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16.§ Az elsôdleges prioritású társadalmi javak

A

»TÁRSADALOM

LEGKEVÉSBÉ KEDVEZÔ HELYZETBEN LÉVÔ TAGJAINAK«

A FOGALMA SZERVESEN HOZZÁTARTOZIK AZ »IGAZSÁGOSSÁG KÉT EL-

VÉNEK« A KONCEPCIÓJÁHOZ (14.§). Az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója« meghatározza azokat az »elsôdleges fontosságú emberi szükségleteket«,
amelyek elengedhetetlenül fontosak a társadalom ahhoz, hogy »két morális képességünket« (»two moral powers«) (6.3.§), azaz, az »igazságosságérzetre való képességünket«
(»the capacity for a sense of justice«) és »saját érdekeink, céljaink, saját magunk számára
történô meghatározásának a képességét« (»the capacity for our own conception of the
goods«), valamint »születéskori természetes képességeinket és tehetségünket« (»natural
capabilities & talents«) a lehetô legmagasabb szinten kibontakoztathassuk, egész életünkön át fejleszthessük, megôrizhessük és gyakorolhassuk; s ennél fogva egész életünkön
át a társadalom »teljes körû normál funkcionálóképességû« tagjaiként, »szabad emberhez
méltóan« élhessük le az életünket. Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (»primary
social goods«), azok az alapvetô fontosságú javak, amelyek ezen »elsôdleges emberi
szükségletek« kielégítéséhez szükségesek. A »társadalom legkedvezôtlenebb helyzetû
tagjai« (»least advantaged group«) azok, akiknek ezen »elsôdleges prioritású társadalmi
javakból« a legkevesebb jut. Az »igazságosság elvei« a társadalmi együttmûködés közös
terheinek és közösen létrehozott hasznainak az igazságos, tehát tisztességes megosztására vonatkozó morális alapelveket, normákat és szabályokat határozzák meg. A társadalmi együttmûködés – társadalmi igazságossági szempontból releváns – közös és
megosztandó hasznait az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« jelentik. Ezek megosztását fejezi ki az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexe«. Azok a társadalmi
egyenlôtlenségek jelentenek társadalmi igazságossági problémát, amelyek az »elsôdleges
prioritású társadalmi javakból« való részesedés egyenlôtlenségei miatt alakulnak ki,
vagy állnak fenn. Igazságtalan, tisztességtelen, s ezért »nem elfogadható egyenlôtlenségekrôl« (1.8.§; 13.1.§; 13.5.§; 14.2.§; 16.4.§; 18.5.§; 18.8.§) akkor beszélünk, ha
a társadalmi együttmûködés közös terheinek és hasznainak a megosztása közötti – »reciprocitáson« és »kölcsönösségen« alapuló – egyensúly felborul. Ennek lényegében két
alapvetô oka lehet:
(i) egyesek a tisztességes és fair hozzájárulásnál lényegesen kisebb mértékû részt vállalnak a közös terhek viselésébôl, például a tényleges effektív adóterheik eleve
aránytalanul alacsonyak, vagy különbözô legális »adó optimalizálási«, »adó minimalizálási« technikákkal (például »off-shore« megoldások), vagy kevésbé legális
»adó elkerülési« (»tax evasion«) technikákkal kibújnak a tisztességes közteherviselési kötelezettségük alól (»don’t pay their fair share of taxes«);
(ii) egyesek (sokszor ugyanazok) a tisztességtelenül nagyobb részt szakítanak ki a közösbôl, aminek a legsúlyosabb és társadalmilag legveszélyesebb formáját a »járadékhajhászat« (»rent seeking«) (8.5.§) és ezzel összefüggésben a »haveri kapitalizmus« (»crony capitalism«) és a politikai, politikusi korrupció jelentik.
A polgárok »teljes körû normál funkcionálóképességének« egész életútjukon át tartó
fenntartása, biztosítása szempontjából »elsôdleges fontosságú emberi szükségletek«, és
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az ezek biztosításához szükséges »elsôdleges prioritású társadalmi javak« minden egyes
polgár számára fontosak, de nem minden pillanatban, és nem minden életszakaszban,
és nem mindig egyformán. A különbözô alapvetô szükségletek sok esetben az emberi
életút egy-egy fázisához kötôdnek: egy nyugdíjas szempontjából már nyilvánvalóan
nincs jelentôsége a saját élete szempontjából a megfelelô óvodai, vagy oktatási rendszernek, mint ahogyan egy óvodás számára felfoghatatlan az idôskori társadalmi nyugdíjbiztosítási rendszer jelentôsége. Épp ezért e rendszerekrôl az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«) (11.§) nézôpontjából kell gondolkodnunk, s nem pedig
valamely speciális élethelyzet, vagy életkori csoport szempontjából. Az, hogy az egyes
»alapvetô jelentôségû társadalmi igazságossági intézmények« egy adott idôszakban a
különbözô korosztályok szempontjából kevéssé értelmezhetôk, nem jelenti azt, hogy
ezek egyetlen konzisztens, összehangolt és egyenszilárdságú módon mûködô egységes
rendszerére ne lenne szükség egy tisztességesen és igazságosan mûködô társadalom
életében. Például:
(i) A kor szakmai színvonalának megfelelô, s az azonos ellátási szükségletûeket azonos hozzáféréssel és eléréssel ellátó egészségügyi ellátórendszerre és az ezt
mûködtetô »társadalmi egészségbiztosítási« rendszerre akkor is szükség van, ha
például a tipikusan egészséges 20-40 éves korosztály tagjai ezt saját megbetegedéssel vagy súlyos balesettel kapcsolatos személyes tapasztalat hiányában nem
biztos, hogy el tudják képzelni és át tudják érezni.
(ii) Megfelelô óvodákra és oktatási intézményekre akkor is szükség van, ha például
az idôsebb korúak saját maguk már biztosan nem fogják ezeket igénybe venni.
(iii) Tisztességes »szabad emberhez méltó« életkörülményeket biztosító és egzisztenciális biztonságot garantáló idôskori, vagy rokkantsági »társadalmi nyugdíjbiztosításra«, akkor is szükség van, ha a közvetlenül nem érintett fiatalabb és még egészséges, munkaképes generációk esetleg saját életkörülményeik alapján el sem tudják
képzelni ennek a fontosságát a maga teljes mélységében.
(iv) Alkalmas és »szabad emberhez méltó« »társadalmi munkanélküli biztosításra«, és
ezt harmonikusan kiegészítô alkalmas közfoglalkoztatási lehetôségekre akkor is
szükség van, ha azok, akik éppen most biztosnak érzik állásaikat, úgy gondolják,
hogy nekik személy szerint most éppen nincs szükségük ilyen intézményre.
(v) Alkalmas és »szabad emberhez méltó« »társadalmi rokkantsági biztosításra«, és
ezt harmonikusan kiegészítô foglalkoztatási lehetôségekre és egyéb ellátásokra
akkor is szükség van, ha azok, akiknek éppen most semmilyen tartós egészségkárosodásuk sincs, el sem tudják képzelni, hogy nekik maguknak valaha is szükségük lehet ilyen intézményre.
E példákat hosszan részletezhetnénk. A dolog lényege, hogy azokat az »alapvetô
jelentôségû társadalmi igazságossági intézményeket«, amelyek az emberi életút bizonyos
szakaszai kapcsán – vagy bizonyos, az egyén szintjén elôre nem bejósolható eshetôségek, véletlenszerûségek és a szerencse, vagy balszerencse (»contingencies, chances, luck
& bad-luck«) (10.§) kapcsán – azokat az »elsôdleges fontosságú emberi szükségleteket«
biztosítják, amelyekre »minden egyes polgár« egész életútján át tartó »szabad emberhez
méltó« életéhez és »teljes körû normál funkcionálóképessége« kibontakoztatásához, megôrzéséhez, vagy helyreállításához szükség van, soha nem egy adott korosztály, vagy egy
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adott társadalmi csoport nézôpontjából kell megítélni. Egy-egy ilyen korcsoport tagjainak a teljes életútja során minden ilyen intézményre elôbb-utóbb szüksége lesz, egyegy adott korszakában, élethelyzetében azonban csak néhányra. A társadalom egésze
szempontjából azonban nem azokra az intézményekre van szükség, amelyeket egy adott
korcsoport, vagy polgár fontosnak tart a saját aktuális élethelyzete szempontjából,
hanem azok az intézmények is nélkülözhetetlenek, amelyek szükségességét ugyanez a
korcsoport, vagy polgár – az éppen aktuális élethelyzetében – esetleg el sem tud képzelni beleérzô képesség, vagy képzelôerô hiányában. Ezekrôl az »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézményekrôl« ezért csak az »eredeti kiindulási állapot«
nézôpontját felvéve lehet alkalmasan gondolkodni, s épp ezért ebbôl a nézôpontból
kell errôl gondolkodni.
Hogyan is jelenik meg a »társadalom legkedvezôtlenebb helyzetû tagjainak« a fogalma és ezen keresztül hogyan jelennek meg az »elsôdleges prioritású társadalmi javakra«
vonatkozó elvi megfontolások az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« az »igazságossági elveiben«?
(i) AZ »IGAZSÁGOSSÁG ELSÔ ELVÉT« (14.1.§) a »lényegi alkotmányos kérdések«
(14.6.§) közé tartozó »alapvetô szabadságjogok és jogok« (»basic rights & liberties«) (14.3.§) fejezik ki. Az »igazságos, mint tisztességes társadalom« megfelelô
módokon garantálja a »társadalom legkevésbé kedvezô helyzetû tagjai« számára is
az »egyenlô politikai szabadságjogaik és jogaik tisztességes értékét«, azaz e politikai
jogaik és szabadságuk »tisztességes egyenlôségének« és »valós értékének« megôrzését (15.1.§). Ez nem egyszerûen szabadságelvek deklarálását jelenti, megvalósításuknak rendkívül mélyreható »disztributív igazságossági feltételei« vannak, amelyeknek az
»elsôdleges prioritású társadalmi javak megoszlására« vonatkozó következményei is kell
legyenek.
(ii) A »TISZTESSÉGESEN EGYENLÔ ESÉLYEK ÉS LEHETÔSÉGEK« ELVE – azaz az
»igazságosság második elvének elsô része« (14.2.§) azt mondja ki, hogy a társadalom minden egyes tagja számára –, így a »legkevésbé kedvezô helyzetû tagjai«
számára is – »tisztességesen egyenlô esélyeket és lehetôségeket« kell biztosítani
ahhoz, hogy születéskori társadalmi, jövedelmi és vagyoni helyzetétôl függetlenül
olyan életpályát futhasson be, amely bármilyen hasonló képességekkel és tehetséggel rendelkezô polgártól reálisan elvárható született képességei és tehetségei
alapján; s amelyet semmilyen módon nem torzít el az a tény, hogy az illetô milyen
családba és anyagi, szociális körülmények közé született és milyen körülmények
között nevelkedett.
(iii) A »POLGÁROK, MINT SZABAD ÉS EGYENLÔ SZEMÉLYEK« (6.§) VÁRHATÓ
ÉLETPÁLYÁINAK AZOK A FAJTA EGYENLÔTLENSÉGEI JELENTENEK TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGI PROBLÉMÁT, és azok a »nem elfogadható egyenlôtlenségek«, amelyek a polgárok születéskori családi, társadalmi, jövedelmi és vagyoni
helyzetére és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való egyenlôtlen részesedésükre visszavezethetôen állnak elô (1.8.§; 13.1.§; 13.5.§; 14.2.§; 16.4.§;
18.5.§; 18.8.§). Másképp fogalmazva ez azt az alapelvet és normatív követelményt is jelenti, hogy az, hogy ki, milyen élettervet határoz meg a maga számára
és milyen életpályát fut be, csak az illetô születéskori képességeitôl, tehetségétôl
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és motivációjától függhet, és független kell legyen az illetô és családja társadalmi,
jövedelmi és vagyoni helyzetétôl. E követelménynek része az is, hogy tekintettel
az »adaptív preferencia« jelenségére (SEN, 1992) – azaz arra, hogy az emberek
saját elvárásaikat, igényeiket, reális életterveiket és motivációjukat a külsô körülményekhez igazítják –, az igazságos és tisztességes, »szabad emberhez méltó« társadalom olyan feltételrendszert és intézményesített tehetséggondozást biztosít minden egyes gyermek számára, amelyben a »legkedvezôtlenebb helyzetû« családokba
született gyermekek is, és minden más gyermek elvárásai, ambíciói motivációi és
egyéni élettervei is alapvetôen a születéskori képességeiktôl, tehetségüktôl függenek, és nem torzulnak el az egyes gyermek születéskori családi, társadalmi, jövedelmi és vagyoni helyzete alapján. Mindezek következtében a nagyjából azonos
képességekkel és tehetséggel született, s azonos motivációjú, ambíciójú gyermekek
esélyei, életlehetôségei és várható életpályája – a társadalmi, jövedelmi, vagyoni
helyzetük által el nem torzított módon –, nagyjából azonos módon kellene, hogy
alakuljon egy igazságos, tehát tisztességes társadalomban. Ennek alapvetô fontosságú, bár nem kizárólagos jelentôségû kulcsa az azonos képességû és tehetségû
gyermekek számára a családi, társadalmi, jövedelmi és vagyoni helyzetüktôl függetlenül, azonos eséllyel hozzáférhetô minôségi oktatási és felsôoktatási rendszer,
s ennek hátterében pedig egy minden egyes gyermek tehetségének intézményesített
felismerését és tehetséggondozását végzô intézményrendszer. Ez sem egyszerûen
az azonos esélyû hozzáférés és az azonos lehetôségek elvének a formális deklarálását jelenti: a tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek elve megvalósításának
rendkívül mélyreható »disztributív igazságossági feltételei« és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak megoszlására« vonatkozó következményei is vannak, illetve
kell legyenek.
(iv) AZ »ELTÉRÉSI ELV« (»DIFFERENCE PRINCIPLE«) – azaz az »igazságosság második elvének a második része« (18.§) – azt mondja ki, hogy a társadalom minden
egyes tagjának a helyzete és életkörülményei jobbak lehetnek akkor, ha az alapértelmezett teljes egyenlôségi helyzettôl való eltérés, azaz bizonyos mértékû »társadalmi, jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenség« kialakulása megengedett. Ez azonban
csak akkor fogadható el, ha az egyenlôségtôl való eltéréssel megengedett jövedelmi,
vagyoni egyenlôtlenségek miatt elôálló társadalmi többlethasznok a társadalom
»legkedvezôtlenebb helyzetû« tagjainak helyzetét javítják a legnagyobb mértékben,
továbbá az egyenlôtlenségek növekedése a társadalom minden egyes tagja jólétének
a növekedésével jár (lásd: 18.§ – 1. sz. ábra). Ez az »eltérési elv«, az »alapvetô
jogok tisztességes értéke«, és a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« maradéktalan biztosítását követôen még fennmaradó, „reziduális” igazságtalanságok
rendezésére hivatott. Az »eltérési elv« a szûkebb értelemben vett »disztributív igazságosság« szabályaként a »háttérigazságossági rendszer« mûködését határozza meg;
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« megoszlásának még fennmaradt »nem
elfogadható egyenlôtlenségeit« rendezi; s ezzel összefüggésben a társadalmi
együttmûködés terheinek és hasznainak az igazságos és tisztességes megosztását
szabályozza. Figyeljünk fel azonban arra, hogy az igazságosság prioritásban elôbb
lévô elvei ezekbôl a társadalmi igazságossági kérdésekbôl nagyon sok dolgot –
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»disztributív igazságossági« következményeikkel együtt – már elrendeznek, mire
az »eltérési elvhez« „eljutunk”! Nem egyszerûen csak az »eltérési elv« az, ami a
»disztributív igazságosság« kérdéseit rendezi (mintha az »igazságosság elsô elve«
csak az »alapvetô szabadságjogokat és jogokat«, az »igazságosság második elvének
elsô része« pedig csak a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek«
kérdését rendezné ettôl, mintegy izoláltan, s teljesen függetlenül). Az »igazságosság elvei«, együttesen, egymással kölcsönhatásban és egyetlen egységes rendszerként rendezik a »disztributív igazságosság« kérdéseit. (RAWLS, 1999a, 2001.)

K

IK A »TÁRSADALOM LEGKEDVEZÔTLENEBB HELYZETÛ TAGJAI« és mit kell
érteni a »legkedvezôtlenebb helyzet« alatt. Ennek kapcsán jön elô az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« kérdése és az, hogy mik is ezek az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak«. Ezt követôen a Martha C. Nussbaum által – kifejezetten az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« koncepciójának bôvítésére és kiegészítésére – megfogalmazott és javasolt »tíz központi jelentôségû capabilityt«, és ehhez kapcsolódóan
az úgynevezett »capabilities approach« koncepcióját fogjuk ismertetni (17.§).
Fontos tudni, hogy Amartya Sen egy fontos kritikát fogalmazott meg Rawls »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójával« kapcsolatosan,
amely végül a »capabilities approach« kialakulásához vezetett. (SEN, 1980.) Ebben az
írásban nem megyünk bele az ezzel kapcsolatos vita részletébe. Sen felvetésének csak néhány olyan lényeges részét tárgyaljuk, melynek fontos konzekvenciái vannak az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójára«, mégpedig az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak« listájának egy célszerû és lehetséges bôvítése szempontjából. Az úgynevezett »capability approach« jelentôségét az is mutatja, hogy például a UNDP Human
Development Reportjai és a UNDP által – a GDP-alapú mutatók kiegészítéseként – az
országok fejlettségének, mûködési minôségének az értékelésére ajánlott Human Development Index is ezen a megközelítésen alapul. (NUSSBAUM, 2011.)
Amartya Sen alapvetô kritikai felvetése az volt, hogy az nem elegendô, ha az »igazságosság politikai koncepciója« pusztán csak a jövedelem és vagyon egyenlôtlenségeire
fókuszál, mert valójában az az alapvetô kérdés, hogy az adott képességekkel és tehetséggel, adott családi, társadalmi helyzetbe született gyermekek végsô soron kivé, mivé
tudnak válni, és mit tudnak megvalósítani képességeik és tehetségük alapján reális életterveikbôl (»capability to be & capability to do«). (SEN, 1999.) Ez függ képességeiktôl,
tehetségüktôl, de függ mindazoktól a társadalom által biztosított lehetôségektôl és feltételektôl, amelyek révén képessé válnak arra, hogy kialakítsák a képességeiknek, tehetségüknek megfelelô – és születéskori társadalmi helyzetük által el nem torzított – ambícióikat és életterveiket, továbbá képessé válnak arra, hogy azzá váljanak, akivé – az
ilyen értelemben – reális életterveik alapján válni szeretnének és azokat a dolgokat valósítsák meg, amiket reális életterveik alapján meg szeretnének valósítani (»capability
to be & capability to do«). (SEN, 1980, 2009.)
Ez, a született képességekbôl, tehetségbôl, az e képességek és tehetség alapján reális
(s nem pedig a családi és szociális helyzet alapján „reális”) ambíciókból, és élettervekbôl,
és a társadalom által biztosított lehetôségekbôl álló „képesség- és képessé tevô lehetôség
együttes” az a »capability« (pontosabban többes számban »capabilities«), amelyrôl a
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»capability approach« a megnevezését kapta. Amartya Sen megfogalmazásában: »capabilities to be & to do«. (SEN, 1999.) Ennek az írásnak a keretében nem vállalkozunk
arra, hogy egyetlen kifejezéssel lefordítsuk a »capabilities«, illetve a »capability approach«
kifejezéseket, mert ez egy olyan szójátékon alapul, amely egyetlen „frappáns” kifejezésben kombinálja a született képességeket, és a társadalom által biztosított képessé tevô feltételeket és lehetôségeket; melyre nincs hasonlóan „frappáns” magyar kifejezés. Ehelyett
elmagyarázzuk a »capabilities« és a »capability approach« sajátos, a (a) »született képességekbôl« (b) és a társadalom által biztosított lehetôségekbôl és az e lehetôségek révén
»kibontakoztatott képességekbôl« és »megvalósított élettervekbôl« álló összetett jelentését.
Ugyanakkor az eredeti angol kifejezéssel fogunk erre a sokrétûen összetett mögöttes tartalomra utalni, megfelelô magyar kifejezés hiányában.
Végezetül meg kell jegyezzük, hogy ha az ember figyelmesen végig olvassa Rawls
mûveit, akkor abszolút félreérthetetlenül kiderül, hogy szó sincs arról, hogy Rawls az »igazságosság mint tisztességesség koncepcióját«, illetve a »disztributív igazságosság kérdéseit« a
jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségekre szûkítette volna le. Az »alapvetô szabadságjogok
és jogok tisztességesen egyenlô értékének« a koncepciója, és a »tisztességesen egyenlô esélyek
és lehetôségek koncepciója«, ha jó alaposan belegondolunk, mind-mind azokról a társadalom által biztosítandó lehetôségekrôl és feltételekrôl – azaz »capabilitykrôl« – szól, amelyek
révén az egyén, születéskori társadalmi helyzetétôl függetlenül képessé válik arra, hogy
„azzá váljon, és azokat a dolgokat valósítsa meg” amelyekre a születéskori képességei és
az azok szerint »reális élettervei« alapján predesztinálva van. Épp emiatt egészíthetôk ki,
pontosabban fejleszthetôk tovább az eredeti »elsôdleges prioritású társadalmi javak« a
Martha C. Nussbaum által kidolgozott »tíz központi jelentôségû capabilityvé« (17.§).
Több szerzô, így például Norman Daniels, Samuel Freeman, Thomas Pogge, Erin Kelly
és sokan mások is kiemelik, hogy a Rawsl és Sen közötti vita valójában nem igazi vita.
Az eltérés inkább terminológiai jellegû, a két nézet nagyjából ugyanazon dolgok különbözô
metszetbôl, különbözô kifejezésekkel történô tárgyalása miatt tûnik eltérônek. (DANIELS,
2010; POGGE, 1989; KELLY, 2010; FREEMAN, 2007.) Rawls életében néhány igen
lényeges dologhoz ragaszkodott e „vita” kapcsán:
(i) Egyrészt az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában«, az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« közé nem kerülhetnek be olyan elemek, amelyek a
jólét olyan interperszonális (személyek közötti) egyéni szintû mérését, értékelését és
összehasonlítását igénylik, amelyek társadalmi szinten kivitelezhetetlenek, vitathatók,
vagy átláthatósági és nyilvánossági problémákat okozhatnak. (RAWLS, 2001.)
(ii) Másrészt, az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«, vagy a »tíz központi
jelentôségû capability« között, mintegy „a hátsó ajtón bejôve” nem jelenhetnek
meg »átfogó jellegû« értékek és hasonlók, mert ez – a »méltánylandó pluralizmus
ténye« miatt (12.4.§) – társadalmilag megosztó lehet, felboríthatja a koncepció
stabilitását (20.2.§) és ellehetetlenítheti az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusának« (21.§) a lehetôségét. (RAWLS, 2005.)
A Martha C. Nussbaum által kidolgozott »tíz központi jelentôségû capability« (17.§)
nagyjából megfelel-e követelményeknek, ezért véleményünk szerint fontos kiegészítését
jelentik Rawls eredeti koncepciójának. Ezért a következô fejezetben ismertetjük Nussbaum erre vonatkozó javaslatát. Ugyanakkor ebben az írásban nem tudjuk teljes mély-
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ségében tárgyalni magát a »capability approachot«,1 az ugyanis önmagában legalább
olyan terjedelmû kellene legyen, mint ez az írás.

16.1.§ Disztributív igazságosság
versus allokatív igazságosság

M

ÁR KORÁBBAN IS VOLT SZÓ A »DISZTRIBUTÍV IGAZSÁGOSSÁG« ÉS AZ
»ALLOKATÍV IGAZSÁGOSSÁG« KÖZÖTTI LÉNYEGI KÜLÖNBSÉGEKRÔL
(9.6.§). Ezért itt csak azokra a pontokra fókuszálunk, amelyek az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak«, illetve a »tíz központi jelentôségû capability« tárgyalása szempont1

Megjegyzendô, hogy az itt leírtakon kívül létezik néhány különbség a »capabilities approach« és az
»igazságosság, mint tisztességesség politikai koncepciója« között. Ezek egyike sem feloldhatatlan, antagonisztikus eltérés. A két koncepció jól kiegészíti egymást. (i) Az egyik különbség, hogy Rawls
igazságosságelmélete – mint általában minden társadalmi szerzôdés-elmélet – a »társadalmi
együttmûködésben résztvevô polgárokra« vonatkozik és ebbôl eredôen a fogyatékkal élôket, különös
tekintettel a mentális fogyatékkal élôket kvázi másodlagosan kezeli, mint olyanokat, akik nem vesznek
részt a társadalmi együttmûködésben. Rawls álláspontja az volt, hogy elsôként az alapértelmezett
helyzet alapvetô társadalmi igazságossági kérdéseit kell rendezni, mert ez az alapvetô feltétele, annak,
hogy egy olyan igazságos, mint tisztességes társadalmi mûködés jöjjön létre, amelyben a különbözô
fogyatékossággal élôk speciális igazságossági problémáit alkalmasan rendezni lehet. Martha C. Nussbaum a 10 központi jelentôségû capabilityre vonatkozó javaslatával lényegében megoldja ezt a problémát. (NUSSBAUM, 2006.) Megjegyzendô, hogy nemcsak a fogyatékossággal élôk, hanem a gondozásukat végzô családtagok kapcsán is számos rendezendô igazságossági probléma lép fel, s a
»capability approach« megfelelôen rendezi is ezeket. (ii) A másik mondott probléma az, hogy az
igazságosságelmélet nem terjed ki a globális igazságosság kérdéseire. (NUSSBAUM, 2006.) Rawls
ezzel kapcsolatos álláspontjának (9.2.§) lényege, hogy elsôként társadalmi szinten kell rendezni az
igazságosság kérdéseit, mert az igazságos, mint tisztességes társadalmak már lényegesen alkalmasabbak és hajlamosabbak lesznek a »globális igazságossági kérdések« rendezésére; míg ha fordítva próbálkoznánk, akkor egy globális szintû átfedô konszenzus érdekében számos társadalmi igazságossági
szinten megvalósítható alapvetô társadalmi igazságossági elvrôl le kellene mondjunk. (iii) A harmadik
probléma, az állatok jogaival és az állatokkal kapcsolatos igazságossági kérdésekkel foglalkozó legújabb
irányzatokkal kapcsolatos. Ezen irányzatok alapja, hogy számos megfigyelés és bizonyíték halmozódott fel arra, hogy az állatok és az ember közötti határ lényegesen elmosódottabb, mint ahogyan
azt tradicionálisan hisszük, ami alapjaiban rendíti meg az állatok jogaira vonatkozó „hagyományos”
igazságossági elveket. Számos bizonyíték van arra, hogy a magasabb rendû fajok (például: majmok,
kutyák, elefántok, nagy macskák, macskák, lovak és hasonlók) olyan magasabb rendû érzelmi, morális
és értelmi képességgel rendelkeznek, amelyeknek állatokban való létezését számos tradicionális elmélet,
vallás tagadja. Ez alapvetôen kérdôjelezi meg az állatokkal kapcsolatos igazságossági kérdések erkölcsi alapjait. (NUSSBAUM, 2006.) Az elsôdleges prioritás azonban mégiscsak az emberi társadalom igazságos, tehát tisztességes mûködésének a kialakítása. Egy igazságos, tehát tisztességes társadalom minden bizonnyal hamarább megoldja az állatok jogainak a problémáit is, mint egy súlyos
igazságtalanságokkal és tisztességtelenségekkel terhelt társadalom. Emellett, ha az állatokkal kapcsolatos igazságossági kérdéseket összekötnénk az emberi társadalom igazságossági kérdéseinek a
rendezésével, akkor jó eséllyel e két problématerület egyikében sem tudnánk érdemben elôre lépni.
Az állatok jogaira itt nem tudunk bôvebben kitérni; csak jelezzük, hogy e témát nem „kifelejtettük”
ebbôl az írásból, hanem kihagyjuk.
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jából fontosak. Mint kifejtettük (9.6.§) a »disztributív igazságosság« (»distributive justice«)
és az »allokációs igazságosság« (»allocative justice«) között mélyreható következményekkel járó lényegi különbségek vannak:
(i) A »DISZTRIBUTÍV IGAZSÁGOSSÁG« a társadalmi együttmûködés közös terheinek és közösen létrehozott hasznainak a magunk közötti igazságos, tehát tisztességes megosztásaként értelmezendô; s a társadalmi együttmûködésben résztvevô
polgárok által közösen létrehozott hasznok és lehetôségek egymás közötti megosztásának tisztességességi és igazságossági szabályait jelenti. A lényeges pont itt az,
hogy a közösen létrehozott dolgok egymás közötti megosztásáról van szó.
(ii) AZ »ALLOKÁCIÓS IGAZSÁGOSSÁG« ezzel szemben a valaki más által létrehozott
javak (például egy ajándékba kapott torta) magunk közötti igazságos elosztásáról szól,
vagy például a társadalmi együttmûködésben részt nem vevôkkel (például súlyosabb
mentális deficittel élôk) kapcsolatos társadalmi igazságossági kérdésekre vonatkozik.
Viszont az életük során súlyos baleset, sérülés vagy betegség miatt, vagy életkoruk miatt
munkaképtelenné vált polgárok, vagy a munkanélkülivé vált polgárok, vagy a súlyos
fogyatékossággal élôket gondozó családtagok nem e kategóriába tartoznak. Ôk társadalmi igazságossági szempontból olyan, a társadalmi együttmûködésben részt vevô
polgárok, akik a társadalmi együttmûködés során, annak részeként, vagy épp emiatt
kerültek olyan helyzetbe, hogy gondoskodásra szorulnak.
Az alapvetô »disztributív igazságossági« kérdés az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában« a következô: Hogyan kell szabályozni a »társadalom alapvetô
struktúráját«, annak alapvetô »háttérintézményeit« és a »háttérigazságosság rendszerét«
egyetlen egységes rendszerként ahhoz, hogy hosszú távon, generációról generációra fenntartható legyen a társadalmi együttmûködés tisztességes, hatékony és produktív rendszere?
Az »allokációs igazságosság« ezzel szemben egy teljesen más kérdéssel foglalkozik:
Hogyan kell egy adott mennyiségû dolgot szétosztani, vagy elosztani olyan egyének
között, akik nem vesznek részt a társadalmi együttmûködésben és az ennek során létrejövô javak és hasznok elôállításában, viszont ismerjük az egyéni szükségleteiket, igényeiket és preferenciáikat (például súlyos mentális fogyatékossággal élôk). Az »allokációs igazságosság« kapcsán olyan – a »disztributív igazságosság kapcsán« nem
alkalmazott – eljárásokat alkalmazunk, mint például az egyéni jóléteknek az egyéni
szükségleteken, preferenciákon alapuló összehasonlítása, értékelése annak érdekében,
hogy a rendelkezésre álló javakból idôrôl idôre maximálni tudjuk az érintettek jólétét.
Tulajdonképpen ezek azok az eljárások, amelyeket a »haszonelvû (utilitarista) igazságossági koncepciók« alapján is megfigyelhetünk. A klasszikus »haszonelvû igazságelméletek« (lásd például Jeremy Bentham, Henry Sidgwick) úgy is felfoghatók, mintha
a »társadalom alapvetô struktúrájára«, annak »háttérintézményeire«, és a »háttérigazságosságra« vonatkozó »politikai szintû igazságossági koncepcióként« ezt a fajta, az
egyéni hasznossági és szükséglet kielégítési funkciók maximálását végzô »allokációs
igazságossági« eljárást alkalmaznák. Megjegyzendô, hogy az olyan fogalmak és koncepciók, mint például az „egészségnyereség növelése”, vagy a »költséghasznossági elemzések« (»cost-utility analysis«), vagy ennek az egyik hasznossági egysége a QALY
(„Quality Adjusted Life Years”), vagy a »költséghaszon elemzések« (»cost-benefit analysis«), vagy »költséghatékonysági elemzések« (»cost efficiency analysis«), vagy a »költség-
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hatás elemzések« (»cost-effectiveness analysis«) (8.3.§) mind-mind az »allokációs igazságosság« hasznosság és szükséglet kielégítés maximálási alapkérdésének a haszonelvû
igazságossági koncepció szerinti alkalmazását jelentik.

