és szimbolikus ügyek
mentén történô megosztására irányul, annak érdekében, hogy az a szûk réteg, aki a haszonélvezôje az igazságtalan, tehát tisztességtelen rezsim mûködésének, megússza azt,
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hogy a polgárok széles tömegeinek életét alapvetôen érintô súlyos társadalmi problémákkal kelljen érdemben foglalkoznia. Teljesen mindegy, hogy a csíkosak, vagy a pepiták jutnak hatalomra, és hogy a polgárok a két rossz közül, melyiket választják. Amíg
a polgárok politikailag még aktív része hagyja magát hamis törésvonalak mentén megosztani, a valódi problémáikat érdemi megoldás nélkül maradnak.
Egyetlen megoldása van e problémának: kizárólag a polgárok életét érintô valós
problémákra, és azok megoldására kell fókuszálni, s nem szabad hagyni, hogy mesterséges törésvonalak mentén megosszák, és egymás ellen manipulálják a valós érdekeik
szempontjából „egy csónakban evezô” széles társadalmi rétegeket. Ha a polgárok nem
hagyják, hogy hamis törésvonalak, és szimbolikus ügyek mentén megosszák ôket, és a
valós problémáik mentén összefognak, akkor tudják kikényszeríteni azt, hogy olyan
kormány jöjjön létre, amely nem egy szûk kiváltságos réteg, hanem a társadalom minden
egyes tagja érdekében mûködteti az országot és az államot. Precízen, pontosan ez az,
amitôl a status quo haszonélvezôi félnek, s aminek az elkerülésére irányul az összes
politikai bulvárbotrány, és az összes szimbolikus ügy, identitáspolitizálás, és mesterséges
törésvonal. (LILLA, 2016.) Precízen, pontosan ez az, ami miatt a társadalom tagjai
felül kell emelkedjenek, a hamis törésvonalak mentén való mesterséges megosztottságukon, és ne hagyják magukat egy zárt, belterjes oligarchikus gazdasági és politikai érdekcsoport által kizsákmányolni, kifosztani és abuzálni; s olyan rendszert hozzanak létre,
amelyben a kormány, az állam és az ország, a társadalom egésze érdekében mûködik,
nem csak néhányakért. A valós társadalmi problémákra fókuszáló mozgalmak létrejöttének, megerôsödésének nagy szerepe lehet e helyzet megváltoztatásában.
A »politikai folyamatokban való egyenlô részvétel elve« alapján, minden egyes polgárnak azonos esélye kell legyen, bármilyen politikai pozíció és közhivatal betöltésére.
Nyilvánvaló persze, hogy bizonyos pozíciók betöltése elképzelhetetlen megfelelô képzettség, tapasztalat és alkalmasság nélkül. Ez a lényeges, de végsô soron technikai követelmény azonban, magát az »azonos esélyû politikai részvétel elvét« nem írja felül; sokkal
inkább az »igazságosság második elvének elsô része« szerinti »tisztességesen egyenlô esélyek
és lehetôségek elvének« jelentôségét húzza alá; például a minôségi oktatáshoz való »azonos
esélyû hozzáférés« elve tekintetében. A »politikai folyamatokban való egyenlô részvétel
elve« alapján, minden egyes polgár – retorzióktól való félelem nélkül – csatlakozhat bármelyik politikai párthoz, és bármilyen közhatalmi pozíciót betölthet. Természetesen bizonyos alkalmassági követelményeket, bizonyos esetben ki lehet kötni, például alsó és
felsô korhatár, fizikai alkalmasság és hasonlók. Az ilyen alkalmassági feltételek, azonban
összefüggésben kell legyenek az adott pozíció egyedi sajátosságaival, és a pozícióhoz
fûzôdô közérdekekkel. (Például egy négycsillagos tábornoki rangú hadseregparancsnoki
pozícióba, ne egy 18 éves újoncot nevezzenek ki.) Az adott pozícióval nem összefüggô,
s a társadalom bizonyos csoportjait szelektíven érintô, önkényes és diszkriminatív feltételek
nem szabhatók. Csakis olyan alkalmassági feltételek köthetôk ki, amelyek mindenkit azonos módon érintenek, normál emberi életútja során.

M

ÁSODSZORRA , AZ »EGYENLÔ POLITIKAI SZABADSÁGJOGOK ÉS JOGOK«
KITERJEDÉSÉNEK a kérdésével foglalkozunk. Mennyire széleskörûen kell eze-

ket a jogokat definiálni? E politikai szabadságjogok és jogok szinte mindegyikét meglehetôsen széleskörûen is meg lehet határozni, és meglehetôsen kiterjesztôen is lehet
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értelmezni. Az, hogy mi e jogoknak a kiterjedése nagymértékben függ az adott társadalom alkotmányos berendezkedésétôl is.
A választott többség nézôpontjából a politikai szabadság kiterjedése annál nagyobb,
minél inkább »többségi döntési szabályokon« alapulnak az alkotmányos rendszer politikai
folyamatai. Egy tisztán többségi döntési szabályokon alapuló rezsimben, a többség politikai
szabadsága a legnagyobb kiterjedésû, mert a kisebbségben lévô erôknek semmilyen érdemi
eszközük nincs a többségi hatalom, és a többségi akarat korlátozására, így a többség szinte
mindent keresztül tud vinni. Ilyenkor »a többség zsarnoksága« (»tyranny of the majority«)
reális veszély, függetlenül a demokratikus választások tényétôl. A többségi döntési szabályokon alapuló rendszerekben a többség politikai szabadságának a legnagyobb kiterjedése,
a kisebbség politikai szabadságának a legkisebb kiterjedésével, sôt lenullázásával jár. Amikor a többség a saját érdekeit a kisebbség kárára rá tudja erôszakolni a kisebbségre, az a
végkövetkezményeket tekintve a kisebbség önkényes és zsarnoki elnyomása, függetlenül
attól, hogy nem egyetlen személy, hanem a megválasztott többség valósítja meg az önkényt
és a zsarnokságot. Ez mindig destabilizálódáshoz vezet, mert bármely fennálló rend stabilitásához lényegesen nagyobb tömeg támogatására van szükség, mint amekkora többséget
bármely politika erô képes lehet megszerezni a választásokon.
A demokrácia egyetlen mindent átható széles körben elterjedt gonosza a többség zsarnoksága; de sokkal inkább annak a pártnak a zsarnoksága, amely sokszor nem is igazi többség,
mert a választásokon csalással vagy erôszakkal lett sikeres és jutott hatalomra.
Lord Acton (1834–1902:) The History of Freedom in Antiquity &
The History of Freedom in Christianity (1877)
Joggal a zsarnokság legvalódibb definíciójának nyilváníthatjuk azt, amikor az összes törvényhozói, végrehajtói, jogalkalmazási és bírói hatalom egyetlen kézbe kerül függetlenül
attól, hogy (ez az egy kéz) egyetlen személyé, egy kisebbségé vagy a többségé, és függetlenül
attól, hogy ez öröklés, önjelöltség, vagy választás útján történik.
James Madison (1751–1836)
A szövetségi köztársaságban … minden hatalom a társadalomtól ered és függ; csakhogy
a társadalom maga is oly sok részre, érdekre és osztályra tagolódhat, hogy az egyes egyének, vagy kisebbségek jogai veszélybe kerülhetnek, amint más csoportok érdekei közös
többségi érdekké kombinálódnak.
James Madison: Federalist No. 51. (1788)

A »többség zsarnoksága« a politikai hatalomnak a »hatalmi ágakra« való alkalmas szétválasztásával védhetô ki. Ez általában önálló – törvényhozói, végrehajtói, és bírói »hatalmi ágak« létrehozását jelenti. Ezt úgy kell az alkotmányban meghatározni és szabályozni, hogy az egymástól független »hatalmi ágak« egymást kontrollálják, míg e
»hatalmi ágak« mindegyikét végsô soron »a nép« kontrollálja. (MADISON és mtsai,
1788.) Ez a többség hatalmának kiterjedését megfelelô korlátok, »fékek és ellensúlyok«
(»checks & balances«) közé szorítja. Így a többség politikai szabadságának kiterjedése
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csökken, miközben a »politikai szabadság valós értéke«, minden egyes polgár számára
kiegyenlítettebbé válik. Például bizonyos döntésekhez az egyszerû többségi szavazatnál
nagyobb szavazati arányok elérését írja elô az alkotmány (kétharmados törvények).
Az alkotmányos demokráciák hagyományos eszközei – például a »hatalmi ágak szétválasztása«, bizonyos »hatalmi pozíciók szétválasztása«, »összeférhetetlenségi szabályok« meghatározása, a »fékek és ellensúlyok« rendszere, a kétkamarás parlament, a
»Bill of Rights«, a »független alkotmánybírósági kontroll«, és a hasonlók – limitálják a
többség politikai szabadságát, s növelik a polgárok szabadságának a valós értékét.
Lehetséges, hogy az emberi természet kifejezôdése az, hogy ilyen eszközökre (fékek és ellensúlyok) van szükség a kormányzat visszaéléseinek a korlátozására. De mi van akkor,
ha a kormányzat maga nem más, mint az emberi természet legerôteljesebb kifejezôdése?
Ha az emberek angyalok lennének, egyáltalán nem lenne szükség semmilyen kormányzatra. Ha angyalok kormányoznák az embereket, akkor pedig nem lenne szükség arra,
hogy a kormányzatot akár belsô, akár külsô eszközökkel kontrolláljuk. Amikor viszont
emberek gyakorolnak hatalmat emberek felett az általunk létrehozott kormányzat révén,
akkor a nehézség abból ered, hogy elsôként is képessé kell tenni a kormányzatot, hogy
kontrollt (hatalmat) tudjon gyakorolni a kormányozottak felett, s majd csak ezt követôen
kellene kötelezni arra, hogy kontrollt [hatalmat] gyakoroljon saját maga felett. A néptôl
való függôség, kétségkívül a kormányzat feletti elsôdleges kontroll; csakhogy a tapasztalat
arra inti az emberiséget, hogy más kiegészítô óvintézkedésekre is szükség van.
James Madison: Federalist No. 51. (1788)

Ugyanakkor, az ilyen alkotmányos korlátok teljesen konzisztensek a »tisztességesen
egyenlô politikai szabadság, szabadságjogok és jogok« elvével, de csakis akkor, ha ezek
a korlátozások egyaránt mindenkire vonatkoznak, és idôben is állandók, továbbá azonos
módon érintik a társadalom összes szegmensét és rétegét. Ez a megfelelô megoldás,
mert sokkal igazságosabb, tehát tisztességesebb az, ha a »kölcsönösség és a reciprocitás
elveit« (5.3.§) is figyelembe véve, mindenkinek kölcsönösen azonos feltételekkel valamennyire, korlátozzuk a politikai szabadsága, és politikai részvétele kiterjedését és hatókörét, a többiek ugyanolyan politikai szabadságának biztosítása érdekében, mintha
(például egy egyszerû többségi elv alapján) a többség politikai hatalmának, és részvételi
lehetôségének a kiterjedése korlátozásmentes lenne, míg mindenki másé minimális vagy
nulla, csak azért, hogy nehogy egyáltalán bármilyen politikai jogot, bárhogyan is korlátozni kelljen. Ha a »kölcsönösség és a reciprocitás elveit« is figyelembe vesszük, akkor
pontosan addig kell minden egyes polgár politikai szabadságjogainak, és politikai részvételének a kiterjedését „visszakorlátozni”, amíg mindenkinek azonos mértékû nem
lesz a politikai jogainak a kiterjedése. Ezzel biztosítható minden egyes polgár politikai
szabadságjogainak »tisztességes egyenlôsége«, és »valós értéke« »generációkon át«.

H

ARMADIKKÉNT, AZ

»EGYENLÔ

POLITIKAI SZABADSÁGJOGOK ÉS JOGOK

TISZTESSÉGES ÉRTÉKE« MEGÔRZÉSÉNEK

problémájára térünk ki. Az alkotmányban kell garantálni a politikai folyamatokban való érdemi részvételt, s e politikai folyamatok érdemi befolyásolásának a »tisztességesen egyenlô lehetôségét és jogát«, valamint
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ezek »valós értékének« a generációkon át tartó megôrzését, minden egyes polgár számára.
E »tisztességesen egyenlô jogok és lehetôségek« versus e jogok és lehetôség egyszerû egyenlôsége közötti különbségtétel, analóg a »második igazságossági elv elsô része«, azaz a
»tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek elve« versus az »egyenlô esélyek és lehetôségek
elve« közötti különbségtétellel (14.2.§). Ez utóbbi a várható életpályának a – társadalmi,
jövedelmi, vagyoni különbségekre visszavezethetô – »nem elfogadható egyenlôtlenségeit«
hivatott kiegyenlíteni; míg az itt tárgyalt igazságossági elv az »egyenlô politikai jogok
egyenlôtlen értéke«, valamint a formálisan egyenlô politikai részvétel – társadalmi, jövedelmi, vagyoni különbségekre visszavezethetô egyenlôtlenségeire – vonatkozik.
Ennek megfelelôen a »tisztességesen egyenlô politikai részvétel elve« úgyis megfogalmazható, hogy ideálisan nagyjából azonos esélye kell, hogy legyen a különbözô politikai hatalommal járó pozíciók megszerzésére mindazoknak, akik születésüknél fogva
azonos képességekkel, tehetséggel rendelkeznek, és motivációjuk is hasonló, mégpedig
függetlenül születéskori társadalmi helyzetüktôl, illetve jelenlegi társadalmi, jövedelmi,
gazdasági helyzetüktôl. Csakhogy, hogyan lehet ezt az elvet, és ehhez kapcsolódóan
az »egyenlô politikai szabadságjogok és jogok tisztességes értékét« biztosítani egy »szabad
emberhez méltó demokráciában«? Elsôként is, alapvetô követelmény, hogy a rendszer
biztosítsa a »lelkiismeret szabadságát«; a »gondolat szabadságát«; a »gondolatok kifejezésének szabadságát«; a »gondolatok kifejezési módjának a szabadságát«; a »sajtó szabadságát«; az »egyesülés és a gyülekezés szabadságát«. Ezek biztosítása nem egyszerûen
csak az »igazságosság elsô elve« miatt fontos, hanem praktikus szempontok miatt is
szükséges: ezen »alapvetô szabadságjogok és jogok« érvényesülése fontos feltétele annak,
hogy a politikai, közpolitikai ügyek intézése értelmes és tisztességes módon történjék.
E politikai szabadságelvek nem automatikusan garantálják, a közügyek intézésének racionalitását és tisztességességét; az azonban biztosra vehetô, hogyha ezen elvek nem érvényesülnek, akkor a közjó, a közcélok, és a közügyek szempontjából értelmes, racionális és
igazságos, tehát tisztességes opciók helyett rendre valamilyen, a közcélokkal ellentétes, speciális magánjellegû – hatalmi, gazdasági – célokat, és érdekeket szolgáló alternatíva fog
érvényre jutni a politikai folyamatok során. Ezért fontos, a nyilvánosság, a nyilvános párbeszéd, és a nyilvános politikai fórumok, valamint a polgárok aktív és cselekvô, érdemi
részvételének a biztosítása. A »nyilvánosság szabadsága«, és a »nyilvános politikai fórum«
csak akkor valósul meg, ha minden egyes polgárnak tisztességesen egyenlô, valós értékkel
bíró joga és lehetôsége van a politikai folyamatokban való érdemi részvételre.
A nyilvánosság hiánya, vagy a kritikai gondolatok és észrevételek elhallgattatása, valójában egy sajátos »erkölcsi kockázatként« (»moral hazard«) oda vezet, hogy (a) egyrészt
csökken a tisztességtelen, és a közjó szempontjából észszerûtlen döntések, és policy-k és a
magáncélokat, magánügyeket szolgáló közérdekkel ellentétes döntések és intézkedések észrevehetôsége, s a tisztességes, közcélokat, és közérdekeket szolgáló döntésektôl és intézkedésektôl való egyértelmû megkülönböztethetôsége; (b) másrészt „lebukás” esetén csökken a
számonkérés, a felelôsségre vonás lehetôsége, és elmaradnak az ilyenkor szükséges politikai,
és esetenként büntetôjogi következmények. Ha a „rossz” a „jótól” nem különböztethetô
meg egyértelmûen; s az igazságtalan, tehát tisztességtelen, s a közérdekkel ellentétes, magáncélokat, magánérdekeket szolgáló döntések és intézkedések tisztességtelen jellege nem
ismerhetô fel, nem vehetô észre könnyen; illetôleg ezeket a visszaéléseket – a valós társadalmi
veszélyességével arányban álló – következmények nélkül el lehet követni, akkor fennállnak
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a közgazdaságtanból jól ismert »erkölcsi kockázat« jelenségének azon körülményei, amelyek
csábító és ösztönzô erôvel bírnak a magánérdekek és magáncélok tisztességtelen érvényesítésére; s ha nem is obligát módon, és nem is minden esetben –, de az »erkölcsi kockázat«
helyzetében a kormányzat, és a megválasztott politikusok a rájuk ható valós ösztönzôk hatására tendenciaszerûen, rendre illegitim és tisztességtelen magáncélok és magánérdekek mentén, »a nép« és a polgárok ellenében, a közcélokkal és közérdekekkel ellentétesen – fognak
eljárni. Ez a közgazdaságtanból ismert »erkölcsi kockázat«, leíró (deskriptív) jellegû alkalmazása a politikai folyamatokra. (E jelenség a »megbízó ügynök viszonyban« (»principalagent relationship«) áll elô »aszimmetrikus informáltság« helyzetében.) A tisztességtelen hatalom, azonban nem egyszerûen passzív, és az árral sodródó szereplôje ezeknek az »erkölcsi
kockázatból«, és a »megbízó ügynök viszonyból« eredô negatív jelenségeknek. Az igazságtalan, tehát tisztességtelen hatalom viselkedése, attól minôsítetten tisztességtelen, hogy ô
maga is aktívan megtesz minden tôle telhetôt az észrevehetôség, felismerhetôség, megkülönböztethetôség, és a „lebukás” kockázatának minimalizálásáért, s a számonkérés, a felelôsségre
vonás, és a következmények elkerüléséért. Így maximálja saját magánhasznait, amelyek a
közcélokkal és a közérdekekkel összeegyeztethetetlenek.
Ezért, amikor a hatalom képviselôi mellébeszélnek, ködösítenek, féligazságokat közölnek, manipulálnak, titkolózanak, kerülik az érdemi párbeszédet, kizárják a nyilvánosságot a politikai folyamatokból, újságírókat félemlítenek meg, vagy esetenként még
fel is vásárolják az ellenzéki sajtót, a független hangok elhallgattatására, akkor az ilyen
és hasonló esetekben cseppnyi kétségünk se legyen, hogy az egyik alapvetô cél és motiváció az észrevehetôség, a felismerhetôség és a számonkérhetôség elkerülése, azaz a
fent leírt »erkölcsi kockázat« körülményeinek az aktív, tevôleges és tudatos elôállítása.
Az ilyen dolgok a hatalom oldaláról mindig önleleplezô cselekvések. Mit is leplez le
saját magáról ilyenkor, a saját cselekvései és viselkedése révén a tisztességtelen hatalom?
Leleplezi azt a tényt, (a) hogy igenis van takargatnivalója és fél; (b) hogy tudatában
van annak, hogy a mûködése tisztességtelen; s nem a közjóért, hanem magáncélok érdekében tevékenykedik, (s ezért is kell hazudozni és titkolózni); (c) hogy a közügyek
és a közjó szempontjából értelmetlennek és hibásnak látszó döntései, nem afféle – a
jószándék ellenére – véletlenszerûen tévesre, szakszerûtlenre sikeredett döntések voltak,
hanem már eleve a jó szándék sem állt fenn: a közjó szempontjából értelmetlen döntés,
a tisztességtelen magánérdekérvényesítés szempontjából teljes mértékben, pontosan és
kiszámítottan racionális volt. Végül, a tisztességtelen hatalom abban is leleplezi magát,
hogy minden fölényeskedése és arroganciája ellenére, valójában fél és retteg a saját polgáraitól, miközben minden eszközzel a reménytelenség érzését próbálja meg generálni
bennük. Pontosan tudja, hogy leváltható és elkergethetô, továbbá pontosan tudja, hogy
amit tesz, az maga a »morális rossz«, és a legsúlyosabb »közrossz«, és ezért bukás
esetén felelôsségre vonható. Azért is fontos mindezt rögzíteni, mert egy hatalmi váltás
esetén a tisztességtelen hatalom képviselôi, és »készséges kiszolgálói« általában arra hivatkoznak, hogy ôk valójában jót akartak, csak rossz döntéseket hoztak, illetve »parancsra cselekedtek«, azaz nem áll fenn büntetôjogilag releváns szándékosság.
Tegyük fel, hogy az adott kormányzati ciklusra megválasztott hatalom szándékai szerint tisztességes, a közcélokat és a közügyeket szeretné elômozdítani, csak épp szakmai
szempontból alkalmatlan, és véletlenül mindig a közcélokkal és a közérdekkel ellentétes,
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vagy legalábbis alkalmatlan és rossz döntéseket hoz. Elôször is, az ilyen, jószándékú,
de szakmailag alkalmatlan, dilettáns kormányzás esetén a sok rossz, és alkalmatlan döntés mellett nem azt tapasztalnánk, hogy a közcélok és a közérdek szempontjából rossz
döntések valahogyan véletlenül, szisztematikusan mindig a hatalom, és a hatalomközeli
»haveri kapitalista kör« (»crony capitalism«), és a rokonság magánérdekeinek kedvez,
mintegy a dolgok véletlen egybeesései miatt, hanem random hibákat látnánk. Másrészt,
a jószándékát illetôen magabiztos, csak épp de facto alkalmatlan kormányzat nem titkolózna. A rossz intézkedéseit büszkén hirdetné; s nem zárná ki a nyilvánosságot, nem
szüntetné be a társadalmi párbeszédet, nem próbálna meg mindenkit kizárni a politikai
folyamatokból, és nem próbálná meg minden eszközzel elnémítani a kritikus hangokat
megszólaltató médiát – akár még felvásárlással és bezárással is. Ehelyett, minden eszközzel kommunikálna, és próbálna meggyôzni mindenkit szándékai tisztességességérôl
és döntései helyességérôl, ugyanis mélyen hinne abban, hogy az, amit csinál az jó, csak
legfeljebb, ezt még nem értik meg elegen.