V

EGYÜK ÉSZRE, HOGY »ALLOKÁCIÓS IGAZSÁGOSSÁG« NEM TEREMT KAPCSOLATOT A TÁRSADALMI HASZNOK KÖZÖS LÉTREHOZÁSA ÉS AZ EL-

OSZTÁSRA SZÁNT JAVAK ÉS LEHETÔSÉGEK ELOSZTÁSA KÖZÖTT.

Erre példa a
»haszonelvû (utilitarista) filozófiákon« alapuló »politikai igazságossági koncepciók« szerinti »allokációs igazságosság« (például a klasszikus »jóléti állam«). Ez nem csak egy
elvont elméleti különbség. Rendkívül súlyos és mélyreható következményei vannak:
1.
AZ EGYIK ILYEN TÁRSADALMILAG KÁROS KÖVETKEZMÉNY A JÓLÉTI ÁLLAMOK
JÓLÉTI RENDSZEREINEK A POLITIKAI FENNTARTHATÓSÁGÁT ÉS STABILITÁSÁT
ÉRINTI.

Miután nincs kapcsolat a társadalmi hasznok közös létrehozása, és ezeknek a
jóléti rendszereken keresztüli elosztása (allokációja) között, ezért idôrôl idôre vannak,
akik rossz ösztönzôket hordozó osztogatásként és „felelôtlen állami költekezésként” tekintenek az alapvetô jóléti rendszerekre, vagy így interpretálják a jóléti kiadásokat.2
Ez aláássa a fontos társadalmi igazságossági intézmények stabilitását. Nincs elvi korlátja az ilyen rendszerekbôl történô forráskivonásoknak (például a makrogazdasági,
vagy az államháztartási egyensúly, és a GDP alapján kalkulált ilyen-olyan mutatók
megfelelôségére való hivatkozással). A valóság ezzel szemben az, hogy nem a valaki
mások által létrehozott javak „osztogatásáról” van szó, hanem a folyamatos társadalmi
együttmûködés során saját magunk által közösen létrehozott javaknak, a saját magunk
közötti tisztességes megosztásáról, azaz a »disztributív igazságosságról«. Ez még akkor
is így van, ha számos ilyen intézmény esetében az együttmûködésben való részvétel, és
az egyes társadalmi igazságossági intézmény igénybevétele idôben elválik egymástól.
Sôt, a legtöbb esetben alapvetôen tipikusan ez történik, például:
(i) Nem akkor járulunk hozzá az egészségügyi ellátási költségeinkhez, amikor épp a
kórházban fekszünk, hanem életünk azon túlnyomó részében, akkor, amikor épp
nincs semmi bajunk, s aktívan részt veszünk a társadalmi munkamegosztásban és
adókat és járulékokat fizetünk. Amikor azonban rászorulunk az ellátásra, akkor
betegség és keresôképtelenség okán épp nem is tudnánk megfizetni a (komolyabb)
ellátásunk költségeit. A »társadalmi egészségbiztosítás« társadalmi szinten azt szervezi meg, hogy jövedelmünktôl függôen, azaz anyagi teherviselôképességünknek

2

Innen is ered a társadalom rendszereinek a „nem termelô ágazatokra” (pl. oktatás, egészségügy, szociális
ágazatok) és a „termelô ágazatokra” (pl. ipar, mezôgazdaság) hamis, félrevezetô és némiképp vulgármaterialista felosztása is, amelyet Gerô Ernô és társai már a Rákosi-korszakban is alkalmaztak. Ez a
társadalmilag veszélyes és kártékony szemlélet azóta is velünk él; például elsôként is a mindenkori Pénzügyminisztérium napi költségvetési és költségvetés tervezési gyakorlatában, az éves költségvetési törvények
sarokszámaiban, s ez meg is látszik az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátások – és az összes, a
társadalom tagjainak élete, alapvetô napi problémái szempontjából húsbavágó jelentôségû ágazat állapotán és alkalmatlan, emberellenes mûködés finanszírozásán.
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megfelelôen folyamatosan hozzájáruljunk esetleges egészségügyi ellátásunk költségeihez, ámde amikor megbetegszünk, akkor az ellátási szükségleteinknek megfelelô
– és nem a fizetôképességünktôl függô – ellátásban részesüljünk, az »ellátás idején
fizetésmentesen« (»free at the point of use«), és az »azonos ellátási szükségletek azonos
hozzáféréssel történô azonos ellátásának« az elve alapján (»equal acces & treatment
of equal needs«).
(ii) Egy nyugdíjas nem akkor vesz részt a társadalmi együttmûködésben, amikor a
nyugdíját kapja, hanem a nyugdíj korhatárt megelôzô évtizedeken keresztül járult
hozzá az ô aktív korában az akkor még csak felnövekvô generációk képzéséhez,
mások egészségügyi ellátásához és az akkori idôs generációk nyugdíjához és a hasonlókhoz és ez az, ami alapján »megszolgált jogosultsággal«, »jogos követeléssel«
bír (18.6.§) a társadalom egésze felé nyugdíja kapcsán.
(iii) Egy óvodás, egy kisiskolás, vagy akár egy egyetemista, nem akkor vesz részt a társadalmi együttmûködésben, amikor még a társadalom aktív tagjainak a hozzájárulása
révén fenntartott óvodába, iskolába és egyetemre jár, hanem tanulmányainak befejezését követôen. A mindenkori felnövekvô generációk számára a mindenkori felnôtt
társadalom mintegy „megelôlegezi” a „támogatást” a társadalmi együttmûködésben
való késôbbi teljes körû részvételüket feltételezve. Ezért az, amikor ôk felnôtté válva
fenntartják a nyugdíj, egészségügyi és egyéb »társadalmi biztosítási« rendszereket,
tulajdonképp csak teljesítik a társadalom felé a korábban keletkezett kötelezettségeiket. Ezért igen csak tisztességtelen lenne, ha ôk aktív korukban azoknak a nyugdíját
és egészségügyi ellátási költségeit vitatnák, akiknek az erôfeszítései révén egyáltalán
szabad emberhez méltó módon felnövekedve a társadalom »teljes körû normál funkcionálóképességû« tagjaivá válhattak.
2.
NINCS MEGFELELÔEN ÉRTELMEZHETÔ ALSÓ HATÁRA AZ EGYES JÓLÉTI INTÉZMÉNYEKBÔL TÖRTÉNÔ FORRÁSKIVONÁSOKNAK AKKOR, HA NINCS KÖZVETLEN
KAPCSOLAT a »társadalmi együttmûködés« során közösen létrehozott társadalmi hasznok
és az »allokációs igazságosság« között. Ilyen közvetlen kapcsolat hiányában – a minimálisan szükséges finanszírozási szintnek – nincs morális alapon megkövetelhetô tisztességes küszöbértéke. Ebbôl eredôen a »gazdaság (állítólagos) teherviselô képességére«,
vagy bármely kézenfekvônek látszó indokra hivatkozva olyan mértékû forrásokat lehet
kivonni e társadalmi igazságossági intézmények mûködtetésébôl, hogy e rendszerek nemcsak egyszerûen elszegényednek és lepusztulnak, hanem már önmagában az alkalmatlanul alacsony mûködésfinanszírozási szintek miatt is kifejezetten kontraproduktívvá
válik a mûködésük, és saját alapvetô társadalmi céljaival válhat ellentétessé a rendszer.
Gondoljunk például egy súlyosan alulfinanszírozott egészségügyre, ahol például a
hálapénz alapvetôen beépül a rendszerben dolgozó orvosok és szakszemélyzet egzisztenciájába; s végül egy teljesen szabályozatlan, „hálapénz-fizetôképességtôl függô”, és
így extrém és »perverz ösztönzôkkel« (»perverse incentives«), s extrém „fizetôképességtôl
függô hozzáférési” problémákkal mûködô igazságtalan, tehát tisztességtelen rendszerré
korcsosul az a »társadalmi egészségbiztosítás« és egészségügyi ellátórendszer, amely
eredendôen az egyik centrális fontosságú »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentô-
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ségû háttérintézmény« (kellene, hogy legyen). Egy ilyen rendszerben az, hogy a szolgáltatás igénybevételekor fizetôképtelen járulékfizetôk hozzájutnak-e egyáltalán az ellátásokhoz, vagy idôben hozzájutnak-e ezekhez, vagy az adekvát szakmai tartalmú és
minôségû ellátásokhoz jutnak-e hozzá teljesen esetlegessé válhat. A „hálapénzfizetôképességtôl” válhat függôvé az alkalmas és tisztességes ellátáshoz való hozzájutás – miközben a rendszer eredetileg az azonos ellátási szükségletûek – aktuális fizetôképességétôl független – azonos hozzáféréssel történô ellátásának biztosítására lett létrehozva,
az emberek védelmében, s a »megelôzô embervédelem« jegyében.3
3.
A

HARMADIK SÚLYOS PROBLÉMA A »HASZONELVÛ IGAZSÁGOSSÁGI KONCEP-

CIÓK« „LEGTÖBB EMBERNEK A LEGTÖBB JÓT ELVÉNEK” BIZONYOS ELVI ÉS METODIKAI PROBLÉMÁIBÓL ERED.

A „legtöbb embernek a legtöbb jót” elvnél a „jó” az
egyes eltérô haszonelvû koncepciók szerint (koncepciónként változó módon) „elismert”
vágyak, szükségletek és preferenciák kielégítésébôl ered.
A „legtöbb embernek a legtöbb jót” elv megvalósulását azzal azonosítjuk, hogy vagy
az társadalmi aggregát „hasznosság” (utility), vagy az társadalmi átlagos „hasznosság”
(utility) növekedik. Mindig nagy kérdés, hogy voltaképpen melyek azok a vágyak,
amelyeknek a kielégítésébôl eredô öröm beszámít az átlagos, vagy aggregát »társadalmi
hasznossági függvénybe« (»utility function«): ha bármilyen vágykielégítés maximálása
beszámítható, akkor az egészen bizarr következményekkel jár; ha csak a „jó vágyak”
kielégítése számítható be, akkor ezen a „hátsó kapun át” megjelennek az »átfogó jellegû
értékek« – a látszólag értéksemleges »haszonelvû (utilitárius) igazságossági koncepcióban«, és a látszólag technikai közgazdasági »hasznossági függvényekben« és képletekben, mert mindig nagy kérdés, hogy ki szerint, milyen átfogó értékrendek és nézetek
alapján mi is az, ami „jó” vágynak, vagy szükségletnek számít. (8.§).
További problémát jelent az, amikor a GDP átlagos értékének a növekedését tévesen
a társadalmi jólét növekedésével azonosítjuk (8.1–8.2.§§); vagy amikor adott, egységnyi költségszinten elért Quality Adjusted Life Years (QALY) érték növekedésérôl
tévesen azt hisszük, hogy ez az egészségügy mûködésének javulását jelenti (8.3.§). Itt
nem tudunk foglalkozni a »haszonelvû (utilitárius) igazságossági koncepcióknak« minden elvi és metodikai problémájával. Például itt most nem foglalkozunk azzal, hogy
hogyan is mérjük a hasznosságot? Hogyan is lehet összeadni, vagy összehasonlíthatóvá
tenni a teljesen eltérô dimenziókban értelmezhetô, természetükbôl eredôen össze nem
mérhetô (»incommensurability«), össze nem vonható, és egymásba át nem váltható
hasznokat, preferenciákat és kielégülést (pl. pénz, szenvedés, öröm)? Pontosan kinek
a milyen »átfogó jellegû világnézete és értékrendje« szerint számít valami »elismert preferenciának« vagy »elismert szükségletnek«, és milyen alapon? Tényleg az úgynevezett

3

A „megelôzô embervédelem” kifejezés a hazai »társadalmi egészségbiztosítás« egyik kulcsfontosságú személyiségétôl, dr. Pfisterer Lajostól (1887–1939), az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI)
vezérigazgató-helyettesétôl származik. A Megelôzô embervédelem a társadalombiztosításban (1932)
címû mûve, a társadalombiztosítási rendszer új stratégiai fejlesztési irányait rögzítette.
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„szakértôk” és „technokraták” és az „Econocracy” belterjes körei4 azok, akiknek a saját
személyes »átfogó világnézete és értékrendje« szerinti preferenciákat legitim módon rá
lehet húzni a társadalom egészére? A transzparencia hiánya, a nyilvánossági problémák és demokrácia deficit kérdései alapvetôen kérdôjelezik meg az ilyen eljárásokat
(8.§). (RAWLS, 2001; BRIGHOUSE és mtsai, 2010; EARLE, és mtsai, 2017.)
E pontban csak az aggregát, illetve »átlag hasznossági (utility) értékek« túldimenzionálásából eredô problémára fókuszálunk, melynek lényege, hogy mind az »aggregát utility«, mind az »átlagos utility« úgy is növekedhet évrôl évre, hogy eközben a társadalom
egyre szélesebb tömegei egyre jobban elszegényednek és egyre kétségbeejtôbb helyzetbe
kerülnek. Az aggregát, illetve »átlag hasznosság (utility) értéke« ugyanis a társadalom
széles rétegeinek az elszegényítése, elnyomorodása mellett is növelhetô; ugyanis akkor is
megvalósul, ha a gazdagok szûk rétege összességében nagyobb volumenben gazdagodik,
mint amilyen mértékben a szegények szegényebbekké válnak. Az átlagos, vagy aggregát
hasznossággal mért jólét növekedésre való fókuszálás során a »haszonelvû (utilitárius)
koncepciók« tipikusan nem foglalkoznak az aggregát értékek vagy átlagos értékek mögötti
igazságossági kérdésekkel. A GDP növekszik, a mutatók jók, miközben a polgárok jelentôs része elszegényedik, megnyomorodik, mert senki nem foglalkozik a társadalmi jólét
szempontjából sokkal meghatározóbb kérdéssel: a GDP-nek a társadalom tagjai közötti
megoszlásával. (WILKINSON és mtsai, 2009.) Sokan teljesen kétségbeejtô és elfogadhatatlan helyzetbe is kerülhetnek, csodás és biztató átlagos és aggregát értékeket kifejezô
GDP-mutatók mellett. E ponton derül ki, hogy kulcsfontosságú probléma az »allokációs
igazságosság«, és a társadalmi együttmûködés során társadalmi hasznok közösen létrehozása közötti kapcsolat hiánya. Ha e kapcsolat nem hiányozna, akkor e súlyos bajok nem
következhetnének be.
Épp e problémák korrigálása érdekében hangsúlyozza az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« „lépten nyomon”, hogy mind az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességes értékét«, mind a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôsége
elvét«, mind pedig az »eltérési elvet« mindig, minden esetben a társadalom minden
egyes tagjára kell alkalmazni. A minden egyes polgár kifejezés az, amelyen keresztül
fundamentális morális jelentôségû társadalmi igazságossági követelménnyé válik, hogy
egy igazságos, tehát tisztességes »szabad emberhez méltó demokrácia« soha egyetlen
egy polgárt sem hagyhat beesni, vagy lesüllyedni egy olyan »társadalmi minimum szint«
alá, amely küszöbszint alatt már nincsenek meg az »önbecsülés, az emberi méltóság és
a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételei«, s a »teljes életúton át tartó normál funkcionálóképesség« megôrzésének, fenntartásának a feltételei. Ekkor ugyanis az adott
személy önbecsülése, emberi méltósága oly mértékben megrendülhet, hogy számára már
semmilyen valós értékkel nem bírnak a formálisan deklarált szabadságjogok, jogok és
lehetôségek. Ez a probléma, amint társadalmi méretûvé válik magát a demokráciát és
a szabadságot veszélyezteti, ássa alá, és a társadalom kettészakadásához vezet. Ezért,
az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szerint mûködô »szabad
4

Az »Econocracy« kifejezés Joe Earle, Cahal Moran és Zach Ward-Perkins, The Econocracy: The
Perils of Leaving Economics to the Experts (2017) címû mûvébôl származik. A kifejezés rendkívül találó, ebben az írásban is több helyen alkalmazzuk.

16.1.§ DISZTRIBUTÍV IGAZSÁGOSSÁG VERSUS ALLOKATÍV IGAZSÁGOSSÁG

21

emberhez méltó demokráciában« az olyan társadalmi diszfunkciók, mint például a hajléktalanság, a gyermekéhezés, a gyermekkori szegénység, a fôállású munkavégzés melletti »munkavállalói szegénység«, az egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségei és
a hasonlók szimplán nem fordulhatnak elô. Vagy, ha ilyen problémák mégis felütik a
fejüket, akkor mindaddig, amíg meg nem oldódnak szóba sem jöhetnek olyan – legfeljebb valamilyen »átfogó elitista és perfekcionista értékrenddel« alátámasztható – társadalmi kiadások, amelyek nem az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« biztosítására
irányulnak. (Gondoljunk bizonyos presztízsberuházásokra, vagy egyes téves prioritások
szerinti közkiadásokra.)

A

Z »ELSÔDLEGES TÁRSADALMI JAVAK« ATTÓL „ELSÔDLEGESEK”, HOGY A
BIZTOSÍTÁSUK MINDEN MÁSHOZ KÉPEST »ELSÔDLEGES PRIORITÁST« KELL

ÉLVEZZEN. Miért? Azért, mert minden egyes polgár »teljes körû normál funkcionálóképessége«, önbecsülése, emberi méltósága, szabad emberhez méltó életkörülményei, alapvetô egzisztenciális biztonsága és végsô soron szabadsága múlik azon, hogy az »elsôdleges
prioritású társadalmi javakat« »tisztességesen elegendô küszöbszint felett« biztosítja-e az
adott társadalom minden egyes tagja számára. Épp ezért, egy fejlett, vagy közepesen fejlett országban e javak biztosítása nem lehet a gazdaság teljesítôképességének, vagy bármilyen „szociális kalkulusnak”5 a függvénye, és valójában nem is igaz, hogy egy ilyen
országban ezt a kérdést ettôl kellene függôvé tenni.
Az »elsôdleges prioritású társadalmi javakon« kívül minden mást függôvé lehet tenni
a gazdaság – tényleges, vagy állítólagos – teherviselô képességétôl, továbbá nem szükséges az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« luxus szinten biztosítani; elegendô
ezeket a kor színvonalának megfelelô, tisztességesen elegendô küszöbérték felett biztosítani. Ugyanis egy közepesen fejlett, vagy fejlettebb ország gazdasága minden további
nélkül elbírja az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« megfelelô biztosításának a terheit. E javak biztosítása kizárólag tisztességes prioritások kérdése. Miután ma már bizonyított, hogy azokban az országokban, ahol az egy fôre jutó GDP eléri a 10 ezer
USD körüli értéket, a társadalom jólétének a további növekedése nem a GDP növekedésétôl várható, hanem a GDP társadalmon belüli elosztásának az igazságosságától
és tisztességességétôl (WILKINSON és mtsai, 2009), kijelenthetô, hogy szimplán és
egyszerûen nem igaz az, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« biztosítását
a gazdaság mindenkori aktuális teherviselô képességének a függvényében kellene évrôl
évre lebegtetni. Ez ugyanis a polgárok biztonságának, biztonságérzetének az aláásásán
és folyamatos egzisztenciális fenyegetettségén keresztül aláássa magát a demokráciát,

5

A »social calculus« kifejezés Rawls Theory of Justice címû mûvébôl származik. Mindenféle – a GDPmutatókhoz, a költséghaszon, költséghatékonyság, költséghasznosság és a hasonló – számítgatásra vonatkozik. Rawls sem magyarázza ezt a kifejezést különösebben, mi is átvesszük ebben a nem túl specifikált formában. A „szociális kalkulus” kifejezés mögött az is meghúzódik, hogy léteznek olyan
»kvalitatív, azaz minôségi jellegû« problémák, amelyeknek már maga a létezése is elfogadhatatlan és
tilos a megoldásukat »kvantitatív, mennyiségi jellegû« számítgatásoktól függôvé tenni. Például a gyermekéhezés nem akkor és nem attól probléma, ha „elég sok gyerek éhezik”. Az is elfogadhatatlan, ha egyetlen
gyermek éhezik és az is, ha több ezer gyermek éhezik (1.2.§).
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így elsôdlegesen nem „szociális és jóléti«, és nem gazdasági kérdés. Az, hogy egy társadalom minden egyes polgára számára tisztességesen elegendô küszöbszint feletti mértékben biztosítsa az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« alapvetôen a szabadság,
a demokrácia és a demokratikus rend megôrzésének a kérdése, amely elsôdlegesen igazságossági-, tisztességességi- és morális kérdés. (20.2.§; 23.§).

H

»JÓLÉTI ÁLLAMOKKAL«
akkor azok a mögöttes haszonelvû (utilitárius) igazságossági koncepciók elvi és metodikai problémáiból erednek: nincs ugyanis direkt kapcsolat
a társadalmi együttmûködés során közösen létrehozott társadalmi hasznok és azok »allokációs igazságosság« szerinti elosztása között. Arról azonban szó sincs, hogy a mai
modern világban már meghaladottá vált volna a társadalmi igazságosság érvényesítése
és az elesettekrôl és a szegényekrôl való gondoskodás sokezer éves morális kötelezettsége. (FERENC pápa, 2017.) Ha ez utóbbit elhinnénk, az a társadalmak örökérvényû,
és folyamatosan fennálló mûködésének a teljes félreértése lenne. Általában is az igazságosság, tehát tisztességesség igénye egyidôs az emberi közösségekkel, sôt már az emberszabású majmok közösségeiben jelen van. (DE WAAL, 2014.)
Az egy másik kérdés, hogy az igazságtalan, tehát tisztességtelen társadalmi
mûködésnek mindig megvan az a szûk haszonélvezôi köre, aki a saját gátlások nélküli
önérdek érvényesítése, pénzsóvársága vagy hatalom éhsége miatt morálisan irreleváns,
és ide nem illô gazdasági, hatékonysági érvekkel, vagy egyéb zavaros érveléssel arról
akarja meggyôzni a többséget (a többség legalapvetôbb és szó szerint életbevágó érdekei
ellenében), hogy a »jóléti állam« (»welfare state«), mint olyan, meghaladottá vált volna,
s így az a fajta társadalmi szolidaritás és társadalmi igazságosság is idejétmúlttá vált
(és beáldozandó a zavarosan definiált „versenyképesség” oltárán), amit a »jóléti államok« jól, vagy rosszul, de folyamatosan próbálnak érvényesíteni. Azt kell észrevenni,
hogy a »jóléti állam« állítólagos meghaladottságáról szóló zavaros okfejtések valójában
egyáltalán nem a »jóléti állam« meghaladottságáról, vagy az új követelményekhez való
adaptálásáról szólnak, hanem ennek örve alatt a »társadalmi szolidaritás« és a társadalmi igazságosság követelményeibôl eredô politikai és morális kötelességek teljesítésének megtagadásáról, s az íratlanul is létezô »társadalmi szerzôdés« egyoldalú és tisztességtelen felmondásáról, felrúgásáról van szó ilyenkor. E kérdés ezért egyáltalán nem
technikai jellegû, hanem morális.
A »jóléti államok« állítólagos válságára és állítólagos idejét múltságára, egyáltalán
nem a »társadalmi igazságosság mint tisztességesség« felszámolása, és nem a »társadalmi
szerzôdés« egyoldalú felmondása, felrúgása a megoldás. Az »allokációs igazságosság«
mint helytelen politikai szintû igazságossági kiindulási pont okozta problémák megoldásának kulcsa a »allokációs igazságosság« mint kiindulási pont megváltoztatása.
A »disztribúciós igazságosság« elveinek megfelelôen közvetlen kapcsolatot kell teremtenünk a közösen megtermelt társadalmi hasznok és azok magunk közti megosztása között. A valóság az, hogy a társadalmi együttmûködés terheit minden egyes polgár viseli,
hasznait pedig ôk az együttmûködésben résztvevô polgárok állítják elô; sôt minden,
ami egy társadalomban létezik – a földön és a föld méhének kiaknázatlan kincsein
A LÉTEZNEK IS PROBLÉMÁK A MAI MODERN

KAPCSOLATOSAN,
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kívül – a társadalmi együttmûködés során jön létre, s például az egészségünk, illetôleg
»teljes körû normál funkcionálóképességünk« is ennek során romlik meg, ha megromlik.
Ezért e valóságos helyzetnek és az »eredeti kiindulási állapot« (11.§) nézôpontjának
megfelelôen megalkotott »társadalmi szerzôdés« szerint, egyetlen, egységes igazságossági rendszerbe kell szervezzük a társadalmi együttmûködés terheinek és hasznainak
a polgárok közötti igazságos és tisztességes megosztását. A modern »jóléti államok«
állítólagos válságára, állítólagos meghaladottságára a »társadalmi igazságosság mint
tisztességesség« helyreállítása, és az »allokációs igazságossági« paradigmáról a »disztributív igazságossági« paradigmára való áttérés a megoldás. Óriási szemlélet- és hozzáállásbeli különbség van ugyanis a közösen létrehozott javak magunk közötti megosztása
(»disztributív igazságosság«), versus a más által elôállított javak magunk közötti szétosztása, illetve a mi általunk elôállított javak, „külsôsök”, közötti elosztása (»allokációs
igazságosság«) között. Az elsô erkölcsi kötelesség és tisztességesség kérdése, a második
önkéntes vagy kényszerû osztogatás, segélyezés kérdése. Ez utóbbi szintje, minôsége
mindig bizonytalan; ki van téve az éppen jobb helyzetben lévôk aktuális „segélyezési”,
„jótékonykodási” „osztogatási” kedvének, hajlandóságának és képességének.