A

NYILVÁNOSSÁG, A NYILVÁNOS KÖZPOLITIKAI FÓRUM, ÉS A TÁRSADALMI
PÁRBESZÉD SZABADSÁGA , NYITOTTSÁGA NEM VEZET AUTOMATIKUSAN

A LEGJOBB DÖNTÉSEKHEZ, DE LEGALÁBB

kizárja (vagy nagymértékben visszaszorítja) a szándékosan a közérdekkel ellentétes, és csak egy szûk csoport magánérdekeit
szolgáló politikai mûködést, s a »haveri kapitalista« kört egyoldalúan kedvezményezô,
önzô »járadékhajhász« (»rent seeking«) (8.5.§) érdekeket kiszolgáló döntések tömegeit.
Minden egyes polgár megfelelô eszközökkel kell rendelkezzen ahhoz, hogy a közügyekben, és a politikai ügyekben kellôen informált lehessen. Ez nem úgy értendô, hogy minden egyes polgár, mindig, minden ügy, minden részletét ismerje – ez se nem várható el,
se nem valósítható meg. Ehelyett, itt arról van szó, hogy minden egyes polgár, ha bármikor informálódni akar egy ügyben, akkor könnyen és gyorsan hozzá tudjon jutni az adott
ügy kapcsán releváns, közérthetô, teljes körû, pontos és hiteles információkhoz; s ne
legyen kitéve folyamatosan a tényeket, a probléma észlelését, és a véleményét eltorzító,
egyoldalú politikai propagandának, s a gátlástalan és primitív népbutításnak.
Pontos, érvényes és hiteles információk alapján minden egyes polgárt olyan helyzetbe
kell hozni, hogy érdemben értékelni tudja az adott politikai ügyben megfogalmazódó álláspontoknak, javaslatoknak, és intézkedéseknek a saját életére, életútjára és jólétére vonatkozó
hatásait, és meg tudja ítélni, hogy mely javaslatok azok, amelyek a legjobban szolgálják a
köz érdekeit, és a saját érdekeit. Ezen túlmenôen, minden egyes polgárnak tisztességes lehetôsége, esélye kell legyen arra, hogy érdemi javaslatokat tudjon bevinni a nyilvános politikai diskurzusba, valamint közügyekben érdemi politikai diskurzust kezdeményezzen, azaz
befolyással legyen arra, hogy milyen témák kerüljenek fel a politika napirendjére.
A »tisztességesen egyenlô politikai részvétel joga«, és a kapcsolódó »politikai szabadságjogok« sokat veszítenek az értékükbôl olyankor, amikor azok, akik nagyobb gazdasági, vagy politikai hatalomkoncentrációval rendelkeznek, nagyobb lehetôséghez is
jutnak abban, hogy a saját érdekeiknek megfelelô politikai koncepciókkal eluralják, és
meghatározzák a tömegmédiában zajló politikai párbeszéd témáit és menetét. Az ilyen
típusú egyenlôtlenségek révén, a társadalom nagyobb gazdasági hatalommal rendelkezô
szûk érdekcsoportjai aránytalanul és egészségtelenül káros befolyást gyakorolnak ma-
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gára a közvéleményre, és a törvénykezési folyamatokra is, és képesek elérni, hogy
rendre az ô magánérdekeiket elôsegítô, és sok esetben, a köz érdekével ellentétes törvények és közpolitikai programok szülessenek.
E problémának része az is, hogy számos, a polgárok széles tömegeinek életét és
életminôségét súlyosan érintô probléma, eleve fel sem kerül a »politikai napirendre«
(»political agenda«), vagy a valós súlyánál és fontosságánál lényegesen kisebb hangsúlyt
és prioritást kap, míg számos más ügy a valós jelentôségénél lényegesen nagyobb súlyt
kap. Ilyenkor a közpolitikai döntések rendre, az ilyen szûk érdekcsoportok magánérdekeinek megfelelôen torzulnak.
Több más mellett ezért is kifejezetten demokráciaellenes az, amikor egyes gazdasági
és politikai érdekcsoportok médiabirodalmakat kezdenek felépíteni, eluralni, sôt politikai és gazdasági súlyukat még arra is felhasználják, hogy az alternatív nézeteket megfogalmazó médiát elnyomják, vagy netán felvásárolják. E probléma megoldása, egy
olyan közmédia létrehozása és közfinanszírozásban való fenntartása, amelynek elsô
számú kötelessége a kiegyensúlyozott, és minden oldalt egyforma súllyal megszólaltató,
és minden jelentôs nézetet egyforma súllyal megjelenítô közérdekû tájékoztatás.
(RAWLS, 2005.) További lehetôség lehet az is, ha minden fontosabb politikai irányzat
rendelkezik megfelelô, és közpénzekbôl támogatott médiafelülettel. Ezek a dolgok a
demokrácia védelmét, és az „eloligarchializálódás” kivédését szolgálják a »politikai szabadságjogok tisztességesen egyenlô és valós értékének« a biztosítása és megôrzése érdekében. Az a hatalom, amelyik nem eszerint jár el, vagy netán egyenest ezzel ellentétesen
cselekszik: tisztességtelen.
Az „eloligarchializálódás” kivédésére számos kompenzáló és ellensúlyozó lépést
kell tenni, a polgárok politikai szabadságjogai tisztességes egyenlôségének és valós értékének a megôrzése érdekében. Különbözô eszközök, és ezek alkalmas kombinációi
használhatók fel erre. Például:
(i) Az olyan társadalmakban, ahol a »személyes tulajdon« mellett, a »termelôeszközök
magántulajdona« is megengedett, megfelelô »háttérigazságossági rendszereken«
(9.5–9.6.§§) keresztül gondoskodni kell arról, hogy extrém vagyoni és gazdasági
koncentráció, amely minden esetben szinte automatikusan extrém politikai, hatalmi
koncentrációhoz is vezetnek – a polgárok szabadságára, és a demokratikus rendre
való súlyos társadalmi veszélyességük miatt – ne alakulhassanak ki, s a vagyonok
és jövedelmek eloszlása kiegyensúlyozott maradjon. Ez azt igényli, hogy például
bizonyos méret feletti nagyvagyonok, ingatlan vagyonok és földtulajdonok, örökségek, és a spekulációs célú tranzakciók, és a hasonlók, speciális háttérigazságossági
célú adózási szabályok alá essenek. Az ilyen, kifejezetten az átlagot messze meghaladó értékû ingatlanokat, földeket, vagyonokat, vagyoni értékû jogokat, egyéb
tulajdonokat, nagy örökségeket, és hasonlókat sújtó adók célja, nem elsôsorban
az adóbevételek növelése, hanem (a) az extrém vagyoni, gazdasági, és így politikai
hatalmi koncentrációk kialakulásának a kivédése; (b) a szabadságra, a demokratikus rendre, és a társadalomra veszélyes, extrém és elfogadhatatlan egyenlôtlenségek kialakulásának a megelôzése, illetôleg folyamatos kiegyenlítése; (c) a polgárok »alapvetô politikai szabadságjogai és jogai« »tisztességes egyenlôségének«, és
»valós értékének« a megôrzése – azaz a demokrácia és a szabadság védelme, amely
egyáltalán nem gazdasági kérdés.
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(ii) Az extrém vagyonok és jövedelmek fenti típusú adóit tilos összekeverni, vagy egybemosni az átlagos polgár, átlagos vagyonát, lakóingatlanát, örökségét, és hasonlókat érintô esetleges adókkal. Míg az átlagos polgár ingatlanja, tulajdona, öröksége, és mindezek „adózatlanul hagyása”, kifejezetten a vagyonok egyenlô
megoszlását szolgálja, adóztatása pedig ez ellen hat; addig a nagyvagyonok és az
extrém jövedelmek „adózatlanul hagyása” – vagy az igazságos, tehát tisztességes
közteherviselés szintjét messze el nem érô alacsony adókulccsal történô „kvázi
adóztatása” –, kifejezetten a káros, mert társadalmilag rendkívül veszélyes, és az
alkotmányos demokratikus rendet aláásó, megrendítô extrém gazdasági, és politikai
hatalmi koncentráció kialakulásához vezet. Ezért, nem általában ingatlan- és vagyonadót kell bevezetni, mert az lehetetlen helyzetbe hozhatja a polgárok tömegeit,
hanem kifejezetten, a sokadik ingatlanokat, a sokadik földeket, és a kellôen nagy
értékhatár feletti ingatlanokat, vagyonokat és örökségeket kell megadóztatni a »politikai szabadság, szabadságjogok és jogok« »tisztességes egyenlôségének«, és »valós
értékének« biztosítása és generációkon át tartó megôrzése érdekében.
(iii) Emellett az összes politikai pártot függetleníteni kell (amennyire az csak lehetséges)
a magánjellegû gazdasági és politikai érdekek általi befolyásolástól, olyan módon,
hogy a politikai és alkotmányos funkcióik ellátásához ténylegesen elegendô közfinanszírozásban kell részesíteni ôket. Ennek mértéke például az elôzô választásokon elért
eredményeiket is figyelembe vevô, valamilyen alkalmas algoritmus szerint kerülhet
meghatározásra. Ha pártok és a kampányok közfinanszírozása nincs megfelelôen
megoldva, és a pártok túlzott mértékben rá vannak szorulva a magántámogatók finanszírozására, akkor az extrém gazdasági hatalommal rendelkezô érdekcsoportok
és magánszemélyek könnyen foglyul ejtik a politikát, megvásárolják a választások
eredményeit, és végsô soron foglyul ejtik magát az államot is (»state capture«). Ilyenkor egyes oligarchák és érdekcsoportok tulajdonképpen, szó szerint megvásárolják
maguknak a pártokat és a képviselôket, mert az ô támogatásuk nélkül eleve lehetetlen
politikai pozícióhoz jutni. Befektetôi szemmel nézve, bármekkora összegû kampánytámogatás és politikai befolyásvásárlás megéri akkor, ha a késôbbi politikai folyamatok és döntések során ez az összeg kamatostul megtérül.
(iv) Szinte mindennél fontosabb közérdek a politikai pártok és képviselôik megóvása attól,
hogy bármilyen magánérdeknek ki legyenek szolgáltatva. A politikai pártok és képviselôik integritását és autonómiáját meg kell védeni; függetlenek kell maradjanak
mindennemû magánérdeket szolgáló követeléstôl. Ez utóbbi alatt az olyan követeléseket kell érteni, amelyek nem a nyilvános politikai fórumokon, és nyilvános párbeszédeben fogalmazódnak meg; s nem a közcélokra, közérdekekre és közügyekre vezethetôk vissza, és közérdekekkel nem támaszthatók alá nyilvánosan és érvényesen.
(v) Ha a társadalom nem oldja meg alkalmas módon a pártok közfinanszírozását, akkor
a pártok menthetetlenül rá fognak szorulni arra, hogy valamilyen magánforrásból
szerezzék meg a szükséges finanszírozásukat, ami egyrészt a nagybefolyású pártpénztárnokok megjelenéséhez, a körülöttük elburjánzó maffiaszerû, féllegális, illegális, és
esetenként kriminális jelenségek elburjánzásához, és összességében a teljes politikai
szféra korrumpálódásához, azaz megrontásához és megromlásához vezet. Ilyenkor a
pártokat finanszírozó oligarchák és érdekcsoportok magénérdekei valójában eluralják
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a politikai folyamatokat, és kiszorítják a valódi közügyeket a döntési folyamatokból.
Ezért nem általában kell valamekkora közpénzt biztosítani a pártok számára, hanem
a pártok és képviselôik teljes költségét meg kell finanszírozni alkalmas, és valóban
elégséges szinten, s egyidejûleg drákói szigorral szabályozni kell a magánfinanszírozás
lehetôségeit, és meg kell torolni az illegális pártfinanszírozást. Ha viszont, álszentségbôl és képmutatásból a pártok közfinanszírozása nem alkalmasan elegendô
mértékû, akkor szükségszerûen megjelennek a maffiózószerû pártpénztárnokok, és
nemcsak a korrupció, de maga a bûnözés is ellepi a pártok, és a pártfinanszírozás körüli folyamatokat. A maffiózószerû pártpénztárnokok, és a körülöttük elburjánzó maffiózók és maffiaszerû folyamatok az alkalmatlan, képmutató és álszent párt- és kampányfinanszírozási szabályok nyílegyenes, közvetlen következményei.
(vi) E káros folyamatok jóval erôteljesebben érvényesülnek olyankor, amikor a társadalom
kevésbé kedvezô helyzetû csoportjainak tagjai kiszorulnak a politikai folyamatokból.
Lényegében megtagadják tôlük, hogy bármi, érdemi beleszólásuk legyen az életüket
érintô politikai, közpolitikai és szakpolitikai döntésekbe. Így a polgárok tömegei kiábrándulva, s a reménytelenség, a tehetetlenség, és az apátia érzésébe süppedve kivonulnak a politikai folyamatokból, és visszavonulnak a magánszférájukba. Ez is azt
jelzi, hogy a polgárok széles tömegei számára a formálisan egyenlô »alapvetô politikai
szabadságjogaik és jogaik« »tisztességes egyenlôsége« megszûnt, s valós értéke« lényegében elveszett. Megjegyzendô, hogy precízen, pontosan ez az, amit minden tisztességtelen hatalmi csoportosulás valójában el szeretne érni, persze úgy, hogy ez ne legyen
tetten érhetô. Ebbôl eredôen a fennálló rezsim, és a politikai elit tisztességtelenségének
pontos fokmérôje az, hogy mekkora nagy a politikától elforduló, a politikából kiábrándult, vagy a helyzetét reménytelennek érzô polgárok tömege. Ezt jelzi például a
„bizonytalan, pártot nem választók”, összes választóhoz viszonyított aránya. Minél
nagyobb ez az arány, annál tisztességtelenebb az úgynevezett politikai, hatalmi elit
mûködése. Ilyenkor külön figyelemreméltó az, amikor az úgynevezett „elit” tagjai a
»politikai szabadságjogaik és jogaik« »tisztességes egyenlôségétôl«, és »valós értékétôl«
megfosztott polgárok – szerintük – „érthetetlen” passzivitásáról, és érdektelenségérôl
filozofálnak. Ez vagy az ostobaság, vagy a cinizmus, vagy pedig a felelôsség cinikus
hárításának a biztos jele.