A

»TISZTA PROCEDURÁLIS IGAZSÁGOSSÁG« (»PURE PROCEDURAL JUSTICE«).
Mint látjuk az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« alapvetôen
elveti az »allokációs igazságosság« politikai igazságossági koncepcióként való alkalmazását.
Ez ugyanis inkompatibilis azokkal az alapvetô eszmékkel, amelyekre az »igazságosság mint
tisztességesség politikai koncepciója« épül, nevezetesen azzal az alapgondolattal, hogy a társadalom a szabad és egyenlô polgárok társadalmi együttmûködésének idôben folyamatosan
fennálló tisztességes és igazságos rendszere (5.§). E rendszerben »polgárok, mint szabad
és egyenlô személyek« (6.§) egymással együttmûködve, közösen állítják elô azokat a társadalmi javakat és teremtik meg azokat a lehetôségeket, amelyek maguk közötti megosztására
vonatkozóan különbözô követeléseket támasztanak, és amelyeket egymás számára kölcsönösen biztosítanak a társadalmi együttmûködésben való teljes körû részvételükkel »megszolgált jogosultságok« (»earned entitlements«), »jogos követelések« (»legitimate claims«) és »jogos
járandóságok és elvárások« (»legitimate expectations«) alapján (18.6.§).
Egy »jól elrendezett társadalomban« (7.§) – amelyben mind az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességesen egyenlô értéke« (14.3.§), mind pedig a »tisztességesen egyenlô
esélyek és lehetôségek« (14.2.§) biztosítva vannak, a jövedelmek és a vagyonok végsô megoszlása tulajdonképpen a »tiszta procedurális igazságosságot« fejezi ki. A »realisztikus utópiának« számító »jól elrendezett társadalomban« (7.§; 23.§) a »társadalom alapvetô struktúrája« (9.§) és a »háttérigazságosság rendszere« (9.5–9.6.§§) úgy van kialakítva, hogy
amikor mindenki betartja a társadalmi együttmûködés nyilvános és közös normáit, és tiszteletben tartja azokat a követeléseket (és társadalmi kötelezettségeket), amelyeket ezek a
szabályok specifikálnak, akkor igazságosnak fogadhatjuk el a különbözô javak megoszlását,
függetlenül attól, hogy ez konkrét, nevesíthetô személyekre lebontva hogyan néz ki. Ezt
értjük az alatt, hogy a »jól elrendezett társadalomban« a javak és a lehetôségek végsô eloszlása végsô soron a »tiszta procedurális igazságosság« kifejezôdése. (RAWLS, 2001.)
A »társadalom alapvetô struktúrája« meghatároz egy »háttérigazságossági rendszert«
(9.5–9.6.§). Ennek a keretei között az egyes egyének és szervezetek úgy mûködnek,
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és cselekszenek, ahogyan a legjobbnak látják, feltéve, hogy ezt az alapvetô keretfeltételeknek és szabályoknak megfelelôen teszik (vö.: „piaci mechanizmusok”). Egy ilyen
rendszerben a javak különbözô tényleges és konkrét személyekre vagy társadalmi csoportokra lebontott „helyes” megoszlásaira vonatkozóan, valójában egyáltalán nem nyilatkozunk és nem is áll szándékunkban ezzel foglalkozni. Ehelyett csak azt lehet megítélni, hogy az egyes egyének a társadalmi együttmûködésben kifejtett erôfeszítéseik és
részvételük révén valóban jogosultak-e azokra a követeléseikre (18.6.§), amelyek végsô
soron az együttmûködés során létrejött hasznok és javak ténylegesen kialakult disztribúciójához vezetnek. Ez nem az egyes személyek erôfeszítéseinek az összehasonlító
méricskélését jelenti, hanem az erôfeszítések és a „játékszabályok szerinti” részvétel tényének a megállapítását, amelybôl viszont »megszolgált jogosultságok«, »jogos követelések« és »jogos járandóságok és elvárások« keletkeznek (18.6.§). Ennek az is az oka,
hogy a »társadalmi együttmûködés rendszerében« az egyénekre lebontott »allokációs
igazságosság« és ehhez kapcsolódóan az egyéni rászorultság mérésén (»means testing«)
alapuló segélyezés, mint olyan valójában nem értelmezhetô, s nem alkalmazható – noha
a »haszonelvû igazságossági koncepciók« szerinti rendszerek kitartóan ezzel próbálkoznak. Az ilyen egyéni szintû rászorultság méréseken alapuló segélyezési rendszerek jelentôs adminisztratív terhekkel és – mélyen fekvô elvi és metodikai okok miatt – igen
korlátozott találati pontossággal járnak, az érintetteket pedig sok szempontból megalázzák és stigmatizálják. (WOLFF és mtsai, 2007.)
Valójában nincs olyan, az egyes egyéni igényekre, szükségletekre alapítható kritériumunk, ami az alapját jelenthetné annak, hogy hogyan osszuk el a különbözô javakat
az egyének között az »allokációs igazságosság« szabályai szerint. (RAWLS, 2001.) Ez
az »egyéni rászorultságok« és »rászorultságokon alapuló jogosultságok« méricskélésének,
egymással való összehasonlítgatásának (»means testing«), és az „egyéni szociális rászorultságok szerinti célzott támogatások és segélyek”, és a hasonlók gyakorlati kivitelezhetetlenségét és elvi helytelenségét is jelenti. Ráadásul az egyéni szintû rászorultsági
mérések súlyos elvi, metodikai és kivitelezési problémái (BARR, 2012) odavezetnek,
hogy sok a valóságban ténylegesen rászoruló nem részesedik megfelelô támogatásban,
míg sok a valóságban ténylegesen nem rászoruló komoly támogatásokban részesül. Az
ilyen visszásságokról szóló történetek pedig alapvetôen ássák alá az ilyen segélyezési
rendszerek politikai stabilitását, társadalmi támogatottságát és fenntarthatóságát. Az
a baj, hogy ilyenkor nem az eleve alkalmatlan módszer és megközelítés megváltoztatásának a szükségessége kerül napirendre, hanem maga a »társadalmi szolidaritás« és a
társadalmi igazságossági követelmények teljesítése kérdôjelezôdik meg. Ezért sem alkalmas az »allokációs igazságosság« megközelítése, és az »egyéni szintû rászorultsági
méréseken« alapuló segélyezés a társadalmi igazságossági problémák kezelésére. Csak
a »háttérigazságosság« és a »háttérintézmények« keretei között (9.5–9.6.§§) a »disztributív igazságosság« rendszerében a társadalmi együttmûködés során létrejövô jogos
követeléseket tudjuk kezelni a rendszer egésze szintjén.
Miután az »eltérési elv« (»difference principle«) (18.§) nyilvánosan ismert és közösen normatív szabályrendszerként határozza meg és szabályozza a »háttérigazságosság
rendszerét« és a különbözô »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintéz-
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ményeket«, ezért mind a követelményei, mind a következményei minden polgár számára elôre láthatók és kiszámíthatók. Valójában az »eltérési elv« az összes intézmény
mûködésébe és releváns folyamataiba beépülve nem jelent nagyobb beavatkozást az
egyéni élettervekbe és cselekvésekbe, mint mondjuk az adórendszer bármelyik fajtájú
adója. Az »eltérési elv« és a »háttérigazságosság« szabályai és várható hatásai ismertek,
ezért a polgárok ennek ismeretében tervezhetik meg cselekvéseiket. A polgárok számára
– egy ilyen igazságossági rendszerben – érthetô, hogy a társadalmi együttmûködés nélkül nem is tudnának létrejönni azok a javak, amelybôl a jövedelmük és a vagyonuk keletkezik, viszont e társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszeréhez mind az
adózás, mind pedig az »eltérési elvnek« a »háttérintézmények« és a »háttérigazságosság«
»folyamataiba beépített módon« történô érvényesítése, mind az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak« biztosítása hozzátartozik.
Ugyanakkor, mind az »igazságosság elsô elve« (»alapvetô szabadságjogok és jogok
tisztességesen egyenlô értéke«), mind az »igazságosság második elvének az elsô része« (»tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek elve«), mind az »eltérési elv« messzemenôkig figyelembe veszi minden egyes polgárnak a társadalmi együttmûködés feltételrendszerébôl
adódó, és a társadalmi együttmûködésben való részvétel alapján keletkezô »megszolgált
jogosultságait« (»earned entitlements«) »jogos követeléseit és várományait« (»legitimate
claims & expectations«) (18.6.§). Lényegbeli a különbség (i) a »megszolgált jogosultságok«, »jogos követelések, elvárások« versus (ii) az »egyéni szintû szociális rászorultságok
mérésén« (»means testing«) alapuló segélyezés rendszerei között, amely utóbbi eleve figyelmen kívül hagyja a társadalmi együttmûködés tényét és annak a »reciprocitás elvébôl«
(5.3.§) eredô következményeit. Az elsô esetben az alkalmas segítségnyújtás a kölcsönösség és a reciprocitás alapján jár, a másikban jótékonykodó, kedvünk és hajlandóságunk
szerint esetlegesen adható. Ez a »disztributív igazságosság« és az »allokációs igazságosság«
közötti lényegi különbségek egyik legfontosabbika. (BRIGHOUSE és mtsai, 2010;
WOLFF és mtsai, 2007.)
Az alapvetô társadalmi »háttérintézmények« és a »háttérigazságosság« és ezeknek az
»igazságosság két elve« (14.§) által meghatározott szabályai olyan módon lettek megtervezve, hogy idôben folyamatosan, generációkon át és fenntartható módon biztosítsák
a társadalmi együttmûködés »igazságosságát, mint tisztességességét«. Ezek az igazságossági elvek és a »háttérigazságosság« rendszerei alapvetô fontosságúak az igazságosság
mint tisztességesség generációkon át tartó fenntartásában (i) egyrészt az »alapvetô politikai szabadságjogok tisztességesen egyenlô valós értékének« és a »tisztességesen egyenlô
esélyeknek és lehetôségeknek« a megôrzésével (ii) másrészt pedig azzal, hogy az »eltérési
elv« (»difference principle«) (18.§) biztosítja azt, hogy a »társadalmi, gazdasági, jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek« hatékony módon úgy szolgálják »generációkon át«
»minden egyes polgár« általános jólétének a növekedését, hogy az egyenlôtlenségek megengedése révén létrejövô társadalmi többlethasznok a társadalom »legkevésbé kedvezô
helyzetben lévô tagjainak« a helyzetén javítsanak a legnagyobb mértékben. (RAWLS,
1999a.)
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16.2.§ Ki a legkevésbé kedvezô helyzetû?
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DDIG IS SOK SZÓ ESETT A »TÁRSADALOM LEGKEDVEZÔTLENEBB HELYZE-

azonban eddig nem tisztáztuk részleteiben kik is ôk, és milyen
alapon azonosítjuk be ôket. E kérdések az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«
(»primary social goods«) koncepciója segítségével válaszolhatók meg. Az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« (»primary social goods«) egyrészt olyan különbözô »társadalmi, gazdasági, politikai körülmények«, másrészt olyan »bármely célra felhasználható eszközök« (»all-purpose means«), amelyek általában szükségesek ahhoz, hogy lehetôvé tegyék minden egyes polgár számára a velük született »két morális képességük«
(6.3.§) teljes körû kibontakoztatását és egész életükön át tartó teljes körû gyakorlását,
valamint azt, hogy szabadon törekedhessenek a »saját elképzeléseik szerinti« értékek
és érdekek érvényesítésére, és »saját céljaik, élettervük megvalósítására«.6 Ez magában
foglalja a polgárok »születéskori természetes képességeik és tehetségük« lehetô legmagasabb szintû kibontakoztatását és lehetô legmagasabb szintû »teljes körû normál funkcionálóképességgel« való gyakorlását is, amelynek elôfeltétele minden egyes kisgyermek
tehetségének intézményesített felismerése, e felismert tehetségeknek megfelelô ambíciók
felélesztése, s intézményesített tehetséggondozása, függetlenül a gyermek és családja
anyagi és szociális körülményeitôl és társadalmi, gazdasági helyzetétôl, és a hasonló,
e tekintetben irreleváns körülménytôl (például neme, vallása, politikai, etnikai, kisebbségi hovatartozása és a hasonlók).
Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« azonosításakor az ezekhez szükséges társadalmi követelményeket és az emberi élet normál körülményeit vizsgáljuk. Az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« azok a minden ember számára szükséges és az emberek által
igényelt dolgok, amelyek a »politikai szintû igazságossági koncepció« szerinti szabad és
egyenlô polgárok, mint a társadalmi együttmûködésben egész életükön át teljes körû normál funkcionálóképességgel résztvevô személyek (5.§; 6.§) számára elengedhetetlenül
szükségesek születéskori morális és természetes képességeik, tehetségük és »teljes körû
normál funkcionálóképességük« kibontakoztatásához és fenntartásához, valamint nélkülözhetetlenek a »szabad emberhez méltó«, »szégyenmentes életvitelükhöz« és »önbecsülésük, emberi méltóságuk megôrzéséhez«. Ez a meghatározás azt is jelenti, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« nem egyszerûen az emberek bármilyen, tetszôleges, és
a normatív igazságossági koncepciótól független igényeinek, vágyainak az eklektikus
gyûjteményét jelentik. Itt kifejezetten a »társadalmi igazságosság morális és normatív politikai koncepciója« szerinti, s a társadalmi együttmûködésben résztvevô, szabad és egyenlô
polgárok egész életútján át meglévô »teljes körû normál funkcionálóképességéhez« nélkülözhetetlen szükségletekrôl van szó. Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« kifejezésben az „elsôdleges” szó abszolút elsôdleges prioritást jelent.
A »társadalom legkevésbé kedvezô helyzetben lévô tagjai« (»least advantaged group«)
azok, akiknek a legkevesebb jut a társadalmi együttmûködés közös terheinek és közösen
6

TÛ TAGJAIRÓL«,

Emlékeztetôül: a velünk született »két morális képességünk« (6.3.§) (i) az »igazságosságérzetre való képességünk« (»capacity for a sense of justice«), és (ii) a »saját céljaink és érdekeink saját magunk számára
történô meghatározásának a képessége« (»capacity for our own conception of the good«).
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létrehozott hasznainak a megosztásakor a közösen elôállított hasznokból; különös tekintettel
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« közé sorolt dolgokra – jogokra, lehetôségekre,
»bármely célra felhasználható eszközökre« és a hasonlókra. Megjegyzendô, hogy ez „a legkevesebb” egy prosperáló társadalomban egészen irigylésre méltóan is „sok” tud lenni,
más társadalmak tagjaihoz képest; gondoljunk például a skandináv országokra.
Az eddigi gondolatmenetbôl az is nyílegyenesen következik, hogy egy igazságosan
és tisztességesen mûködô »szabad emberhez méltó demokráciában« a társadalom »legkevésbé kedvezô helyzetben lévô tagjai« nem más országok szegényeihez, nem a velük
hasonlóan kedvezôtlen helyzetben lévô honfitársaikhoz képest kell, hogy relatíve jobb
helyzetbe kerüljenek, nem ezek a csoportok jelentik az összehasonlítási alapot; hanem
ehelyett az adott társadalom társadalmi együttmûködésében való teljes körû részvételhez
szükséges normál funkcionálóképesség fenntartásához, és a »szabad emberhez méltó«,
»szégyenmentes élet« és az »önbecsülés társadalmi feltételeinek« a biztosításához elegendô részt kell kapjanak a társadalmi együttmûködés közösen elôállított hasznaiból.
Ez annál is inkább így van, mert ismert, hogy az emberek önbecsülését leginkább a
»relatív szegénység« ássa alá, azaz az, amikor valaki nem képes olyan életvitelt folytatni,
amelyet végzettsége, iskolázottsága, foglalkozása, társadalmi helyzete alapján a társadalom, illetve a környezete mintegy „elvár” tôle, illetôleg, amilyen életvitelt az ô számára releváns összehasonlítási, referencia csoportok tagjai folytatnak. Ez a fajta »relatív
szegénység« nemcsak az érintettek önbecsülését ássa alá, hanem folyamatos krónikus
stresszt okoz, amely egészségi állapot a megromlásához is vezet. Minden bizonnyal ez
az egyik olyan fontos „patomechanizmus”, amely a túlzott társadalmi egyenlôtlenségek,
a megbetegedésekhez vezetô közvetlen életmód, életvitelbeli okok, és az egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségei, az elkerülhetô korai megbetegedések és az indokolatlan halálozás társadalmi, jövedelmi, vagyoni helyzettel való szoros összefüggései,
»szociális gradiens« szerinti elôfordulása mögött meghúzódik (1.3–1.6.§§; 2.4.§; 8.1–
8.4.§§; 10.2–10.4.§§). (MARMOT, 2005a, 2015a; és mtsai, 2005b; WILKINSON,
2005; WHO|Commission on Social Determinants of Health, 2008; WILKINSON
és mtsai, 2009.)
Az összehasonlítási alap – az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« meghatározásakor – tehát nem viszonylagos, hanem egy, az adott társadalmi viszonyok között
nagyjából objektívnek tekinthetô külsô mérce szerinti küszöbérték elérése, illetve meghaladása jelenti azt a minimum értéket, amelyet a társadalmi együttmûködés során közösen elôállított társadalmi javakból és közösen létrehozott hasznokból a társadalom
minden egyes tagja hozzá kell jusson legalább az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« ahhoz, hogy a társadalmi együttmûködés feltételrendszerét igazságosnak, tehát
tisztességesnek lehessen tartani. Ellenkezô esetben a társadalmi hasznok elôállítása
annak az árán történik, hogy társadalom bizonyos kedvezôtlen helyzetben lévô tagjai
(rétegei) még akkora részesedést sem kapnak a közösen létrehozott hasznokból, amely
minimálisan szükséges (a) »két születéskori erkölcsi képességük« (6.3.§) teljes körû kibontakoztatásához és gyakorlásához (b) a »szabad emberhez méltó«, és az »önbecsülésük és szégyenmentes, életük társadalmi alapjainak (»social bases of self-respect«) a
biztosításához« (c) s »teljes körû normál funkcionálóképességük« fenntartásához és újratermeléséhez (6.1.§),
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A minimálisan szükséges szintet sem elérô részesedés, valójában ezeknek az alapvetô fontosságú, »szabad emberhez méltó élethez« szükséges dolgoknak a megtagadását
jelenti a társadalom kedvezôtlen helyzetû tagjaitól. Ezért nem nevezhetô tisztességesnek
és igazságosnak az a politika által meghatározott társadalmi mûködés, amely még ezt
a minimumot sem biztosítja minden egyes tagja számára.
Az a tény, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« ilyen módon kapcsolódnak az »igazságosság politikai koncepciójának« értékeihez és normáihoz több fontos
következménnyel is jár:
(i) egyrészt e javak körének a bizonyos értelemben vett leszûkítését és objektiválását
jelenti, ami a széles körû elfogadhatóság, a politikai megvalósíthatóság, fenntarthatóság és a stabilitás (20.2.§; 20–23.§§) feltétele;
(ii) másrészt kizárja a szubjektív egyéni igényeket, vágyakat, valamint a különbözô
»átfogó jellegû nézetek« szerinti igényeket, pontosabban ezek kielégítésére a polgárok által »bármely célra felhasználható eszközöket« biztosítja minden egyes polgár
számára a »politikai szintû igazságossági koncepció« normái szerint, ami szintén
a széles körû elfogadhatóság fontos feltétele;
(iii) harmadrészt viszont a társadalom morális kötelességévé, és »minden egyes polgár« »megszolgált jogosultságává« és »jogos követelésévé« teszi az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak« körébe tartozó dolgok alkalmas mértékû küszöbszint feletti biztosítását;
(iv) végezetül, az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« ily módon történô meghatározása egy objektív külsô viszonyítási rendszerhez képest meghatároz egy olyan
minimumot, amelyet minden egyes polgár számára biztosítani kell ahhoz, hogy a
társadalmi együttmûködésben »teljes körû normál funkcionálóképességgel« részt
tudjon venni. Ez például azzal a következménnyel is jár, hogy például a »fôállású
munkavégzés melletti munkavállalói szegénységbe« kényszerített alacsony jövedelmû társadalmi csoportok tagjainak eltérô összegû de egyaránt elfogadhatatlanul
alacsony jövedelmeit nem lehet egymáshoz méricskélve, viszonyítgatva relativizálni; hanem ehelyett az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi feltételeinek« biztosításához – az adott társadalomban – elégséges, és
külsô objektív mérceként meghatározható jövedelmi szinthez viszonyítva kell a
»teljes körû normál funkcionálóképességhez«, és az »önbecsülés, az emberi méltóság
és szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeinek« a biztosításához szükséges fôállású munkavégzés melletti jövedelmi minimumokat megállapítani.
Ezek az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« azok a javak, amelyekre minden egyes
polgárnak szüksége van ahhoz, hogy szabad és egyenlô személyként teljes életet élhessen. E szükségletek nem tévesztendôk össze a normatív igazságossági koncepciótól független személyes igényeinkkel és vágyainkkal. Az »elsôdleges prioritású társadalmi javakhoz« tartozó »társadalommal szembeni követelmények« és »elsôdleges emberi
szükségletek« meghatározásakor az »igazságosság politikai koncepcióját« használjuk fel,
nem pedig valamely »átfogó filozófiai, erkölcsi vagy vallási nézetrendszert«. Így például
a „teljes élet” kifejezés nem valamely speciális »átfogó doktrína«, vagy »átfogó értékrend«
szerinti „értékes, vagy érdemes”, vagy „teljes értékû” emberi életre vonatkozik, hanem
a »teljes körû normál funkcionálóképességre« és a társadalmi együttmûködésben való
részvételre, amely során minden egyes polgár számára biztosítva van, hogy a saját át-
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fogó jellegû értékrendje szerinti (és nem valaki más átfogó jellegû értékrendje szerinti)
„teljes értékûnek” számító életet élhessen.

A

Z »ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK« MEGHATÁROZÁSAKOR
az alapvetô kérdés az, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a »társadalom minden
egyes tagja számára« biztosítva legyenek (i) a születéskori »két erkölcsi képesség« teljes
körû kibontakoztatásának és gyakorlásának a feltételei (ii) az »egész életen át tartó teljes
körû normál funkcionálóképesség« minél magasabb szintre történô fejlesztésének és
fenntartásának, megôrzésének a feltételei (iii) az elôzôvel szoros összefüggésben a »születéskori természetes képességek és tehetség« teljes körû kibontakoztatásának és gyakorlásának a feltételei (iv) az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételei«. E kérdés megválaszolása, és az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak« meghatározása több tényezôtôl függ:
(i) függ az alapvetô emberi szükségletekre, emberi képességekre vonatkozó tényektôl;
(ii) függ attól, hogy az emberi élet különbözô szakaszaiban hogyan alakulnak ezek a
szükségletek és hogyan fejlôdnek ki ezek a képességek;
(iii) és függ a nevelési, gondozási, ápolási, táplálkozási, oktatási szükségletektôl, a társadalmi egymásra-utaltsági és kölcsönös függôségi viszonyoktól és sok más hasonló
dologtól.
Mint korábban említettük számos olyan »elsôdleges emberi szükséglet« létezik, amely tipikusan az emberi életút egy-egy meghatározott szakaszára jellemzô, és amelynek fontosságát, jelentôségét azok, akik épp nem abban a szakaszban vannak, nem is biztos,
hogy teljes mértékben képesek átérezni és megérteni. Mégis általában az összes polgár
elôbb vagy utóbb kénytelen szembesülni az összes életszakaszra jellemzô szükséglettel.
Ezek miatt soha nem egy adott korosztály szempontjából, soha nem keresztmetszeti képben, hanem az emberi életút egészére vonatkozó hosszmetszeti (longitudinális) nézôpontból
(6.2.§; 16.8.§), kell vizsgálni ezeket az alapvetô szükségleteket és az ezek megnyugtató
és alkalmas kielégítését szolgáló »alapvetô társadalmi háttérintézményeket«. Ez az »eredeti
kiindulási állapot« (»original position«) (11.§) nézôpontjából tehetô meg.
Az egyes »elsôdleges emberi szükségletek« kielégítésére szolgáló »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû alapvetô társadalmi háttérintézmények« alkalmas megszervezésével, mûködtetésével kapcsolatos kérdések, és az ezekkel kapcsolatos szakpolitikák
esetenként rendkívül komplex és bonyolult technikai részleteket tartalmaznak, sokszor
elkülönült szakpolitikai területeket és elkülönült szakmákat jelentenek. Gondoljunk például az egészségügyi ellátórendszer, egy kórház, egy szakrendelô, vagy mondjuk a közoktatási rendszer, felsôoktatási rendszer, egy általános iskola, egy gimnázium és egy sok
karú tudományegyetem, vagy a nyugdíjrendszer alkalmas mûködtetésével kapcsolatos
szakmai, szakpolitikai különbségekre. Mégis ezek az intézmények és intézményrendszerek ugyanazon egységes társadalmi igazságossági rendszer részei a nem technikai
szinteken. Az egyes ágazatok szakmai, technikai szintû elkülönültségéhez hozzáadódik
az a probléma, hogy a különbözô életszakaszokban lévô polgárok jelentôs része nincs
is teljesen tisztában számos más életszakasz, vagy élethelyzet olyan bajaival és szükségleteivel, amelyek egyébként egy másik életszakaszban, vagy egy váratlan élethelyzetben
bármikor az ô problémáik és szükségleteik is lehetnek. Ez egy sajátos „percepciós zavart”
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okoz: sokan hajlamosak egymástól elkülönülten és izoláltan mûködô szakpolitikai rendszerekként gondolni az olyan alapvetô fontosságú társadalmi háttérintézményekre, mint
például az oktatás, vagy a társadalmi – egészség-, baleset-, rokkantság, nyugdíj- és munkanélküli- – biztosítás, az értelmes munkát és tisztességes jövedelmet biztosító közfoglalkoztatás7 és a hasonlók.
Igaz, ugyan, hogy a technikai és szakpolitikai, valamint a mûködtetési részleteket illetôen ezek valóban specializált és sok szempontból elkülönült társadalmi esélyteremtô és
társadalmi biztonságot garantáló intézményrendszerek. A stratégiai szinten azonban mégis
elengedhetetlen, hogy ezek technikai és szakpolitikai szinten bonyolult és elkülönült társadalmi igazságossági intézmények egyetlen, egymással összehangolt és pozitív kölcsönhatásban álló, egységes társadalmi esélyteremtési és társadalmi biztonságot garantáló
rendszerként mûködjenek. Az egyes embereknek mégiscsak egyetlen életük és életútjuk
van, a maga életszakaszaival és problémáival. Teljes tévedés úgy gondolni ezekre a rendszerekre, mint egymással versengô vagy ellentétes mûködési célú, vagy hatású rendszerekre. Mindegyiknek ugyanis azonos a célja: a szabad és egyenlô polgárok »teljes körû
normál funkcionálóképességének«, szabad emberhez méltó életfeltételeinek és biztonságának a garantálása az emberi életút összes szakaszán át. Az egységes rendszerként való
mûködés alapvetô fontosságú követelményeként, ezek az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« hatásukban összehangolt, „egyenszilárdságú”
módon kell mûködjenek. Nem fordulhat elô, hogy mondjuk az egészségügyi rendszer,
vagy annak egy-egy szektora kiválóan mûködik, míg mondjuk az oktatási, vagy a nyugdíjrendszer az összeomlás szélén tántorog, vagy fordítva.
Az, hogy a társadalmi együttmûködésben résztvevô szabad és egyenlô polgárok számára teljes életútjukon át kell garantálni a »teljes körû normál funkcióképességet«, és a
»szabad emberhez méltó«, »szégyenmentes élet, az emberi méltóság és az önbecsülés társadalmi feltételeit« azzal a következményes követelménnyel jár, hogy (i) az emberi élet
különbözô szakaszaira (pl. kisgyermekkori fejlesztés, a tehetségek intézményes felismerése
és minden gyermek tehetségéhez szabott tehetséggondozása, az oktatás, felsôoktatás,
idôskori nyugdíj stb.) (ii) vagy a különbözô váratlan, és egyénileg nem kezelhetô egzisztenciális katasztrófa helyzettel fenyegetô élethelyzetekre, melyek bármikor bekövetkezhetnek (pl. súlyos baleset, súlyos betegség, munkaképesség elvesztése, megrokkanás, munkahely elvesztése például egy gazdasági válsághelyzetben és hasonlók) – a jellemzô
releváns problémák kezelése és az ehhez kapcsolódó szükségletek kielégítése érdekében
7

A közfoglalkoztatás esetében abszolút követelmény az »értelmes munka és a tisztességes jövedelem«. Az
olyan közfoglalkoztatási program, amely nem ad értelmes munkát, és/vagy nem biztosít tisztességes jövedelmet és stigmatizál, abszolút ellentétes a közfoglalkoztatással kapcsolatos társadalmi célokkal és
közérdekkel, mert nem fenntartja az érintett polgárok önbecsülését, emberi méltóságát, szégyenmentes
életvitelét és egzisztenciális biztonságát, hanem épp ellenkezôleg: megalázza, stigmatizálja, megszégyeníti,
végtelenül kiszolgáltatott helyzetbe taszítja és elszegényíti az érintetteket. Ezért az ilyen közmunka program tisztességtelen és igazságtalan, nem enyhíti, hanem fokozza az amúgy is súlyos társadalmi problémákat; ezért semmilyen létjogosultsága nincs. Ha a kormányzat képtelen és alkalmatlan arra, hogy tisztességes és hasznos közmunka programot szervezzen, akkor a legalább ne árts, (ha már alkalmatlan
vagy arra, hogy segíts) elvét kellene követni, hogy legalább ô maga ne ártson azoknak, akiken az alkalmas
programokkal éppen, hogy segítenie kellene.
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mûködô »elsôdleges társadalmi igazságossági, esélyteremtési és biztonságot garantáló háttérintézmények« egyetlen, egységes, egymással pozitív kölcsönhatásban álló, s hatásukban
összehangolt és egyenszilárdságú rendszerként kell, hogy mûködjenek.

A

Z EGYES SZEMÉLYEK »REÁLIS ÉS RACIONÁLIS EGYÉNI ÉLETTERVEI«. Az
»elsôdleges prioritású társadalmi javak« meghatározásához és jelentôségének
megértéséhez szükség van arra, hogy legyen valamilyen elképzelésünk arról, hogy nagyjából, hogyan néz ki egy tipikusnak mondható »reális és racionális egyéni életterv« az
alapvetô emberi szükségletekre, az emberi élet szakaszaira és egyénileg elôre nem bejósolható élethelyzeteire vonatkozó tények alapján. Az ilyen »reális és racionális egyéni
élettervek« egy bizonyos jellegzetes szerkezettel rendelkeznek, és tartalmuk kialakítása,
idônkénti felülvizsgálata, illetve ezen élettervek megvalósítása, nagymértékben függ az
»elsôdleges prioritású társadalmi javak« elérhetôségétôl és minôségétôl.
Mindezzel együtt az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« meghatározása nem
egyedül a pszichológiai, szociálpszichológiai, biológiai és társadalomtudományi tényektôl függ. Ezek mellett figyelembe kell venni a »szabad és egyenlô polgárokra« vonatkozó »politikai szintû igazságossági koncepció« alapján (i) a »két erkölcsi képesség«
kibontakoztatásához és gyakorlásához szükséges feltételeket (ii) továbbá a »társadalmi
együttmûködésben való részvételhez szükséges normál funkcionálóképesség« biztosításával kapcsolatos követelményeket.
A »politikai szintû igazságossági koncepció«, és annak alapértékei, alapelvei és normái nélkülözhetetlenek az »elsôdleges prioritású társadalmi javak meghatározásához«.
E koncepció határozza meg azokat az alapértékeket, alapelveket és normákat, amelyek
alapján az »elsôdleges emberi szükségletek«, ezek kielégítése és bizonyos társadalmi körülmények biztosítása »társadalmi szintû morális kötelezettséggé«, illetôleg a polgárok
»jogos követelésévé« válnak, a társadalmi együttmûködésben való részvétel alapján keletkezô »megszolgált jogosultságként« (18.6.§).

16.3.§ Az elsôdleges társadalmi javak öt csoportja

A

Z »ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK« KAPCSÁN RÖVIDEN VISZSZA KELL TÉRJÜNK az »eredeti kiindulási állapot« és a »tudatlanság fátyla« által

meghatározott körülményekhez (11.§), mint gondolatkísérlethez, mert ez az a nézôpont,
amelybôl ez a kérdés vizsgálható. Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« – a társadalmi együttmûködés során a társadalom tagjai által közösen létrehozott javak sokaságából
– azokat a javakat jelentik, amelyeknek az »igazságos, mint tisztességes« megosztásának
a „hogyanját és mikéntjét” az »igazságosság elvei« kell, hogy meghatározzák és szabályozzák, mégpedig azért, mert ezek azok a javak, amelyek a »társadalom minden egyes
tagjának« a »teljes körû normál funkcionálóképessége« kibontakoztatása, megôrzése, illetve
helyreállítása szempontjából nélkülözhetetlenek, és egyéni szinten senki sem tudja megoldani ezek megfelelô szintû elôállítását, biztosítását a saját maga számára.
Míg az »igazságosság elvei« a társadalmi együttmûködés közös terheinek és közös
hasznainak az »igazságos, mint tisztességes megosztását« szabályozzák, az »elsôdleges
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prioritású társadalmi javak« azt specifikálják, hogy pontosan mik is azok a „közös hasznok”, amiket »igazságosan, mint tisztességesen« kell megosztani egymás között. Kissé
leegyszerûsítve: Az »igazságosság elvei« a „hogyan” kérdéseire adnak választ; az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« pedig a „mit” kérdéseit specifikálják.
Ezért, az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« mibenlétérôl is már az »eredeti kiindulási állapotban« (11.§) illetve az »eredeti kiindulási állapot« körülményeinek megfelelô nézôpontból kell dönteni. E nézôpontból érthetô az meg, hogy mely javak kerülnek
be az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« közé és miért; s melyek azok, amelyek
»nem elsôdleges jelentôségûek« és ezért szükségképpen kimaradnak. Például intuitíven
is viszonylag könnyen belátható, hogy mondjuk a »természetes képességek kibontakoztatásához« szükséges oktatás, vagy a betegségek, balesetek, sérülések miatt átmenetileg
megszûnô »teljes körû normál funkcionálóképességet« helyreállító egészségügyi ellátás
bizonyosan az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« közé tartozik; míg mondjuk a
magánhelikopter, vagy a magánhobbik, netán egyes választott politikusok gyermekkori
elfrusztrált vágyai megvalósításának, vagy egyéb magáncéljainak, magánügyeinek a támogatása, vagy a legkülönfélébb átfogó jellegû perfekcionista és egyéb értékek érvényesítésével kapcsolatos dolgok nem tartoznak e körbe, mert ez utóbbiak nem elengedhetetlenül szükségesek a »teljes körû normál funkcionálóképesség kibontakoztatása, vagy
megôrzése, illetve helyreállítása« szempontjából. Pontosabban ez utóbbiak miatt kerül
be az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« körébe a »bármely felhasználású célú
eszközök« (»all-purpose means«), mint tétel; azaz mindenki tisztességes jövedelemben
kell részesüljön, s e saját jövedelmébôl (azaz nem a társadalom erôforrásaiból) azt az
»átfogó jellegû« célját, hobbiját valósítja meg, amelyiket csak akarja (feltéve, hogy ezek
nem ellentétesek az »igazságosság elveivel«).

A

Z »EREDETI KIINDULÁSI ÁLLAPOTBAN« a »tudatlanság fátyla mögött« a teljesen

szabad és teljesen egyenlô feleknek úgy kell dönteni az »igazságosság elveirôl«, és
azokról az »elsôdleges prioritású társadalmi javakról«, hogy semmit nem tudhatnak arról,
hogy a társadalom mely csoportjához tartoznak; a többséghez, vagy a kisebbséghez tartoznak-e; mi a nemük, vallásuk, etnikai hovatartozásuk, életkoruk és szexuális orientációjuk; melyik generáció tagjai lesznek és a hasonlók (11.§). Magyarán, miközben általános
társadalmi, politikai és egyéb releváns ismeretekkel rendelkeznek, a saját maguk specifikus
helyzetére vonatkozó információjuk a lehetô legszélesebb értelemben zéró. Viszont a teljesen szabad és teljesen egyenlô felek olyan racionális lények, akik többiek java iránt teljesen
neutrálisak és közömbösek: (a) racionális önérdekkövetôk, mert saját maguknak és az általuk képviselteknek a lehetô legjobb feltételeket akarják kivívni (b) indifferensek és semlegesek, mert senkinek sem akarnak rosszat, de nem is különösen érdekeltek a többiek javában. Miután a felek az »eredeti kiindulási állapotban« semmiféle specifikus ismerettel
nem rendelkeznek saját maguk (és az általuk képviseltek) konkrét, specifikus helyzetükrôl,
ezért bármennyire is szeretnék a saját helyzetüket minél jobbá tenni, ezt csak az általános,
és a konkrét specifikus pozícióktól független emberi szükségletek körében tudják megtenni,
mégpedig abban a tudatban, hogy az amit megfogalmaznak a társadalom bármely tagja
számára elfogadható kell legyen, mert nem tudhatják, hogy ôk maguk és az általuk képviseltek végül melyik társadalmi csoport és melyik generáció tagjai lesznek.
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Ha egy pillanatra beleképzeljük magunkat az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«) körülményei közé és a »tudatlanság fátyla mögé« (»the veil of ignorance«) (11.§)
akkor arra jöhetünk rá, hogy – bármennyire is a saját pozíciónkat akarjuk a lehetô legjobbá
tenni –, a saját magunk konkrét, specifikus helyzetére vonatkozó információk teljes hiánya
miatt csak úgy tudunk gondolkodni az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« listájáról,
hogy arra a kérdésre keressük a választ, hogy melyek azok a dolgok, amelyekre (a) vagy
mint a társadalom által biztosított feltételekre és lehetôségekre (b) vagy mint »bármely felhasználási célú eszközökre« szükségünk van ahhoz, hogy képesek legyünk
(i) a saját értékeink, elveink, nézeteink alapján a saját céljainkat és életterveinket kialakítani, ezeket a lehetô legjobb feltételek mellett realizálni;
(ii) kifejleszteni és gyakorolni a »két erkölcsi képességünket« (azaz, az »igazságosságérzetre való képességünket«, és a »saját érdekek és célok meghatározására való képességünket«);
(iii) »szabad emberhez méltó« és »szégyenmentes életet« élô, megfelelô önbecsüléssel rendelkezô »szabad és egyenlô polgárként« »egész élet utunkon át« »teljes körû normál
funkcionálóképességgel« részt venni a társadalmi kooperációban, azáltal, hogy életünk
során a »velünk született természetes képességinket és tehetségünket« teljes körûen és
a lehetô legmagasabb szinten ki tudjuk bontakoztatni, gyakorolni, megôrizni.
Az »eredeti kiindulási állapot« körülményei között és a »tudatlanság fátyla« mögött
semmilyen, a saját magunk társadalmi helyzetére vonatkozó specifikus ismeretünk
nincs. Így e kérdés megválaszolása az »eredeti kiindulási állapotban« egyedül csak a
demokratikus társadalmak normál emberi életkörülményeire és szükségleteire vonatkozó általános ismeretek alapján lehetséges. Itt azért szûkítjük le a kört a „demokratikus
társadalmakra jellemzô” általános normál körülményekre, mert alapvetôen a »szabad
emberhez méltó demokráciák« politikai szintû igazságossági koncepciójával foglalkozunk
(s nem a feudális, vagy ókori rabszolgatartó társadalmak, és nem is a »szabad emberhez
nem méltó autoriter rezsimek« társadalmi koncepciójával).
Elvileg lehetséges lenne az »eredeti kiindulási állapotban« rendelkezésünkre álló általános társadalmi, történelmi, filozófiai ismeretek alapján megvizsgálni, hogy milyen
végsô célokban egyeznek ki egymással a különbözô »átfogó doktrínák«. Majd ebbôl az
emberi élet végsô értelmére és céljaira vonatkozó „közös nevezôbôl” kiindulva is vizsgálhatnánk azt, hogy milyen társadalmi feltételek, lehetôségek, eszközök, javak, és
egyéb dolgok szükségesek ezeknek, az »átfogó doktrínáknak« a „közös nevezôjét” jelentô céloknak a megvalósításához. Ezzel azonban több alapvetô probléma is van. Elôször is nem biztos, hogy ilyen, az »átfogó doktrínák« alapvetô értékei, céljai alapján
összerakható „közös nevezô”, azaz az úgynevezett „nemzeti minimum” egyáltalán létezik. Másrészt, ha létezik is egy ilyen „közös nevezô”, egyáltalán nem biztos, hogy az
minden fontos »politikai szintû igazságossági célt« lefed; azaz alkalmas a társadalmi
igazságosság megvalósítására. Végül, még ha találnánk is ilyen „közös nevezôt”, az
akkor is csak egy éppen aktuális hatalmi erôegyensúlynak megfelelô »kényszerû kompromisszum« eredményét tükrözné, amely se nem releváns, se nem praktikus a mi szempontunkból, mert az ilyen »kényszerû kompromisszumokon« alapuló kiegyezés azonnal
felborul, amint az erôviszonyok változnak, azaz »nem a jó okok miatti stabilitást« testesíti meg (21.§). Ebbôl eredôen az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« alapvetôen
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nem határozhatók meg így, azaz az »átfogó doktrínákra«, és az azokat követô különbözô csoportokra vonatkozó társadalmi, történelmi és hasonló információk, vagy a különbözô »átfogó doktrínák« alapértékeinek és alapcéljainak a „közös nevezôje” alapján.
Vegyük észre, hogy az »átfedô konszenzus« teljesen más koncepció, mint ez a fajta
„közös nevezô”, azaz a „közös nevezôvel” kapcsolatosan itt elmondottak nincsenek ellentmondásban az »átfedô konszenzusra« vonatkozó megfontolásokkal. Az »átfedô konszenzus« esetében arról van szó, hogy a társadalom kultúrájában, gondolkodásában
jelenlévô és széles körben ismert és nagyjából elfogadott néhány alapvetô kiindulási
pontból (pl. társadalmi együttmûködés, az, hogy ennek tisztességes feltételei kell legyenek, a polgárok, mint szabad és egyenlô személyek és a hasonlók) az »eredeti kiindulási
pozícióban« mintegy „megkonstruáljuk” a társadalmi igazságosság mint tisztességesség
igazságossági elveit és politikai koncepcióját, amelyet, mint önálló és független politikai
modult, a különbözô »átfogó doktrínák« a saját tanaik alapján remélhetôen elfogadnak
és idôvel be is építenek saját nézeteik közé; a saját tanaikból eredô értékek, elvek, és
normák alapján (12.3–12.7.§§; 21.§). (Erre példa lehet az, ahogyan a »lelkiismeret
szabadságának«, vagy a »vallásgyakorlás szabadságának« az elve idôvel elfogadásra
került a történelmi egyházak részérôl.)
Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« meghatározásakor az »elsôdleges emberi
szükségletekre«, az emberek társadalmi, közösségi életére vonatkozó általános ismereteken
túl egyedül a »politikai szintû igazságossági koncepciónak« a személyre vonatkozó koncepciója áll rendelkezésre. Eszerint a polgárok a »társadalmi együttmûködésben« »egész
életükön át«, »teljes körûen«, »normál funkcionálóképességgel résztvevô« (»fully cooperating members of society«) és »a két erkölcsi képességgel rendelkezô« szabad és egyenlô személyek. Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« azok (a) a társadalmi feltételek és
lehetôségek, továbbá (b) azok a javak és (c) »bármely célra felhasználható eszközök«,
amelyek azt teszik lehetôvé, hogy a személyre vonatkozó politikai igazságossági koncepció
szerinti polgárok »teljes körû normál funkcionálóképességgel« egész életútjukon át részt
tudjanak venni a társadalmi együttmûködésben és képesek legyenek kibontakoztatni,
megôrizni és gyakorolni a velük született »két erkölcsi képességüket«(6.3.§).

A

Z »ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK« ÖTFÉLE CSOPORTJÁT
KÜLÖNBÖZTETJÜK MEG.

Az alábbiakban az »elsôdleges prioritású társadalmi
javaknak« a típusait, csoportjait soroljuk fel, s az egyes konkrét tételeket, csak a típus
értelmezése céljából, mintegy példálózva említjük. A különbözô, alapvetô fontosságú
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«, azaz az alapvetô
fontosságú »társadalmi esélyteremtô« és »társadalmi biztonságot garantáló intézmények«, valamint az ezekhez kapcsolódó szakpolitikák ezen »elsôdleges prioritású társadalmi javak« csoportjaira, vagy ezek kombinációira épülnek rá, illetve ezekbôl vezethetôk le. Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« ötféle típusa és csoportja:
1.
AZ »ALAPVETÔ SZABADSÁGJOGOK ÉS JOGOK«, például a »lelkiismeret szabadsága«, valamint az ennek érvényesítéséhez szükséges »gondolkodás és a gondolatok kifejezésének és kifejezés módjának a szabadsága«, a »gyülekezés és a társulás szabad-
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sága«, és a többi »alapvetô politikai szabadságjog és jog« és az összes többi, az »igazságosság elsô elvét« együttesen definiáló, és egyben a »lényegbeli alkotmányos kérdések«
közé tartozó »alapvetô szabadságjog és jog« (14.3.§). Ezek az »alapvetô szabadságjogok és jogok« azok az alapvetô intézmények és feltételek, amelyek abszolút lényegesek
a »két erkölcsi képességünk« (»igazságosságérzetre való képesség«, és a »saját érdekeink
és céljaink saját magunk általi meghatározásának a képessége«), és »velünk született
természetes képességeink és tehetségünk« magas szintû kibontakoztatása, valamint teljes
körû és informált módon történô gyakorlása szempontjából. Emlékeztetôül: a »két erkölcsi képesség« teljes körû és informált gyakorlása a társadalmi igazságosság egy-egy
fundamentális esetét jelenti.
(i) AZ ELSÔ FUNDAMENTÁLIS ESET a »két erkölcsi képességünk« alkalmazása az
alapvetô »háttérintézmények« közpolitikák és szakpolitikák igazságosságának és
tisztességességének, valamint észszerûségének a megítélésekor.
(ii) A MÁSODIK FUNDAMENTÁLIS ESET a »két erkölcsi képességünk« együttes alkalmazása a saját érdekeink, céljaink és életterveink meghatározásakor és mindezek
elérésére, illetve megvalósítására irányuló törekvések és cselekvések során.
Ez esetben is az érdekek, célok, élettervek és az ezzel kapcsolatos törekvéseink
észszerûségét és tisztességességét kell egyidejûleg biztosítsuk. Ezek az »alapvetô szabadságjogok és jogok« abszolút nélkülözhetetlenek a saját átfogó nézeteink, értékrendünk, céljaink, és identitásunk alapján kialakított terveink megvalósítása és saját érdekeink és identitásunk védelme szempontjából is.
2.
A »MOZGÁS

ÉS A HELYVÁLTOZTATÁS SZABADSÁGA« ÉS AZ

»ÉLETPÁLYA ,

A

FOGLALKOZÁS, ÉS A MUNKAHELY MEGVÁLASZTÁSÁNAK A SZABADSÁGA«8

a
változatos foglalkozási és munkalehetôségek adta háttérkörülmények között. Ez teszi
lehetôvé, hogy a saját értékeinknek és preferenciáinknak megfelelô célokat tûzzünk ki

8

Az »életpálya és a foglalkozás megválasztásának szabadságával«, mint alapvetô joggal, s mint az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« ötféle csoportjának egyikével teljes mértékben ellentétesek azok a
fajta, és valójában már a központi tervutasításos államszocialista rendszerekben is alkalmatlannak bizonyult központi munkaerôtervezésen (»central manpower planning«) (BARR, 2012), de egyesek által
újszerûnek beállított módszerek, amelyek a gyermekeket már iskolás és középiskolás kortól adminisztratív
kényszerítô eszközökkel terelik a „nagy központi tervezô”, és a „megszemélyesülô munkaerôpiaci és gazdasági érdek” (MIROWSKI, 2014) által éppen aktuális, rövid távú gazdasági érdekeket kiszolgáló szakképzések felé azokból az irányokból, amely irányokat a túl korán választási kényszer elé állított gyermekek,
illetôleg a pályaválasztási és továbbtanulási döntések elôtt álló fiatalok saját maguk képességei, tehetsége,
természetes érdeklôdése, erôsségei és motivációja alapján a saját boldogulásuk érdekében maguktól választanának. E társadalmilag kártékony gyakorlat szószólói az »abszolút tisztességtelenség kritériumait«
maradéktalanul kimerítik: (i) aggálymentesen rendelik alá mások gyermekeinek az életét különbözô érvényesen alá nem támasztható, homályos és kétes gazdasági és munkaerôpiaci magánérdekeknek, (miközben saját maguk még egy három évre szóló üzleti tervet sem mernének felelôsen aláírni); (ii) aggálymentesen kezelnek eszközként másokat saját magáncéljaik elérésére (ezzel is megsértve a kanti alapelvet);
(iii) s mások gyermekei számára olyan dolgokat ajánlgatnak, amelyeket a saját maguk, vagy saját gyermekeik esetében soha nem fogadnának el, ha mások ajánlanák azt nekik (ezzel megszegve az ôsi arany-
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magunk elé és próbáljunk meg elérni, továbbá ezeket a céljainkat és racionális életterveinket idôrôl idôre felülvizsgáljuk, módosítsuk és az ezzel kapcsolatos döntéseinket
ténylegesen végig is tudjuk vinni, bármikor, amikor azt úgy akarjuk. E tétel a személyes
integritáshoz és a személyes biztonsághoz fûzôdô jogokra és feltételekre is vonatkozik
(közbiztonság, fizikai és mentális inzultusoktól való védelem és a hasonlók).
3.
FELELÔSSÉGGEL, RANGOKKAL, HIVATALI HATALOMMAL JÁRÓ POZÍCIÓK és egyéb

állások »tisztességesen egyenlô esélyek« melletti megszerzésének, betöltésének a lehetôsége. Ez minden egyes polgár számára teret nyit a legkülönbözôbb társadalmi jellegû,
és önálló felelôsséget igénylô képességei kibontakoztatására, és a politikai, közpolitikai
folyamatokban való érdemi részvételre, amely számos polgár számára fontos lehet.
Ezenfelül az, hogy bármilyen közhivatali és felelôs vezetô pozíciót a társadalom minden
egyes tagja »tisztességesen egyenlô esélyek« mellett pályázhat, elnyerhet és betölthet
szintén fontos garanciát jelent a polgárok szabadságának, egyenlôségének a megôrzésére és a demokrácia fenntartására. Ez a körülmény, a – »politikai szintû igazságossági
koncepció« rendszerébe illesztve – bizonyos értelemben védelmet jelent az ellen, hogy
a társadalom kettészakadjon egy viszonylag szûk „uralkodó elitre”, és a politikai folyamatokból, s azok érdemi alakításának a lehetôségébôl kizárt, leszakadó tömegre.
4.
»JÖVEDELEM ÉS VAGYON«, mint általános, megfelelô »átváltási értékkel« rendelkezô,
»bármely felhasználási célú eszköz«, amely meglehetôsen széles spektrumban, közvetlen, vagy közvetett módon lehetôvé teszi a legkülönbözôbb egyénileg fontosnak tartott
célok megvalósítását, bármik is legyenek azok.
5.
»AZ ÖNBECSÜLÉS, AZ EMBERI MÉLTÓSÁG ÉS A SZÉGYENMENTES ÉLET TÁRSADALMI ALAPJAI«. Ezek azok a társadalmi alapfeltételek, amelyeket az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« biztosítanak a társadalmi esélyteremtés és társadalmi biztonság garantálása érdekében. Ezek alapvetô fontosságúak
ahhoz, hogy a (a) polgárok képesek legyenek magas szintre kifejleszteni és magas szinten gyakorolni a velük született »két erkölcsi képességüket«, s meg is éljék, hogy mint
személyek értékesek (b) ki tudják alakítani saját értékrendjük alapján a saját céljaikat,
ambícióikat és »racionális életterveiket« (c) képesek legyenek magabiztosan, öntudatosan és céltudatosan cselekedni e célok és élettervek realizálása érdekében (d) továbbá
képesek legyenek ezeket az egyéni céljaikat, »reális és racionális életterveiket« idôrôl
idôre felülvizsgálni és kedvük szerint módosítani. Itt az összes – korábban is részletezett
– »alapvetô társadalmi igazságossági, esélyteremtési és társadalmi biztonsági intéz-

szabályt, azaz a »reciprocitás elvét«). Ôk ugyanis tipikusan nem az általuk mások gyermekeire kényszerített szakképzésbe, hanem jó nevû külföldi egyetemekre küldik továbbtanulni saját gyermekeiket,
ezzel is bizonyítva a saját maguk által másoknak ajánlgatott dolgok érvénytelenségét és hiteltelenségét.
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ményre« kell gondolni, például: (a) korai gyermekfejlesztés, óvoda, minden egyes gyermek intézményesített tehetséggondozása, s ambícióinak felélesztése, fejlesztése (b) az
azonos képességû, tehetségû és ambíciójú gyermekek számára azonosan hozzáférhetô
minôségi oktatási és felsôoktatási rendszer (c) »társadalmi biztosítási« rendszerek
(egészség, baleset, rokkantság, munkanélküliség, nyugdíj) (d) értelmes munkát és tisztes jövedelmet biztosító közmunka (mint „végsô menedék”) (e) fogyatékossággal élôk
társadalmi hátrányait elimináló intézmények és a hasonlók. E kategóriában jelennek
meg a »jóléti államok« »jóléti intézményrendszerei«, amelyeket ebben a kontextusban
konzekvensen »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményekként«,
illetôleg »társadalmi esélyteremtési«, »társadalmi biztosítási, és társadalmi biztonságot
garantáló intézményekként« említünk. Ez a terminológiai különbség az »allokációs
igazságosság« versus a »disztributív igazságosság« közötti fundamentális különbségekkel
függ össze. Ezeket másutt részletezzük.

A

z embereknek – bármik is legyenek a céljaik, az életterveik, az értékeik, az érdekeik és bármit is akarjanak elérni – teljesen bizonyosan szükségük van bizonyos
alapvetô dolgokra ahhoz, hogy végbe tudják vinni a saját életterveiket és meg tudják
valósítani a saját céljaikat. Néhány dologban teljesen bizonyosak lehetünk:
(i) A több szabadságot, esélyt és lehetôséget mindenki jobban preferálja, mint a kevesebbet. (SEN, 1999.)
(ii) Minden ember többre értékeli és jobban preferálja a nagyobb jövedelmet és vagyont, mint a kisebbet.
(iii) Emellett a saját személyünk értékességére vonatkozó biztos meggyôzôdésünk
(»sense of one’s own worth«), az »önbecsülésünk« (»sense of self-respect«), az önbizalom, a »szégyenmentes élet« és az »emberi méltóság« centrális jelentôségû az
»elsôdleges prioritású társadalmi javak« kapcsán. Ezek abszolút szükségesek
ahhoz, hogy céljainkat, életterveinek sikeresen és magabiztosan meg tudjuk valósítani, és »két erkölcsi képességünket«, valamint »velünk született természetes képességeinket és tehetségünket« magas szinten tudjuk gyakorolni.
(iv) Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« többi tétele (hivatali pozíciók, vagyon,
jövedelem, mozgás szabadsága, integritás, fizikai, mentális inzultusoktól való mentesség) is az önbecsülésünkkel és önmagunk személyének az értékességébe vetett
hitünkkel, meggyôzôdésünkkel összefüggésben válik fontossá.
A különbözô »átfogó doktrínák« és »átfogó jellegû nézetek« tanai szerint számos más
fontos érték, erény, és az életnek értelmet, célt adó, valamint ezekkel kapcsolatosan az
emberek számára fontos dolog létezik. Ezek kinek, kinek az egyéni értékrendjében, az
azon alapuló identitásában és célrendszerében, valamint »reális és racionális élettervében« természetes módon megjelennek. Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« között ilyen, az egyes »átfogó doktrínák« különbözô »átfogó jellegû értékei« és specifikus
céljai közé tartozó specifikus tételeket ne keressük az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak« között. Az ilyen tételek nem jelenhetnek meg ezek között, ugyanis az »átfogó
jellegû«, és a »nem politikai szinthez« tartozó tételek megosztók lehetnek és ezért súlyosan veszélyeztetik az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusát«. Ugyanakkor, ha alaposan végig gondoljuk az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« mibenlétét, könnyen
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beláthatjuk, hogy ezek együttesen lehetôvé teszik, hogy bármelyik polgár, bármilyen,
az egyéni »átfogó nézetrendszeréhez« tartozó »átfogó jellegû« értékeket, célokat beépítse
»reális és racionális egyéni élettervei« közé, és ennek részeként meg is valósítsa ezeket.
Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« öt csoportjának egyike, a »bármely felhasználási célú eszközök« (»all purpose means«), pedig több más mellett kifejezetten e célt
is hivatottak szolgálni.
A társadalom tagjainak a jólétét és helyzetét az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való részesedésük alapján »reálisnak tekinthetô életpálya lehetôségeik« vizsgálatával határozhatjuk meg. Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexe« alapján
tudjuk beazonosítani a »társadalom legkevésbé kedvezô helyzetû csoportjait és tagjait«.
Minél kevésbé részesedik valaki ezen »elsôdleges prioritású társadalmi javakból«, és ez
alapján minél rosszabbak a »reálisan várható életpálya lehetôségei« annál kedvezôtlenebb helyzetben van.
Vegyük észre, hogy amint be tudtuk azonosítani a társadalom »legkevésbé kedvezô helyzetben lévô csoportjait« (»least advantaged groups«) – az »igazságoság, mint tisztességesség
politikai koncepciója« szerinti rendszerben – valójában nincs szükség arra, hogy még azt
is megtudjuk, hogy mennyire vannak egymáshoz képest kedvezôtlen helyzetben a legkedvezôtlenebb helyzetû csoportok, vagy azok tagjai. Nincs szükség „egyéni szociális rászorultság” (»means testing«) és hasonlók mérésére, és ezek interperszonális összehasonlítására.
Amint megtörténik a »legkevésbé kedvezô helyzetû csoport« azonosítása, a »társadalom
alapvetô struktúrájának«, és annak »alapvetô háttérintézményeinek«, és a »háttérigazságosság rendszerének« a mûködésében kell bizonyos változtatásokat, finomhangolásokat elvégezni helyzetük javítása érdekében. Ezek a változtatások viszont a háttérintézményeken
keresztül rendszerszintû módon javítanak az érintettek helyzetén. E megközelítés rendkívüli
– adminisztratív, módszertani, technikai – terhektôl kíméli meg az »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû intézményeket«.

A

Z EGYÉNI SZINTÛ SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG MÉRÉSE (»MEANS TESTING«)
elsô hallásra jól hangzó, de valójában fundamentális metodikai és technikai okok
miatt valójában kivitelezhetetlen, viszont igen költséges feladat. Sôt, rendkívüli adminisztratív terhek mellett nem is azt mérjük, amit mérni szeretnénk. (BARR, 2012.) A kapott
eredmény kinek-kinek a lelkiismeretét megnyugtathatja és a feladat adminisztratív kipipálását lehetôvé teszi, de valójában megközelítô pontossággal sem lehet bemérni a tényleges
egyéni szociális rászorultságot. Így könnyen lehet, hogy a ténylegesen nem rászorulók
„rászorulónak” minôsítve tulajdonképpen visszaélésszerûen kihasználják a rendszert, míg
a ténylegesen rászorulók „nem rászorulónak” minôsítve nem jutnak hozzá az eredetileg
nekik szánt segítséghez.
Az egyéni szociális rászorultság mérése (»means testing«) nemcsak kivitelezhetetlen –
mélyen fekvô metodikai, mérési és egyéb technikai okok miatt –, de rendkívüli módon alá
is áshatja az érintettek önbecsülését, és rendkívül megalázó és stigmatizáló eljárásokba kényszeríti bele az érintetteket (akiknek jelentôs része épp emiatt eleve nem is folyamodik „segélyért”). (WOLFF és mtsai, 2007.) Ez a suta, módszertanilag eleve hibás eljárás igen
drágán, igen téves eredményekhez vezet. Ráadásul a ténylegesen rászorulókat elrettentô,
megalázó és stigmatizáló eljárások maguk is aláássák, és lerombolják az »önbecsülés és a
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szégyenmentes élet társadalmi alapjainak biztosításához« mint az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« legfontosabbikához fûzôdô alapvetô társadalmi célok és érdekek megvalósulását. Magyarán, az egyéni rászorultság mérésén alapuló „segélyezési rendszerek” pontosan azoknak az alapvetô céloknak a megvalósulását ássák alá, amelyek célok érdekében
egyáltalán bevezetésre kerülnek. Az »egyéni szociális rászorultság« megállapításán alapuló
„segélyezés” maga is elkerülhetô többlet »társadalmi hátránnyá« és stigmatizáló tényezôvé
válik. (WOLFF és mtsai, 2007.) Ezért minden esetben el kell kerülni az összes olyan „rászorultsági alapúnak” mondott „szociális segélyezési” megoldást, amely az »egyéni szociális
rászorultság mérése« és »interperszonális összehasonlítása« alapján próbálna meg forrásokat
osztogatni (az »allokációs igazságossági« paradigma alapján). Ez inkompatibilis az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójával«.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szerinti társadalmi igazságossági rendszerben az »egyéni szociális rászorultság mérése« és »interperszonális öszszehasonlítása« nemcsak nem értelmezhetô, de nincs is rá szükség, mert a »háttérintézmények« és a »háttérigazságosság« szisztémás hatású finomhangolásával történik a
»legkevésbé kedvezô helyzetûek« helyzetének a javítása és ehhez nem kell tudjuk hogy
személy szerint kik ôk, hogy milyen mértékben kedvezôtlen a legkedvezôtlenebb helyzetük, és hogy egymáshoz képest viszonyítva a mennyire kedvezôtlen egyénileg a helyzetük.
Például, ugyan mi értelme lenne két hajléktalan, vagy két éhezô gyerek, vagy két nyomorgó család helyzetének az egymáshoz viszonyított hátrányosságát méricskélni?
Helyzetük egymáshoz képest viszonyított hátrányossága indifferens és irreleváns. Mindegyikük nagyságrendekkel nagyobb mértékben van a »teljes körû normál funkcionálóképességhez«, és az »önbecsülés, szégyenmentes élet, és emberi méltóság társadalmi alapfeltételeihez« minimálisan szükséges »elsôdleges prioritású társadalmi javak« küszöbszintje
alatt, mint amekkora különbséget egyáltalán ki lehetne mutatni az egyéni szociális helyzetük között.