T

ÖRTÉNELMILEG MINDIG IS A POLITIKAI SZABADSÁGJOGOK »TISZTESSÉGES
EGYENLÔSÉGÉNEK«, ÉS »VALÓS ÉRTÉKÉNEK« A BIZTOSÍTÁSA VOLT AZ AL-

KOTMÁNYOS KORMÁNYZATOK MÛKÖDÉSÉNEK EGYIK FÔ HIÁNYOSSÁGA. A szük-

séges korrekciós és kiegyenlítô intézkedések rendre elmaradtak, és valóban úgy tûnik,
mintha ezzel a kérdéssel soha nem törôdtek volna kellôképpen. A vagyonok, a jövedelmek, és a magántulajdonok aránytalan és túlzott egyenlôtlenségei rendre meghaladják
azt a mértéket, ami még összeegyeztethetô lenne az »alapvetô politikai szabadságjogok
és jogok« »tisztességes egyenlôségével«, és »valós értékével«. Számos demokratikus rezsimben olyan extrém egyenlôtlenségek állnak fenn a jövedelmi, vagyoni és tulajdoni viszonyokban, amelyek a politikai szabadságjogok tisztességes egyenlôsége, és valós értékének
a megôrzése szempontjából tolerálhatatlanok (kellene legyenek). Az »alapvetô politikai
szabadságjogok tisztességes értékének« a fenntartásához szükséges kiegyenlítô mechaniz-
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musok, és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« biztosító »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézmények« mûködésének közfinanszírozása – sok esetben – messze elmarad a kívánatos, alkalmasan elégséges mértéktôl.
A problémák mélyén az a tény húzódik meg, hogy a demokratikus politikai folyamat
a lehetô legjobb esetben is egy erôsen szabályozott rivalizálásnak feleltethetô meg. Ellentétben bizonyos közgazdasági alapokon nyugvó teóriákkal (például: »public choice
theory«), a demokratikus politikai folyamat még elméletben sem feleltethetô meg a »tökéletes verseny« (»perfect competition«), és a »tökéletes piaci mûködés« megvalósulásához szükséges feltételeknek (9.7.§). Azaz a politikai tér, és a politikai folyamatok,
valamint a politikai szereplôk közötti rivalizálás, valójában nem olyan, mint egy szabadpiaci verseny, noha kétségkívül vonzó és tetszetôs elmélet lehetne, a politikai mechanizmusokat a piaci mechanizmusokkal analogizálni.
Ráadásul, a politikai rezsim és a társadalom igazságtalan, tehát tisztességtelen
mûködésének a negatív hatásai és következményei, lényegesen hosszabb távon maradnak
fenn, mint – az egyébként korrigálható – »piaci kudarcok« (»market failures«) hatásai.
Gondoljunk például abba bele, hogy ha nincs biztosítva az, hogy minden egyes gyermek
a »tehetségének megfelelô intézményesített tehetséggondozásban« részesüljön; és társadalmi,
jövedelmi és vagyoni helyzetétôl függetlenül azonos hozzáféréssel a képességeinek, gondozott tehetségének, és ambícióinak legmegfelelôbb minôségi oktatáshoz hozzá tudjon
férni, akkor legalább egy teljes generáción át, a felnövekvô nemzedék tömegei fognak lényegesen kedvezôtlenebb életpályát befutni, mint amire valós, születéskori képességeik
és tehetségük alapján predesztinálva lennének. Ez az egyéneket megfosztja álmaiktól, reményeiktôl és lehetôségeiktôl, társadalmi szinten pedig a tehetségek eltékozlásához, elpazarlásához vezet (»waste of talents«), ami súlyos társadalmi hatékonysági és versenyképességi probléma is egyben (10.§). (BARR, 2001, és mtsai, 2005, 2011.) Egy ilyen
rezsim igazságtalan és tisztességtelen, mert a felnövekvô gyermekek tömegeit fosztja meg
attól a szabadságuktól, hogy azzá váljanak (»capability to be«), akivé képeségeik és tehetségük alapján válhatnának, és válni szeretnének, és azt tudják megvalósítani életükben
(»capability to do«) (17.§), amit képeségeik és tehetségük alapján képesek lennének
megvalósítani. E társadalmi hátrányok (»social disadvantages«), és »társadalmi, gazdasági
egyenlôtlenségek« (»social & economic inequalities«) akkumulálódnak a következményes
»politikai hatalmi egyenlôtlenségekkel« együtt. (PIKETTY, 2015.) Azok, akik az idôk folyamán nagy gazdasági és politikai hatalmat koncentrálnak, illetve örökölnek, valójában
túldominálják a többieket, és a politikai folyamatokat, és végsô soron az »államhatalmi
kényszerítô eszközöket« is felhasználják arra, hogy bebiztosítsák eleve kedvezôbb pozíciójukat, és a többieket még inkább kiszorítsák politikai folyamatokból és a lehetôségekbôl.
(RAWLS, 2001; STIGLITZ, 2015a; WEEKS, 2014.)
A társadalmi és gazdasági rendszer egyenlôtlenségei és igazságtalanságai, ilyen módon
meglehetôsen hamar, és igen hosszú távra, legalább egy generáció élettartamára kihatóan
képesek aláásni az »alapvetô politikai szabadságjogok és jogok« »tisztességes egyenlôségét«,
és azok »valós értékét«, ami egyben a »polgárok várható életpályáira« (»citizens’ life prospects«) vonatkozó, »tisztességesen egyenlô esélyeket és lehetôségeket« (»fair equality of opportunity«) (14.2.§) is aláássa. Az általános választójog önmagában elégtelen ellenszer
erre a problémára. Azért, mert például, amikor a politikai pártok, és a választási kam-
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pányok finanszírozásában a közfinanszírozás elégtelensége miatt, jelentôs arányban jelenik
meg a magánfinanszírozás, akkor a »politikai nyilvánosság tere« olyan mértékben torzul,
s olyan mértékben töltik be a rendelkezésre álló teret a domináns magánérdekek és törekvések, hogy a valódi közérdekeknek már nem is jut elegendô hely.
Megjegyzendô, hogy amikor egy tisztességtelen hatalom, és szûk haszonélvezôi klikkje
a politikai hatalmat magánérdekei érvényesítésére, és magánvagyona gátlástalan harácsolással történô növelésére fordítja, azaz a köznyelv által csak egyszerûen az „ezek itt lopnak”
kifejezéssel minôsített dolgok zajlanak, akkor nem egyszerûen csak „lopnak”. Valójában,
a társadalom maradék, legalább 90-95%-ától tagadják meg az »alapvetô politikai szabadságjogaik és jogaik« »tisztességes egyenlôségének«, és »valós értékének« a biztosítását, és a
társadalom e 90-95%-át próbálják megfosztani a »tisztességesen egyenlô esélyû életpálya
lehetôségeiktôl«, ami egyben jó képességû, tehetséges potenciális versenytársak tömegeinek
a proaktív, és idô elôtti eliminálását is jelenti. A társadalomnak ez a szûk – pár százalékos
rétege – összességében saját hatalmát, a társadalom polgárai túlnyomó részének a kifosztásával, kisemmizésével, s jogaiktól és lehetôségeiktôl való megfosztásával próbálják bebetonozni. Korábban ismertettük a »járadék, mint meg nem szolgált jövedelem hajhászásának« (»rent seeking«) a jelenségét, s a társadalom 0,001%-át kitevô 100 leggazdagabb
egy éves vagyongyarapodását (8.5.§), amelyre itt csak utalunk. Emlékeztetôül, a 10 milliós
ország 0,001%-át kitevô 100 leggazdagabb, éves vagyongyarapodása az ország teljes éves
GDP-növekedésének mintegy 25-30%-a; míg teljes vagyona, a teljes éves GDP mintegy
10%-a. Ahol azonban létezik 100 leggazdagabb, ott létezik 1000 (0,01%), 10 ezer
(0,1%) és 100 ezer (1%) leggazdagabb is. Miután az ô vagyonuk is vélhetôen gyarapodott, nagy kérdés, hogy az ország teljes éves GDP-növekedésébôl jut e bármi is bárki másnak, jut-e bármi más célra, vagy netán az ország teljes éves gazdasági növekedése, e legfeljebb 1%-nyi kör vagyonát, jövedelmét gyarapítja (lásd 8.5.§).

A

»TISZTESSÉGESEN EGYENLÔ POLITIKAI RÉSZVÉTEL ELVÉNEK« ÉRVÉNYESÜLÉSÉHEZ ÉS FENNMARADÁSÁHOZ, ELSÔKÉNT IS ARRA VAN SZÜKSÉG,

HOGY a politikai pozíciókért, és hatalomért folytatott rivalizálásnak és versenynek az
alkotmány valóban igazságos, tehát tisztességes szabályokat és kereteket szabjon. A cél
az (kellene, hogy legyen), hogy az egymással rivalizáló politikai pártok és képviselôk
rákényszerüljenek arra, hogy a közcélokat, közérdekeket és közügyeket elômozdító programokkal kelljen megnyerniük a választópolgárok támogatását – s nem pedig sajátos, a
valós problémákat messzirôl elkerülô „személyiség-verseny”, és egymás lejáratására irányuló „politikai-bulvár-valóságshow” révén –, mégpedig tisztességes, és transzparens
eljárási és kampányfinanszírozási szabályok, kiegyenlített média, és egyéb nyilvános
megjelenések mellett – s olyan feltételek között, amelyben a gondolkodás, a gondolatok
kifejezésének szabadsága, a sajtószabadság és a gyülekezés szabadsága, és általában is
az »alapvetô politikai szabadságjogok és jogok« »tisztességes egyenlôsége«, és »valós értéke« teljes mértékben, és ténylegesen biztosítva van. Ez az a feltételrendszer, amelyben
nem marad észrevétlen, és nem marad következmények nélküli a közügyekkel, közcélokkal és közérdekekkel ellentétes cselekvés. A »tisztességesen egyenlô politikai részvétel
elve«, és a fenti feltételrendszer nagyjábóli teljesülése arra kényszeríti a politikai szereplôket, és a hatalmi pozíciókban lévôket, hogy megismerjék, megértsék, figyelembe vegyék
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a választók problémáit, érdekeit és akaratát, valamint értelmes, alkalmas és tisztességes
módon reflektáljanak is a választók szükségleteire és akaratára.
Természetesen, a képviselôk nem a választók passzív szócsövei; fontos feladatuk,
hogy a választói igényeket, szükségleteket és akaratokat valamilyen, alkalmas módon
szintetizálják, és a legalkalmasabb és legértelmesebb megoldásokkal álljanak elô. Mindazonáltal, egy igazságos, tehát tisztességes társadalmi és politikai mûködés esetén, a
választott politikai képviselôk nem egyes szûk érdekcsoportoknak a nyilvánosság próbáját ki sem álló, szûk magánérdekeit, és nem is a párt öncélú hatalompolitikai érdekeit
szolgálják ki, hanem ténylegesen a választóikat képviselik, és a közügyeket szolgálják.
Elsôként is azzal képviselik a választóikat, hogy értelmes, mûködôképes, megvalósítható, tisztességes, és a valós társadalmi problémákra reflektáló jogszabályokat, szakpolitikai programokat dolgoznak ki, terjesztenek elô és fogadnak el, s mindezzel biztosítják az ország hatékony, igazságos és tisztességes mûködését és kormányzását, mert
a választók elsôdleges érdeke, hogy az ország mûködjön, és a kormány kormányozzon,
míg a politikai pozíciókra megválasztott képviselôk, és a kormányzat elsôdleges kötelessége pedig az ország mûködtetése és kormányzása. Miért kell ezt a magától értetôdô
gondolatot hangsúlyozni? Azért, mert amennyire triviálisan hangzik az a felvetés, hogy
a választott politikusok, és kormányzat elsôdleges feladata és kötelessége az ország
mûködtetése, és a közcélok, közérdekek és közügyek szolgálata, annyira tipikusan szokott megfeledkezni errôl, számos választott politikus, és a tisztességtelen hatalom, amely
oly mértékben elfoglalja magát a magánérdekeinek a közhatalmi eszközökkel történô
elômozdításával, hogy valójában nem is kormányozza, s még csak nem is üzemelteti
az országot, mert még alapvetô fontosságú, technikai mûködtetési és kormányzási intézkedéseket is elmulaszt megtenni – „nem ér rá”, a közügyek szolgálatára, ugyanis
oly sok magánügyét, magáncélját és magánérdekét kell elôremozdítsa, most hogy végre
közhatalmi pozícióba került.
Egy jól mûködô tisztességes rezsimben a kormány, és a politikai pozíciókat betöltôk
teljesítményét a közjó, a közügyek és a közérdekek elômozdítása szempontjából értékelik.
Létezik-e egy olyan a társadalmi igazságosság közös és nyilvános politikai koncepciójából
származtatható »közös és nyilvános morális viszonyítási rendszer«, amihez képest hozzámérhetô, és idôrôl idôre hozzá is mérik, hogy adott képviselô, adott párt, és a kormányzat
a döntéseivel, cselekedeteivel, nem döntéseivel, nem cselekvéseivel és mulasztásaival egyáltalán szolgálta-e a közcélokat, a közérdeket, és a közügyeket, s mennyire jól szolgálta
azokat. Egy ilyen rendszerben nem az a közcél és a közügy, amit a kormány, illetve a hatalom birtokosa, aznap reggel éppen annak mond; s nem is az a közérdek, amit a hatalmon
lévôk a saját maguk, haverjaik és rokonságuk éppen aktuális rövidtávú magánérdekei alapján annak nyilvánítanak –, hanem az elfogadott, »közös és nyilvános viszonyítási rendszer«
alapján, a széles nyilvánosság által ismert és elismert közcélok és közügyek léteznek, amelyek szolgálata minden politikusnak, köztisztviselônek, kormánytagnak és kormányzatnak
evidens kötelessége. Ha ehhez képest mérik, és értékelik a kormány és a politikusok tevékenységét, akik gyorsan megbuknak amint kiderül, hogy közhatalmi pozíciójukat nem
a közjó szolgálatára, hanem hatalmi, vagy gazdasági jellegû magáncéljaik, magánérdekeik
és magánügyeik elômozdítására használják.
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15.§ A POLITIKAI SZABADSÁGJOGOK TISZTESSÉGES ÉRTÉKE
ÉGEZETÜL: A POLITIKAI RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK ALAPVETÔEN A POLITIKAI INTÉZMÉNYEKRE, ÉS A POLITIKAI HATALMI SZEREP-

LÔKRE VONATKOZNAK.

Ez a gondolatmenet nem foglalkozik azzal, hogy a mi lenne
a polgároktól elvárt, „helyes” politikai magatartás. Ez utóbbi kérdésekre a »civilitás kötelessége« (13.3–13.4§§; 19.2.§), az »indoklás kötelessége«, a »nyilvános indoklás«
(»public justification«) (12.1.§; 13.4.§) kapcsán tértünk ki; a késôbbiekben pedig a
»közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) (19.§), és a »politika
morális legitimációja« (13.3.§; 19.2.§), valamint a »polgári erények és politikai értékek«
(13.4.§; 19.3.§; 23.§) kapcsán tárgyaljuk. A polgárokkal szembeni legfontosabb elvárás
az, hogy a politikai térben, a »politika felségterületén« belül (20.3.§), a közügyek kapcsán
megfogalmazott véleményeiket, álláspontjukat a »közös és nyilvános« »politikai szintû
igazságossági koncepció« politikai értékeire, elveire és a közcélokra, közérdekekre és közügyekre vezessék vissza (19.§), valamint tartsák tiszteletben a »méltánylandó vélemény
különbség tényét« (»the fact of reasonable disagreement«) (12.6.§), és a »méltánylandó
pluralizmus tényét« (»the fact of reasonable pluralism«) (12.4.§), és ezek következményeit, különösen a »lelkiismeret szabadságát«, a »gondolkodás szabadságát«, a »gondolatok
kifejezésének és kifejezési módjának a szabadságát«, és az »eltérô nézetek, vélemények és
világnézetek iránti türelem« kötelességét (14.3.§).

15.3.§ Kell-e külön garantálni a nem politikai
szabadságjogok, jogok tisztességesen
egyenlô értékét?

M

IÉRT NEM KERÜLT SZÓBA A TÖBBI, NEM POLITIKAI »ALAPVETÔ SZABADSÁGJOG ÉS JOG TISZTESSÉGESEN EGYENLÔ VALÓS ÉRTÉKÉNEK« A BIZ-

TOSÍTÁSA? Az »egyenlô

politikai szabadságjogok egyenlôtlen értéke«, és ennek kapcsán
az »alapvetô politikai jogok tisztességes értékének« a biztosítása felveti azt a kérdést, hogy
mi a helyzet a többi »alapvetô szabadságjog és jog« »tisztességes értékének« a biztosításával.
Egyrészt, egy alapvetô politikai megvalósíthatósági problémáról is szó van. A különbözô
alapjogok, lehetôségek és disztributív igazságossági elvek tekintetében látni kell, hogy a kiterjesztésüknek létezik felsô korlátja. Mindaz, ami jog és lehetôség egy-egy polgár számára,
az kötelezettségvállalás a polgárok közössége számára. Ha túlzott mértékben kiterjesztjük
az összes jogot és lehetôséget, s ezzel a társadalom egészének kötelezettségeit, akkor a
vállalt kötelezettségek szimplán betarthatatlanokká, vállalhatatlanokká válnak.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« ehelyett, a tényleges politikai
megvalósíthatóság és a társadalmi igazságosság hosszú távú, generációkon át tartó fenntarthatóságának a szempontjait is figyelembe véve, úgy próbálja kialakítani az »igazságosság
elveit« (14.§), hogy (a) egyrészt a társadalmi együttmûködés igazságosságát, tehát tisztességességét maximálja minden egyes polgár számára, (b) másrészt a következményes »társadalmi kötelezettségvállalások terheit« (»strains of commitments«) minimalizálja.
Azt se felejtsük el, hogy az »egyenlô politikai szabadságjogok tisztességes értékének«
a biztosítására vonatkozó klauzula (»proviso«) (15.1.§), és az »igazságosság két elve«
egységes, és egymással összehangolt kölcsönhatásban lévô elvrendszerkét mûködik
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(14.8–14.11.§§). Azaz, mint már kifejtettük, nem az egyes alkotórészek szintjén kell
megoldani a társadalmi igazságosság összes problémáját, hanem az egységes rendszer
egészének a szintjén. Azokat a problémákat, amelyeket elvben az összes »alapvetô nem
politikai szabadságjog valós értékének« a biztosításával, illetôleg az összes jog kiterjesztésével próbálna meg valaki elérni, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« a rendszer egésze szintjén oldja meg. Például: mindaddig, amíg az »alapvetô
politikai jogok tiszteséges értéke« biztosított, minden egyes polgár kezében ott van a valós
lehetôség arra, hogy ha túlzott mértékben kezdene igazságtalanná és tisztességtelenné
válni a rendszer mûködése, akkor érdemben és hathatósan tudja kezdeményezni bizonyos problémák megoldását, bizonyos szabályok, vagy közpolitikák korrigálását, vagy
akár a tisztességtelenül mûködô politikusok és a hatalom leváltását, elkergetését.
Másrészt, a teljes »háttérigazságossági rendszert« (9.5–9.7.§§) meghatározó »tisztességesen egyenlô lehetôségek és esélyek elve« (14.2.§), és »az eltérési elv« (18.§),
azaz az »igazságosság második elvének« mindkét része – feltéve, hogy megfelelôen érvényesül –, a »háttérigazságosság rendszerein«, és a tényleges szakpolitikákon keresztül,
eleve kivédi azt, hogy olyan extrém egyenlôtlenségek alakuljanak ki, amelyekkel szemben
fontossá válhatna minden egyes »alapvetô nem politikai jellegû szabadságjog és jog tisztességes értékének«, a külön-külön történô garantálása. Ebben az értelemben az egyik
alapvetô és általános válasz arra a kérdésre, hogy miért nem szükséges az összes, »alapvetô nem politikai szabadságjog és jog tisztességes értékét« külön-külön garantálni, az,
hogy azért, mert azt a problémát, amit ezzel meg akarnánk oldani, azt az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciója« másképp oldja meg; s így ezen nem politikai
jogok tisztességes értékének egyenkénti garantálása valójában felesleges redundancia
lenne. Ilyen felesleges redundancia viszont, azért nem vihetô be a rendszerbe, mert az
a rendszer egészének a politikai megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát veszélyeztetné, mert túlzottan megnövelné a »társadalom egészének kötelezettségvállalását«
(»strains of commitments«); s olyan kiterjesztô értelmezésekre adhatna lehetôségeket,
amelyek önmagukban is megkérdôjelezhetôk. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« ugyanis, nem arra irányul, hogy a társadalom kielégítse minden
egyes polgár, minden egyes óhaját és vágyát. Az igazságosság mint tisztességesség arra
terjed ki, hogy minden egyes polgár tisztességes mértékben részesedjen a társadalmi
együttmûködés során közösen létrehozott hasznokból és javakból, a társadalmi
együttmûködés közös terheibôl reá háruló kötelezettségek teljesítése fejében. Ez azonban, nem korlátlan jogosultságokat, hanem »tisztességesen elegendô«, »megszolgált jogosultságokat« (»earned entitlements«), »jogos követeléseket« (»legitimate claims«),
»jogos elvárásokat és várományokat« (»legitimate expectations«) jelent (18.6.§). Látni
kell, hogy az egyes polgárok jogosultságai egyben az összes polgár terhei és kötelezettségei
is. Ezt a két dolgot pedig egyensúlyba kell hozni. Ennek a megfontolásnak rendkívül
mélyreható következményei vannak a szakpolitikákra. Például: a megfelelô egészségügyi ellátást minden egyes polgár számára, fizetôképességétôl függetlenül, azonos hozzáféréssel biztosítani kell, ez azonban már nem terjeszthetô ki szépészeti, kozmetika
sebészeti beavatkozásokra pusztán azon az alapon, hogy az adott polgár jobban érezné
magát a bôrében egy plasztikai sebészeti átalakítást követôen, mint anélkül. (DANIELS,
1985, 2008.)
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15.§ A POLITIKAI SZABADSÁGJOGOK TISZTESSÉGES ÉRTÉKE
Z ÖSSZES ALAPVETÔ SZABADSÁGJOG ÉS JOG TISZTESSÉGES ÉRTÉKE GARANTÁLÁSÁNAK A KITERJESZTÔ ÉRTELMEZÉSE VESZÉLYEZTETI AZ IGAZ-

SÁGOSSÁGI KONCEPCIÓ STABILITÁSÁT, POLITIKAI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁT,
FENNTARTHATÓSÁGÁT (20.2.§). Az »alapvetô szabadságjogok és jogok« listájának a
túlzott bôvítése, valójában az egyenlôség eszméjét messze továbbterjeszti ki, mint ami »politikailag megvalósítható« és társadalmilag fenntartható lenne, és mint ami az igazságosság
két elvébôl következik. Ez egyrészt irracionális, másrészt nélkülözhetô és redundáns, s
végül társadalmilag, politikailag megosztó lehet. E jogok túlzott kiterjesztése, végsô soron
az egyenlôség eszméjének a túlzott kiterjesztéséhez vezetne, ezért az alábbiakban az
»egyenlôség túlzott kiterjesztése« felôl vizsgáljuk, hogy miért lenne mindez problematikus.
(1) IRRACIONALITÁS, FONTOS ÖSZTÖNZÔK KIIKTATÁSA, A TÁRSADALMI PRODUKCIÓT LERONTÓ, NEMKÍVÁNATOS ÖSZTÖNZÔ HATÁSOK. Ha jól belegondolunk, ahhoz, hogy az »alapvetô politikai szabadságjogokon« túlmenôen, az összes
»alapvetô szabadságjog és jog« »tisztességesen egyenlô valós értékét« garantáljuk,
végsô soron a jövedelmek és a vagyonok megoszlását szinte teljesen egyenlôvé kellene
tenni. Ez, ha figyelembe vesszük a kommunista ideológia és eszmék alapján megvalósult államszocialista rendszerek sok évtizednyi mûködési tapasztalatait, valójában rendkívül rossz társadalomszervezési megoldásokhoz, bizonyos, az innováció
és a termelés szempontjából fontos pozitív ösztönzôk kiiktatásához, alacsony gazdasági, termelékenységi mutatókhoz és gazdaságtalan, versenyképtelen társadalmi,
gazdasági mûködéshez vezethet; s a végén a társadalom legrosszabb helyzetben
lévô csoportjai is lényegesen rosszabbul járnak, mint járnának akkor, ha a társadalmi
együttmûködés igazságos, tehát tisztességes feltételrendszere mellett, bizonyos fokú
társadalmi, jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenség megengedett lenne. (18.§ ; 1. sz.
ábra.) Ezért irracionális lenne a teljes egyenlôséget erôltetni, márpedig az összes
»alapvetô szabadságjog egyenlô és tisztességes értéke«, végsô soron a teljes társadalmi,
jövedelmi és vagyoni egyenlôséget feltételezi (amely a történelmi tapasztalatok szerint
csak súlyos elnyomással, diktatúrákban kényszeríthetô ki, vagy még azokban sem).
Ebben az értelemben maga az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« a társadalmi igazságosság feltételrendszerének egy olyan »politikai
szintû« koncepciója, amely minden egyes polgár jólétének és szabadságának a maximálása érdekében, a még elfogadható társadalmi, jövedelmi, vagyoni egyenlôtlenségek mértékét, és ehhez kapcsolódóan a társadalmi együttmûködés terheinek,
kötelezettségeinek és hasznainak az igazságos és tisztességes megoszlását próbálja
meg meghatározni és szabályozni.
A teljes egyenlôségi alaphelyzettôl való eltérés feltételeire vonatkozó »eltérési elv«
(»difference principle«), ezért is hangsúlyozza, hogy bizonyos mértékû (de nem bármekkora) eltérés az »eredeti kiindulási állapot« (11.§) teljes egyenlôségi helyzetétôl
megengedhetô – a várhatóan lényegesen nagyobb társadalmi hasznok realizálása érdekében –, mert ekkor, a társadalom minden rétegének jóléte növekedhet, ideértve
a társadalom mindenkori, legkevésbé kedvezô helyzetben lévô csoportjait, tagjait is.
A teljes egyenlôségtôl való eltérés, azonban csak akkor engedhetô meg, ha az egyenlôtlenség megengedésétôl elvárt társadalmi többlethasznok, mindig a társadalom legkevésbé kedvezô helyzetben lévô tagjainak, csoportjainak a helyzetén javítanak a leg-

15.3.§ KELL-E KÜLÖN GARANTÁLNI A NEM POLITIKAI SZABADSÁGJOGOK

743

nagyobb mértékben, miközben a társadalom minden egyes tagja részesedik e többlethasznokból (18.§). Ezeket a közösen létrehozott társadalmi többlethasznokat a
társadalom egyetlen csoportja vagy tagja sem sajátíthatja ki magának, s nem térítheti
el maga felé a társadalmi termelés növekményének aránytalanul nagyobb részét. Így
például teljességgel elfogadhatatlan, ha a társadalom 0,001%-át kitevô, 100 leggazdagabb éves vagyongyarapodása, az éves GDP-növekedés 25-30%-ára rúg
(8.5.§). Nem megengedhetôk továbbá, az olyan disztribúciós viszonyok, amelyeknél
a gazdagabb rétegek további gyarapodása, már csak a szegényebb rétegek további
elszegényítése révén valósítható meg (18.§; 1. sz. ábra).
Az, hogy (a) minden egyes polgár »szabad emberhez méltó«, szégyenmentes és
az emberi méltóságának és önbecsülésének megfelelô életvitelt tudjon folytatni; (b)
s az, hogy a társadalmi egyenlôtlenségek senkinek se határolják be, és ne torzítsák
el eleve a – születéskori képességei és tehetsége alapján – reális ambícióit, életterveit,
társadalmi esélyeit, lehetôségeit és életpályáját; (c) továbbá az, hogy az élete során
elôforduló összes, az egzisztenciáját, személyes biztonságát, és »teljes körû normál
társadalmi funkcionálóképességét« (16.§) veszélyeztetô, személyes szinten elôre
nem megjósolható, ki nem védhetô és nem kezelhetô eshetôség, véletlen, balszerencse, szerencsétlenség (10.§), és katasztrófahelyzet esetén, a társadalom minden egyes
tagja számíthasson a társadalmi biztosítás és biztonság intézményeire (16.§), alapvetô követelmény. De az, hogy minden egyes polgárnak, függetlenül például a társadalmi együttmûködés során kifejtett erôfeszítéseitôl, például egyformán, minden
elképzelhetô igénye, vágya a társadalmi kötelezettségvállalás részeként ki legyen elégítve, így például luxusnyaralója, luxusautója, jachtja, és hasonló dolgai legyenek
már egyáltalán nem része a társadalmi igazságossági koncepciónak, erre már nem
terjed ki a polgárok egymással szembeni »társadalmi kötelezettségvállalása«.
(2) FELESLEGES REDUNDANCIA LENNE, NEM IS KÍVÁNATOS, DE NEM IS LEHETSÉGES MINDEN EGYES TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGI PROBLÉMÁT, MINDEN
EGYES IGAZSÁGOSSÁGI ELVVEL ÚJRA ÉS ÚJRA SZABÁLYOZNI. Precízen, pontosan azért létezik több igazságossági elv, mert a különbözô társadalmi igazságossági problémákat nem egyetlen, hanem más és más igazságossági elvekkel lehet
kezelni. Az »igazságosság elvei« egységes rendszerként, egymást kiegészítve, egymással kölcsönhatásban mûködnek. Ha az összes »alapvetô szabadságjog és jog«
»tisztességesen egyenlô valós értékének« a garantálása alatt azt értenénk, hogy a
társadalom minden egyes polgár számára, viszonylag magas életszínvonalat garantáljon annak érdekében, hogy ezzel is biztosítsuk az összes »alapvetô szabadságjog
és jog« egyenlôségét, akkor ez felesleges redundancia lenne, mert az »eltérési elv«
pontosan azt hivatott biztosítani, hogy a társadalom legkevésbé kedvezô helyzetben
lévô tagjainak a helyzete is még elfogadható legyen a »teljes körû normál funkcionálóképesség«, az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes élet, társadalmi alapfeltételeinek« a biztosításával.
Az, hogy elvetjük az összes alapjog tisztességes egyenlôségét, és valós értékét
garantáló életszínvonal, alkotmányos biztosításának a gondolatát, egyáltalán nincs
ellentmondásban az »igazságosság elveit« kiegészítô, és elsôdleges prioritásként
említett »társadalmi létezéshez szükséges minimum« koncepciójával, amit elsô kö-
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zelítésben akár a »feltétel nélküli alapjövedelem« koncepciójához hasonlóan is elképzelhetünk. Ez ugyanis a »társadalmi kötelezettségvállalás« mértékét tekintve,
egészen más, mint egy olyan életszínvonal garantálása minden egyes polgár számára, amelyben minden polgár összes alapjoga garantáltan azonos értékû lenne.
(3) »STRAINS OF COMMITMENTS«, AZAZ A TÚLZOTT, TELJESÍTHETETLEN,
VAGY FENNTARTHATATLAN TÁRSADALMI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK
PROBLÉMÁJA. Az összes »alapvetô szabadságjog és jog« teljes egyenlôségének a biztosítása, olyan disztribúciós követelményeket támaszt, amely társadalmi, politikai
értelemben súlyosan megosztó lehet, és súlyos társadalmi konfliktusokhoz is vezethet
– azaz a társadalmi igazságosság rendszerének egészét destabilizálja, teszi társadalmilag, gazdaságilag és politikailag megvalósíthatatlanná és fenntarthatatlanná.
Rawls ezt a következô példával illusztrálta: képzeljük el, hogy a társadalom
polgárainak egy része olyan vallás híve, amely vallás tanaiból, olyan hitbéli kötelezettségek következnek, hogy az illetô gyakori, távoli zarándokutakat tegyen, vagy
a hívek hatalmas templomokat és katedrálisokat építsenek. Ha azonban e hívôk
például jövedelmi, vagyoni helyzetükbôl eredôen nem képesek a vallásuk által
elôírt gyakoriságú, távoli zarándoklatok megtételére, vagy nem képesek érdemben
hozzájárulni, a példa szerinti hatalmas templomok és katedrálisok építéséhez,
akkor, tulajdonképpen a társadalmi, jövedelmi és vagyoni helyzetük miatt, sérülnek
a szabad vallásgyakorláshoz fûzôdô jogaik. Ha komolyan vennénk, hogy az összes
alapjog egyenlô értékét társadalmi szinten kellene biztosítani, akkor e hívôket a
vallásgyakorláshoz és a vallásgyakorlás módjához való alapvetô jogaik egyenlô értékének a biztosítása érdekében, társadalmi kötelezettségként, lényegében közpénzbôl kellene támogatni abban, hogy társadalmi, jövedelmi és vagyoni helyzetüktôl függetlenül, megfelelô gyakorisággal részt tudjanak venni a világkörüli
utazásokat jelentô távoli zarándokutjaikon, illetve ahhoz, hogy elegendô számú
hatalmas templomot és katedrálist tudjanak építeni vallási kötelezettségeik teljesítése során. Ennek eredményeképp, a társadalom jelentôs többleterôforrásokat
lenne kénytelen áldozni e hívôk vallásgyakorlással kapcsolatos jogai egyenlô értékének a biztosítására; s e polgárok vallási kötelezettségei kapcsán aránytalanul
többet kellene fordítania e polgárokra, mint például azokra, akik vallási kötelezettségeinek a lényege a teljes önmegtartóztatás és aszketizmus.
Ez az erôsen sarkított példa azt illusztrálja, hogy mi is a probléma azzal, ha nemcsak az »alapvetô politikai szabadságjogok és jogok«, hanem az összes »alapvetô szabadságjog és jog« egyenlô értékét próbálnánk meg garantálni. Ugyanakkor e példa
kapcsán belátható, hogy a kölcsönös »társadalmi kötelezettségvállalás terhei« (»strains
of commitments«) miatt, a »politikai megvalósíthatóság«, és a »stabilitás követelményei« miatt (20.2.§) valahol, valamilyen elvi alapon le kell határolni a »társadalmi
kötelezettségvállalás« kiterjedését. Ha kellô körültekintés nélkül történik azon jogok
és szükségletek, vagy igények körének a meghatározása, amelyek egyenlôségére kiterjed a társadalmi igazságosság koncepciója, és a társadalmi kötelezettségvállalás,
akkor magát a társadalmat egészen könnyen csapdába lehet ejteni néhány költséges
hobbival, vagy luxusigénnyel. Bárki bemondhatja például, hogy az ô önbecsülésének
az abszolút elôfeltétele 2-3 világkörüli út megtétele évente.
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Ez a gondolatmenet az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«
szerinti társadalmi kötelezettségvállalás kiterjedésének a lehatárolását jelenti. E lehatárolás lényegi különbséget jelent például az bizonyos „luck-egalitarianus” nézetekhez képest, amelyek szerint a társadalom köteles lenne mindenkit kompenzálni,
az összes önhibánkon kívüli balszerencsés dolog miatt, amely »társadalmi hátrányt«
okozhat, vagy amirôl úgy érezzük, hogy »társadalmi hátrányt« okozhat. Így például
kompenzálni kellene azt, aki csúnyának született, vagy úgy érzi, hogy csúnyának
született, s ezért gátlásos és kevésbé tud érvényesülni, vagy »társadalmi hátrányok
érik«. Az ilyen és hasonló eseteket az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója« kizárja a hatókörébôl, mert ezzel könnyen parttalanná válhatnak a
társadalommal szembeni követelések, és a társadalom által teljesítendô kötelezettségek. Az ilyen jellegû túlzások a legalapvetôbb igazságossági elvek érvényesülését
veszélyeztetik, mert az olyan igazságossági koncepció, amely ilyen – könnyen parttalanná váló – társadalmi kötelezettségeket fogalmaz meg, szimplán és egyszerûen
politikailag nem valósítható meg és nem is tartható fenn, még akkor sem, ha van
némi igazság a megfontolásaiban. E lehatárolásnak fundamentális jelentôsége és
következményei vannak számos konkrét szakpolitikára is.
(i) Például pontosan ilyen megfontolások alapján jelenthetô ki, hogy a »társadalmi
egészségbiztosítás« keretei között minden olyan egészségügyi szolgáltatást az adott
polgár aktuális fizetôképességétôl függetlenül, az azonos ellátási szükségletûek azonos
hozzáférésével biztosítani kell, amely a társadalmi együttmûködésben való részvételéhez szükséges »teljes körû normál funkcionálóképessége« fejlesztése, fenntartása,
vagy helyreállítása szempontjából fontos, ugyanakkor viszont például az adott polgár
nézetei szerinti szépséget javító plasztikai sebészeti beavatkozások, már semmiképpen
sem tartoznak e körbe, például olyan alapon, hogy az adott polgár úgy érzi, hogy
„jobban tudna funkcionálni, ha szebb lenne”. (DANIELS, 2008.)
(ii) Oktatáspolitikai szinten pedig, ilyen alapon lehet éles különbséget tenni a tehetséges fiatalok felsôoktatáshoz való fizetôképességtôl független, azonos hozzáférésének a biztosítása, és mondjuk egy nyolcvan éves öregúr hatodik diplomakurzusának a támogatása között. Az elôbbi a felnövekvô generációk várható
életpályájának a társadalmi egyenlôtlenségek hatásától független, tisztességesen
egyenlô esélyeit hivatott biztosítani, míg az utóbbi nem. Ebben az esetben nem
„age-izmusról”, azaz nem a korosztályok közötti, életkor alapján történô negatív diszkriminációról van szó. A példa szerinti nyolcvan éves öregúr hatodik
diplomájának a megszerzése, semmiféle összefüggésben nem áll azokkal a társadalmi célokkal, amelyek miatt a felsôoktatás közfinanszírozásban részesül;
sokkal inkább „luxusfogyasztásnak” tekinthetô; hisz a »társadalmi határhasznossága« (»marginal social benefit«), azonos »társadalmi határköltség« (»marginal social cost«) mellett lényegesen alacsonyabb, mint ugyanez lenne egy tehetséges, de szegény családból származó 20 éves fiatal elsô diplomájának
megszerzése esetén. (BARR, 2001, 2012; és mtsai, 2011.) Például a nyolcvan éves öregúr várható életpályájára a példa szerinti hatodik diplomájának
semmiféle hatása nem lesz, míg a szegény családból származó tehetséges fiatal
esetében, jól belátható módon teljesen más a helyzet: az életpályájára is, és
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várhatóan a társadalmi jólétre is jelentôs hatása lesz az ô diplomaszerzésének.
Precízen, pontosan ez az oka, hogy a közfinanszírozással is támogatott felsôoktatás tekintetében általában meghatároznak, valamilyen felvételi korhatárt.
E fenti példák illusztratív jellegûek és célúak. Az összes »alapvetô szabadságjog és jog«
teljes egyenlôségének a garantált biztosítására vonatkozó »társadalmi kötelezettségvállalás
terheinek«, a »politikai megvalósíthatóság és fenntarthatóság«, és a »stabilitás követelményeinek« a problémaköre (20.2.§) ennél sokkal szerteágazóbb és összetettebb. E néhány
illusztratív példa mégis jól megvilágítja e problémakör lényegét; s azt, hogy a »kölcsönös
társadalmi szintû kötelezettségvállalás«, egyik oldalról ugyan elsôdleges »morális kötelezettségünk«, másrészt viszont létezik az felsô korlát e társadalmi kötelezettségvállalások
esetében, amely a társadalmi igazságosság rendszere egészének a stabilitása, politikai
megvalósíthatósága és fenntarthatósága érdekében, feltétlenül tiszteletben tartandó.