A

SZERINT ÉRTÉKELHETJÜK A »TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJÁT«,
annak »háttérintézményeit« és a »háttérigazságosság rendszerét«, hogy végül is, hogyan szabályozzák és rendezik el a polgárok »elsôdleges prioritású társadalmi javakból«
történô részesedését. Ezt a részesedést egy megfelelô index alkalmazásával fejezhetjük ki.
Ha el akarjuk képzelni magunknak, hogy nagyjából, hogy nézhet ki egy ilyen index, akkor
gondoljunk például a UNDP Human Development Reportjainak, »Human Development
Indexére« (»emberi fejlettségi index«).9 (UNDP, 1996, 2015.) Ez a példa ráadásul azért
is adekvát, mert az Amartya Sen gondolatai alapján kifejlôdött »capabilities approach«
9

A Human Development Index (HDI) (i) a »várható élettartam« (mint az egészséggel kapcsolatos indikátor), (ii) a képzés, tudás, a tudás alkalmazásának a képessége (matematikai, szövegértési és hasonló
készségek), valamint (iii) az egy fôre jutó nemzeti jövedelem adataiból képzett kompozit statisztikai indikátor. A HDI célja, hogy egy adott ország fejlettségének ne egyedül az egy fôre jutó átlagos jövedelem
(per capita GNI), vagy az egy fôre jutó nemzeti termék (per capita GDP) átlag értéke legyen az egyetlen
mércéje, mert az súlyos torzulásokhoz vezet a közpolitikákban és a társadalom életében. (SEN, 1999;
NUSSBAUM, 2011; UNDP, 1996.) A GDP átlagos értéke ugyanis semmit nem mond a GDP-nek
a társadalom tagjai közötti megoszlásáról, márpedig az országban élô emberek életét ez határozza meg
konkrétan, nem pedig a GDP átlagos értéke (WILKINSON, és mtsai, 2009). Az az ország ér el magas
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alapján (SEN, 1999), és a Martha C. Nussbaum által kidolgozott »tíz központi jelentôségû
capabilityvel« (NUSSBAUM, 2011) összefüggésben került kifejlesztésre. E »központi
jelentôségû capabilityk« viszont – mint majd késôbb látni fogjuk – egyrészt eleve magukban
foglalják az itt leírt »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«. Ezek eleve azzal a szándékkal
készültek, hogy bizonyos, az emberi képességek kibontakoztatását és egy virágzó, kiteljesedett emberi életúthoz szükséges – az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« között nem
szereplô – dolgokkal egészítse ki a Rawls által felvázolt »elsôdleges prioritású társadalmi
javakat«; mégpedig e javakkal és az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójával« összhangban és azzal konzisztens és koherens módon. (NUSSBAUM, 2006, 2011.)
E tényt itt csak jelezzük, a részletekre másutt térünk ki (17.§).
Vegyük észre, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« a polgároknak a mindenki által megismerhetô, vizsgálható és értékelhetô objektív társadalmi körülményeinek
és helyzetének a jellemzôin alapul. Például:
(i) a polgárok számára intézményesen garantált »alapvetô szabadságjogok és jogok«,
megléte vagy hiánya, ezek érdemi felhasználhatósága, vagy formális deklarációvá
kiürített volta versus valós értéke;
(ii) a polgárok számára ténylegesen elérhetô »tisztességesen egyenlô esélyek, lehetôségek«, és a »reális és racionális elvárásaik, ambícióik és élettervük« kialakításához
szükséges reális opciók és alternatívák;
(iii) a társadalmi pozíciójukból eredô »reális jövedelmi és vagyoni elvárásaik«;
(iv) a különbözô önálló felelôsséggel, hatáskörrel, hatalommal, címekkel, rangokkal
és presztízzsel járó állások, pozíciók, közhivatali pozíciók és hasonlók betöltésének
reális lehetôségei;
(v) a »szégyenmentes élet, és az önbecsülés társadalmi alapjainak« a biztosításához
szükséges »alapvetô társadalmi esélyteremtési«, és »társadalmi biztonságot garantáló társadalmi biztosítási intézmények« megléte, vagy hiánya; alkalmassága, vagy
alkalmatlansága; mûködésük összehangoltsága, vagy töredezettsége; továbbá
mûködésük szakmai tartalma és minôsége, a polgárok általi elfogadhatósága, elérhetôsége, hozzáférhetôsége, hatékonysága és a hasonlók.

HDI értéket (emberi fejlettségi indexet), ahol az emberek várható élettartama (és várható egészségben
töltött élet éveinek a száma) magasabb, a képzettség, a tudás szintje és a tudás alkalmazásának a képessége jobb, és az egy fôre jutó GDP nagyobb. (UNDP, 2015.) A mutatót eredetileg Mahbub ul Haq
pakisztáni közgazdász és a közgazdasági Nobel-díjas Amartya Sen, dolgozták ki, a »capabilities approach« azon alapgondolata alapján, hogy egy adott társadalom fejlettsége és maga a szabadság az adott
társadalomban az alapján értékelhetô, hogy végsô soron milyen lehetôségeket, feltételeket és körülményeket biztosít a társadalom ahhoz, hogy a benne élô egyes emberek azzá tudjanak válni (»capability
to be«), és olyan dolgokat tudjanak megvalósítani (»capability to do«) életük során, amelyekre születéskori képességeik, tehetségük alapján reálisan képesek lehetnének, akkor ha semmiféle társadalmilag determinált akadály, korlát és társadalmi igazságtalanság nem akadályozná meg ôket abban, hogy a velük
született képességeiknek, tehetségüknek megfelelô ambíciókat, és ezek alapján reális életterveket alakítsanak
ki; s ezeket meg is valósítsák. (SEN, 1999, 2009; NUSSBAUM, 2006, 2011.) A HDI-vel kapcsolatos
részletek tekintetében utalunk a UNDP Human Development Reportjaira és a UNDP honlapjáról
(www.hdr.undp.org) letölthetô egyéb dokumentumokra.

16.3.§ AZ ELSÔDLEGES TÁRSADALMI JAVAK ÖT CSOPORTJA
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LÔTLENSÉGEK.

Az »igazságosság elvei«, különös tekintettel a »tisztességesen egyenlô
esélyek és lehetôségek elvére« (14.2.§) és az »eltérési elvre« (»difference principle«)
(14.1.§; 18.§) elsôdlegesen azokat a társadalmi igazságossági problémákat jelentô »társadalmi, jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségeket« szabályozzák, amelyek a polgárok
egész életútján át, illetôleg életútjának bármely szakaszában igazságossági, tehát tisztességességi problémát jelentô és ezért »nem elfogadható egyenlôtlenségeket« jelentenek
a polgárok »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való részesedésében és az ezzel
kapcsolatos »méltánylandó és reális elvárásaiban, várakozásaiban« (s így esetenként
életterveiben, ambícióban is) (1.8.§; 13.1.§; 13.5.§; 14.2.§; 16.4.§; 18.5.§; 18.8.§).
Ezek a »méltánylandó reális elvárások és várakozások« a születéskori képességek,
tehetség alapján a reálisan várható életpályára« vonatkozó esélyek, kilátások (»citizens’
life-prospect«), és hasonló kifejezésekkel írhatók körbe; s ezek »tisztességesen egyenlô
társadalmi esélyeit és lehetôségeit« kell biztosítani minden egyes polgár számára. E »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«
tisztességes és igazságos megosztásán keresztül biztosíthatók. Ezt az »igazságosság
elvei« (14.§) együttesen rendezik el. Az »igazságosság elsô elvének« (»alapvetô szabadságjogok és jogok«) (14.3.§) és az »igazságosság második elve elsô részének« (»tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek«) (14.2.§) maradéktalan érvényesülését követôen még fennmaradó reziduális igazságtalanságokat pedig az »eltérési elv« (18.§)
hivatott elrendezni, szabályozni.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szerint »jól elrendezett
társadalomban« (7.§; 23.§), amely minden egyes polgár számára ténylegesen biztosítja
az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességesen egyenlô valós értékét«, továbbá a
»tisztességesen egyenlô esélyeket és lehetôségeket«, a »társadalom legkevésbé kedvezô
helyzetû polgárai« azok, akik ahhoz a »társadalmi jövedelmi, vagyoni csoporthoz« tartoznak, akiknek a legkedvezôtlenebbek a valós társadalmi esélyei, lehetôségei és az
»életpálya kilátásai« (»citizens’ life-prospect«). Vegyük észre, hogy ez a mondat nem
teljesen azt jelenti, hogy azok a társadalom legkedvezôtlenebb helyzetû tagjai, akik a
legalacsonyabb társadalmi jövedelmi csoportba tartoznak. Ez a definíció egy olyan
speciális helyzetre vonatkozik, amikor (a) az elméletileg lehetséges »realisztikus utópiát«
és társadalmi jövôképet jelentô »jól elrendezett társadalom« körülményei állnak fenn
(b) az »alapvetô szabadságjogok« »minden egyes polgár« számára tisztességesen egyenlô
valós értékkel bírnak (c) s »minden egyes polgárnak« »tisztességesen egyenlô esélyei és
lehetôségei« vannak. A »jól elrendezett társadalomban«, már csak a »jövedelem és vagyoni helyzet« eltérései azok, amelyek a polgárok »reálisan várható életpályájában«
(»citizens’ life-prospects«) társadalmi igazságtalanságot jelentô eltéréseket okozhatnak
akkor, ha már teljesültek minden egyes polgár esetében ezek a feltételek –azaz az »alapvetô szabadságjogai tisztességes értéke« és a »tisztességesen egyenlô esélyek, lehetôségek«.
Természetesen, amint kilépünk a »jól elrendezett társadalom« feltételrendszerébôl a
sokkal kevésbé ideális valós társadalmak nem ideális viszonyai közé, már jelentôs eltéréseket detektálhatunk, mind az »alapvetô szabadságjogok és jogok« »tisztességes értékében«, mind a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« megvalósulása tekinteté-
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ben. Tehát »nem ideális körülmények« között már egyáltalán nem csak a jövedelmi és
vagyoni helyzet, és annak az egyenlôtlenségei játszanak szerepet. Ilyen, nem ideális körülmények között már mindezen tényezôk összjátéka és egymással való kölcsönhatásuk
eredményeképp létrejövô végsô hatása határozza meg az egyes polgárok »várható életpályáit« és »reális és méltánylandó várakozásait és életterveit«.
A fentieket azért kell hangsúlyozni mert az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciójával« kapcsolatos számos kritika, így az Amartya Sen által megfogalmazott
kritika abból indult ki (SEN, 1980, 2009), hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi
javakkal« kapcsolatos igazságossági kérdéseket nem lehet leszûkíteni csak a »jövedelem
és vagyon egyenlôtlenségeire«, mert például a különbözô személyeknek számos egyéni
okból ugyanaz a jövedelem és vagyon teljesen eltérô felhasználási és »átváltási értékkel«
bír. Így önmagában a »jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek« problémáinak kezelése
nem old meg számos problémát. Például, amint egy súlyosan mozgáskorlátozott, tolószékben élô és mások gondoskodására szoruló (dependens) egyén, és egy teljesen egészséges vele egykorú ember helyzetét összehasonlítva könnyen beláthatjuk ugyanaz a jövedelmi és vagyoni helyzet teljesen más életminôséggel és lehetôséggel jár. (SEN, 2009.)
E megfontolásokat a szakpolitikák kialakításakor, és a háttérintézmények mûködésszabályozásakor figyelembe kell venni.
Csakhogy az »igazságosság mint tisztességesség koncepciója« nem állítja azt, hogy
önmagában a jövedelem és vagyon elosztásán keresztül meg lehetne oldani a társadalmi
igazságossági problémákat, vagy hogy így kellene megoldani azokat; továbbá azt sem
állítja, hogy a jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségekre lehetne redukálni a társadalmi
igazságossági problémákat. Tény, hogy az igazságosság mint tisztességesség koncepciójának bemutatásakor – bizonyos hosszú felsorolások és összetett kifejezések ismétlésének az elkerülése érdekében – elôfordulhat a megfogalmazásoknak olyan leegyszerûsítése, amelyekbôl felületes ránézésre úgy is tûnhet, mintha csak a jövedelmi és
vagyoni egyenlôtlenségekre szorítkozna a koncepció. Ez azonban nem így van. Egy
komplex gondolati rendszer összefüggéseinek a leírásakor alkalmazott értelemszerû
megfogalmazásbeli egyszerûsítések nem a koncepció tartalmi redukcióját jelentik,
hanem az érthetôséget szolgálják. Erre azért hívjuk fel a figyelmet, mert Rawls igazságosságelmélete kapcsán számos olyan kritika látott napvilágot, amelyek bizonyos
megállapításai az itt ismertetett félreértésen alapulnak.
Ugyanakkor a társadalom legkedvezôtlenebb helyzetû csoportjaihoz tartozó polgárok
beazonosítása az »eltérési elv« alkalmazásakor nem végezhetô el a jövedelmi és vagyoni
helyzettôl függetlenül. Továbbá a társadalom legkevésbé kedvezô helyzetben lévô tagjait
valójában soha nem valamilyen identitáspolitikai jellegû „csoportképzési” szempontok
szerint kell beazonosítani. Nem valamilyen természetes, vagy egyéb sajátosság, identitás
(például nemek, bôrszín, vallás, etnikai és hasonlók) alapján beazonosított egyének és
csoportjaik helyzete alapján állapítjuk meg, hogy ki a »legkedvezôtlenebb helyzetû«.
A társadalmi együttmûködésnek különbözô konkrét elrendezésû rendszerei lehetnek. Minden társadalomban létezik »legkevésbé kedvezô helyzetû csoport«. Csakhogy
az egyes eltérô társadalmi rendszerekben a konkrét személyeket tekintve más és más
lehet az, aki az adott társadalom »legkevésbé kedvezô helyzetû csoportjába« tartozik.
Ebben az értelemben a »legkevésbé kedvezô helyzetû csoport tagja«, mint olyan nem
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egy rigid és örökérvényû univerzális meghatározás. (KRIPKE, 1981.) Elképzelhetô,
hogy összhangban a közismert politikai-szociológiai jellegû megfontolásokkal a »legkevésbé kedvezô helyzetû csoportban« nagy arányban fordulhatnak elô olyanok, akik
származásuk szerint a társadalom legrosszabb helyzetû társadalmi osztályába, csoportjába születtek bele, vagy olyanok, akik rosszabb képességekkel, kisebb tehetséggel születtek, vagy olyanok, akiket életükben több balszerencse ért, vagy szerencsétlenség sújtott. Ugyanakkor mégis téves és helytelen ilyen, politikai-szociológiai csoportképzô és
identitásképzô szempontok és jellemzôk alapján meghatározni »legkevésbé kedvezô társadalmi helyzetet«, illetve azt, hogy ki tartozik ebbe a csoportba, s különösen nem szerencsés, ha mindez tényleges közpolitikák, szakpolitikák alapját képezi.
A fentiek gyakorlati értelmezéséhez idézzük fel, hogy az »eltérési elv« (14.§; 18.§)
azt mondja ki, hogy a jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségeket úgy kell alakítani, hogy
az alapértelmezett egyenlôségtôl való eltérés megengedése miatt létrejövô – közösen elôállított – társadalmi többlet hasznok a társadalom mindenkori legkevésbé kedvezô helyzetben lévô csoportjának a helyzetét javítsák a legnagyobb mértékben, miközben a társadalom minden egyes tagjának a helyzetén javítanak. Ennek megvalósítását a fentiek
alapján úgy kell érteni, és elképzelni, hogy (a) elôször az »eredeti kiindulási állapot«
által modellezett nézôpontból összehasonlítjuk egymással a lehetséges alternatív társadalmi együttmûködési rendszereket (b) majd ennek során megvizsgáljuk, hogy az adott
rendszerben a »legkevésbé kedvezôbb helyzetûek« (bárkik is legyenek azok) legkedvezôtlenebb helyzete mennyire kedvezôtlen (c) végül azt a konkrét rendszert választjuk ki, amelyben a legkedvezôtlenebb helyzetûek (bárkik is legyenek ôk személy szerint)
helyzete a legjobbnak tekinthetô.
Ezt nem csak elvont politikai filozófiai szinten kell érteni. E megközelítés megfelelô
elvi alapokat és kereteket ad egy adott társadalom »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû társadalmi háttérintézményei« és szakpolitikai programjainak a kialakításához; s az egyes alternatívák összehasonlító értékeléséhez és a tényleges progresszív változtatási programról való döntéshez.

16.4.§ Az elsôdleges prioritású társadalmi javak
objektív jellege

L

EGELÔSZÖR IS KI KELL EMELJÜK »az elsôdleges prioritású társadalmi javak«
objektív jellegével kapcsolatosan azt a tényt, hogy az önbecsülés tekintetében az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« is különbséget tesz
(a) az önbecsülés, mint egy saját magunkkal szembeni szubjektív attitûd és pszichológiai jellemzô, amelynek megôrzése, fenntartása fundamentális személyes érdek;
(b) és az »önbecsülés társadalmi alapjai«, mint ezen önmagunkra vonatkozó szubjektív
attitûdünk megerôsítéséhez fûzôdô érdekünk érvényesülését támogató objektív feltételrendszer között.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában« nem az önbecsülés,
mint szubjektív attitûd, hanem ezt támogató objektív külsô környezeti feltételrendszer,
az »önbecsülésünk társadalmi alapjai« (»social bases of self-respect«) azok, amelyek az
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»elsôdleges prioritású társadalmi javak« közé tartoznak és annak centrális jelentôségû
tételét jelentik. Azért „centrális jelentôségû” e tétel, mert valójában önbecsülésünk, önbizalmunk, a saját személyes értékességünkbe vetett szilárd meggyôzôdésünk és hitünk,
s ezzel összefüggésben az emberi méltóságunk és a szégyenmentes létezésünk az, ami
szoros és kölcsönös összefüggésben van azzal, hogy (a) valódi képességeink, tehetségünk alapján reális ambíciókat tápláljunk (b) olyan reális célokat és »reális életterveket«
tûzzünk ki magunk elé és próbáljunk meg megvalósítani, amelyek a valódi, természetes
képességeinkhez és tehetségünkhöz képest nevezhetôk reálisnak (s nem pedig a születéskori, illetve családi, felnevelkedési anyagi és szociális körülményeinkhez képest) (c) s ennek megfelelôen a velünk született »természetes képességeinket és tehetségünket« a lehetô
legmagasabb szinten bontakoztassuk ki, s a társadalmi együttmûködés »teljes körû normál funkcionálóképességgel« részt vevô tagjai legyünk egész életünkön át (d) továbbá
a »két erkölcsi képességünket« magas szinten gyakoroljuk egész életünkön át.
Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« többi csoportja is alapvetôen ezeket a
célokat szolgálja, azonban – önbecsülés, önbizalom, és a saját személyünk értékességébe
vetett szilárd meggyôzôdés és hit nélkül –, önmagukban hiába állnak ezek rendelkezésünkre, nem tudunk velük mit kezdeni érdemben. Az »önbecsülésünk társadalmi alapjainak biztosításához« elengedhetetlen az összes »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû«, társadalmi esélyteremtési és társadalmi biztonságot garantáló társadalmi
biztosítási háttérintézmény. Elengedhetetlen, az is, hogy e »háttérintézmények« révén,
továbbá a »társadalom alapvetô struktúrájának« intézményein keresztül, az összes közpolitikába, szakpolitikába és ezek folyamataiba beépült módon, intézményesítetten érvényesüljenek a fontos igazságossági elvek és értékek:
(i) az »alapvetô szabadságjogok és jogok« »tisztességesen egyenlô« »valós értékének«
biztosítása a társadalom »minden egyes polgára« számára (14.3.§);
(ii) »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek« (»fair equality of opportunity«) (14.2.§);
(iii) a »társadalmi, jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek« csak akkor fogadhatók el,
ha az egyenlôtlenségek növekedésének a megengedése révén a »társadalmi
együttmûködés« rendszerében közösen elôállított társadalmi többlethasznok a társadalom legkevésbé kedvezô helyzetû csoportjainak, illetve tagjainak a helyzetét
javítják a legnagyobb mértékben (»eltérési elv«) (14.1.§; 18.§);
(iv) minden egyes polgár, mint személy egyformán fontos, értékes és senki nem kezelhet
senki mást saját céljai eléréséhez szükséges eszközként, s ebbôl eredôen minden
egyes polgár személye ennek megfelelô tiszteletben kell részesüljön és részesül is;
(v) mindezek, nyilvánosan ismertek és mindenki által elismertek, és a társadalom minden polgára tudja, hogy az összes többi polgára (egyes szélsôségesektôl eltekintve)
ugyanígy ismeri és elismeri ezt, továbbá másoktól is elvárja ennek az elismerését.
Ez a »reciprocitás elvének« a megjelenését és érvényesülését is jelenti.

A

MEGBETEGEDÉSEK, BALESETEK ELLÁTÁSA ÉS ELLÁTÁSUK FINANSZÍRO-

társadalmi szintû megszervezése példáján keresztül illusztráljuk a
fenti elvi, elméleti megfogalmazású pontok egyes gyakorlati konzekvenciáit. Ha például
egy komolyabb megbetegedés vagy baleset során átmenetileg megszûnik a társadalmi
ZÁSÁNAK
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együttmûködésben való részvételhez szükséges »teljes körû normál funkcionálóképességünk« – ami önmagában is az »önbecsülésünk egyik társadalmi alapja« –, akkor
egyáltalán nem mindegy, hogy ez milyen hamar, és milyen szintre áll vissza.
(i) Ha magunkra lennénk hagyva e problémával (mert egyáltalán nem létezne egészségügyi ellátórendszer, vagy nem lenne hozzáférhetô, és elérhetô a számunkra), akkor
nyilvánvalóan súlyos és egyedül megoldhatatlan bajba kerülnénk. Lehet, hogy soha
nem áll helyre »teljes körû normál funkcionálóképességünk«, lehet, hogy rendkívül
elhúzódóan áll helyre, s az is lehet, hogy jelentôs funkcionálóképesség csökkenést kell
elszenvedjünk.
(ii) Hasonlóan súlyos problémával kell szembe nézzünk, ha ellátásunk költségeit, a
baj bekövetkeztét követôen, az ellátás igénybevételekor a saját zsebünkbôl kellene
megfizessük. A súlyosabb megbetegedések, balesetek ellátási költségei a polgárok
szinte mindegyikét bizonyosan súlyos eladósodottságba, magáncsôdbe és »egzisztenciális katasztrófa helyzetbe« sodorják.
(iii) Ezen »egyéni és családi egzisztenciális katasztrófa helyzetek« kivédése – amint azt a
korábban részletesen bemutattuk (10.5–10.6.§§) – kizárólag csak társadalmi szinten megszervezett »egységes, egyszervezetû, közcélú társadalmi kockázatkezelést
végzô társadalmi egészségbiztosítási rendszeren« keresztül lehetséges. A »magáncélú,
üzleti kockázatkezelést végzô üzleti egészségbiztosítók« arra ugyan képesek, hogy
nagy profitot és nagy üzletet csináljanak maguknak az emberek egészségi, egészségügyi és „egészségipar ügyi” bajaiból, de teljes mértékben alkalmatlanok arra, hogy
társadalmi szinten – a »közcélú, társadalmi kockázatkezelést végzô társadalmi biztosítás« szerepét átvéve, azt mintegy leváltva, és a helyett – a társadalom minden egyes
tagja esetében megnyugtatóan megoldják a társadalom egészének egészségügyi ellátását, és finanszírozásnak a megszervezését. Az üzleti célú egészségbiztosítók profit
csináló üzleti képessége egyáltalán nem keverhetô össze azzal, hogy képesek-e megoldani a lakosság egészének az egészségügyi ellátását és annak finanszírozását (10.5–
10.6.§§).
(iv) Egy-egy súlyosabb megbetegedés, sérülés vagy baleset, olyan »egyéni, családi egzisztenciális katasztrófa helyzeteket« képes elôidézni, amely ellen a társadalom
minden egyes polgárának a megfelelô védelmét, azért kizárólag csak ilyen »társadalmi egészségbiztosításon« keresztül lehet megoldani, mert az »üzleti biztosítók«
olyan »közcélú, társadalmi szintû kockázatkezelést« nem képesek végezni amire e
probléma esetén szükség van. Az »üzleti biztosítók« csak »magáncélú üzleti kockázatkezelést« tudnak végezni. Ez – számos itt nem részletezett mélyen fekvô közgazdasági ok miatt – azzal a következménnyel jár, hogy a társadalom jelentôs
része biztosítatlan és ellátatlan marad. Például az Amerikai Egyesült Államokban
ez nagyjából a lakosság 25-30%-át érinti, míg az összes magáncsôd mintegy 65%-a
egészségi ellátással összefüggô okokra vezethetô vissza (»medical bankruptcy«)
(10.6.§). (WOOLHANDLER, 2013.)
Ha nincs a társadalomban olyan alkalmasan mûködô társadalmi szinten megszervezett
és fenntartott, »közcélú társadalmi kockázatkezelést végzô« »társadalmi egészségbiztosítási rendszer«, amely megoldja azt, hogy mindenki még akkor járuljon hozzá a saját
ellátása és avval összefüggô egzisztenciális biztonsága finanszírozásához, amikor erre
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»teljes körû normál funkcionálóképes« állapotában még képes – annak érdekében, hogy
amikor egy betegség vagy baleset miatt épp megszûnt e a »teljes körû normál funkcionálóképessége« és így jövedelemtermelô képessége, akkor az ennek helyreállítására irányuló ellátásokért, azok igénybevételekor már ne kényszerüljön további kiadásokra,
hanem az ellátási szükségleteinek megfelelô azonos hozzáféréssel igénybevehetô adekvát, és a kor színvonalának megfelelô ellátása az »igénybevétel pillanatában már fizetésmentes« legyen (»free at the point of use«) –, akkor a polgárok jelentôs része ellátatlan
marad, illetve baj esetén ô maga is és családja is egzisztenciális katasztrófa helyzetbe,
adósságcsapdába, és magáncsôdbe kerül.
Mint máshol írtuk (14.10.§): egy ilyen rendszerben szó sincs semmiféle ingyenességrôl. Semmiképp sem nevezhetô ingyenesnek az, amiért az egész életünk során, minden megszerzett jövedelmünk egy bizonyos százalékát elôre kifizetjük, majd az »igénybevételkor fizetésmentes«. Egy »közcélú társadalmi kockázatkezelést végzô« »társadalmi
egészségbiztosítás« és annak egészségügyi ellátórendszere az ellátás igénybevételekor
már azért fizetésmentes (»free at the point of use«), mert rendszer szinten meg lett szervezve, hogy mindenki már korábban, »teljes körû normál funkcionálóképessége« idôszakában, a »tényleges anyagi teherviselôképességének megfelelôen«, már jó elôre megfizeti a saját személyes ellátási és egzisztenciális biztonságának, biztosításának a „díját”,
»jövedelem arányosan fizetendô járulékok« formájában. Így a ténylegesen bekövetkezett
baj ellátásakor már nem szükséges, hogy az ellátás igénybevételekor bárki is fizessen.10
Egy ilyen rendszer lényege, hogy mindenki akkor fizet amikor tud, mert fizetôképes, s
nem kell akkor fizetnie, amikor nyilvánvalóan nem tud, mert fizetôképtelen.
Az azonban, hogy nem akarunk olyankor pénzt szedni a bajbajutottaktól, amikor
azok nem tudnak fizetni, és megszervezzük, hogy mindenki akkor biztosítsa magát az
ilyen egzisztenciális katasztrófa helyzetekre, amikor még fizetôképes, korántsem jelenti
azt, hogy az ellátás ingyenes lenne. Ez csak azt jelenti, hogy intelligens módon van
megszervezve a rendszer, és ezért a megbetegedett és egzisztenciálisan veszélyeztetetett
helyzetbe került embereket és családokat nem sodorja további – ehhez még hozzáadódó
– egzisztenciális katasztrófába (például orvosi kezelési költségek miatti eladósodás, jelzálog a házra, hiteltörleszési nehézségek miatt az otthon elvesztése, magáncsôd stb.),
amint az egy »üzleti egészségbiztosító« az »üzleti kockázatkezelési tevékenysége« során
10

Itt az egészségügyi ellátás teljes költségének a megfizetésérôl beszélünk. Teljesen más, technikai, ellátásszervezési, finanszírozástechnikai okok miatt lehetséges, hogy az adott rendszer valamilyen kis összegû,
vagy az ellátási költség kis százalékában megállapított vizitdíjat, kórházi napidíjat (lényegében: copayment; co-insurance) szed. Ezekre nem vonatkozik ez a megjegyzésünk. Ezeknek a rendszer finomhangolásában lehet szerepe, s vannak, akik hisznek ebben, bár általában az elvárt hatásokat ezekkel
nem lehet elérni. A vizitdíj, kórházi napidíj probléma lényege igen röviden az, hogy az ilyen »co-payment« (a) vagy alacsony összegû, hogy ne okozzon hozzáférési problémát, és ekkor semmilyen hatása
sincs a rendszerre, a nagy adminisztratív költségei mellett; (b) vagy elegendôen nagy összegû ahhoz,
hogy bármilyen hatása legyen, s akkor a fizetôképességgel arányos nem kívánatos hozzáférési problémákat okoz, jelentôs adminisztratív költségek mellett. Forrásteremtésre igazoltan alkalmatlan. Az állítólagos indokolatlan igénybevételek, ellátások visszaszorítására szokták bevezetni olyan helyeken, ahol
elhiszik azt, hogy az ilyen keresleti oldali beavatkozásoknak bármilyen pozitív szerepe lehetne az egészségügyi rendszer irányításában.
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alkalmazott technikák esetén bekövetkezne. (WOOLHANDLER, 2013.) Például ilyen
»üzleti kockázatkezelési« és profitmaximálási technika: egyes költséges ellátások megtagadása, és egyéb jogcímeken kitalált járulékos fizetési kötelezettségek (pl. nagyösszegû
co-payment, co-insurance, kezelési költség, »deductibles«) alkalmazása (10.6.§).
Ezen illusztratív példához hasonlóan lehet végiggondolni az »önbecsülés társadalmi
alapjainak biztosításához« szükséges többi, az alapvetô »társadalmi biztonságot garantáló társadalmi biztosítási rendszer« (pl. társadalmi – nyugdíj, rokkantság, munkanélküliség – biztosítás) és az »önbecsülés, a szégyenmentes élet feltételei«, és a »teljes körû,
egész életen át fennmaradó normál funkcionálóképesség megôrzése« közötti alapvetô
jelentôségû összefüggéseket. Ezeket azonban itt, ezen a helyen nem fejtjük ki.