15.4.§ Miért nincs helye az átfogó perfekcionista,
elitista szempontoknak a politikai szinten?

A

Z ELÔZÔ ALFEJEZET MEGFONTOLÁSAI TOVÁBB ÁLTALÁNOSÍTHATÓK, és
minden olyan »politikai szintû igazságossági koncepcióra« és esetre is vonatkoztathatók, amikor a polgároknak a társadalommal szembeni, és a társadalom erôforrásainak a felhasználására vonatkozó követelései a polgárok saját »átfogó jellegû értékrendjébôl« (vallásukból, hitükbôl, életfilozófiájukból), és az értékekre, a javakra, és az
érdemesre vonatkozó »átfogó jellegû nézeteikbôl«, vagy valamilyen »átfogó jellegû doktrína« szerinti tökéletesség elérésére vonatkozó perfekcionista, elitista nézetekbôl eredeztethetôk. A »méltánylandó pluralizmus ténye« (12.4.§) miatt az összes ilyen, a társadalommal szembeni – és valamely »átfogó jellegû nézet rendszerbôl« eredô – követelést
célszerû elkerülni az esetleges társadalmi konfliktusok és megosztottság megelôzése érdekében. Ilyen speciális átfogó jellegû nézetek és szempontok a társadalom egészével
szemben végsô soron csak az elnyomás valamilyen formája mellett érvényesíthetôk, az
»elnyomás tényébôl« (6.5.§; 7.3.§; 12.4.§) eredôen.
Ehelyett, az a jobb megoldás, ha a »közös és nyilvános« »politikai szintû igazságossági koncepció« a polgárok társadalommal szembeni követelései, és a »társadalom
erôforrásainak felhasználására vonatkozó követelései« olyan, nagyjából minden polgár
által elfogadható, és objektívnek tekinthetô szükségleteken alapulnak, amelyekrôl az
»átfogó vallási, filozófiai és erkölcsfilozófiai doktrínáktól«, és egyéni világnézetektôl, és
»átfogó jellegû értékrendektôl« függetlenül, nagyjából mindenki által jól belátható, hogy
hozzátartoznak a polgárok szabad és egyenlô státuszának (6.§), és »teljes körû normál
funkcionáló képességének« a fenntartásához, és minden egyes polgár életútjának egyes
szakaszaiban relevánssá és fontossá válhatnak.
Minden szabad és egyenlô polgárnak léteznek olyan – az »átfogó doktrínáktól«, világnézettôl, pártállástól, vallási, politikai meggyôzôdéstôl, és hasonlóktól független –
alapvetô fontosságú, objektíven meghatározható, és életútja egyes szakaszaiban relevánssá váló személyes alapszükségletei, amelyek mindenki számára egyaránt fontosak
a »szabad és egyenlô polgári státusz« (6.§), »teljes körû normál funkcionálóképesség«,
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s az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes társadalmi létezés« (16.§) biztosítása, megôrzése, s szükség esetén helyreállítása érdekében. Aki képes jól megérteni
saját magát, azaz azt, hogy saját magának személyesen miért van szüksége az ezeket
biztosító »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« (16.§) a saját életében, az némi kis
képzelôerôvel, esetleg, talán még azt is be tudja látni, s meg tudja érteni, hogy vajon,
mindenki másnak miért van ugyanezekre szüksége az életében. Ha a »reciprocitás (viszonosság) elvének« megfelelôen (5.3.§) – azaz a minden vallásban, és jelentôs emberi
kultúrában legfôbb parancsolatként jelenlévô ôsi »aranyszabálynak«8 megfelelôen –,
igazságosan, tehát tisztességesen gondolkodunk, akkor senki mástól sem próbáljuk meg
elvitatni és megtagadni mindazt, amit a saját magunk esetében abszolút nélkülözhetetlen alapszükségletnek, és »jogos elvárásnak, követelésnek« (18.6.§) tartunk.
Valójában már ez a felismerés önmagában elegendô kellene legyen – tisztességes, azaz
a »reciprocitás (viszonosság) elve« szerinti gondolkodást feltételezve – a társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség kialakításához. Innen kiindulva lehet és kell meghatározni
azon szükségleteket, amelyek – társadalmi konfliktusok és megosztottság nélkül – minden
egyes polgár, társadalommal szembeni, és a társadalom közös erôforrásainak felhasználására vonatkozó »megszolgált jogosultságainak«, és »jogos követeléseinek« (18.6.§) az
alapját képezhetik. E gondolatmenettel végsô soron az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak« koncepciójához jutunk el (16.§). E javak azok, amelyeknek az »eltérési elv« szerinti megosztása biztosítja, hogy minden egyes polgár, »egész életútján át« szabad és
egyenlô személyként, »teljes körû normál funkcionálóképességgel« részt tudjon venni a
társadalmi együttmûködés rendszerében és a társadalom életében.

A

Z ÁTFOGÓ NÉZETEKBÔL EREDÔ KÖVETELÉSEK KIZÁRÁSA , AZ IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK A »POLITIKA FELSÉGTERÜLETÉRE«

VALÓ LEHATÁROLÁSA IS EGYBEN, MÉGPEDIG AZ ÁTFEDÔ KONSZENZUS ÉS A
STABILITÁS ÉRDEKÉBEN.

Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) definiálásával és alkalmazásával, legalább a »lényegi alkotmányos kérdések«, és az »alapvetô szabadságjogok és jogok« adta
»társadalmi esélyek és lehetôségek« tisztességesen egyenlô kihasználásához szükséges
feltételrendszer tekintetében kizár minden olyan – a társadalommal szembeni, és a társadalmi erôforrások felhasználására vonatkozó – követelést, amely nem a »minden egyes
polgár« esetében objektív szükségletet jelentô »elsôdleges prioritású társadalmi javakon«
alapul, hanem a különbözô polgárok, különbözô átfogó jellegû nézeteibôl értékrendjébôl,
és a fontos javakra vonatkozó egyéni, és egymással összemérhetetlen átfogó jellegû elképzelésein alapul. Ez az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« hatókörének a »politikai felségterületére« (20.3.§) történô lehatárolását is jelenti, amely egyben
az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« (12.3–12.7.§§; 21.§) létrejöttének, s a »po8

Például „Ne cselekedj olyat felebarátoddal, amit Te sem szeretnéd, hogy mások veled cselekedjenek!”.
A »reciprocitási (viszonossági) elv« különbözô vallásokban és kultúrákban való megjelenését, konkrét
megfogalmazásait az 5.3.§ alfejezetben mutattuk be. Az itt szereplô konkrét probléma esetében,
talán a „Ne tagadd meg másoktól azt, amit a saját magad számára abszolút fontos alapszükségletnek
tartasz!” lenne a reciprocitás elv – e kontextusban releváns – megjelenítése.
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litikai megvalósíthatóság«, hosszú távú fenntarthatóság, és a stabilitás (20.2.§; 20–
23.§§) alapvetô feltétele is egyben. E lehatárolásnak számos mélyreható következménye
van. Például, a társadalommal erôforrásokra vonatkozó követeléseknek (18.6.§) a lehatárolása a – minden egyes polgár, mint szabad és egyenlô személy (6.§) objektív szükségleteit jelentô – »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« elôször is kizár számos, a
társadalom jelentôs része által vitatható, és ezért megosztó, »átfogó jellegû« »perfekcionista értéket« a »lényegi alkotmányos kérdésekre« (14.6.§), és a »disztributív igazságosságra« (14.1.§; 18.§) vonatkozó szempontok közül. Például, nem lehet szó, arról, hogy
adott speciális értékrend alapján felosszuk a társadalmat hasznos és kevésbé hasznos
polgárokra, majd ez alapján eltérô módon kezeljük az azonos problémáikat.
Az olyan fontos dolgok, mint az elméleti kutatások, a matematika, elméleti fizika, a
filozófia, a zene, a tánc, a képzômûvészetek, a színház, a kultúra és a sport társadalmi
támogatásának, és közfinanszírozása, számos társadalmi igazságossági és politikai érték
alapján indokolható. Ezért, gyakorlati értelemben nem szükséges, elviekben pedig nem
helyes a tudomány, a mûvészetek, a kultúra, és a sport társadalmi támogatásának szükségességét különbözô perfekcionista és elitista érvelésekkel alátámasztani. Ezeket a dolgokat nem azért kell társadalmilag támogatni, mert a tudományok, a mûvészetek és a
sport mûvelôi, olyan – valamely átfogó értékrend szerint – tökéletes emberi csúcsteljesítményeket nyújtanak, és olyan különleges érzéseket és tapasztalatokat gyûjtenek, hogy ez
már önmagában is fontos érték és cél lenne (noha bizonyára ez is fontos). A tudomány,
a mûvészetek, a kultúra és a sport általában is fontosak a társadalom egésze számára is,
ami miatt támogatásuk önmagában a »politikai szintû igazságossági koncepció« alapján
is indokolható, mindenféle – társadalmi megosztottságot okozó – »átfogó jellegû« elitista
és perfekcionista érvelés nélkül is. Például a mûvészetek, a színház, a kultúra, a tudományok, a múzeumok mind fontos részei a társadalom közös kultúrájának, fontos a szerepük
a társadalom önmagáról alkotott koncepciójában, identitásában, történelem szemléletében.
Ráadásul ezek a dolgok rendkívül fontosak minden egyes polgár látókörének a kiszélesítése, az önálló és kritikai gondolkodás fejlôdése, továbbá a társadalmi igazságosság
fenntartása szempontjából fontos politikai és morális értelemben kiemelt jelentôségû érzések
és érzelmek kifejlôdésében (például együttérzés, beleérzô képesség, empátia, részvét, felháborodás, megbocsátó képesség, szégyen, bûntudat és a hasonlók). (NUSSBAUM,
1997, 2013.) A tudományos és technológiai fejlôdés, az orvostechnológia fejlôdése, a
környezettudatosság és hasonlók, olyan társadalmi hasznok, amelyek alapvetôen igazolhatóvá teszik a tudományok, mûvészetek, és a kultúra megfelelô szintû társadalmi támogatását és közfinanszírozását az »igazságosság politikai koncepciójának« a politikai értékei,
elvei és normái alapján is. Ezért sincs semmi szükség elitista és perfekcionista érveken
alapuló és társadalmilag megosztó indoklásra.

A

PERFEKCIONISTA ÉS ELITISTA GONDOLAT LÉNYEGE AZ, HOGY BIZONYOS EMBEREKNEK VAGY CSOPORTOKNAK, AZÉRT LEHETNEK SPECIÁLIS, ÉS A TÖB-

a társadalommal szemben, a társadalom erôforrásainak a felhasználására vonatkozóan, és azért érdemlik meg a privilegizált
helyzetet, és az azért „jár nekik”, mert valamilyen kimagasló képességük, tehetségük révén
olyan magasabb rendû tevékenységeket tudnak végezni, amelyek révén a perfekcionista
BIEKÉTÔL ELTÉRÔ ELVÁRÁSAIK ÉS KÖVETELÉSEIK
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értékek realizálódnak; azaz, azért „jár nekik” számos privilégium, mert ôk, valamely átfogó
értékrend alapján, „értékesebbek” mint más, és „mert ôk megérdemlik” a privilégiumokat.
Az ilyen perfekcionista és elitista értékeket az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« egyáltalán nem kérdôjelezi meg, mint ahogyan más »átfogó vallási,
filozófiai, vagy erkölcsfilozófiai doktrína« értékeit sem.
Ugyanakkor, az »átfogó doktrínák pluralizmusának a ténye« miatt, e perfekcionista és
elitista értékek nem játszhatnak szerepet az »igazságosság politikai koncepciójában«; nem
lehet ügydöntô szerepük semmilyen »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdésben«; s nem kaphatnak prioritást az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
kérdésekkel«, és az »igazságosság politikai koncepciója« értékeivel és normáival szemben.
Miért? Azért, mert míg a társadalom különbözô csoportjaihoz tartozó polgároknak teljesen eltérô, egymással akár antagonisztikus, s egymást kölcsönösen kizáró viszonyban
lévô, ámde önmagában mégis megalapozottnak, és akár elfogadhatónak értékelhetô »átfogó jellegû nézeteik és meggyôzôdéseik« lehetnek arról, hogy mi is az, ami az ember életében fontos, mi az, ami olyan kimagasló érdemet és tökéletes teljesítményt jelent, amelyet
kiemelten, és privilegizáltan kell kezelni – addig léteznek olyan, a társadalom minden
egyes polgárának életét, életkörülményeit, és egész életútját meghatározó elsôdleges fontosságú alapszükségletek, amelyek kielégítése elsôdleges prioritást kell élvezzen ahhoz,
hogy minden egyes polgár, szabad emberhez méltó és virágzó emberi életet élhessen. Ez
utóbbi szükségletek tekintetében joggal elvárható a széles körû társadalmi konszenzus kialakulása, míg az a kérdés, hogy kinek a milyen átfogó nézetei szerint ki, milyen alapon
fontosabb, értékesebb, érdemesebb mint mások – s ezért ki szerint, kit, miért, és milyen
alapon kell másokkal szemben privilégiumokban és kivételezett bánásmódban részesíteni
– súlyosan megosztó, s súlyos »társadalmi konfliktusokat« generál. Ráadásul, az emberiség
ismert történelmében ezt a kérdést eddig, még egyszer sem sikerült stabilan és fenntarthatóan rendezni, ami miatt ez a kérdés számos háború, polgárháború, elnyomás, felkelés,
vérengzés és kegyetlenség forrása volt mindig is.
Természetes, hogy például a kiemelkedô tudományos, mûvészeti, kulturális és sportteljesítmények a legkülönbözôbb okok miatt elismerésre méltók; s az emberek többsége
ezt a legkülönbözôbb módokon el is ismeri, és ki is fejezi. Azonban itt – a »politika felségterületére« (4.§; 20.3.§) vonatkozó, és a »társadalom alapvetô struktúrájának« (9.§),
az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeknek«, és a »háttérigazságosság rendszerének« (9.5.§) a mûködését meghatározó és szabályozó »politikai
szintû igazságossági koncepció« esetében – úgy vetôdik fel a kérdés, hogy az ilyen dolgokat
szabad-e elsôdleges prioritásként kezelni, az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
problémákkal« kapcsolatos társadalmi kötelezettségekkel szemben, például a társadalom
erôforrásainak a felhasználásának prioritásaira vonatkozó közhatalmi döntések és közpolitikai programok kialakításakor. A rövid válasz az, hogy nem szabad. Nem arról van
szó, hogy egyáltalán ne lenne szabad különbözô, s alapvetôen szûk társadalmi rétegek
»átfogó jellegû« perfekcionista, illetve elitista értékeinek megfelelô dolgokat támogatni.
Azonban ezeknek az »átfogó jellegû« perfekcionista és elitista szempontoknak, soha nem
rendelhetôk alá az olyan, »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû problémák«, és
ezek igazságos, tehát tisztességes rendezése, amelyek a társadalom összes tagjának életét,
életkörülményeit, és »elsôdleges alapszükségleteit« érintik.
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Tovább konkretizálva: elfogadható-e az az, hogy miközben egy társadalom olyan
áron tudja az egyébként megkérdôjelezhetô makrogazdasági egyensúlyát és GDP-ben
mért mutatóit „rendben tartani”,
hogy eközben
– a társadalom közel negyven százaléka a szegénységi küszöb alá, vagy annak közelébe
kerül; tömegessé válik a gyermekkori szegénység, annak minden – az érintett gyermekek egész életére és életpályára (»life prospects«) negatívan kiható – súlyos következményes problémájával; s társadalmi méretû problémává növi ki magát a gyermekéhezés, és a hajléktalanság;
– az ország egészségügyi rendszere egyre alkalmatlanabbá válik arra, hogy a kor színvonalának megfelelô egészségügyi ellátást nyújtson a polgárai számára;
– az ország oktatási és felsôoktatási rendszere lényegében alkalmatlanná válik arra,
hogy minden egyes gyermek számára, társadalmi és családi jövedelmi, vagyoni helyzetétôl függetlenül biztosítsa, a születéskori képességei alapján reálisan és objektíven
elvárható életpálya esélyeit, és a társadalmi felemelkedés lehetôségét; és az oktatási
és felsôoktatási rendszere nem kiegyenlíti, hanem felerôsíti a születéskori egyenlôtlenségeket, a gyermekek várható életútjára vonatkozóan;
– a „legokosabb” válasz a társadalmi nyugdíjbiztosítás várható problémájának a megoldása helyett az, hogy a napi megélhetéshez is csak szûkösen elegendô jövedelmébôl
az öngondoskodás jegyében ki-ki oldja meg saját magának az idôskori nyugdíját; amirôl pontosan lehet tudni, hogy nem jelent megoldást (BARR és mtsai, 2008);
– társadalmi méretû problémává növi ki magát a lakhatási szegénység, és a fiatalok elfogadható színvonalú lakhatáshoz jutásának ellehetetlenülése, ami egyben súlyos hatással van a családalapítási döntéseikre;
– nincs »szabad emberhez méltó« megoldás a munkanélküliség, és a közfoglalkoztatás
problémáira;
– fiatalok tömegei külföldre távoznak egy jobb élet reményében;
– s ezek, az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi problémák« (»social determinants of health«) miatt elfogadhatatlan méretûvé nônek az egészségi állapot, és a várható élettartam elkerülhetô egyenlôtlenségei (6-12 év az egyes jövedelmi, vagyoni csoportok között), továbbá 5-8 évvel rövidebb a polgárok várható élettartama, és 5-8 évvel
több ebbôl, a várható betegségben töltött évek száma, mint az összehasonlítási alapul
szolgáló országokban (KOLLÁNYI és mtsai, 2016);
aközben
– a hatalom – az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) minden egyes polgár
számára történô »tisztességesen elegendô küszöbszint« feletti biztosítása helyett, és az
e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«
alkalmas mûködésfinanszírozása helyett – olyan presztízsberuházásokra, olyan kiemelt
sporteseményekre, és az élsportot szolgáló beruházásokra, és egyéb dolgokra fordítja
a társadalom, ilyen súlyos társadalmi áldozatvállalás és károk árán felhasználhatóvá
váló erôforrásait,
amelyek
– legfeljebb csak valamilyen, a társadalom egyes szûk csoportjai számára fontos, »átfogó
jellegû perfekcionista, elitista« érveléssel indokolhatók; s ugyanakkor közcélokkal, köz-
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érdekkel és társadalmi igazságossági és tisztességességi szempontokkal pedig egyáltalán nem, vagy csak igen közvetett, sokszorosan áttételes, absztrakt, és erôltetett
módon támaszthatók alá.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, alapértékei, alapelvei és
normái szerint a válasz erre a kérdésre az, hogy egy ilyen állapot, és a politikai, kormányzati cselekvések és nem cselekvések által meghatározott társadalmi, politikai
mûködés egyáltalán nem fogadható el, és éppen ezért a különbözô szûk rétegek által
vallott »átfogó jellegû« perfekcionista és elitista értékek, és szempontok soha nem kaphatnak prioritást a »politika felségterületén belül« a társadalom egészének a legalapvetôbb szükségleteit, életét és életpályáját érintô elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû problémák rendezésével szemben. (RAWLS, 2001.) Ez teljes mértékben
egybevág a mi leghatározottabb álláspontunkkal is. Egy igazságosan, tehát tisztességesen mûködô társadalomban, nem fordulhat elô az, hogy a fent felsorolt problémák
úgy megoldatlanok, hogy közben a hatalom, a politikusok és a kormányzat egyes szûk
érdekcsoportok átfogó jellegû elitista és perfekcionista értékrendjeinek, (és/vagy anyagi
érdekeinek) rendeli alá a társadalom összes polgárának, a tisztes társadalmi létezéshez
szükséges »elsôdleges alapszükségleteit«, és »szabad emberhez méltó« életkörülményeit
meghatározó »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«
mûködését, mûködés finanszírozását, illetôleg az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû problémák« megoldását.
Az »átfogó jellegû« perfekcionista és elitista értékeknek, és szempontoknak ez a kötelezôen alárendelt szerepe legalább a »lényegi alkotmányos kérdésekre«, és a »társadalmi
igazságosság alapvetô kérdéseire« kell, hogy vonatkozzék. Ez nem jelenti azt, hogy soha,
semmilyen körülmények között ne lehetne perfekcionista értékekre is hivatkozni egy-egy
közpolitikai javaslat indoklásakor. E gondolatmenet lényege, hogy a »lényegi alkotmányos
kérdéseket«, és a társadalmi igazságosság alapvetô kérdéseit illetô vitás kérdések rendezése
alapvetôen az igazságosság politikai koncepciójának nyilvánosan ismert közös értékei,
alapelvei és normái alapján kell történjen, továbbá e »lényegi alkotmányos kérdésekkel«,
és »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdésekkel« szemben a valamilyen
perfekcionista, illetve elitista szempontok soha nem kaphatnak prioritást.
Minden esetben legelôször az »elsôdleges társadalmi igazságossági problémákat«
kell megoldani. Ha már az összes ilyen problémát sikerült megnyugtatóan rendezni,
akkor ezt követôen a társadalom dönthet úgy, hogy további társadalmi erôforrásokat
áldoz olyan programokra, amelyek leginkább csak valamilyen átfogó perfekcionista, elitista értékrendre való hivatkozással támaszthatók alá. Ilyen perfekcionista projektek lehetnek például, nagyvolumenû sportlétesítmény beruházások, az élsport támogatása,
kiemelt nemzetközi sportesemények megrendezése, vagy ilyeneken való részvételre való
felkészülés; vagy nemzetközi kulturális eseményeken való megjelenés, vagy szimbolikus
értékeket hangsúlyozó lényegében presztízsberuházások. Ezek azonban nem tartoznak
sem a »lényegbeli alkotmányos kérdések«, sem az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû kérdések« közé; így az ilyen átfogó jellegû perfekcionista értékekre visszavezethetô ügyek prioritásban soha nem kerülhetnek az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû problémák« (például gyermekéhezés, egészségügyi ellátás, oktatás, nyugdíjrendszer és a hasonlók) problémáinak a megoldása elé.
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15.§ A POLITIKAI SZABADSÁGJOGOK TISZTESSÉGES ÉRTÉKE

Ismételten rögzíteni szeretnénk, hogy egy »szabad emberhez méltó demokráciában«,
illetve egy tisztességesen és igazságosan mûködô társadalomban soha nem történhet
az meg, hogy a fundamentális társadalmi igazságossági problémák úgy megoldatlanok,
hogy eközben ezek rendezése helyett, hatalmas volumenû társadalmi erôforrásokat vonnak el, és élnek fel az olyan sportberuházások, kiemelt sportesemények, és egyéb presztízsberuházások, amelyek legfeljebb valamilyen belterjes perfekcionista, és elitista rétegértékek és rétegérdekek alapján értelmezhetô csak.
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ôs egoizmus (csecsemôké) 515–517
ôszinteség 596
összefogás 72, 86, 211–214, 282, 396,
464, 501, 558, 561–563
ösztönzô hatások 37, 118, 120, 247,
315, 353, 440, 614, 616, 742
ösztönzôk 36, 37, 118, 120, 137, 237,
240, 247, 269, 294, 315, 353, 440,
443, 614, 616, 732, 742
ötféle káros növekedés, az 221, 222,
510
öt hatalmas gonosz, az (Beveridge)
407, 408, 415, 416, 642

P
Paine, Thomas 121, 189, 207, 266,
292, 295, 297–299, 576, 577, 610,
632, 661, 773
’parancsra tettem’ 732
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parazita, parazitizmus 248, 258, 557, 651
Pareto-hatékonyság 342-344
partially comprehensive doctrine
(lásd → átfogó doktrína, részlegesen)
patológiás kontraszelekció 519
pályaválasztás, (vagy ~i döntés) 178–
180, 357, 358, 367, 388, 389, 400
párhuzamos valóságok 495, 497
pártatlanság (impartiality) 332, 471,
472, 485, 522, 525, 533, 569, 599,
610, 647, 698
pártpénztárnok(ok) 736
pártpolitikai szint feletti kérdések 56,
156, 297–299, 305, 306, 325, 535
perfect competition 346, 353, 354,
529, 737 (lásd még → tökéletes piaci
verseny)
perfect rationality 349 (lásd → tökéletes racionalitás)
perfekcionista (szempontok, értékek) 146,
173, 502, 528, 529, 532, 746–752
perverz
~ hatalmi vágy 143
~ prioritások 187
Pescatori, Andrea (IMF) 233, 235, 774
(lásd még → Excelgate, ReinhartRogoff tétel)
pénzisten 41, 337 (lásd még → piacisten, piacvallás)
pénzközpontú vs. emberközpontú
157, 215
pénzsóvárság (lásd → kapzsiság)
piac
~ mindenhatósága 136, 231, 337,
365, 401, 508–510, 630, 665
~ szabályozása 92, 138, 249, 267,
349, 363–365, 397, 438
~ versus állam 136–139, 258, 338–
340, 345–356, 361–365, 408, 430,
437, 466, 665, 737
piaci
~ erôfölény 129, 315, 337, 349
~ fundamentalisták 136, 508–510
~ kudarcok és hibák (market
failures) 337–365, 434, 508, 509,
737
~ tranzakciók 61, 111, 120, 224,
338, 342, 347, 397
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~ verseny elôfeltételei (lásd →
tökéletes piaci verseny)
~ versenymechanizmusok 138,
243, 258, 321, 337–339, 342,
345–348, 355, 359–362, 397, 508,
737
piaci fundamentalizmus 122, 136,
138, 242, 338, 345, 346, 361, 365,
508–510
~ vs. etatista fundamentalizmus
138, 345, 361, 365
piacisten 122, 337, 508–511 (lásd még
→ pénzisten, piacvallás)
piacra lépés
~ korlátai 349, 350, 363
~ költségei 350
piacról való kivonulás költségei 350
piacvallás 122, 337, 508–510 (lásd még
→ pénzisten, piacisten)
Pickett, Kate 337, 379, 783 (lásd még
→ Richard Wilkinson)
Piketty, Thoms 326, 625, 735, 774
Pinochet, Augusto José Ramon
Ugarte 426–434, 510
piramis-ekvivalens 187
PISA-felmérés 36
’Pitchforks Are Coming’ 264, 265
Pittacos 117
Pizzigati, Sam 263, 774
Physicians for a National Health
Program (PNHP) 444, 449, 774
planned parenthood (tervezett gyermekvállalás) 421
plutokraták 264, 265
Pogge, Thomas 276, 479, 483, 774
polgárháború 84, 85, 135, 136, 196,
283, 309, 310, 497, 553, 644, 660,
671, 749
polgári
~ erények és értékek 85, 127, 168,
171, 207–209, 268, 371, 462, 590,
594–604, 716, 740 (lásd még →
kooperatív [együttmûködési]
erények, értékek)
~ humanizmus 717, 718
~ ideál 596–599
polgárok kollektív hatalma 56, 80,
117, 118, 152, 184–187, 199, 290,
370, 404, 463, 464, 490, 512, 556,
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568, 575–582, 585–587, 599, 604,
605, 657, 690, 722
polgárok mint szabad és egyenlô személyek 17, 80, 105, 125, 146–151,
168, 171–178, 181–184, 188, 192,
195, 207, 268–270, 290, 321, 334,
384, 393–395, 398–400, 415, 463,
464, 469, 472, 478, 481–485, 489,
493, 497, 504, 514, 538, 559, 566–
568, 572, 575–577, 581–584, 595,
604, 605, 608–613, 618–624, 633,
634, 638, 645, 648–650, 654–656,
670, 684, 693, 713–715, 738, 747–750
political economy (lásd → politikai
gazdaságtan)
Political Emotions: Why Love Matters for Justice? 57, 304, 393, 772
Political Liberalism (Rawls) 54, 64, 77,
78, 459, 466, 502, 775
Politics of Fear 70 (lásd még → félelem
politikája)
Politics of Poverty, The 23, 761
politika átmoralizálása vs. a morál átpolitizálása 23
politika felségterülete (the domain of
the political) 21, 51, 55, 56, 74, 79,
86, 87, 93, 96–103, 106, 117, 119,
124, 154, 170–176, 183, 185, 188,
190, 193, 195, 202–205, 212, 214,
267, 268, 271–273, 277, 459, 468,
483–494, 502, 505, 506, 512, 514,
531, 535, 545, 551, 552, 555, 558,
569, 575, 581, 586, 590, 592, 595,
622, 656, 711, 740, 747, 750
politikai
~ akaratérvényesítés 597–603,
660, 717
~ csalás 87, 291, 585, 596, 729
~ csaló 21, 44, 307
~ értékek és erények 53, 96–98,
127, 168, 171, 207–209, 288, 371,
483, 506, 537, 540, 543, 547, 581,
588–590, 594–603, 716, 718, 740
~ és morális jelentôségû érzelmek, érzések 57, 111, 136, 304,
317, 322, 370, 393, 397, 398, 413,
517, 748
~ folyamatokban való részvétel
150, 158, 222, 602, 645, 711, 712,
720, 721–731
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~, gazdasági hatalomkoncentráció
326, 334–340, 368, 397, 478, 611,
639, 640, 662, 663, 697, 715, 723,
733–735
~ gazdaságtan 58, 60, 74, 196, 197,
202, 215, 270, 430
~ hatalmi egyenlôtlenségek 326–
329, 335–340, 397, 414–416, 475,
478, 611, 615, 639, 640, 665, 666,
712, 719, 720, 736, 737
~ identitás 181–185
~ klikk 19, 700, 738
~ koncepció stabilitása (lásd →
stabilitási kritériumok)
~ kormányzás 43, 44, 296, 497,
545, 594–603, 651, 659–661, 703,
738, 739
~, közpolitikai kultúra 41, 43, 53,
77, 79, 82–84, 89, 91, 100–107,
146, 158, 171, 177, 195, 222, 297,
394, 413, 432, 462, 484, 487, 488,
493, 503, 504, 529, 537, 542, 559,
575, 672, 748
~ megvalósíthatóság (lásd → stabilitási kritériumok)
~ sikkasztás 578
~, társadalmi közösség 10, 175,
176, 206, 299, 314, 322, 532–536,
543, 578, 657
~, társadalmi párbeszéd 72, 82,
151, 199, 290, 490, 495, 497, 500,
501, 506, 520, 526, 532, 539, 551,
552, 657, 716, 733
~ termék 22, 69, 88, 478
~ valóságshow 727, 738
politika morális legitimációja 25, 27,
46, 48, 65, 78, 107, 108, 153, 158,
174, 186, 187, 191, 193, 196, 199,
264, 300, 322, 341, 396, 462–466,
501, 544, 551, 561–563, 567, 575–
587, 590–594, 597–605, 613, 651,
658–661, 685, 710, 723, 740
Popper, Karl 23, 772
populista, populizmus 235, 663
posztkommunista elit 66, 212, 213
potyautas (free rider) 121
’Poverty and Famines’ (Sen) 373
pozitív szabadságjogok 213, 214, 305,
460, 644, 661–665, 742
practical reason (gyakorlati ész) 515
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praktikus gondolkodású háttéremberek 159
predatory lending 248 (lásd még → ragadozó hitelezés)
Predmerszky Tibor 163
pre-existing conditions 420, 421, 436
preferencia (személyes) 89, 96, 122,
145, 321, 360, 387, 388, 399
prekariátus 665
preskriptív vs. deskriptív mód 91,
122, 123, 130, 134, 144, 150, 171,
201, 301, 343, 383, 590, 732
primary social goods (lásd → elsôdleges prioritású társadalmi javak)
primitív szégyen 57
principle of restricted utility 681, 682
Prinz, Jesse 145, 208, 774
priority of the right over the good,
the 121, 343, 485, 631, 649 (lásd még
→ jó mint helyes és tisztességes
abszolút prioritása a jó mint racionális felett)
procedural background justice 342,
397 (lásd még → procedurális háttérigazságosság)
procedurális
~ alkotmányellenesség (lásd →
alkotmányellenesség, eljárási)
~ (eljárási) igazságosság 28, 45,
46, 51, 78–80, 119, 127, 285, 300,
305, 312, 313, 320, 321, 325, 341,
342, 488, 522, 550, 583, 590,
595–598, 659, 660, 709, 720, 722,
724
~ érvényesség és érvénytelenség
300, 312, 313, 583, 597, 598, 659
~ háttérigazságosság 325, 327–
328, 341, 342, 345, 397, 639, 669
profit
~éhség 134–136
~maximálás 419, 428, 434, 441, 442,
450
~orientált 418–420, 423, 426, 432,
439, 442, 448, 452, 455, 698
progresszív adózás 20, 35, 39, 208,
237, 329, 627, 680, 691-697
propaganda 166, 209, 210, 244, 389,
423, 564, 585, 601, 603, 651, 670,
671, 733, 753
protekcionista 249, 333, 409
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Proudhon, Pierre-Joseph 465
proviso 621, 623, 628, 711–714, 740
pszichés tagadás (denial) 416
pszichopata, pszichopátia 260, 261
(lásd még → szociopata)
public accountability (lásd → elszámoltathatóság)
public choice theory 360, 361, 737
public finance (közfinanszírozás) 363–
365
public goods (lásd → közjavak)
public justification (lásd → nyilvános
indokolás)
public policy 338, 697 (lásd még →
szakpolitikai programok)
public production 363–365
public reason (közügyekben folytatott
közcélú nyilvános érvelés) 78–80, 106,
126, 127, 189, 199, 285, 300, 313,
341, 462, 488, 491, 533, 550, 562,
567, 583, 585, 587, 590, 591, 595–
598, 660, 685, 686
publicity criterion (lásd → nyilvánossági kritériumok)
‘Punishing the Poor for the Mistakes
of the Rich’ (Donaghe) 263
pure procedural justice (lásd → tiszta
procedurális igazságosság)
pure reason (a tiszta ész) 515
PX Informatikai és Humán Kockázatokat Kezelô Intézet 163
Puzsér Róbert 602