N

EM FOGLALKOZUNK EGYÉNI HASZNOSSÁGI (UTILITY) BECSLÉSEKKEL

az
»elsôdleges prioritású társadalmi javak« kapcsán. E javak objektív jellege abban a
tényben is megmutatkozik, hogy az »igazságosság két elvének« az alkalmazása és érvényesítése kapcsán az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« nem foglalkozik
olyan a polgárok általános boldogsági szintjére vonatkozó, olyan a különbözô »haszonelvû
(utilitárius) igazságossági koncepciók« által alkalmazott becslésekkel, mint például a polgárok »racionális preferenciáinak« megvalósulásából, vagy vágyainak kielégülésébôl eredô
öröm mérése, becslése. Ez összefügg az »egyéni szociális rászorultság méricskélésének«
(»means testing«) az elvetése kapcsán korábban mondott megfontolásokkal is.
A »racionális preferenciáknak« megfelelô dolgok, vagy az »elismert vágyak« kielégítése, mint az emberi cselekvések célját, értelmét megadó dolgok, olyan elsôre objektívnek tûnô mércék, amelyek mentén a »haszonelvû (utilitárius) igazságossági koncepciók« különbözô változatai szinte kikerülhetetlenül különbözô »átfogó jellegû nézeteket,
értékeket« hoznak be az igazságossági koncepciókba. Az ugyanis egy igen kényes és
sikamlós problématerület, hogy ki szerint, mi és milyen alapon számít az adott »haszonelvû igazságossági koncepció« változat szerint olyan racionális preferenciának, vagy
olyan elismert vágynak, amelynek a beteljesítése és az ebbôl eredô öröm a társadalmi
jólét és boldogság növelése szempontjából fontos és releváns. Ezen a ponton számos
a »politika felségterületéhez« tartozó »politikai szinten« messze túlterjeszkedô »átfogó
nézetrendszer« szerinti erény, érték, norma épülhet be a „szociális kalkulusba”. Ez nem
ezen értékek, erények és normák valós érdemei miatt baj, hanem amiatt, hogy más »átfogó nézetrendszereknek« teljesen más »átfogó jellegû értékeik és normáik« lehetnek a
racionális preferenciák, vagy az elismert vágyak mibenlétét illetôen. Itt végül is megnyílik
a tér az emberi élet végsô céljának és értelmének, vagy a legfontosabb emberi erényeknek és jellemvonásoknak a kérdésköre elôtt, és ezzel a „hátsó ajtón át” megérkezhetnek
az ilyen »haszonelvû igazságossági koncepciókba« a különbözô »átfogó doktrínák« közötti, sok esetben évszázadok óta nem lezárt és súlyos társadalmi konfliktusokat generáló viták. Emiatt egy-egy ilyen haszonelvû koncepció körül valójában nem lehet kialakítani a társadalom békés fejlôdéséhez és »szabad emberhez méltó« »igazságos, mint
tisztességes« mûködéséhez szükséges »átfedô konszenzust«.
Ez sokszor egy másik súlyos, a transzparenciát, és a »nyilvánossági kritériumok«
teljesülésének a teljes hiányát érintô probléma miatt nem válik annyira éles konfliktussá.
Az elôbb említett probléma ugyanis valójában sokak számára nem észrevehetô és nem
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érzékelhetô, ami persze nem jelenti azt, hogy a következmények ne sújtanának mindenkit és ne okoznának társadalmi konfliktusokat. Ezért a súlyos átláthatósági és nyilvánossági probléma, súlyos »morális és politikai legitimációs problémákat« is jelent egyben. Például, a klasszikus közgazdasági modellek »hasznossági funkcióra« (»utility
function«) épülô sokszor technikai, matematikai értelemben rendkívül bonyolult matematikai modelljei már csak egy nagy „U” betûvel jelenítik meg a különbözô bonyolult,
matematikai képleteikben a „vágyak kielégítésének maximálásából eredô boldogságot”,
mint »hasznossági funkciót« (»utility function«). A baj ezzel az, hogy aki egyáltalán
érti és átlátja ezeket a bonyolult matematikai képleteket, azok többsége már inkább az
újabb és még szofisztikáltabb (=bonyolultabb) matematikai képletek megalkotására
fókuszál, mert hasonszôrû kollégáit ezzel tudja elkápráztatni, és ezzel tud rangos folyóiratokban publikálni, impakt faktorokat és egyebeket szerezni. Azt, hogy pontosan
milyen alapon, mi is van a matematikai modelljeik „U” betûje mögött, a legtöbben
valójában másodlagos kérdésként kezelik. Aki pedig nem is érti a »szociális kalkulus«
„félméteres matematikai képleteit”, az eleve nem is tudja értelmezni, hogy most éppen
mi és miért történik az „U” betûvel. Ez az, ami a »haszonelvû igazságossági koncepciók« egy másik fundamentális problémáját, a transzparencia, és a »nyilvánosság kritériumok« teljesülésének teljes hiányát és a következményes »morális és politikai legitimációs« problémákat okozza.
A fundamentális gyakorlati társadalmi és politikai bajt pedig az okozza, hogy azokból a nagy „U” betûket tartalmazó bonyolult matematikai képletekbôl, mint mágikus
„nagy fekete dobozokból” – amelyeket az e képletekkel, »szociális kalkulusokkal« dolgozó »Econocracy« belterjes köreibe tartozókon kívül más földi halandó nem is képes
átlátni, és amely képletek nagy „U” betûjének a tényleges tartalma tekintetében eleve
megkérdôjelezhetô, hogy mégis kinek a milyen preferenciái és értékrendjei húzódnak
meg az egyetlen nagy „U” betûvel jelölt valami mögött – olyan matematikai eredmények pottyannak ki, amelyek olyan makrogazdasági és közpolitikai döntésekhez vezetnek, amelyek a társadalom összes tagjának az életét, életkörülményeit fundamentálisan
és kikerülhetetlenül meghatározzák.
Ezek az objektívnek tûnô matematikai eredmények, azonban nem az objektivitás és
a tudományosság látszatát keltô hosszú és bonyolult »szociális kalkulusok« és matematikai képletek technikai „megfejtésének” a helyességétôl függnek, hanem sokkal inkább
attól, hogy ki, mikor, milyen alapon és mit épített bele a nagy „U” betûbe (és a bonyolult képletek egyéb együtthatóiba). E megközelítés szerint az a „legjobb” döntés, amely
adott erôforrások mellett a legnagyobb „U” értékhez vezet. Lássuk azonban be: ehhez
azért nem ártana tudni, hogy pontosan ki, mikor, milyen értékrend alapján, miket, milyen relatív súlyozással és hogyan építgetett be a »hasznossági funkciót« (»utility function«) kifejezô „U”-ba.
Nagyon úgy tûnik, hogy azok a „vájt fülûek”, akik egymás elkápráztatására bonyolultabbnál bonyolultabb matematikai képleteket írnak egymás számára a különbözô folyóiratokba, nem biztos, hogy teljes mértékben tisztában vannak azzal, hogy a társadalom
egészének mûködésérôl, továbbá minden egyes polgár életérôl, életkörülményeirôl,
egészségérôl és haláláról szólnak a bonyolultabbnál bonyolultabb és kizárólag egymás
számára érthetô, és a köz számára átláthatatlan »szociális kalkulusaik«, matematikai
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képleteik és modelljeik. Ráadásul arról sem szabad megfeledkezni, hogy e félméteres
képletek csak és kizárólag technikai szinteket jelentenek! Valójában nem kellôen tisztázott,
nem átlátható módon, de a lényegi elvi és politikai filozófiai szinten végsô soron igen
egyszerû állítások, elôfeltevések, elôítéletek és életérzések bújnak meg a technikailag rendkívül bonyolult matematikai képletek között. E félméteres képletek ugyanis annak az
egyszerû állításnak a technikai mutációt és technikai vetületeit, és bizonyos logikai következményeit mutatják be, amely szerint „az emberi élet értelme, hogy racionális önérdekérvényesítô egoistaként minél több vágyunkat, minél maximálisabb mértékben kielégítsük”. Lássuk be: ennél azért léteznek árnyaltabb, szofisztikáltabb és valóság közelibb
elképzelések az Emberrôl, mint olyanról és az emberi lét értelmérôl.
Végül: nem árt rögzíteni, hogy az ilyen matematikai képletek felírásához és megoldásához szükséges kétségkívül komplikált technikai készségek és tudások, a dolgok lényegét jelentô kérdések eldöntéséhez semmiféle többlet morális legitimációt, vagy többlet
szavazatot nem jelentenek és nem is jelenthetnek. A képletek mögé elrejtett valódi kérdések, és a képletekbe beépített elôfeltevések, elôítéletek és életérzések ugyanis nem
matematikai és nem technikai kérdések, hanem a társadalom összes tagjának életét
alapvetôen meghatározó politikai szintû morális kérdések. (EARLE és mtsai, 2017.)
Az igazi probléma, ami viszont már súlyos társadalmi igazságossági és tisztességességi kérdéssé teszi ezt a jelenséget, az az, hogy egy meglehetôsen egyszerû, de elvi
szintû állítást az emberi élet céljáról (a valaki által elfogadottnak tekinthetô vágyak racionális egoista módjára történô maximálása = boldogság = társadalmi jólét) technikai
szinteken csak egy szûk réteg – az „Econocracy”11 belterjes és vájt fülû tagjai – által
érthetô és követhetô matematikai képlet, függvény- és feladványrengeteg maszkíroz el.
Az eszköztár bonyolultsága, körülményessége teljes mértékben ki is zárja a nyilvánosságot e dolgok és manipulálásuk átlátásából. Ebbôl a „nagy fekete dobozból” idôrôl
idôre kipottyannak „eredmények”. Ezekbôl olyan költségvetési és közpolitikai döntések
lesznek, amelyek (a) mindenki életét, életkörülményeit fundamentálisan és mélyrehatóan érintik (b) ugyanakkor a »nyilvánossági kritériumok« teljesítésének a teljes hiánya
miatt (7-8.§§) valódi »morális és politikai legitimitása« (13.3.§; 19.2.§) nincs, és nem
is teremthetô meg.
A hiányzó »erkölcsi és politikai legitimitást« viszont afféle pótszerként próbálja helyettesíteni a félméteres matematikai képletek által keltett illúzió: a „tudományosság”
és „szakmaiság” illúziója. Ugyanakkor pedig látni kell, hogy az ily módon eldôlô kérdések messze nem a félméteres matematikai képletek manipulálásával foglalkozó
vájtfülûek és a belterjes „Econocracy” kizárólagos belsô szakmai magánügyeit jelentik
és nem is jelenthetik soha azokat. (EARLE és mtsai, 2017.) Hasonlóan ahhoz, hogy
az, hogy egy sebész megoperál-e egy beteget és mit vesz ki belôle, az nemcsak a sebészek belsô szakmai magánügye, hanem egy pici köze esetleg talán magának az operációt
elszenvedô betegnek és családtagjainak van ahhoz, hogy mégis mi történik ô vele a
mûtét során. Körülbelül ilyen jellegû köze van a társadalom minden egyes tagjának a

11

Az „Econocracy” kifejezést a The Econocracy: The Perils of Leaving Economics to The Experts
(EARLE és mtsai, 2017) címû mûbôl vettük át.
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belterjes »Econocracy« tagjainak elrettentôen bonyolult képleteihez és »szociális kalkulusaihoz«, s az ezekben elrejtett fundamentális jelentôségû morális döntésekhez, és
»átfogó jellegû« nézetekhez, értékrendekhez, elôítéletekhez hiedelmekhez, valamint az
ezekbôl következô döntésekhez.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« ezt a problémát az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« objektivitásával és az igazságossági koncepción belüli
kezelésével kerüli meg és védi ki. Az, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«
megfelelô küszöbszint felett minden egyes polgár számára biztosítva vanna-e, vagy sem –
jól látható, könnyen gyorsan egyszerûen megítélhetô. E szempontból az is fontos, hogy
magát az »eltérési elvet« is úgy érvényesítjük, hogy a »társadalom alapvetô struktúrájának«,
az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeinek«, és ezek »szakpolitikai programjainak« az észszerûen lehetséges alternatívái esetén értékeljük, hogy várhatóan milyen helyzetbe kerülhetnek a »társadalom legkevésbé kedvezô helyzetû csoportjának« tagjai az objektiválható »elsôdleges prioritású társadalmi javak« tekintetében; s
mindig azt a rendszerszintû alternatívát választjuk, amelyben a legrosszabb helyzetûek
helyzete várhatóan, a legjobb lesz. Ezzel teljesen kikerüljük a boldogság- és vágy kielégítés
maximálás mérésbôl eredô mérési, technikai, átláthatósági, nyilvánossági, valamint az
ezekbôl eredô »morális és politikai legitimációs« problémákat.

N

EM CSAK A PREFERENCIA ÉRVÉNYESÍTÉSSEL, SZÜKSÉGLET KIELÉGÍTÉS MA-

XIMÁLÁSSAL, azaz a »utility-function« maximálással kapcsolatos szubjektív szem-

pontok elkerülése miatt tekinthetôk objektívnek az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«.
E javak közé olyan javak és tételek sem kerülnek be, amelyek valamely perfekcionista, illetve érdemalapú (»merit based«) személyes vagy szervezeti szinten megfogalmazott »átfogó jellegû« morális ideálon, erényen, vagy ilyen ideálokkal, erényekkel összefüggô »átfogó
jellegû értékeken« alapulnak. Ezeknek, a »politika felségterületén« kívüli (20.3.§) »nem
politikai szintû« erkölcsi, filozófiai, vallási és egyéb egyesületi, szervezeti, kisközösségi átfogó jellegû ideálok, értékek, erények, érdemek beemelése is ellehetetlenítené az »átfogó
doktrínák átfedô konszenzusának« a létrehozását, stabilitását (20–23.§) és fenntarthatóságát. Azon egyszerû oknál fogva, hogy számos ilyen »átfogó jellegû« érték, erény, ideál
létezik, és ezek egymással sok esetben ellentmondásos, vagy egymást kölcsönösen kizáró
viszonyban vannak. Bármely »átfogó jellegû nézettel« specifikusan összefüggô javak megjelenítése a »politikai igazságossági koncepció« »elsôdleges prioritású társadalmi javai« között gyakorlatilag lehetetlenné teszi számos más »átfogó doktrína« számára a »politikai
szintû igazságossági koncepció« támogatását, elfogadását.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« kizárhatóvá tesz, és ki
is zár minden olyan »javat« az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« körébôl, amely
specifikusan csak valamely konkrét »érdem-alapú« vagy »perfekcionista« nézetrendszerre jellemzô. Valójában a »politika felségterületén belül« nincs helye annak, hogy
bárki azt méricskélje és értékelje, hogy a társadalom melyik polgára – ôszerinte – milyen
mértékû, és milyen minôségû erkölcsi képességekkel és egyéb képességekkel, értékességgel és érdemekkel rendelkezik. Senkinek sincs olyan extra jogosultsága, vagy »morális
felhatalmazottsága« arra, hogy bármely más (vele definíció szerint pontosan azonos
státuszú) polgár »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való részesedését, jogosult-
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ságát megkérdôjelezze, és attól próbálja meg függôvé tenni, hogy egy általa igaznak
hitt »érdemalapú«, vagy »perfekcionista« nézetrendszer értékrendje szerint egy másik
polgár mennyire hasznos, mennyire érdemes, menyire értékes, vagy mennyire méltó az
»elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való részesedésre. Nincsenek és nem is lehetnek elsô osztályú és másodosztályú polgárok – még ilyen alapon sem.
A polgárok attól szabad és egyenlô személyek, hogy a »két erkölcsi képességüket«
(6.3.§), és egyéb természetes képességeiket, tehetségüket és tudásukat gyakorolva a
társadalmi együttmûködés »teljes körû normál funkcionálóképességgel« résztvevô tagjai.
A polgárok ezen az alapon számítanak szabad és egyenlô személyeknek (6.§). Érdemeik, hasznosságuk, értékük bármilyen további – valamely »átfogó jellegû« perfekcionista, érdemalapú vagy egyéb nézetrendszer értékrendje alapján történô –, extra értékelése, minôsítése és a polgárok egymáshoz viszonyított értékességének méricskélése
abszolút megosztó, társadalmilag veszélyes, és ezért abszolút elfogadhatatlan és tilos
– mégpedig az »ítéletalkotás korlátozottságának a ténye« (»burdens of judgements«)
(12.5.§), a »méltánylandó pluralizmus ténye« (»the fact of reasonable pluralism«), az
»elnyomás ténye« (»the fact of oppression«) (12.4.§) és a »méltánylandó véleménykülönbség ténye« (»the fact of reasonable disagreement«) (12.6.§), és ezek megkerülhetetlen következményei miatt (12.6.§).
Mi történik olyankor, amikor a polgár a társadalmi együttmûködésben való részvétele során például egy súlyosabb megbetegedés, vagy sérülés miatt átmenetileg, vagy
tartósabban elveszti »teljes körû normál funkcionálóképességét«? Ilyenkor ennek helyreállításával kapcsolatosan, a »társadalmi szerzôdésnek« megfelelôen »társadalmi szintû
morális kötelezettség« alapján ellátási kötelezettség keletkezik, hiszen a polgár a társadalmi együttmûködés keretei között vesztette el »teljes körû normál funkcionálóképességét«. Ez az egyik lényegbeli alapja a »társadalmi egészségbiztosítással«, az egészségügyi ellátással, de valójában a »társadalmi biztosítás összes ágával« (egészség, baleset,
rokkantság, munkanélküliség, nyugdíj) kapcsolatos társadalmi felelôsségnek és ellátási
kötelezettségnek.

A

Z »ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK« OBJEKTÍV JELLEGÉNEK
TOVÁBBI JELLEMZÔJE, HOGY

a polgároknak az e javakból való részesedése
nem az adott polgár átfogó nézetrendszere, vagy valamilyen perfekcionista, vagy érdemalapú értékrend által meghatározott értékektôl, céloktól függ. Továbbá e javak nem is
a legkülönfélébb »átfogó doktrínák« afféle közös nevezôjének tekinthetô értékek érvényesítéséhez szükséges javakból állnak össze.
Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« az »átfogó doktrínáktól« független, viszont
azokkal kompatibilis, egymagában álló »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a részét képezik. Ez a fajta »átfogó doktrínáktól« való függetlenség és
egyidejûleg kompatibilitás az, ami lehetôvé teszi, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« igazságos és tisztességes elosztásával kapcsolatos politikai, közpolitikai
és szakpolitikai kérdésekrôl folytatott nyilvános viták során egy, az »átfogó doktrínák
átfedô konszenzusával« alátámasztott, »morális és politikai értelemben legitim« »közös
kiindulási pontokat«, közös hivatkozási alapot és »közös és nyilvános morális viszonyítási rendszert« (13.§) tudjunk találni. Ez a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú
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érvelés« (»public reason«) normáinak a betartásához (19.§), a »nyilvános indokolás
kötelezettségének« a teljesítéséhez (»public justification«) (12.1.§), és a »civilitás kötelességének« (»duty of civility«) (13.§; 19.§) a teljesítéséhez nélkülözhetetlen. Mindezek
a »politika morális legitimitásának« alapvetô feltételei (13.§; 19.§).

A

Z »ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK« MEGHATÁROZÁSÁNAK

hogy mire van szükségük a polgároknak, mint szabad és
egyenlô személyeknek (6.§) a »két erkölcsi képességük« teljes körû kibontakoztatásához
és gyakorlásához (6.3.§), és ahhoz, hogy egész életükön át »teljes körû normál funkcionálóképességgel« képesek legyenek részt venni a társadalmi együttmûködésben. Ezek
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« ahhoz a »javakra« vonatkozó, részleges, nem
átfogó, és a »politika felségterületére« szorítkozó (20.3.§) »politikai szintre« leszûkített
koncepcióhoz (4.§; 20.3.§) tartoznak, amely koncepciót a társadalom polgárai – akik
különbözô, egymással ellentétes »átfogó doktrínák és nézetek« tanait vallják magukénak
– a saját értékrendjük, meggyôzôdésük alapján is el tudnak fogadni. Az »átfedô konszenzus« létrejöttével ezek lehetnek azok a »közös és nyilvános«, »politikai szinten« definiált javak, amelyek meghatározása a »politikai szintû« »társadalmi igazságossági
elvek« érvényesítéséhez mind elvi, mind gyakorlati megvalósítási szempontból kikerülhetetlenül szükséges.
Valami alapján ugyanis meg kell tudjuk határozni, hogy léteznek-e »el-nem fogadható
egyenlôtlenségek« (és »elfogadható egyenlôtlenségek«), s ha igen, akkor miben állnak, s
milyen mértékûek ezek, továbbá milyen helyzetben vannak a társadalom egyes csoportjai
egymáshoz képest. Egyáltalán: elvi és gyakorlati különbséget kell tudjunk tenni az »elfogadható egyenlôtlenségek« és a »nem elfogadható egyenlôtlenségek« között, mert sem
arra nem lehet stabil, fenntartható és megvalósítható »politikai szintû igazságossági koncepciót építeni«, hogy (a) „minden egyenlôtlenség elfogadható”, sem arra, hogy (b) „minden egyenlôtlenség elfogadhatatlan”, és csak a teljes egyenlôség az elfogadható. Ez utóbbi
kijelentést a hajdani megvalósult és a rendszerváltással összeomlott államszocialista rezsimek, illetôleg az ismert kommunista diktatúrák példái is igazolják. E teljes egyenlôséget hirdetô kommunista és államszocialista rezsimek látványos kudarcaiból azonban
egyáltalán nem az következik, bármilyen mértékû és fajtájú egyenlôtlenség elfogadható,
illetôleg hogy semmilyen egyenlôségre való törekvés se lenne elfogadható.

A

ALAPKÉRDÉSE,

Z

»ELFOGADHATÓ

EGYENLÔTLENSÉGEK«, ÉS A

»NEM

ELFOGADHATÓ

EGYENLÔTLENSÉGEK« meghatározása, megkülönböztetése azért elengedhetetlen,

mert ez képezi az alapját bármely – a »szabad emberhez méltó« demokratikus politikai,
társadalmi mûködéssel kompatibilis – társadalmi igazságossági koncepció gyakorlatba való
átültetésének (1.8.§; 13.1.§; 13.5.§; 14.2.§; 18.5.§; 18.8.§). A társadalom egyes csoportjainak a »politikai szintû igazságossági koncepció« szerinti helyzetét csak úgy tudjuk
meghatározni, ha létezik egy olyan »közös és nyilvános« koncepció, amely egy csoportba
szedi azokat a javakat, amelyekbôl, ha valakinek sok van, akkor azt »kedvezô helyzetben
lévônek« tartjuk, akinek pedig kevés van ezekbôl azt »kedvezôtlen helyzetûnek« tartjuk.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában« az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« jelentik a »polgárok számára hasznos, fontos és jó dolgoknak«
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azt a csoportját, amelyeknek a megléte, megoszlása, vagy hiánya alapján meg tudjuk
határozni, hogy az »igazságossági politikai koncepciója« szempontjából, kinek milyen
a társadalmi helyzete, és milyen az egyes társadalmi csoportok egymáshoz viszonyított,
relatív helyzete. A javak teljes körû, »komplett és átfogó koncepcióira« vonatkozóan az
»átfogó doktrínák és nézetrendszerek« sokszor ellentétes, vagy egymással egymást kölcsönösen kizáró logikai viszonyban lévô átfogó koncepciókat fogalmaznak meg. (Gondoljunk például a javaknak egy hedonista filozófia versus valamely történelmi egyház
valláserkölcsi tanai szerinti »hasznos, fontos és jó dolgok és javak« komplett listájára.)
A »méltánylandó pluralizmus ténye« (12.4.§) miatt mindig számos »átfogó doktrína
és nézetrendszer« van jelen bármely társadalom életében. A számos »átfogó doktrína«
sokféle, egymással sokszor ellentétes »komplett és átfogó« koncepcióval rendelkezik az
»emberek számára fontos, hasznos és jó dolgokra« (azaz a »javakra«) vonatkozóan. Ezért
a »javakra« vonatkozó »teljes körû, komplett és átfogó koncepciók« szintjén pont ugyanúgy
nem lehet megteremteni az »igazságosság politikai szintû igazságossági elveinek« a gyakorlati érvényesítéséhez szükséges »közös és nyilvános« elvi alapokat és koncepciót, mint
ahogyan az »átfogó doktrínák« szintjén sem. Ettôl függetlenül kikerülhetetlenül szükség
van valamilyen »javakra« vonatkozó valamilyen listára, illetve minden »mérsékelt átfogó
doktrína és nézet által« a saját nézetrendszere és értékrendje alapján is elfogadható »politikai szintû«, és ezért »közös és nyilvános koncepcióvá« tehetô elképzelésre a társadalmi
igazságossági szempontból releváns javakra vonatkozóan. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában« ezek az itt bemutatott »elsôdleges prioritású társadalmi
javak«. Vegyük észre, hogy mi sem egy teljes, részletes és tételes listát adtunk meg az
»elsôdleges prioritású társadalmi javakra« vonatkozóan, hanem a fô típusokat jelöltük meg
(összesen ötfélét), illetve egyes, különösen fontos tételeket emeltünk ki. Ez nem véletlen.
Különbözô társadalmakban különbözôk lehetnek mindazok a tételek, amelyek az itt kiemelt, feltétlenül fontos tételek mellett, azok kiegészítéseként szerepelhetnek az öt fôcsoport valamelyikében. Két feltétele van annak, hogy egy adott javat az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak« valamely csoportjába fel tudjunk venni:
(i) egyrészt a »politikai szintû igazságossági koncepcióba« kell illeszkedjenek, azaz
semmilyen »átfogó nézetrendszerre« sem lehetnek specifikusak, és nem lehetnek
»átfogó jellegûek«;
(ii) másrészt legalább a mérsékeltnek tekinthetô »átfogó doktrínákkal« kompatibilisek
kell legyenek.
E két feltétel egyben az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« létrejöttének elôfeltétele,
illetve ennek reális lehetôségéhez, megalapozott reményéhez (21.§) szükséges.

A

Z

»ELSÔDLEGES

PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK« LISTÁJÁT, KÉTFÉLE

MÓDON IS SPECIFIKÁLHATJUK. Az egyik elméleti lehetôség, hogy sorra vesszük

a társadalomban jelenlévô különbözô mérsékelt átfogó doktrínákat és nézetrendszereket, számba vesszük, hogy ezek miket tartanak az »emberek számára fontos, hasznos
és jó dolgoknak«, azaz »javaknak«, és megpróbáljuk megtalálni ezek közös nevezôjét,
illetve megpróbálunk ezen »átfogó doktrínák« különbözô értékrendje szerinti javakból
egy olyan átlag jellegû, illetve „legkisebb közös többszörös”-szerû indexet konstruálni,
amely minden egymással ellentétes »átfogó doktrína« követôjének elegendô intézményes

54

16.§ AZ ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK

biztosítékot ad, illetve elegendô »bármely célra felhasználható eszközt« biztosít ahhoz,
hogy ki-ki a saját nézetei szerint értékes és fontos személyes céljait, életterveit meg
tudja valósítani. Ez a társadalom életében jelenlévô »átfogó doktrínák« közötti egyfajta
kompromisszumos, átlagoláson alapuló „jut is, marad is” típusú megoldás lenne.
Ez az a fajta, lényegileg »kényszerû kompromisszumokon« alapuló megoldás, amelyet a mindennapi politikai, közpolitikai folyamatok során megszoktunk. Ezért ez „elsô
ránézésre” ismerôsnek is, kényelmesnek is, és célravezetônek is tûnhetne akár. E megoldás lényegében egy »kényszerû kompromisszum«. Éppen emiatt, nem ez az az út és
eljárás, amelyet az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« alkalmaz.
Az ilyen »modus vivendin« alapuló megoldások ugyanis soha nem stabilak és idôtállók.
A »modus vivendi« mindig az aktuális erôviszonyokat képezi le és végsô soron kényszerbôl jön létre; s mint ilyen soha nem a »jó okok miatt létrejövô« megegyezéshez és
stabilitáshoz vezet (21.§). Az erôviszonyok az idôk során változhatnak, és azok, akik
ilyenkor erôsebbekké válnak, vagy legalábbis annak érzik magukat rendre megpróbálják
felrúgni a korábbi, a »status quo« kényszere miatt megkötött kompromisszumokat.
A »modus vivendivel« kialakított javak listájával két baj van: egyrészt nem biztos,
hogy komplett és kielégítô a felek számára, mert sem a »közös nevezô«, sem a javak afféle átlagolása egyáltalán nem biztos, hogy a valóban szükséges javak listájához vezet;
vagy kifejezetten értelmetlen, rossz kompromisszumhoz vezet. Egy meggyôzôdéses ateista és egy mélyen hívô keresztyén például hiába átlagolja el egymás között a szentháromságot, „fél-szentháromsággal” egyikük sem fog semmire sem jutni. Az egyiknek
még a „szent másfélség” is sok, míg a hívôk számára ez nyilvánvalóan értelmezhetetlen
és egyenest elfogadhatatlan lenne. Másrészt az összes fél úgy érzi, hogy a »kényszerû
kompromisszummal« rosszabbul járt, és ezért folyamatosan megpróbálná a saját átfogó
nézeteinek megfelelôen tágítani a javak listáját (és a kompromisszumos igazságossági
koncepciót). Ez permanens konfliktusok forrása, amely a megegyezés stabilitását és
hosszú távú fenntarthatóságát egyfolytában veszélyezteti. Minden fél alig várja, hogy
végre felrúghassa a megegyezést, és az elsô adandó alkalommal, amikor erre lehetôsége
nyílik, akkor ezt meg is teszi.
Lényegében ez történik olyankor, amikor egy a választásokon kétharmadot meghaladó többséget szerzett politikai erô élve a minôsített többség adta lehetôségekkel átírja
az alkotmányt és a két-harmados szavazati többséghez kötött törvényi garanciákat.
Egy ilyen lépéssorozat sokféle képpen értelmezhetô, de a mélyen fekvô és lényegbeli
mögöttes okok között ott van az is, hogy ilyenkor egy korábbi »modus vivendi« felrúgása
is történik azon erô által, amelyik éppen erôsebbnek érzi magát, és elérkezettnek látja
az idôt, hogy azt a kompromisszumot, amelyet korábban csak kényszerbôl kötött meg,
most „végre” felrúgja és a saját szája íze szerint alakítsa hozzá az új »status quóhoz«
az alkotmányos és egyéb feltételrendszert.
Ezt sokféleképpen lehet minôsíteni, azonban világosan látni kell, hogy az összes
kényszerû kompromisszumon alapuló olyan megoldás, amely az idôk során nem tud
úgy gyökeret verni a társadalom széles rétegeiben, mint például a »vallási türelem«, és
a »lelkiismereti szabadság elve« az évszázadok során, az folyamatos konfliktusok és a
megosztottság forrása. A »modus vivendi«, s a »rossz okok miatt létrejövô megegyezés«
bekódolja a politikai rendszerbe azt, hogy bármelyik politikai erô az elsô adandó al-
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kalommal fel fogja rúgni a »kényszerû kompromisszumos« megegyezéseket, ezzel egyébként destabilizálva és megosztva a társadalmat és rombolva a »társadalmi bizalmat«.
Napjaink bizonyos politikai eseményei (is) mintegy empirikus bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a »modus vivendi«, és az aktuális erôviszonyok által kényszerrel kialakított kompromisszumok rendkívül törékenyek és instabilok. (RAWLS, 2005.)

É

PPEN EZÉRT AZ »IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG POLITIKAI KONCEPCIÓJA« NEM AZ »ÁTFOGÓ DOKTRÍNÁK« „KÖZÖS NEVEZÔJÉN” ALAPULÓ

LISTÁT KERES, s nem is egy sajátos, átlagoláson alapuló „jut is, marad is” típusú megoldást akar találni – sem az »igazságosság elvei«, sem pedig az ezekkel szoros összefüggésben
lévô »elsôdleges prioritású társadalmi javak« esetében. Az ilyen megoldások és megegyezések bármennyire is „kompromisszumosnak” tûnnek, és így – a kialakult, de nem kellôen
végig gondolt sztereotípiák szerint – bármennyire „bölcsnek”, „praktikusnak”12 „reálpolitikusnak” gondolják ôket, valójában se nem bölcsek, se nem praktikusak, se nem reálpolitikusak, mert rendkívüli instabilitást eredményeznek, súlyos megosztottságot és társadalmi
konfliktusokat kódolnak a rendszerbe és az erôegyensúly megváltozásával azonnal fel is
borulnak. Az ilyen, kényszerbôl megkötött kompromisszumos megegyezéseket az elsô
adandó alkalommal felrúgja az a fél (függetlenül világnézetének, politikai nézetrendszerének specifikus tartalmától), amelyik éppen aktuálisan erôsebbnek hiszi magát, mint akkor
volt, amikor még rákényszerült arra, hogy »kényszerû kompromisszumokat« kössön.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« ehelyett a társadalom demokratikus kultúrájában, hagyományaiban régóta jelenlévô és széles körben ismert és nagyjából elfogadott »közös kiindulási pontokból« épít fel egy önálló, az »átfogó doktrínáktól«
közvetlenül nem függô, de azokkal kompatibilis és szigorúan a »politika felségterületére«
(20.3.§) korlátozódó »politikai szintû igazságossági koncepciót«, abban a reményben, hogy
kialakítható az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« (12.§; 21.§) e leszûkített koncepciót
illetôen. Ez a lényegénél fogva merôben más megközelítés, mint a »modus vivendi« kialakítása. (RAWLS, 2005.)
Az »átfedô konszenzus« lényege ugyanis az, hogy a »politikai szintû igazságossági
koncepciót«, minden jelentôsebb »átfogó doktrína« a saját értékrendje, célrendszere
alapján el tudja fogadni és afféle kompatibilis, önálló független modulként be tudja építeni a saját nézetrendszerébe (21.§). Ez azért reális lehetôség, mert a közös »kiindulási
pontok« egy »közös és nyilvános«, »morális viszonyítási rendszert« is jelentenek; még
akkor is, ha errôl a felek – különösen súlyos társadalmi megosztottság és politikai konfliktusok esetén – nem mindig vesznek tudomást. Ilyen »közös és nyilvános kiindulási
pont« például az, hogy a (i) társadalom a szabad és egyenlô polgárok (6.§) igazságos,
tehát tisztességes együttmûködésének a rendszere (5.§), vagy, hogy (ii) ez a társadalmi
együttmûködés, mint minden együttmûködés valamilyen feltételrendszerben kell tör-

12

Gondoljunk például a „politika a kompromisszumok mûvészete” mondás „mindenki tudja, hogy”
típusú közkeletû bölcsességére, amellyel „csak” az a baj, hogy a »kényszerbôl létrejövô kompromisszumos« megegyezéseket általában az elsô adandó alkalommal felrúgja az, aki éppen erôsebbnek hiszi
magát, annál, mint amilyen akkor volt, amikor kényszerbôl kompromisszumot kötött.
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ténjen, vagy (iii) hogy általában jobb az, ha e feltételrendszer igazságos, tehát tisztességes, mint hogyha tisztességtelen és igazságtalan.
Fel kell idézzük, hogy például az »igazságosság két elve« (14.§) hátterében lévô
»reciprocitási (viszonossági) elv«, mint »aranyszabály« évezredek óta jelen van az emberiség szinte minden jelentôs kultúrájában és vallásában, mint (az Isten tisztelete és
szeretete után következô) elsô számú és legfôbb „morális parancsolat” (5.3.§). Azért
is idézzük itt fel a »reciprocitás (viszonosság) elvét«, mert azt is érzékeltetni akarjuk,
hogy jól ismert, és szinte minden kultúrában régóta jelenlévô alapelvek húzódnak meg
a »közös morális kiindulási pontok« és az azokból kiinduló »igazságossági elvek« mögött, nem pedig elvont kitalációk.13 Ezeket a »közös morális kiindulási pontokat« nem
olyan nehéz beazonosítani, megérteni és elfogadni. E pontokból kiindulva viszont felépíthetô az »átfogó doktrínáktól« független, önálló, de azokkal mégis kompatibilis »politikai szintû igazságossági koncepció«.
A »közös és nyilvános kiindulási pontokról«, és az »átfedô konszenzusról« korábban
is már sok szót ejtettünk (1–10.§§) és a késôbbiekben a »stabilitás« és politikai megvalósíthatóság és fenntarthatóság (20–23.§§) kapcsán még vissza fogunk térni. Itt,
most az a lényegi pont, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« a »politikai
szintû igazságossági koncepciónak« a részét képezik és mint ilyenek osztják a »politikai
igazságossági koncepció« sorsát. A remény és a reális lehetôség lényege az, hogy mind
az »igazságosság politikai koncepciója«, mind annak részeként az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak« az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusával« kerülnek elfogadásra.
Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« meghatározásakor nem foglalkozunk közvetlenül a valaha létezett, jelenleg létezô, vagy majdani »átfogó doktrínákkal«. Nem keressük az egyes »átfogó doktrínákból« eredô fontos »javak« közötti kompromisszumot,
vagy megfelelôen kiátlagolt egyensúlyt. Ehelyett, arra a kérdésre keressük a választ, hogy
melyek azok a »javak«, amelyeket bármely »átfogó doktrína« nézeteit valló »polgár, mint
szabad egy egyenlô személy« számára tisztességes és igazságos módon biztosítani kell
ahhoz, hogy »teljes körû funkcionálóképességgel«, az »önbecsülése társadalmi alapjainak«
a biztosításával, méltóságban, »szabad és egyenlô polgárként«, »alapvetô szabadságjogai
tisztességes értékének megôrzése« mellett, és »tisztességesen egyenlô esélyekkel és lehetôségekkel« részt tudjon venni »egész életútján át« a »társadalmi együttmûködésben«, és ennek
keretei között bármely olyan, a számára egyénileg fontos dolgot is meg tudjon valósítani,
vagy meg tudjon szerezni, amely a saját maga által vallott »átfogó nézetrendszer«, és annak
értékei alapján (mint teljes identitásának a része) fontos az ô számára. (RAWLS, 2001.)

13

Például „Ne tégy olyat felebarátoddal, amit te sem nem szeretnél, hogy mások veled cselekedjenek!”;
„Úgy szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!”. Az 5.3.§ fejezetben mutatjuk be, hogy a »reciprocitás
elve« milyen megfogalmazásokban jelenik meg az összes kultúrában, és számos vallási, filozófiai
és erkölcsfilozófiai tanban. Itt csak a gondolatot idéztük fel röviden.
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16.5.§ A javakra vonatkozó hatféle eszme
az igazságosság mint tisztességesség koncepcióban

A

Z

»IGAZSÁGOSSÁG

MINT TISZTESSÉGESSÉG POLITIKAI KONCEPCIÓJA«

– azaz a
»polgárok számára hasznos, fontos, értékes és jó dolgokra« – vonatkozóan. Ezekbôl az
egyik az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« koncepciója.
A »politikai szintû javakra vonatkozó hatféle koncepció egyéni szinten vagy társadalmi szinten értelmezhetô. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«
a velünk született »két erkölcsi képességgel« (6.3.§) összefüggésben megkülönbözteti
(a) az »igazságosságérzetre való képességünkkel« és »morális érzékünkkel« összefüggô
»jót, mint a helyest és tisztességest« (b) és a »racionális önérdekkövetésre, önrendelkezésre
való képességünkkel« összefüggô »jót, mint racionálist« (5.4.§; 23.6.§). Normatív követelmény, hogy a »jó, mint helyes és tisztességes« (»right & reasonable«) abszolút prioritást kell élvezzen a »jó, mint racionális, mert önérdekünknek megfelelô« (»good & rational«) felett (»the priority of the right over the good«). Ez úgy értendô, hogy az elvileg
és gyakorlatilag lehetséges »jó, mint racionális« cselekvési alternatíváinkat mindig, minden esetben le kell szûkítsük azokra, amelyek nemcsak racionálisak, de tisztességesek
is (5.4.§; 23.6.§). (RAWLS, 1999d; SEN, 2002, 2017.)
Ahogyan a polgárok attól »szabad és egyenlô személyek«, és attól »polgárok«, hogy
mindkét erkölcsi képességük megvan14 (6.3.§; 6.6.§), mindkét »erkölcsi képességüket«
magas szintre fejlesztik és magas szinten gyakorolják; ugyanúgy, mind »jó, mint a helyes
és tisztességes«, és ennek megfelelôen a »jogok és kötelességek«, mind pedig a »jó, mint
racionális«, mert érdekeinknek megfelelô »javak« egyaránt fontosak a polgárok szabadsága és egyenlôsége, valamint egész életükön át tartó »teljes körû normál funkcionálóképessége«, és »önbecsülésük társadalmi alapfeltételei« szempontjából. Az, hogy a »jó,
mint helyes és tisztességes« és ebbôl eredôen a »jogok és kötelességek« (és a vele összefüggô »igazságosságérzet képessége« és a »morális érzékenység«) prioritást élvez a szintén nélkülözhetetlen fontosságú »racionálissal« szemben, azt jelenti, hogy adott helyzetben a saját érdeknek, illetve racionális szempontoknak megfelelô, azaz észszerû
alternatívákból mindig minden esetben ki kell zárni azokat, amelyek »a helyes és tisztességes« morális korlátaiba, illetve a »jogok és kötelességek« jogi korlátjaiba ütköznek.
(RAWLS, 1999d.) Röviden: az egyéni és a társadalmi döntéseknek nemcsak racionálisnak, hanem tisztességesnek is kell lenniük. A racionális lehetôségek és alternatívák
közül csak azok az elfogadhatók, amelyek tisztességesek is. (FREEMAN, 2007a.)
Bizonyos a közgondolkodásba mélyen beivódott, de teljesen megtévesztô és téves eszmék miatt ezt a fenti pontot nem lehet eléggé hangsúlyozni és elégszer ismételni. Elôször
14

ÖSSZESEN HATFÉLE KONCEPCIÓT FOGALMAZ MEG A »JAVAKRA«

Korábban kifejtettük (5.7.§; 6.§), hogy a »racionális egoista« és általában az »egoista« valójában nem
rendelkezik a »két morális képesség« egyikével, nevezetesen az »igazságosságérzetre való képességgel«
és a morális érzékkel, s így az ô esetében nem állnak fenn a »polgár, mint szabad és egyenlô személy«
szabadságának és egyenlôségének a feltételei. Az egoista ugyanis képtelen tisztességesen részt venni a
társadalmi együttmûködésben, és betartani a másokkal való tisztességes együttmûködés »reciprocitás
elvébôl« eredô szabályait és normáit.
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is szó sincs arról, hogy tisztességességi, igazságossági szempontból bárkinek irracionális
döntéseket, lépéseket kellene tennie, vagy hogy a racionális dimenziót (azaz például a
hatékonyságot, vagy a versenyképességet mint fontos szempontot) számûznénk az igazságosság politikai koncepciójából. Ellentétben az igazságosság versus hatékonyság félrevezetô, megtévesztô, és a gondolkodást tévútra vivô „vagy-vagy” típusú hamis szembeállításával; és ellentétben az igazságosság, tehát tisztességesség versus a hatékonyság,
versenyképesség közötti szinte automatikus »átváltási viszonyról« (»trade-off«) szóló
téves tanokkal és eszmékkel – amely sokak gondolkodásába mélyen beivódott –, egyáltalán nem arról van szó, hogy választani kell az igazságosság, tehát tisztességesség, versus
a hatékonyság, versenyképesség között (9.6.§; 14.1.§; 15.1.§; 17.1.§.; 18.1–18.3.§§;
18.9.§; 20.2.§). Ehelyett kettôs követelménynek kell megfelelni: igazságos, tehát tisztességes és egyidejûleg hatékony, versenyképes megoldásokat kell választani, az igazságosság, tehát tisztességesség abszolút prioritása mellett – merthogy e kettôs követelménynek megfelelô alternatívák bôséggel akadnak, amint azt a skandináv országok sok
évtizedes mûködési gyakorlata mutatja és tényszerûen bizonyítja.
Ennek a gyakorlati, politikai következménye az, hogy az igazságos, tehát tisztességes
politikai és társadalmi mûködés – szemben az igazságosság versus hatékonyság közti
nem létezô »átváltási viszonyról« (»trade off«) szóló teljesen téves tanokkal – egyáltalán
nem a gazdag országok luxusa és privilégiuma. Az a mélyen ülô, igaznak hitt, ámde
teljesen téves alapgondolat, hogy elsôként is a gazdaságot kell rendbetenni, a versenyképességet kell növelni, és majd ezt követôen „egyszer, ha majd „megengedhetjük magunknak” kezdünk valamit az elfogadhatatlan társadalmi egyenlôtlenségek, és a társadalmi igazságtalanságok, tehát tisztességtelenségek problémáival is; vagy az a némileg
önfelmentô és hárító jellegû mondás, hogy „persze a skandináv országok igazságosabban mûködnek, mert ôk megengedhetik maguknak” alapvetôen az igazságosság, tehát
tisztességesség versus a hatékonyság, versenyképesség közötti – afféle a fizikából a gázok
nyomása és térfogata közötti viszonyt leíró Boyle–Marriotte-törvényhez hasonló összefüggést (p1xV1 = p2xV2 = állandó) követô – automatikus »átváltási viszonyra«, és a
gazdaság (azaz a pénz) elsôdlegességére vonatkozó mélyen elült, soha meg nem kérdôjelezett, teszteletlen elôfeltevésre épül, s ebbôl fakad. Mintha a gázok térfogata és
nyomása közötti – pixVi = constans – összefüggéshez hasonlatosan, kizárólag csak
a hatékonyság és a versenyképesség automatikus csökkenése árán lehetne egy adott
társadalom mûködésének az igazságosságát, tehát tisztességességét megvalósítani; s megfordítva, mintha abszolút természetesnek kellene vegyük azt, hogy ha a társadalom és
a gazdaság hatékonyságát és versenyképességét növelni akarjuk, akkor ahhoz feltétlenül
igazságtalan, tehát tisztességtelen lépéseket kellene tegyünk.
A valóság ezzel szemben az, hogy a társadalmi igazságosság és a hatékonyság között
egyáltalán nem olyan az összefüggés, mint a gázok térfogata és nyomása között, annak
ellenére, hogy az »átváltási viszony« (»trade-off«) koncepciójával ezt sulykolják belénk.
Egyszerre igazságos, tehát tisztességes és egyidejûleg hatékony és versenyképes lehet és
kell legyen kivétel nélkül minden intézkedés, a »jó, mint igazságos tehát tisztességes«
abszolút prioritása mellett. Ez azzal jár, hogy a hatékonyságot, és a versenyképességet
növelô lehetséges intézkedési alternatívák közül el kell vetni az összes olyat, amelyik
nem igazságos, tehát nem tisztességes. Ettôl még sok más életképes hatékony és ver-
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senyképesség növelô alternatíva marad – még akkor is, ha azokat a hatékony és versenyképes, ámde igazságtalan, tehát tisztességtelen alternatívákat el is kell vessük, amely
egyes érdekcsoportok magánérdekeinek a legjobban megfelelnének. Ez azonban nem
azt jelenti, hogy minden hatékonyságot és versenyképességet növelô intézkedés eleve
szükségképpen igazságtalan, tehát tisztességtelen kell legyen.

A

KÜLÖNBÖZÔ JAVAKRA VONATKOZÓAN MEGFOGALMAZOTT ÖSSZESEN
HATFÉLE ESZME egyike az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« koncepciója,

amely maga is ötféle csoportba sorolja az e körbe tartozó javakat. Az alábbiakban röviden felsoroljuk az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« által megfogalmazott »társadalmi igazságossági szempontból fontos javakat«, majd ezt követôen
ismertetjük az itt felsorolt tételek lényegét.
(1) A »jóság, mint racionalitás« (»goodness as rationality«) (23.§);
(2) Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (»primary social goods«);
(3) Az »átfogó doktrínákkal« összefüggô, és az alapvetô politikai igazságossági és tisztességességi alapelvekkel nem ellentétes, és ezért »elfogadható javakra vonatkozó
komplett koncepció« (»permissible complete conceptions of the good«);
(4) A »politikai erények és értékek«, illetve »polgári és együttmûködési erények és értékek« (13.4.§; 19.§; 20.2.§; 23.§);
(5) Az igazságosság elvei szerint »jól elrendezett társadalom«, mint a legfontosabb
politikai típusú közjó (»the political good of a well-ordered society«) (23.§);
(6) A társadalmi egység, illetôleg a társadalom szervezeteinek és szervezôdéseinek
az egységes társadalmi rendszerbe való szervezôdése (»society as a social union
of social unions as a good«). (RAWLS, 2001.)
Ad 1.

A »JÓSÁG, MINT RACIONALITÁS« (»GOODNESS AS RATIONALITY«). Az, hogy az
emberek »jó emberek« tudjanak lenni, önmagában is egy, az »emberek számára fontos
és jó dolog«, ami fontos »javak« közé tartozik (22.5.§; 23.3.§). (RAWLS, 1999b;
FREEMAN, 2003; WOLFF és mtsai, 2007.) Ez, mint alapvetô irányultság és »elsôdleges emberi szükséglet« minden, a »két velünk született morális képességgel« rendelkezô
ember sajátossága, kivéve azokat, akiknek az »igazságosságérzetre való képessége«, és
»morális érzékenysége« hiányzik (például az »egoistáknál«) (5.7.§; 6.3.§). E kivétel
azonban nem cáfolja a nem antiszociális polgárokra vonatkozó megállapítás érvényességét. Azt is látni kell, hogy nem minden társadalmi rendszer teszi lehetôvé, hogy az
embereknek ez a természetes irányultsága és alapvetô szükséglete realizálódjék.
(WOLFF és mtsai, 2007; STOUT, 2010; PRINZ, 2013; TOMASELLO, 2016.)
A »szabad emberhez nem méltó rezsimekben«, különösen akkor ha a társadalom,
illetve a hatalom tisztességtelen és igazságtalan mûködése miatt súlyos korlátokba ütközik a »két születéskori morális képességnek«, különösen az »igazságosságérzet és a
morális érzék képességének« (6.3.§) az emberi életút során való magas szintû kibontakoztatása és gyakorlása, a »jóság, mint a racionális javak egyike« hiányozhat az ember
célrendszerébôl, illetôleg, mint »elsôdleges emberi szükséglet« nem elégíthetô ki megfelelô mértékben. Ma már számos empirikus adat is igazolja azt, hogy azokban a rend-
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szerekben, ahol az emberi jóság, mint a racionális javak egyike nem gyakorolható, az
érintettek kifejezett és súlyos »társadalmi hátrányként« és jólétüket, életminôségüket és
önbecsülésüket romboló tényezôként élik meg azt, ha nem tudnak jó emberek lenni.
Ez a »társadalmi hátrány« (»social disadvantage«) akkor alakul ki (a) ha az emberek
nem tudnak a saját normáik szerinti helyes, mint tisztességes magatartásnak mindenben
megfelelni, vagy (b) nem tudnak mindenben a jogszabályoknak és a társadalmi normáknak megfelelôen cselekedni, vagy (c) ha alapvetô egzisztenciális fenyegetettség miatt kisebb nagyobb szabálytalanságokra és törvénytelenségekre kényszerülnek (WOLFF és
mtsai, 2007.)
A »jóság, mint racionalitás«, illetôleg a jóság, mint a racionális egyéni javak egyike
valamilyen formában szinte minden igazságossági koncepcióban megjelenik; azaz e koncepció messze nem csak az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának«
a sajátos eleme. (LARMORE, 2008.) A mögöttes elôfeltételezés az, hogy minden polgárnak van legalább egy olyan »implicit életterve«, amely az alapját jelenti, annak, hogy
hogyan strukturálja az erôfeszítéseit, s hogyan gazdálkodik a rendelkezésére álló erôforrásokkal annak érdekében, hogy a lehetô legracionálisabban tudja megvalósítani az
életútja során mindazokat a dolgokat, amelyek a »racionális élettervébôl« következnek.
Ez a mögöttes gondolat azt is eleve feltételezi, hogy az emberi létezés, az emberi célok
és az »elsôdleges emberi szükségletek« racionálisak és jók; s ebbôl eredôen a racionalitás
a társadalmi szervezôdések egyik alapvetô szervezôelve (kellene, hogy legyen). (RAWLS,
1999d; FREEMAN, 2003.)
Ad 2.
MÁSODIKKÉNT AZ »ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK« koncepciójára
térünk vissza röviden. Ehelyütt csak röviden rögzítjük, hogy e javak meghatározásakor
az alapvetô cél az, hogy ezek alkalmas módon szolgálják az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a megvalósítását és az »igazságosság két elvének« az
érvényesítését »minden egyes polgár« esetében. Ennek megfelelôen az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« a polgároknak, mint a társadalmi együttmûködésben »teljes
körû normál funkcionálóképességgel«, egész életükön át résztvevô szabad és egyenlô személyeknek (6.§) azokat az alapvetô fontosságú, »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû szükségleteit« határozzák meg, amelyek a »politikai szintû igazságossági koncepció« szerinti társadalmi együttmûködésben való részvételükhöz és »teljes körû normál
funkcionálóképességükhöz« szükségesek. Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«
azért „elsôdlegesek”, mert e javak azok, amelyek az »elsôdleges emberi szükségletek« kielégítéséhez és az »igazságosság politikai koncepciójának« érvényesüléséhez elengedhetetlenül szükségesek.
Ez az „elsôdlegesség” »abszolút lexikális prioritást« is jelent egyben. A társadalom
dönthet úgy, hogy más dolgokra is áldoz az erôforrásaiból, de elsôként az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« biztosításával kapcsolatos és a »társadalmi szerzôdésbôl«
eredô, társadalmi szintû morális kötelezettségeit kell teljesítse. Csak azt követôen kerülhet sor bármely más olyan az »egyáltalán nem elsôdleges javak« körébe tartozó dolog
társadalmi erôforrásokból történô biztosítására, amikor a társadalom már »minden egyes
polgára« számára biztosította az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« – mégpedig
legalább egy, a »teljes körû normál funkcionálóképességhez« és a »két erkölcsi képesség«,
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és a »születéskori természetes képességek és tehetség« (a) magas szintû kibontakoztatásához (pl. minden egyes gyermek tehetségéhez szabott intézményesített tehetséggondozás, »azonos hozzáférésû oktatás«) és (b) gyakorlásához (pl. társadalmi biztonságot
garantáló »társadalmi biztosítási rendszerek« és az »önbecsülés és szégyenmentes élet
társadalmi alapjai«) alkalmasan elegendô küszöbérték feletti szinten.
Kiemelendô itt a „szükséglet” szó. A szükséglet szó hangsúlyozottan arra utal, hogy
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« nem a polgárok preferenciái, vágyai, igényei,
vagy az általuk vallott »átfogó doktrínáknak« az emberi élet végsô céljaira és értelmére vonatkozó tanok, továbbá nem is különbözô szervezeti, egyesületi, kisközösségi értékrendek,
vagy perfekcionista értékek, illetôleg különbözô érdemalapú értékek alapján kerülnek meghatározásra. Ehelyett az »igazságosság elvei« és a »társadalmi együttmûködésben« való
részvételhez szükséges »teljes körû és normál funkcionálóképességhez« »minden egyes polgár számára« világnézettôl függetlenül elengedhetetlenül szükséges és többé-kevésbé objektív dolgok azok, amelyeket »elsôdleges prioritású társadalmi javakként« határozunk
meg az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« részeként. Az »elsôdleges
prioritású társadalmi javaknak« az ilyen értelemben vett társadalmi igazságossági
jelentôségû »elsôdleges emberi szükségletekre« alapozott meghatározása, és az egyéni preferenciák, igények, vágyak és hasonlók kizárása a javak meghatározásából e javak objektivitását és széles körû elfogadhatóságát és az »átfedô konszenzus« reális lehetôségét és
megalapozott reményét (21.§; 23.§) kívánja biztosítani.
Ebben a kontextusban a »szükséglet« általában az objektivitásra (vagy annak igényére) utal, míg az »igény«, a »preferencia«, a »vágy« a rendkívüli egyéni variációkat
mutató szubjektivitásra. Ez utóbbi dolgok kizárásával az objektivitáson, átláthatóságon,
nyilvánosságon és az »átfedô konszenzus« (12.7.§; 21.§) kialakításán kívül azt is el
akarjuk érni, hogy a társadalom morális kötelezettségeként megjelenô, illetve a polgárok
részérôl a társadalom felé »megszolgált jogosultság« (»earned entitlements«), alapján
»jogos követelésként« (»legitimate claims«), és »jogos várományként és járandóságként«
(»legitimate expectations«) (18.6.§) megjeleníthetô alapvetô »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû szükségletek« és az ezeket kielégíteni hivatott »elsôdleges prioritású társadalmi javak« ne váljanak parttalanná. Ha ugyanis e szükségletek, javak, az
ezekkel kapcsolatos morális »társadalmi kötelezettségek«, és az ezekre vonatkozó »morális követelések« parttalanná válnak, az olyan mértékben feszítheti túl a húrt, és teheti
megvalósíthatatlanná a »társadalmi kötelezettségek terheit« (»strains of commitments«),
hogy félô, hogy a végén még azok a legalapvetôbb dolgok sem valósulnak meg a sok
elvi szintû társadalmi vállalásból, amelyek elengedhetetlenül szükségesek, illetôleg amelyeket amúgy nem vitatna senki.
Ilyen okok miatt az »elsôdleges prioritású társadalmi javaknak« nemcsak objektívnek,
méltánylandónak, de mértéktartónak is kell lennie. Figyelembe kell venni, hogy a társadalmi kötelezettségvállalásnak megvannak a maga tûréshatárai (»strains of commitment«), és ezek túlfeszítése, veszélyezteti az »igazságosság politikai koncepciójának« a
stabilitását és a megvalósíthatóságát (20.2.§; 21.§). (RAWLS, 2005.)
Tulajdonképpen egy olyan minimalista és objektív megközelítésre van szükség,
amely minden olyan dolgot beemel az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« közé,
ami az »elsôdleges emberi szükségletek« szempontjából feltétlenül fontos; s e tételeket
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egy tisztességesen elegendô és alkalmas küszöbérték felett a társadalom teljesíti is; de
más, egyáltalán nem elsôdleges fontosságú tételek, vagy az elsôdleges fontosságú javak
„luxus szintû” túlteljesítése már egyáltalán nem része a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszereként teljesítendô társadalmi szintû morális kötelezettségeknek.
A »társadalmi kötelezettségvállalás terheinek« (»strains of commitment«) és tûréshatárainak a figyelembevétele egy alapvetô stabilitási, fenntarthatósági és praktikus politikai
megvalósíthatósági feltétel. (RAWLS, 2005.)
Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« kifejezésben szereplô „elsôdleges” szó
egy másik lényeges elvi jelentését is ki kell hangsúlyozzuk. Az e körbe tartozó alapvetô
»elsôdleges társadalmi szükségletek«, illetôleg a kielégítésükhöz szükséges »elsôdleges prioritású társadalmi javak« abban az értelemben is elsôdlegesek, hogy ezek biztosítása az,
amit bármi más elôtt, »abszolút lexikális prioritással« biztosítania kell egy tisztességesen
és igazságosan mûködô »szabad emberhez méltó demokráciának«. Tulajdonképpen ez
az egyik legfontosabb értelme, célja és lényege annak, hogy a társadalmi együttmûködés
során közösen elôállítható, s elvben végtelen számú javak közül kiválogatjuk és elsôdleges
fontosságúként lehatároljuk az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«. Ez nem azt
jelenti, hogy a társadalom, kedvezô körülmények között ne fordíthatna más, valamilyen
parciális érdeknek, vagy perfekcionista értékeknek megfelelô dolgokra is jelentôs társadalmi erôforrásokat (például élsport, nem tömegsport-célú sportlétesítmények, bizonyos
presztízsberuházások) – feltéve, hogy ezen »egyáltalán nem elsôdleges prioritású társadalmi javak« társadalmi erôforrásokból való biztosítására azt követôen kerül sor, hogy
a politika és a kormányzat az abszolút »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« már
maradéktalanul, és tisztességesen elegendô küszöbszint felett biztosította a társadalom
minden egyes tagja számára, s ezt követôen maradt még az ilyen »egyáltalán nem elsôdleges prioritású javakra« felhasználható költségvetési forrás, és a társadalom többsége
ezzel még egyet is ért.
Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« abszolút »lexikális prioritása« az »egyáltalán nem elsôdleges prioritású javak« felett azt jelenti, hogy olyan parciális »nem politikai szintû«, és perfekcionista csoport- és rétegérdekek és értékek érvényesítéséhez szükséges javak társadalmi erôforrásokból történô támogatása (mint például az élsport vagy
a kiemelt nemzetközi sportesemények, vagy különbözô – elsôdlegesen az élsportot, s
nem a közcélú tömegsportot, diáksportot szolgáló – stadionok és sportlétesítmények létrehozása) elvben nem tiltott. Ilyen dolgokra is fordíthat egy társadalom erôforrásokat,
ha úgy dönt. Ezt azonban tilos megtenni, ha ez »elsôdleges prioritású társadalmi javak«
biztosítása és »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû szükségletek« kielégítése
helyett, vagy annak rovására történne.
Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« biztosítása a polgárok önbecsülésével, szégyenmentes életével, emberi méltóságával; alapvetô szabadságjogaik és jogaik tisztességesen
egyenlô értékének a megôrzésével; tisztességesen egyenlô esélyeikkel és lehetôségeikkel;
teljes körû normál funkcionálóképességével; és a »szabad emberhez méltó demokrácia«
megôrzésével kapcsolatos alapvetô fontosságú társadalmi érdekeket szolgálják és a »társadalmi szerzôdés« teljesítését, valamint a társadalmi igazságosság elveinek érvényesítését jelentik – az »egyáltalán nem elsôdleges prioritású javak« pedig egyáltalán nem az ilyen társadalmi igazságossági ügyeket szolgálják; s ezért egyáltalán nem elsôdlegesek.
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Lényegbeli a különbség például az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
szükségleteket« kielégítô olyan »elsôdleges prioritású társadalmi javak« mint például az
oktatás, a felsôoktatás, az egyetemeken folytatott kutatás, az egészségügy, a társadalmi
biztosítások, vagy akár a minden polgár számára azonosan hozzáférhetô rendszeres
testmozgást biztosító lehetôségek, versus az alapvetôen perfekcionista, érdemalapú parciális, és »nem politikai szintû« értékrendek és üzleti érdekek alapján értelmezhetô
élsport és például a stadionépítések között. Az elôbbiek a legfontosabb közügyek és általános »társadalmi szintû morális kötelezettséget« jelentô »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû szükségletekkel és javakkal« függenek össze. A második körbe
tartozó »egyáltalán nem elsôdleges prioritású társadalmi javak« pedig bizonyos szûk
rétegek, egyes csoportok és politikai-gazdasági érdekcsoportok üzleti érdekeivel, illetôleg sajátos perfekcionista értékrendjével, szempontjaival és értekeivel lennének csak
indokolhatók. Ez utóbbiakkal korántsem biztos, hogy a társadalom egésze, vagy nagyobb része egyetért, különösen akkor nem, ha ezek a perfekcionista és meritokratikus
szempontok az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû szükségletek« kielégítése
és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« alkalmas szintû biztosítása helyett válnak
elsôdleges prioritássá, ellentétesen az »igazságosság politikai koncepciójával« és a »társadalmi szerzôdéssel«. Az elôbbi ugyanis »elsôdleges lexikális prioritású közügy«, az
utóbbit legfeljebb, valamilyen »nem politikai szintû« csoport- vagy rétegérdekeknek
megfelelô perfekcionista vagy érdemalapú indokolással lehetne alátámasztani. Az ilyen
ügyek is támogathatók lehetnek, de soha egy pillanatra sem keverhetôk össze az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû szükségletek« kielégítésével és az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« biztosításával kapcsolatos »elsôdleges lexikális prioritású«
»társadalmi morális kötelezettséget« jelentô közügyekkel.
»Szabad emberhez méltó demokráciában«, tisztességesen és igazságosan mûködô
társadalomban soha nem történhet meg, hogy a polgárok legalapvetôbb, »elsôdleges
társadalmi szükségleteinek« kielégítésére és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«
biztosítására, köztük az oktatás, az egészségügy és az alapvetô »társadalmi biztonságot«
garantáló »társadalmi biztosítási« intézményekre azért nem jut elegendô társadalmi
erôforrás, mert az ilyen perfekcionista és meritokratikus, a »nem politikai szinthez« tartozó, és társadalmi megosztottságot okozó rétegérdekek és csoportérdekek elszívják a társadalmi erôforrásokat az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû szükségletek«
kielégítésére szolgáló »elsôdleges prioritású társadalmi javakkal« kapcsolatos valódi
»társadalmi szintû morális kötelezettségek« teljesítése elôl.
Az »elsôdleges« szó mind az »elsôdleges emberi szükségletek«, mind az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« esetében »abszolút, lexikális prioritást« jelent. Minden,
ami az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« közé tartozik »abszolút, elsôdleges és lexikális prioritást« élvez mindazokkal a dolgokkal szemben, amik nem szerepelnek az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû szükségletek és javak« között. Ezért elsôdlegesen kötelezô módon ezekkel kell foglalkozni. Minden másra csak azt követôen lehet
társadalmi erôforrásokat áldozni, ha ezekkel az »elsôdleges lexikális prioritást« élvezô
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû szükségletekkel és javakkal« kapcsolatos
»társadalmi szintû morális kötelezettségek« és feladatok alkalmas módon és alkalmas
finanszírozási szinten megoldottnak, teljesítettnek tekinthetôk.
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Azok a dolgok, amelyek nem tartoznak az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«
közé, nem csak egyszerûen másodlagos vagy sokadlagos jelentôségûek. Az ilyen »egyáltalán nem elsôdleges dolgokkal« kapcsolatosan egyáltalán nem áll fenn a »társadalmi
együttmûködés tisztességes feltételrendszere« részeként, illetve a »társadalmi szerzôdésnek«
megfelelôen semmiféle »társadalmi szintû morális kötelesség«, továbbá ebbôl eredôen
ezen »egyáltalán nem elsôdleges dolgok« kapcsán »morális követelés sem fogalmazható
meg a társadalommal szemben! Meg kell jegyezni, hogy a »lényegi alkotmányos kérdésekben« implicit módon eleve szerepel ez az elv, azonban fontos explicit módon is megjeleníteni, az »elsôdleges társadalmi igazságossági szükségletek« kielégítésének és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« biztosításának kötelezettségét és az ezek abszolút
lexikális prioritásának az elvét, az alkotmányban (20.2.§).
Ad 3.
AZ »ELFOGADHATÓ

JAVAK KOMPLETT KONCEPCIÓJA«

(»PERMISSIBLE COMPEzek azok a javak, amelyek (i) valamely »átfogó, vagy részlegesen átfogó doktrína, vagy nézetrendszer« értékrendjéhez és célrendszeréhez kapcsolódnak (ii) s az egyes »átfogó doktrínák és nézetrendszerek« nézeteit
valló polgárok identitásához tartozhatnak, így számukra a saját belsô meggyôzôdésükbôl, átfogó jellegû nézeteikbôl és értékrendjükbôl eredô személyes célok megvalósításához fontosak (iii) valamint elfogadhatók, mert kompatibilisek az »igazságosság politikai koncepciójával« (például nem valamilyen bûncselekmény, vagy elfogadhatatlan
szélsôséges cselekmény megvalósításához szükségesek). 15

LETE CONCEPTIONS OF THE GOOD«).