Q
Quadagno, Jill 451, 456, 775
Quality of Life (lásd → életminôség)
QALY (vagy Quality Adjusted Life Years)
226
Quiggin, John 40, 178, 236, 246, 354,
625, 666, 775
Quigley, William 374, 672, 775

R
rabszolga 149, 169, 327, 328, 478, 553,
554, 591, 639, 658, 669
rabszolgamunka 149, 328
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rabszolgaság 171, 309, 310, 522, 535,
553, 554, 591, 598, 644
~eltörlése 309, 553, 554, 591, 644
rabszolgatartó 195, 308, 591
racionális
~ döntések 122, 123, 127, 165,
346–348, 355–360, 439, 441, 471,
482, 525, 528–530, 616, 648–650,
731, 732
~ döntéshozatal 355–360, 471,
528, 616, 648
~ egoista 111, 122, 151, 169, 176,
313, 314, 347–349, 356, 359, 530,
616, 651, 654 (lásd még → homo
economicus)
~ intuíció 467, 468, 486, 487, 502,
503, 530
~ önrendelkezés képessége 120,
144, 152, 168
~ preferencia 122, 321, 360, 388,
399
~ tervezés 355–360, 528–530
racionalitás korlátai 345–365, 439
ragadozó hitelezés 248 (lásd még →
predatory lending)
Rahm, Emanuel 243
rational advantage 108, 109, 120, 394
(lásd → észszerû elôny)
rational comprehensive planning 356,
528 (lásd még → racionális tervezés)
Rawls, John 17, 25, 51–59, 64, 73–79,
83, 84, 93, 98–103, 106, 119, 122,
123, 136, 159, 165, 179, 195, 204–
209, 268, 273–276, 281, 282, 291,
304, 325, 329–340, 345, 375, 393,
459–462, 465–469, 472–481, 488,
498, 502, 507, 515, 528, 530, 542,
566–572, 575, 580, 594, 604, 607,
616, 618, 621–623, 631–633, 640,
644–647, 669, 679, 705, 709, 714,
717, 744, 775
Reagan, Ronald 65, 242
realisztikus utópia 83, 88–90, 200–
202, 301, 305, 393, 530–532, 560,
579, 648
realizált képességek és tehetség 168,
390–392, 410, 473
reasonable 97, 114, 121–124, 182, 285,
343, 482, 485, 524, 525, 594, 624,
631 (lásd még → jó mint helyes)
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~ comprehensive doctrines 97,
105, 203, 459, 468, 498, 504, 537
(lásd még → mérsékelt átfogó
doktrínák)
~ disagreement 285, 491, 541, 547,
548, 551, 552, 556, 699, 724, 740,
762 (lásd még → méltánylandó
véleménykülönbség ténye)
~ pluralism 97, 105, 203, 459, 468,
498, 504, 537 (lásd még → mél
tánylandó pluralizmus ténye)
reasons of reasons 84, 380–382, 483,
551 (lásd még → okok okai)
reális
~ életterv 387, 399, 641, 706, 714,
743
~ remény 88, 301, 305, 396, 560,
561, 557, 562, 563, 592, 648, 710
reálisan várható életpálya (lásd →
életpálya kilátások)
reciprocitás (viszonosság) elve 51, 57,
78–81, 85, 93, 97–99, 108–110, 114–
121, 125, 126, 133, 137, 140–143,
146–149, 169–171, 177, 181, 183,
186–193, 204, 205, 274, 317, 321,
322, 377, 386, 400, 418, 463–465,
468–475, 501, 508, 518, 538–540,
552, 555, 583, 595–597, 615–625,
651, 665, 679–682, 703–707, 730,
747
reflektív equilibrium 489, 490, 498,
504, 505, 513, 514, 524–533, 553,
559, 560, 647
reformáció 84, 99
reformdüh 50,
reformkor 395
reformok 21, 28, 46, 48–50, 158, 338–
340, 412, 421–431, 433, 439, 443,
448, 450, 509, 510, 550, 720
egészségügyi ~ 48–50, 158, 421,
422, 426–433, 439, 443, 448, 450,
510, 550
nyugdíj ~ 158, 167, 339, 550, 750
oktatási, felsôoktatási ~ 158, 412,
550
reformok morális legitimitása 46, 509,
510
regresszív adó(rendszer) 238, 249,
694–696
Reinhardt, Uwe 439, 776
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Reinhart, Carmen, 233–234
Reinhart–Rogoff-tétel 233–236, 765,
776 (lásd még → Excelgate)
relatív szegénység 31, 32, 59, 213, 381,
688
relatív társadalmi hátrány 31, 33, 36
remény 14, 18, 24, 51, 88, 90, 96, 176,
252, 290, 301, 305, 368, 387, 396,
408, 422, 458, 463, 499, 538, 557,
560–564, 592, 613, 636, 637, 640,
648, 710, 724, 750
reménytelenség 39, 70, 71, 131,
211–213, 282, 387, 407, 562–564,
613, 732, 736
rent (lásd → meg nem szolgált jövedelem, járadék)
rent-seeking 248, 249, 263, 371, 425,
695, 733, 738 (lásd még → járadékhajhászat)
republikánus 335, 538, 716–718
klasszikus ~ 716–718
polgári ~ 716–718
reziduális (disztributív) igazságossági problémák 79, 610, 629,
669
részrehajlásmentes 123, 471, 479, 485,
525
részvétel a politikai folyamatokban
150, 158, 222, 602, 645, 711, 712,
720, 721–731
right & reasonable vs. good &
rational 114, 121, 123, 182, 343,
485, 631 (lásd még → jó mint helyes és tisztességes vs. jó mint racionális)
risk aversion (lásd → kockázatkerülés)
risk rating (lásd → kockázatok szerint
differenciált díjszabás)
Robin, Corey 72, 776
robotizáció 168, 689
robusztussági elemzés 357–359, 408,
776
Rogoff, Kenneth 233–236
Romer, Paul 355, 776
Roosevelt, Franklin Delano 60, 73,
129, 150, 159, 192, 251, 252, 256,
295, 339, 415, 644, 663–665
rope learning (magolás, magoltatás) 517
Rosenhead, Jonathan 356–359, 389,
400, 528, 529, 549–552, 766, 777
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rootless growth- (lásd → gyökértelen
növekedés)
rossz (személy) 140–145
rossz okok miatti
~ megegyezés 214, 562
~ stabilitás 136, 212, 214, 460, 466,
541, 552, 562, 651
Rousseau, Jean Jacques 107, 110,
330, 463–468, 516, 517, 576, 577,
610, 632, 661, 777
Ruger, Jennifer Prah 378, 384, 434,
777
ruthless growth- (lásd → könyörtelen
növekedés)

S
saját javunk, céljaink és érdekeink
saját magunk számára való meghatározásának a képessége (capacity
for our own conception of the good) 47,
120, 124–126, 140, 141, 144, 152,
167–169, 172, 177–179, 389–391,
399, 402, 482–485, 489, 514, 515,
648–655, 700
saját zsebbôl fizetendô tételek (out of
pocket payments) 440, 441, 446, 447
sajtószabadság 564, 595, 612, 619,
659, 714–717, 731, 732, 738
Sandel, Michael 83, 483, 777
Sanders, Bernie 25, 38, 66, 70, 71,
114, 196, 209, 236, 242, 247, 264,
353, 422, 423, 436, 443–449, 452–
454, 625, 666, 777, 781
Sarkozy-jelentés 217, 225 (lásd még →
Mismeasuring Our Life)
Sarkozy, Nicolas 217, 225
Scanlon, Thomas 465, 778
Schrecker, Ted 29, 40, 63, 240, 241,
245, 299, 382, 383, 403, 625, 778
Schui, Florian 23, 240, 244, 625, 666,
778
sebezhetôség, sebezhetetlenség 33,
162, 164, 320, 323, 416
Second Bill of Rights 60, 159, 192,
415, 588, 644, 661–665,
second opinion 349
Second Treatise on Civil Government
465, 477, 657, 770
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securitization (értékpapírosítás) 248
segély, segélyezés 26, 33, 187–194,
251, 264, 626, 684, 687, 695, 696
segítségre szorulók démonizálása 128
self-respect 690 (lásd még → önbecsülés társadalmi alapfeltételei, alapjai)
Sen, Amartya 17, 27, 54–56, 59, 73,
89, 93, 106, 149, 190, 212–214, 217,
221, 303, 361, 372–374, 381, 387–
391, 398, 399, 516, 574, 631, 640,
653, 661, 672, 709, 714, 778
Seneca, Lucius Anneus 117, 602,
778
Senge, Peter 316, 356, 778
Sextus a Pitagoreus 117
Sexually Transmitted Diseases
(STD’s) 421
sérthetetlenség (személyi méltóságé,
jogé) 17, 269, 566, 624, 715
~ érzete (vagy ~hamis érzete) 162,
323, 416,
Shareholder Value Myth, The 193,
780
shareholders’ value maximization
193, 434,
Shklar, Judit 372, 779
shrinking behavior 197
Sidgwick, Henry 529, 779
Simon, Herbert 356, 439, 779
single payer health care (monopsony)
433, 436, 444, 448–452
skandináv országok 13, 144, 145, 160,
304, 329, 617, 673, 685
Skidelsky, Robert, Lord 239, 240, 625,
779
Smith, Adam 57, 112, 113, 116, 129,
130, 136, 137, 148, 255, 529, 610,
632, 753, 779
social bases of self-respect 690 (lásd még
→ önbecsülés társadalmi alapjai)
social calculus (lásd → szociális kalkulus)
Social Contract, The (Rousseau) 110,
463, 465, 758, 777
social determinants of health (lásd →
egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk)
social disadvantage (lásd → társadalmi hátrány)
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social & economic inequalities 386,
621, 737 (lásd még → társadalmi,
gazdasági egyenlôtlenségek)
social & economic justice 158, 214,
588, 621, 644 (lásd még → társadalmi-gazdasági igazságosság)
~ economic & environmental
justice 214, 588, 665 (lásd még →
társadalmi-gazdasági, környezeti igazságosság)
society as a social union of social
unions 176
Sovereign (Hobbes) 135, 460, 466
stabilitás 25, 43, 48, 49, 54–58, 68, 74,
77–79, 84, 88, 100, 105, 106, 136,
156–159, 202–207, 287, 288, 297–
299, 306, 322, 325, 396, 459, 460,
466, 467, 475, 483–487, 490, 497–
507, 526, 527, 537–541, 551–560,
589, 590, 630, 646–651, 656, 701,
704, 710, 724, 725, 742–748
stabilitási kritériumok 25, 48, 49, 54–
57, 79, 84, 101, 106, 136, 156, 157,
202, 287, 297, 299, 306, 325, 460, 466,
475, 487, 497, 499, 503, 504, 507,
526, 534, 560, 589, 630, 648, 651,
656, 701, 710, 724, 742, 747, 748
stability for the right reasons (lásd→
jó okok miatti stabilitás)
~ for the wrong reasons (lásd →
rossz okok miatti stabilitás)
state capture 402, 690, 700, 735 (lásd
még → állam foglyul ejtése)
status quo 65, 70, 71, 88, 89, 301, 315,
346, 359, 377, 387, 393, 472, 561,
617, 727, 728
státusz-szindróma 33, 34, 763
Stiglitz, Joseph Eugene 37, 216–219,
225, 232, 236–239, 242–249, 304,
326, 338, 347–353, 362, 429, 439,
625, 666, 737, 780
stigma, stigmatizáció 33, 57, 412, 687,
690
strains of commitment(s) 203, 475,
740–746
stratégiai szavazat 727
stressz 381
stréberkedés 519
Structural Adjustment Programs
(SAPs) 430, 509
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strukturálatlan problémák 528–530
strukturált problémák 359, 528
Stockholm-szindróma 90
Stout, Lynn 145, 193, 208, 209, 582,
780
struktúra átalakítási reformok 430,
509
stupiditás 132
Subjection of Women, The (Mill, J.S.)
270, 516, 771
súlyozás (relatív fontosság) 85, 196, 217,
234, 235, 285, 286, 549, 570, 717
Summa Contra Gentiles 603, 777
Sunstein, Cass Robert 47, 150, 159,
192, 213, 311, 327, 359, 414–416,
554, 780
supply-side economics 60, 234–247,
354, 625, 666 (lásd még → leszivárgási-elmélet, Economics of the 1%)

Sz
szabad emberhez méltó demokrácia
55, 67, 77, 84, 87, 88, 92, 105, 129,
133, 145, 147, 148, 158, 164, 173,
183, 184, 195, 200–209, 212, 213,
217, 221, 231, 232, 284, 285, 291–
294, 297, 328, 335, 339, 342, 344,
369, 395–400, 409, 411, 415, 416,
462, 478, 487, 489, 491–499, 511,
512, 518, 538, 540–547, 556–558,
563, 564, 568, 570, 572, 576, 580–
584, 591–595, 598, 599, 602, 604,
606, 613, 632, 702–708, 711, 715,
716, 719, 720, 723–726, 752
szabad emberhez nem méltó rezsim
71, 145, 147, 173, 183, 201, 207,
210, 292–295, 394–400, 409, 414,
470, 493–497, 500, 501, 511, 513,
519, 543, 545, 556, 563, 564, 584,
593, 599, 603, 604, 613, 637, 638,
649, 650, 659, 671, 690, 702
szabad és biztonságos helyváltoztatáshoz való jog 270, 280
szabadság – egyenlôség – testvériség
175, 308, 461
szabadság év (lásd → annus jubilei)
szabad vallásgyakorlás 84, 100, 204,
269, 310, 499, 619, 620, 622, 661,
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664, 740, 744 (lásd még → vallásszabadság)
szabályozatlan piac 339–341, 346,
354, 364, 397
szabályozott piac 138, 321, 339, 342–
347, 364, 397, 466
szakbarbár 180, 323
Szakonyi Péter 242, 253, 662, 781
szakpolitika 12, 14, 27, 41–49, 56, 95,
126, 132, 153–155, 280–282, 285,
300, 306, 322, 338, 370, 484, 533,
550, 581, 589, 599–602, 643, 652–
656, 675–693, 697–707, 712, 719,
722, 736, 741, 745
szakpolitikai programok 132, 280,
300, 599, 655, 697, 712
szakszervezet 71, 261, 268
szánalom 127, 192, 317, 322, 370, 398
származás szerinti társadalmi környezet 95, 385, 386, 389, 392, 398,
406, 409–412, 515, 516, 634, 643,
687, 750
szegény családba született tehetséges
gyermek 94, 95, 406, 409, 411, 614,
706
szegények 29, 30, 33, 39, 58, 61, 63, 118,
222, 234, 237, 238, 242, 245–247,
258, 263, 424, 437, 445, 482, 510,
680, 694–696, 706 (lásd még → legkevésbé kedvezô helyzetû csoport)
szegények elszegényítése 39, 118,
222, 234, 238, 242, 246, 247, 263,
694–696
szegényellátás vs. gazdag ellátás 33,
427, 428, 437, 445
szegénység
gyermekkori ~ 25, 31, 32, 70, 252,
329, 374, 517, 518, 522, 640, 750
lakhatási ~ 26, 30, 256, 643, 687,
688, 750
relatív ~ 31, 32, 59, 213, 381, 688
szekta 103, 174, 175, 181, 496, 497, 612
szellemi polgárháborús helyzet 310,
497, 660
szélsôséges 57, 81, 97, 122, 133, 138,
146–149, 169, 171, 204–205, 395,
427, 461, 504, 509, 524, 537–540,
544, 556, 581, 601, 609, 624, 705
(lásd még → aszimmetrikus viszonyokra törekvés)
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szélsôséges doktrínák 97, 122, 148,
149, 204, 205, 301, 427, 461, 504,
53–540, 544, 581
~ szélsôséges hívei 204, 205, 504,
539–540, 544
szemeteskosár kultúrája 41
személyek tárgyiasítása vs. dolgok
megszemélyesítése 400, 401, 511
személyes tulajdon 92, 97, 121, 142,
159, 185, 187, 267, 302, 334, 445,
464, 622–625, 645, 654, 734
személyétôl elidegeníthetetlen jogok
(lásd → elidegeníthetetlen jog)
személy iránti vs. ügyek iránti alázat
és lojalitás 519, 593, 600, 601
személlyé átlényegülô gazdaság és
munkaerôpiac 399–401, 511, 624,
637
Szent Ágoston 602, 603, 755
Szent-Györgyi Albert 411, 413
Szent Pál 182
Szent Tamás, Aquinói 602, 603, 774
szerencse (luck) 58, 128, 162–165,
258–260, 264, 324, 326, 332, 336,
366–371, 384–387, 391, 402–405,
413–416, 422, 423, 476, 574, 605,
692
szerencsétlenség 224, 385, 386, 413,
445, 743 (lásd még → balszerencse)
szereptévesztés 139, 361
szeretet 16, 141, 153, 175, 282, 517, 521
szerzôdések betartásának kikényszerítése (law enforcement) 99, 159, 331,
353
szerzôdések és szerzôdéskötés szabadsága 97, 309, 331, 336–340, 623,
625, 654
szégyen 26, 32, 57, 58, 65, 66, 137,
141, 206, 251, 255, 263, 398, 429,
669, 676, 686–690, 748
szégyenletes 62, 230, 251, 255, 429,
669
szégyenmentes élet
~ hez való alapvetô jog 19, 148,
163, 493, 681
~ társadalmi alapjai (lásd → önbe
csülés társadalmi alapfeltételei,
alapjai)
szimbolikus
~ családi értékek 24
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~ nemzeti értékek 24, 58
~ ügyek 58, 727, 728, 751
szimfonikus nagyzenekar 113
szimmetrikus viszonyok 123, 133,
143, 169, 204, 469–473, 476, 479–
481, 485, 519, 533, 538, 619, 623,
705 (lásd még → mérsékelt)
~ viszonyok kötelezettsége 133,
204, 471, 481, 538, 705 (lásd még
→ reciprocitás elv)
szisztémás hatások, problémák 153,
166, 416, 690
szociális
~ darwinizmus 315, 379, 703, 706
~ elitizmus 706
~ ellátás 33, 39, 69, 139, 162, 239,
264, 643, 675, 686
~ érzékenység 27, 145, 316, 427, 516
~ és egzisztenciális biztonság 26–
28, 35, 38–43, 48–50, 56, 59, 61,
66, 68, 92, 127, 145, 157–160,
163–166, 185, 187, 190, 193, 200,
207–216, 231, 232, 239–241, 244,
245, 252, 262, 263, 282, 298, 326,
414–418, 426, 428, 434, 436, 451,
452, 456, 474, 535, 551, 552, 555,
560, 577, 588, 589, 615, 627, 630,
642, 643, 663–665, 669, 670, 675,
676, 679, 684, 686, 687, 690, 711,
712, 743
~ kalkulus 17, 157, 298, 299, 306,
325, 566
~ piacgazdaság 18, 342, 345, 397,
429, 466, 715
~ rászorultság mérés 626, 687
~ segélyezés 23, 33, 251, 264, 687
(lásd még → segélyezés)
~ távolságok 208
szociális gradiens 30, 34–37, 236, 358,
374, 383, 388, 389, 403, 407, 417,
688, 693
~ konkavitása 35
~ szerinti kontraszelekció 389
szociopata 22, 137, 138, 260, 261, 314,
517
szólásszabadság 92, 499, 510, 540,
564, 572, 595, 608, 612, 619–622,
645, 659, 664, 714, 715
szolgalelkû, szolgai, szervilis 294, 593
(lásd még → illiberális)
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szolidaritás elv 20, 50, 57, 145, 155, 160,
161, 167, 190, 290, 296, 407, 695
szolidaritásérzés 22, 57, 145, 157, 190,
209, 695,
szorongás 26, 142, 519, 528, 529, 532
sztereotípiák 609
szüfrazsett-mozgalmak 100
szükség (want) (lásd → nélkülözés)
szükséglet alapú ellátás és hozzáférés
(egészségügyi) 45, 153, 156, 160, 278,
279, 432, 435, 438, 454, 677, 680,
691, 692, 745
születési elôjog 149, 173, 183, 705
születéskori képességek és tehetség
(lásd → természetes képességek)
szûklátókörû, korlátolt, kicsinyes 33,
293–295, 323 (lásd még → illiberális)
szûkmarkú, kicsinyes, fukar 23, 293–
295 (lásd még → illiberális)

T
Tagore, Rabindranath 516, 517, 781
Tamil Sangam 116
tanulmányi eredmények 147, 268,
323, 388, 389, 407
Tao Te Ching 116
tartalmi igazságosság 28, 45, 46, 54,
80, 285, 313, 486, 550, 567, 595,
709, 720, 724
tartozás valakihez (vagy valahova) 147,
275, 341, 366, 376, 389, 410
Tasini, Jonathan 443, 444, 448, 781
társadalmi
~ béke 54–56, 84, 85, 101, 105,
135, 136, 205, 206, 272, 483, 486,
487, 503, 507, 536, 538, 540, 555,
701
~ bizalom 52, 127, 128, 144, 190,
206, 207, 209, 213, 299, 327, 395,
428, 486, 490, 497, 536, 660, 695
~ biztonság (lásd → szociális és
egzisztenciális biztonság)
társadalmi biztosítások (baleset, egészség, rokkantság, munkanélküliség, nyugdíj) 26, 35, 38, 39, 44, 48, 92, 153,
156,159–162, 187, 192, 252, 263,
324, 362, 370, 414, 416, 474, 627,
630, 642, 675, 688–690
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társadalmi célok 45–48, 64, 73, 80,
137, 148, 157, 184, 186, 193, 202,
209, 215–219, 290, 305, 334, 419,
420, 423, 426, 432–437, 442, 449–
451, 455–458, 577, 592, 745
társadalmi egészségbiztosítás 26, 35,
38, 39, 44, 48, 92, 126, 153, 156–
162, 187, 192, 238, 252, 263, 271,
324, 362, 363, 370, 414, 416, 420,
447, 451, 474, 619, 627, 630, 642,
675, 688–690
~ kultúrája (vagy ~ szakmai kultúrája) 429
~ rendszer privatizációja 13, 352,
426–431, 433, 434, 450
társadalmi egyesülések egyesülése
(social union of social unions) 176
társadalmi egység 54, 86–88, 98, 100,
105, 175, 176, 203, 205, 468, 486,
487, 503, 507, 531, 535, 536, 543,
544
társadalmi együttmûködés
~ közösen létrehozott hasznai 92,
95, 106, 113, 118, 145, 167, 220,
249, 263, 267, 290, 318, 622, 628,
671, 679, 705, 708, 721, 741, 743,
748
~ közös terhei 51, 68, 92, 101, 110,
118, 139, 145, 220, 238, 249, 263,
267, 290, 318–321, 491, 493, 496,
610, 622, 628, 633, 665, 671, 693,
708, 740, 741, 746
társadalmi esélyteremtés és intézményei 38, 46, 48, 61, 126, 163, 164,
185, 189, 194, 197, 208, 262, 263,
267, 324, 337, 339, 388, 392, 403–
410, 635, 641, 642, 675, 676, 684,
685, 712
társadalmi fejlôdési folyamat 305,
311, 560, 561, 702
társadalmi felemelkedés 25, 163, 388,
390, 392, 409–413, 613, 614, 636–
641, 670, 677, 687, 706, 750
~ megakadályozása 409
társadalmi folyamat-szemléletû
társadalmi szerzôdéselmélet 106,
330, 331, 341, 345, 459, 462, 466–
479
társadalmi-gazdasági egyenlôtlenségek 26, 29–40, 51, 60–65, 69, 70, 82,
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95, 103, 106, 118–120, 127–133,
137, 144, 160, 200, 209, 216, 217,
220, 223, 233, 235, 242–260, 265,
268, 277, 315, 318, 325–329, 333,
335, 362, 368–371, 374–393, 397,
403, 407–411, 415, 428, 429, 460,
461, 472, 475, 478, 479, 509, 517,
518, 544, 572, 574, 575, 604–616,
618, 621, 622, 626, 628, 632–642,
663–669, 672–679, 688, 693, 705,
719–721, 731, 734–738, 741, 743,
745, 750 (lásd még → social & economic inequalities)
~ igazságosság 158, 214, 588, 644,
663, 665 (lásd még → social &
economic justice)
~, környezeti igazságosság 214,
588, 665 (lásd még → social,
economic & environmental
justice)
társadalmi létezéshez szükséges minimum 79, 139, 632, 680–683, 687,
691, 706, 743
társadalmi határhaszon 745
társadalmi határköltség 745
társadalmi hatékonyság 179, 225, 229,
230, 342–344, 363, 367, 387, 389,
392, 409, 636, 640, 672, 737
társadalmi hátrány (social disadvantage)
13, 24, 27, 31–36, 58, 85, 94–96,
131–133, 150, 206, 223, 252, 268–
271, 323, 324, 372, 373, 378, 379,
386–389, 406, 411, 472, 473, 606,
608, 636, 639, 687, 695, 737, 745
társadalmi hierarchia 93, 96, 107, 147,
258, 381, 389, 407, 465, 688, 693
társadalmi jólét 13, 17, 18, 25, 26, 30,
35, 39, 61, 73, 111–113, 119, 135,
148, 157–160, 184, 193, 196, 215–
219, 223, 260, 299, 304, 375, 383,
407, 415, 473, 499, 566, 617, 630,
631, 642, 666, 671, 673, 681, 696,
705, 710, 742, 746
társadalmi jövôkép 27, 47, 48, 56, 68,
301, 305, 393, 394, 710
társadalmi katasztrófák (lásd → emberi és társadalmi katasztrófák)
társadalmi károk 43, 65, 69, 130, 132,
178, 182, 189, 204, 215, 230, 236,
239, 240, 303, 360, 361, 365, 389–

825
396, 404, 428, 433, 457, 496, 500,
509, 552, 562, 563, 587, 593, 613,
637, 638, 750
társadalmi kockázatkezelés (közcélú)
163, 185, 193, 382, 405, 414–436,
442–444, 450–457, 549, 684, 687–
689, 693
társadalmi kockázatkezelés vs. üzleti
célú egészségi kockázatkezelés 193,
194, 418–436, 442–444, 450–457, 549
társadalmi kockázatközösség 428,
433, 438, 455
társadalmi konfliktus 77, 82–85, 98,
99, 170, 199, 209–211, 275, 299,
308–310, 371, 395, 495, 496, 501–
504, 525, 540–544, 551–553, 567,
570, 571, 590–592, 643–646, 660,
740, 746–749
társadalmilag koordinált tevékenység
108
társadalmi környezet 61, 75, 95, 366,
385, 386, 389, 392, 406, 409–412,
515, 516, 687, 750
társadalmi kötelezettségek terhei
(lásd → strains of commitments)
társadalmi létezéshez szükséges szociális minimum 79, 139, 632, 680–
683, 687, 691, 706, 743
társadalmi megosztottság 52, 71, 77,
83, 85, 87, 98, 99, 105, 128, 170, 203,
204, 209, 283, 310, 371, 395, 396,
495, 500–504, 524, 544, 551, 582,
590–593, 644, 660, 728, 746–748
társadalmi mobilitás 96, 131, 132, 163,
357, 358, 369, 370, 388, 389, 406–
413, 637, 687, 706
társadalmi munkamegosztás 111, 112,
321, 341–344, 718
társadalmi nyugdíjbiztosítás 26, 35,
38, 39, 44, 48, 92, 126, 153–162,
165–167, 187, 192, 238, 252, 263,
271, 324, 339, 362, 363, 370, 414,
416, 451, 474, 619, 627, 630, 642,
675, 688–690, 750
társadalmi-politikai konfliktusok zónája 614
társadalmi-politikai párbeszéd 72, 82,
151, 199, 290, 490, 495, 497, 500,
501, 506, 520, 526, 532, 539, 551,
552, 657, 716, 733
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társadalmi ranglétra 30, 34, 35, 96,
317, 323, 358, 376, 381, 407, 688
(lásd még → szociális gradiens)
társadalmi szerzôdés 25, 48–50, 57–
59, 68, 74, 106, 107, 110, 123, 152,
187, 258, 289, 290, 311, 318, 329–
347, 451, 459–472, 475–482, 485–
489, 521, 530, 533, 541, 559, 569,
576–578, 613–615, 647, 684, 685,
693, 704, 707, 774
társadalmi szerzôdés, A (Rousseau)
110, 463, 465, 756, 777
társadalmi szerzôdéselméletek 25,
106, 107, 330–345, 459–469, 467–
479, 577, 758
historikus, történelmi
folyamatszemléletû ~ 330, 331,
333, 337, 340–345, 466–469, 479
nonhistorikus társadalmi
folyamatszemléletû ~ 106, 330,
331, 341, 345, 459, 462, 466–479
társadalmi szintû morális kötelezettségek 36, 54, 59, 63, 78, 83, 121,
139, 140, 145, 152–159, 186–193,
231, 259, 273, 274, 321, 322, 368–
370, 377–382, 405, 442, 516, 544,
684, 685, 693, 740, 746
társadalmi szintû vs. egyéni egészségi
kockázatok 26, 29, 382–384, 418,
421, 435, 456, 693
társadalmi szolidaritás 20, 50, 57, 145,
155, 160, 161, 167, 190, 290, 296,
407, 695
társadalmi termelés 9, 39, 118, 119,
192, 216, 222, 240, 267, 343, 344,
475, 588, 614, 689, 707, 742, 743
társadalmi tôke 127–129, 144, 207–
210, 225, 299, 304, 315, 428, 502
társadalmi versenyképesség (lásd →
versenyképesség, társadalmi~)
társadalmi veszélyesség 21, 64, 89, 92,
98, 131–133, 136, 142, 143, 150,
175, 196, 204, 210, 222, 225, 226,
235, 259, 335, 407, 497, 563, 578,
593, 624, 639, 666, 707, 731, 734, 735
társadalom alapvetô struktúrája 79,
80, 85, 91–93, 95, 98–105, 118, 119,
126, 133, 145, 170, 183–192, 198,
200, 208, 266–268, 272–280, 285,
286, 289, 297–300, 305, 306, 318–
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324, 328, 329, 335–344, 366, 369,
378, 384–386, 390–398, 403, 462,
470–473, 476–485, 489, 492–494,
498, 502, 506, 511, 514, 518, 531,
534–537, 540, 544–546, 551, 557,
559, 569, 573–575, 580, 586, 592,
595, 608, 612, 622, 626, 640, 650–
656, 667, 668, 675, 676, 680, 683–
691, 698, 701, 749
társadalom elöregedése 166, 167
társadalom kettészakítása 428
társadalom megrontása 208, 407, 415,
642, 735
társadalom mérnökösködés 197
társadalom politikai közössége 10,
175, 176, 206, 299, 314, 322, 532–
536, 543, 578, 657
társadalom tudati átformálása 401
társadalom-átszervezési kísérlet 238,
243–246, 427
társulás szabadsága 86, 102, 175, 269,
280, 573, 620, 645, 652, 653, 656,
724
technokrata, technokratikus 196, 236,
263, 507, 510
technológiai fejlôdés 167, 180, 192,
257, 286, 299, 310, 549, 630, 662,
689, 702, 748
tehetség
~ elpazarlása (vagy ~ eltékozlása)
367, 369, 387, 389, 392, 409, 635,
636, 640, 641, 737
felismert és nem támogatott ~
367, 387, 392, 406, 641
felismert és támogatott ~ 367, 387,
392, 406, 641
fel nem ismert ~367, 387, 392, 406,
641
tehetsége, képességei alapján reális
ambíciók és életterv 387, 398–400,
678, 706, 714, 743
tehetségek intézményes felkutatása
574, 634, 638, 640–642, 652, 685–
687, 706, 737
tehetséggondozás 185, 367, 388, 398,
412, 574, 627, 634–636, 640–643,
652, 678, 684–686, 691, 719, 737
tehetségvédelem 412
tekintélytiszteleten alapuló erkölcsösség (moralitás) 10, 515, 516
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teljes egyenlôség 118–120, 123, 290,
330, 335, 465, 470, 471, 474, 485,
614–616, 705, 721, 742–746
teljes körû normál funkcionálóképesség 27, 32, 37, 38, 45–50, 126, 151–
156, 159, 163, 172, 185, 190–195,
208, 212, 239, 245, 251, 270, 274,
284, 324, 337, 369, 384–387, 390,
392, 397, 405, 413, 417, 418, 442,
467, 475, 481, 485, 611, 615, 627,
632, 642, 648–654, 679–689, 695,
710, 743–747
termelékenység 128, 129, 327, 362, 478
termelôeszközök magántulajdona
267, 302, 623–625, 654, 734
természetbeni juttatások 189, 419, 687
természet rendje szerint 107, 146,
315, 467, 468, 486
természetes képességek és tehetség
46, 126, 148, 181, 260, 268, 324,
366, 369, 378, 385–387, 390, 399,
405–407, 410, 473–475, 481, 511,
574, 634, 635, 641, 652, 685
természeti
állapot 110, 266, 330, 331, 463, 479
~ csapások 36, 60, 372–374, 617,
672
~ katasztrófák 209, 225, 372–374,
672
~ kincsek 61, 75, 207, 216, 222,
225, 228, 276, 295, 510, 610
~ környezet 61, 75, 225, 276, 385,
386
~ törvények 36, 95, 133, 160, 209,
277, 315, 374, 467, 486, 617
természetjog 467, 468, 486, 487
természettudomány(os) 36, 61, 323,
347, 357, 514, 547
tervezett gyermekvállalás 421
tervutasítás(os) 18, 178–180, 630
tények tisztelete 515, 603, 663
Thaler, Richard 359, 781
Thalész 117
Thatcher, Margaret 65, 70, 314, 781
The End of Laissez-Fair 136, 768
The General Theory of Employment,
Interest and Money 246, 768
The Moral Economy: Why Good Incentives Are No Substitute for
Good citizens? 134, 138, 758
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The Open Society and its Enemies
(Popper) 23, 774
Theory of Justice 17, 54, 76–79, 331,
459, 466, 502, 530, 566, 622, 775
Theory of Moral Sentiments 57, 136,
529, 779
’There is No Alternative’ (TINA) 70
(lásd még → nincs alternatíva; félelem politikája)
The Rights of Man 207, 297, 773
the very framework of our existence,
the (lásd → létezésünk legvalódibb
alapjai)
third party payment problem (lásd →
harmadik fél fizet probléma)
Timmins, Nicholas 408, 416, 642, 781
TINA 70 (lásd még → nincs alternatíva; félelem politikája)
tinédzserkori terhesség 18, 30, 329, 375
Tirole, Jean 197, 349, 350, 495, 781
Tirukkural 116
tiszta procedurális igazságosság 313–
329, 341, 342, 345, 397
tisztességes
~ eljáráshoz való jog 622
~ piaci magatartás 442
tisztességesen
~ alkalmas küszöbszint 34, 37,
140, 152, 153, 191, 195, 212, 230,
323, 256, 262, 264, 298, 322, 337,
385, 577, 579, 612, 626, 627, 630,
640, 676, 750
~ egyenlô (társadalmi) esélyek és
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