15

Amikor »átfogó doktrínákról« vagy »átfogó doktrínákról és nézetrendszerekrôl« beszélünk, akkor nemcsak
a szûkebb értelemben vett, és valóban komplett filozófiai, vallási és erkölcsi eszmerendszereket értjük
ezek alatt, hanem minden olyan »részlegesen átfogó és inkomplett doktrínát«, illetve nézetrendszert is,
amely az emberi élet végsô értelmére, céljára, értékességére, érdemességére, az emberi tökéletességre (»perfekcionista értékek«) és a hasonló, a »politika felségterületén kívüli« »nem politikai szinthez tartozó«
dolgokra vonatkozóan fogalmaz meg ilyen-olyan nézeteket. Egy nézetrendszer ettôl »átfogó jellegû«.
Az emberek túlnyomó része magáénak vall ilyen értékeket, célokat, normákat és nézeteket, azonban
kevés olyan ember van, aki a maga teljességében és rendszerszerûségében pontosan ismerné és magáénak vallaná egy-egy »átfogó vallási, erkölcsfilozófiai, vagy filozófiai doktrína« teljes eszmerendszerét.
Ehelyett az emberek többsége némileg felületes, töredezett, mozaikos és kissé homályos, zavaros ismeretekkel rendelkezik az ilyen »átfogó doktrínákról« (lévén, hogy viszonylag kevés köztük a képzett filozófus, morálfilozófus, vallásfilozófus, vagy teológus) (20.2.§; 20.3.§; 21.§). A polgárok többsége
sokkal inkább a társadalomban jelenlévô különbözô »átfogó doktrínák« tanainak valamilyen sajátos és
mozaikos keverékét, elegyét tartja magáénak. E sajátos, »átfogó doktrína« mozaikokból összeálló mixtúra,
azonban számos »átfogó jellegû« értéket, célt, normát és nézetet hordoz arra vonatkozóan, hogy ki a
hasznos, az értékes, az érdemes, a „jó”, a bátor, a hûséges és a hasonló erényekkel jellemezhetô „jó”
polgár, „jó” családapa, „jó” családanya, „igaz ember” stb. Ezek azok az »átfogó jellegû értékek«, amelyek alapvetô »stabilitási« és politikai megvalósíthatósági okok miatt (20.2.§) nem képezhetik részét
az »igazságosság politikai koncepciójának« (21.§). Ugyanakkor ezek minden egyes polgár identitásának
a részét képezik, így az ezekbôl eredô célok, élettervek és ideák megvalósításához szükséges javak megszerzéséhez minden egyes polgár megfelelô eszközökkel kell rendelkezzen (6.7.§). Ezt szolgálják az
»elsôdleges prioritású társadalmi javak« között a »bármely felhasználási célú eszközök« (»all purpose
means«), melyek révén ki-ki meg tudja valósítani azokat a számára személyesen fontos dolgokat, ame-
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E három jellemzô teljesülésekor »elfogadhatónak« számítanak ezek az egyéni értékrendekkel és célokkal kapcsolatos javak (6.7.§). Kinek-kinek a magánügye, hogy – az
elfogadható javak közül – mit tart fontosnak, és hogyan teremti ezt elô magának az
»elsôdleges prioritású társadalmi javak« közé tartozó és annak részeként »minden egyes
polgár számára« biztosított »bármely felhasználású javak« ilyen célú felhasználásával.
Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« közé tartozó »bármely felhasználási célú
eszközök« (»all-purpose means«) egyik, bár nem kizárólagos funkciója, hogy »minden
egyes polgár számára« lehetôvé tegye azt, hogy az egyes »átfogó nézetrendszerekbôl«
eredeztethetô és saját identitásához tartozó, illetve személyes értékrendjébôl következô
személyes céljai megvalósításához szükséges »elfogadható javakra« szert tegyen. Ezzel
az »igazságosság politikai koncepciója« azt is elrendezi, hogy a »nem politikai szintû«
értékek, célok érvényesítéséhez szükséges javakat minden polgár elô tudja teremteni
magának. Ugyanakkor ezzel azt is kimondjuk, hogy az »elfogadható javak« körébe tartozó javak biztosítása ezen túlmenôen már kinek-kinek a „magánügye”; nem közügy,
nem közcél, nem közérdek, és nem társadalmi kötelezettség és feladat. Az ilyen dolgok
még attól sem válnak közcéllá, közérdekké és közüggyé, hogy ha történetesen egy-egy
választott és vezetô pozícióba került politikus saját személyes hobbijáról van szó; s még
a felelôs politikusoknak is a saját magánforrásaikból kell elôteremteniük a saját hobbijaikhoz és magánügyeikhez szükséges dolgokat, mert az ô saját hobbijuk semmivel sem
fontosabb, mint a társadalom bármely más polgárának, bármely más magáncélja, magánügye és magánhobbija. Egy igazságos, tehát tisztességes »szabad emberhez méltó
demokráciában« ez magától értetôdô, evidens, közhely; egy igazságtalan, tehát tisztességtelen »szabad emberhez nem méltó rezsimben« pedig újra meg újra el kell magyarázni, és már önmagában az is politikai és ellenzéki cselekedetnek számít, ha valaki
egy ilyen nyilvánvaló, magától értetôdô gondolatot egyáltalán megemlít.
Társadalmi kötelezettséget az jelent, hogy »minden egyes szabad és egyenlô polgár«
az »igazságosság elveinek« megfelelôen kell részesedjék azokból az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak« közé tartozó »bármely célra felhasználható eszközökbôl« (»all purpose
means«), amelyek révén az ilyen, az identitásához és a magáncéljaihoz tartozó dolgok
eléréséhez szükséges javakra szert tehet. Megjegyzendô, hogy általában az »átfogó
doktrínákhoz« kapcsolódó értékekrôl beszélünk, azonban itt nemcsak a szûkebb értelemben vett »átfogó vagy részlegesen átfogó vallási, filozófiai, erkölcsfilozófiai doktrínák«,
értékrendjéhez kapcsolódó dolgokról van szó, hanem valójában minden olyan érték,
cél eléréséhez szükséges javakról, amelyek a »nem politikai szinthez« tartoznak. Például: a legkülönbözôbb civil szervezeteknek, vallási közösségeknek, sportegyesületeknek
és a hasonló a »politika felségterületén« kívül mûködô »nem politikai szintû« szervezôdéseknek, és kisközösségeknek lehetnek olyan, nem feltétlenül egy-egy »átfogó doktrína«

lyeket a személyes értékrendje és céljai identitása, személyes jóléte és önbecsülése szempontjából feltétlenül
fontosnak tart megvalósítani. Itt nagyjából bármilyen hobbiról, szabadidôs tevékenységrôl, jótékonykodásról, közösségi és politikai aktivitásról, vallási közösségen belüli aktivitásról, szabadidô sportról,
családi, baráti programokról és a hasonlókról van szó.
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tanai által rendszerbe szedhetô saját belsô értékrendjeik, normarendszereik, céljaik,
amelyek eléréséhez szükség lehet bizonyos javakra.16
Vegyük észre, hogy az »igazságosság politikai koncepciója« igen széleskörûen megengedô az ilyen értékekkel, célokkal és az elérésükhöz szükséges javakkal szemben.
Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« és az ilyen – valamely átfogó nézetrendszerhez kapcsolható – »elfogadható (nem elsôdleges) javak« közötti distinkció alapvetô
funkciója, hogy az »elsôdleges és lexikális prioritást« élvezô és »társadalmi szintû morális
kötelezettséget« jelentô dolgokat, mint közügyeket, közcélokat és közfeladatokat kijelölje,
és így megkülönböztesse és elhatárolja mind azoktól a dolgoktól, amelyek egyáltalán
nem, vagy »nem elsôdlegesen« közcélú ügyek.
Mit is jelent pontosan az „elfogadható” szó az »elfogadható javak« kifejezésben?
Ez fogalmilag a „szélsôséges” és a „mérsékelt” doktrínákkal, nézetekkel függ össze. Az
»igazságosság politikai koncepciója« szerint nem az a „szélsôséges”, vagy nem az a
„mérsékelt”, akit, vagy amit valamelyik hivatalos megmondóember, vagy valamely politikai irányzat – a saját politikai és hatalmi céljainak és érdekeinek megfelelôen –
annak mond, vagy annak bélyegez (4.2.§; 7.3.§). Ebbôl eredôen nem az az „elfogadható” a javak közül, amit ugyanazok a saját politikai-hatalmi céljaiknak megfelelôen
annak minôsítenek.
Minden nézet „mérsékelt” és minden »mérsékelt nézethez« kapcsolatos dolog „elfogadható”, amely kompatibilis a »politikai szintû igazságossági koncepció« politikai
értékeivel, alapelveivel és normáival, s tiszteletben tartja a »reciprocitás (viszonosság)
elvét« (5.3.§) és az abból egyenesen következô szimmetrikus viszonyok kötelezettségét
és az aszimmetrikus viszonyok tilalmát; s ebbôl eredôen a polgárok egyenlô szabadságának, jogainak és egyenlôségének az elveit és a következményes elveket, értékeket
(4.2.§; 6.§).
A »szélsôségesség« kritériuma tehát a »reciprocitás elvének«, mint morális normának
a megszegése, tagadása és »reciprocitás elve« szerinti szimmetrikus kölcsönösségen és
viszonosságon alapuló viszonyok helyett, az egyoldalú aszimmetrikus viszonyokra való
törekvés (4.2.§; 5.3.§; 21.4.§). Ennek lényege talán néhány sarkított példával érzé16

Mondjuk például egy sportegyesület professzionális csapatának ilyen jellegû célja a profi bajnokság
megnyerése és a csapat hírnevének öregbítése, a szurkoló tábor büszkeségének erôsítése (bizonyos
üzleti célok mellett). Az ehhez szükséges »nem politikai szintû«, »nem elsôdleges« ámde fontos »elfogadható javak« közé a bajnokság megnyeréséhez szükséges javak tartoznak (például: edzések,
megfelelô sportlétesítmény, sportszerek, sportruházat és a hasonlók). Ezek fontos és elfogadott
javak, ugyanakkor nem tartoznak az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«, a társadalmi kötelezettségek és a közügyek közé. Ez nem vonatkozik a – »teljes körû normál funkcionáló képesség« kibontakoztatására és megôrzésére, fejlesztésére irányuló és a rendszeres testmozgás, mint életforma
elterjedését célzó– fôiskolai, egyetemi sportra, az iskolai diáksportra és a tömegsportra; független
attól, hogy csapatjátékokról (és ahhoz kapcsolódó amatôr versenyekrôl), vagy a sportolás, testmozgás egyéni formáiról van-e szó. E tevékenységek sokkal inkább az egészségmegôrzés és az egészségfejlesztés része, s mint ilyen az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« közé sorolható. Ettôl
élesen megkülönböztetendô az úgynevezett élsport, vagy a professzionális versenysport, különösen
ezeknek az üzletileg is erôteljesen infiltrált formái (olimpia, profiligák stb.); ezek semmiféle képpen
sem sorolhatók az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« közé.

16.5.§ A JAVAKRA VONATKOZÓ HATFÉLE ESZME AZ IGAZSÁGOSSÁG…

67

keltethetô a legjobban: például (i) a rabszolgaság bevezetésére (ii) vagy a felsôbbrendû
fajra és az ennek alárendelendô alsóbbrendû fajokra (iii) vagy a felsôbbrendû és alacsonyabb rendû kasztokra (iv) vagy az urakból és cselédekbôl álló társadalom kialakítására irányuló ideológiák, illetve »átfogó jellegû nézetrendszerek« (v) vagy a »szabad
emberhez méltó demokrácia« aláásására, megdöntésére és »szabad emberhez nem méltó
rezsimmé« való átalakítására (azaz a polgárok tömegeinek jogfosztására) irányuló politikai ideológiák, illetve »átfogó jellegû« nézetrendszerek »szélsôségesnek« számítanak,
és így az ebbôl eredô „értékek” és célok eléréséhez szükséges javak a »nem elfogadható
javak« körébe tartoznak.
Azok az »elfogadható javak«, amelyek a fenti értelemben vett nem szélsôséges, azaz
»mérsékelt átfogó és részlegesen átfogó doktrínákkal és nézetrendszerekkel« (21.4.§)
kapcsolatos értékek, célok eléréséhez szükségesek. Korábban részletesen elemeztük,
mitôl „mérsékelt” egy adott nézetrendszer (4.2.§). Pontosan azok az egyes »javak«
elfogadhatóságának a kritériumai, amely kritériumok alapján egy-egy doktrína és nézetrendszer mérsékeltnek számít.
Itt egyetlen általános dologra hívjuk fel a figyelmet: a »reciprocitás elvének« a betartása, és tiszteletben tartása eleve »szimmetrikus viszonyokhoz« és »mérsékelt doktrínákhoz és nézetrendszerekhez« vezet (5.3.§). A »szélsôséges doktrínák és nézetrendszerek« a legkülönbözôbb tanokat hirdethetik, ezek némelyike rendkívül szofisztikált,
valódi átfogó filozófiai szintû doktrína, más része pedig egyszerûen csak zavaros ôrültség. Egy közös pontjuk bizonyosan van: a »reciprocitás elvének« ignorálása, vagy egyenest a tagadása és az »aszimmetrikus viszonyokra« való törekvés. Gondoljunk az »ami
a tied az az enyém is, de ami az enyém ahhoz neked semmi közöd«, illetve a »nekem
mindent szabad, míg neked semmit sem« típusú attitûdökre és magatartásokra. Nem
véletlen azonban az, hogy egyszer valaki17 azt mondta, hogy valójában az, hogy „ne
cselekedj mással olyat, amit te sem szeretnél, hogy mások te veled cselekedjenek”, azaz
a »reciprocitás elve« az, ami „maga a törvény, minden más csak kommentár” (5.3.§).
Egy »átfogó doktrína« vagy nézetrendszer »mérsékeltségének«, vagy »szélsôségességének«, és az ebbôl eredô célok eléréséhez szükséges »javak« elfogadhatóságának vagy elfogadhatatlanságának leggyorsabb és legbiztosabb módja, ha megvizsgáljuk, hogy vajon az
adott »átfogó jellegû doktrína, vagy nézetrendszer« (vagy annak híve18) tiszteletben tartja-e
a »reciprocitás (viszonosság) elvét«, vagy pedig ignorálja vagy tagadja azt. Ez utóbbi esetében bizonyosan szélsôséges nézetrendszerrôl (vagy személyrôl) van szó. A szélsôséges
nézetekhez kapcsolódó javak és a szélsôséges célok eléréséhez szükséges javak nem tartoznak az elfogadható kategóriába. A »szabad emberhez nem méltó rezsimek« általános

17

18

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) (5.3.§).
Nem csak az »átfogó doktrínák« lehetnek »szélsôségesek«. Egy alapvetôen »mérsékelt átfogó vallási, filozófiai, erkölcsfilozófiai doktrína« egyes hívei maguk is »szélsôségesek« lehetnek. Gondoljunk például
bizonyos vallási fundamentalista vagy fanatikus, vagy szélsôségesen bigott és képmutató csoportokra,
szektákra, akik tipikusan egy alapvetôen »mérsékelt és méltánylandó átfogó doktrína« teljesen »szélsôséges és elfogadhatatlan képviselôi« (náluk senki sem tud többet ártani az adott »átfogó doktrínának«
és a mérsékelt híveknek).
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problémája, hogy figyelmen kívül hagyja, vagy egyenest tagadja a »reciprocitás (viszonosság) elvét«, ezt a minden nagy vallásban és az emberiség történelmének minden jelentôsebb
kultúrájában fellelhetô elsô számú törvényt és erkölcsi parancsolatot, s ezáltal eleve igazságtalan, tehát tisztességtelen.
Ad 4.
NEGYEDSZER: A »KOOPERATÍV POLITIKAI ERÉNYEK« is az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« által tárgyalt javak közé tartoznak, s valójában jelentôs
átfedésben vannak a politikai szintû »polgári erényekkel, értékekkel«, illetôleg a »polgár
eszményével« (13.4.§; 19.3.§). Egy »szabad emberhez méltó demokratikus rezsim«
stabilitásának (20.2§) egyik fontos követelménye, hogy a »társadalom alapvetô struktúrája«, és annak alapvetô »társadalmi és politikai háttérintézményei« a legkülönfélébb
módokon segítsék elô a »társadalmi bizalom« és az egészséges politikai folyamatok és
közélet szempontjából oly fontos együttmûködési készségeket, és »kooperatív erényeket«
(13.4.§; 19.3.§; 20.2.§; 23.§). Ilyen erények például
(i) az észszerûség, a méltányosság,
(ii) a tisztességesség, becsületesség, igazmondás és a „korrektség”, valamint a tények
tisztelete,
(iii) az igazságosságérzet és az igazságosságra törekvés,
(iv) a megegyezésre törekvés és kompromisszumkészség,
(v) a hajlandóság arra, hogy „valahol félúton” megegyezésre jussunk a másik féllel és
a hasonlók.
Ezek a »kooperatív politikai erények« alátámasztják és igazolják azt a hajlandóságunk,
sôt azt a vágyunkat, hogy a többiekkel az egyenlô és kölcsönös tisztelet, a viszonosság,
és a kölcsönösség alapján a tisztességesség és korrektség, nyilvánosan ismert és elismert
feltételeinek megfelelôen együttmûködjünk és megegyezésekre jussunk. Ezek és a hasonló »kooperatív politikai erények« fejezik ki és határozzák meg a »szabad emberhez
méltó demokráciáknak« a „jó” polgárokra vonatkozó ideáljait, politikai erényeit és értékeit. A „jó” »polgár ideálja« egy politikai szintû ideál. Ez nem tételezi fel egyik konkrét
»átfogó doktrína« tanait, értékeit és erényeit sem, ugyanakkor nem is ellentétes vagy inkompatibilis azokkal. A »polgár politikai szintû ideálja« (13.4.§; 19.3.§) ugyan az erkölcsi értelemben vett értékességnek egy sajátos »részleges morális koncepciója«, azonban
alapvetôen megmarad a »politikai szinten«, ezért mind tartalmában, mind »részleges
morális koncepcióként« konzisztens a »jó, mint a helyes és tisztességes prioritásának az
elvével« (5.4.§; 23.6.§) és minden további nélkül beépíthetô az igazságosság politikai
koncepciójába.
Az »igazságosság politikai koncepciója«, és az »igazságosság két elvének« (14.§)
érvényesülése többféle módon is nagymértékben elôsegíti ezeknek – a »polgári ideált«
megtestesítô – »kooperatív politikai erényeknek« a kifejlôdését és gyakorlását:
(i) ALKOTMÁNYOS SZINTÛ GARANCIÁK: (A) LÉNYEGI ALKOTMÁNYOS KÉRDÉSEK
PÁRTPOLITIKAI SZINT FÖLÉ EMELÉSE ÉS (B) KIVONÁSA A SZOCIÁLIS KALKULUS HATÁLYA ALÓL (20.2.§). Egyrészt a »lényegi alkotmányos kérdések« (14.6.§)
elrendezésével, másrészt a »két igazságossági elvnek« az »alkotmányban« való megfelelô rögzítésével, valójában fixáljuk és ezzel levesszük a napi politikai csatározások
napirendjérôl és a pártpolitikai szint fölé emeljük azokat az ügyeket, amelyek – ha
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nincsenek megnyugtatóan rendezve akkor – a legsúlyosabb »társadalmi megosztottságot« és társadalmi és politikai konfliktusokat képesek generálni (20.2.§). E fontos
ügyek alkotmányos szintre emelése nemcsak a napi pártpolitikai csatározások bizonytalan és morálisan kétes végkimenetétôl mentesíti ezeket az ügyeket, hanem egyszer
s mindenkorra kivonja ezeket a »szociális kalkulus« hatálya alól, és az ezzel összefüggô –, s az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« biztosító »elsôdleges társadalmi
igazságossági alapintézmények« kiszámítható mûködését, mûködésbiztonságát – folyamatosan aláásó és destabilizáló bizonytalanságok kiszámíthatatlan hatásai alól.
Azért kell e fontos kérdéseket és ügyeket alkotmányos szinten rögzíteni, s ezzel a
pártpolitikai szint fölé emelni és a »szociális kalkulustól« (például GDP-mutatók
éppen aktuális alakulásától) függetleníteni, mert e kérdések és ügyek rendkívül mélyrehatóan és mindenre kihatóan határozzák meg minden egyes polgár életét, egészségét,
teljes életútját, társadalmi esélyeit, személyes és egzisztenciális biztonságát, önbecsülését. Ebbôl eredôen e »lényegi alkotmányos kérdések« és ezekhez kapcsolódóan például
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« biztosításának – és az e javakat biztosító
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« mûködésbiztonságának – a rendezetlensége, lebegtetése mindent átható, és folyamatos kiszámíthatatlanságot, bizonytalanságot és veszélyeztetettség érzetet okoz szinte minden polgárban és családban; szétzilálja a »közös morális viszonyítási rendszert« és kikerülhetetlen
módon aláássa a »társadalmi béke«, a »társadalmi bizalom« és a »társadalmi
együttmûködés« alapjait (20.2.§). E súlyos stabilitási problémák akkor és úgy kerülhetôk el, ha sikerül a »lényegbeli alkotmányos kérdéseket« (»constitutional essentials«)
(14.9.§), valamint az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« tisztességesen elegendô
küszöbszint feletti biztosításának a kérdéseit megnyugtatóan rendezni; s az alkotmányban rögzítve a pártpolitikai szint fölé emelni, és egyidejûleg kivonni a »szociális
kalkulus« hatálya alól. Ez esetben a »társadalom alapvetô struktúráját« is az »igazságosság két elve« fogja szabályozni. Ezen nem kevesebb, mint a társadalmi béke, a
társadalmi bizalom, a társadalmi együttmûködés, a társadalom egészének békés és
virágzó fejlôdése és társadalmi (és nem üzleti vagy piaci) versenyképessége, s a társadalom »szabad emberhez méltó« demokratikus és igazságos, tehát tisztességes mûködése múlik. Ugyanez az államot és a kormányzatot létrehozó és fenntartó polgárok
élete felôl nézve, azt jelenti, hogy e kérdések alkotmányos szintû védelmén a társadalmat alkotó polgárok életminôsége, boldogsága, egészsége, elkerülhetô betegségei,
elkerülhetô idô elôtti halálozása, és egész életútjára vonatkozó társadalmi esélyei és
lehetôségei múlik. Ezért kell e kérdéseket alkotmányos szintre emelve rögzíteni, és
alkotmányos védelemben részesíteni, mert, ha e kérdések nem érdemlik meg az alkotmányos szintû védelmet és garanciákat, akkor semmi sem érdemli meg azt.
(ii) A MÛKÖDÉSI FOLYAMATOKBA ÉPÍTETT IGAZSÁGOSSÁG, TEHÁT TISZTESSÉGESSÉG. Az »igazságosság két elvét« beépítjük a »társadalom alapvetô struktúrájának«,
és az alapvetô »társadalmi háttérintézményeknek« (9.§) a mûködési folyamataiba. Ez
egy társadalmi, politikai és kulturális fejlôdési folyamat során oda vezet, hogy
(a) alapvetôen stabillá és kiszámíthatóvá, továbbá tisztességessé és igazságossá
válnak az »alapvetô társadalmi háttérintézmények« és mûködési folyamataik,
valamint maguk a közpolitikai és szakpolitikai folyamatok;
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(b) maguk a polgárok is folyamatosan visszaigazolást és megerôsítést nyernek
arról, hogy nemcsak velük szemben támaszt a rendszer mindenféle követeléseket, de a rendszer maga ô értük mûködik;
(c) maga a társadalmi, politikai intézményrendszer pedig átláthatóan, kiszámíthatóan, stabilan, tisztességesen és igazságosan, valamint a »polgárokat mint
szabad és egyenlô személyeket« maximálisan tiszteletben tartva mûködik.
(iii) KÖZÖS ÉS NYILVÁNOS MORÁLIS VISZONYÍTÁSI RENDSZER. Az »igazságosság
politikai koncepciója«, az »igazságosság két elvének« érvényesítése és a »lényegi
alkotmányossági kérdések« (14.6.§) rendezése nem csak a »társadalmi megosztottság«, és a »társadalmi és politikai konfliktusok« megszüntetése miatt fontos.
Az alapvetô »politikai szintû igazságossági« kérdések rendezésével jön létre a társadalmi igazságosság széles körben ismert és elismert »nyilvános és közös politikai
koncepciója«. Ez az alapja egy olyan »közös és nyilvános morális viszonyítási
rendszernek«, amely az összes közügyben megadja a »közös és nyilvános« kiindulási pontokat és morális viszonyítási pontokat a »nyilvános indokoláshoz« (»public
justification«) (12.§) és a »közügyekben történô nyilvános érveléshez« (»public
reason«) (19.§); Közügy alatt is elsôdlegesen az összes politikai, közpolitikai,
szakpolitikai kérdést, programot, valamint a »társadalom alapvetô struktúráját«,
és annak »háttérintézményeit« illetô vitás kérdéseket értjük.
(iv) NYILVÁNOSSÁGI KRITÉRIUMOK ÉS A KOOPERATÍV POLGÁRI ERÉNYEK SZÉLES KÖRÛ ELTERJEDÉSE A TÁRSADALMI MÛKÖDÉSBEN. Az »igazságosság két
elve« a »nyilvánossági kritériumok« (7.§; 20.2.§) teljesülésén keresztül is elômozdítja a »kooperatív polgári politikai erények« (13.4§) kifejlôdését és széles
körû elterjedését. A »nyilvánossági kritériumok« teljesülése révén például
(a) mindenkiben tudatosul, hogy a társadalom és a rendszer egészének mûködését meghatározó és szabályozó »politikai szintû igazságossági koncepció«,
és annak »igazságossági elvei« központi jelentôségû gondolati építôelemként
foglalják magukba a polgárok, mint a társadalmi együttmûködésben, és a közéletben »teljes körû normál funkcionálóképességgel« résztvevô szabad és
egyenlô személyek (6.§) ideálját;
(b) s hogy ez a koncepció a »társadalom alapvetô struktúrájának« és »háttérintézményeinek« a mûködési folyamataiba beépül, s így e rendszerek mûködése
igazságos és tisztességes;
(c) a polgárok ismerik és alkalmazzák ezen igazságossági elveket, ezt egymás vonatkozásában is kölcsönösen kifejezik és tiszteletben tartják ezeket, s mindenki
megerôsítést nyer arra, hogy mások is ugyanezen igazságossági és tisztességességi elvek alapján járnak el; s így senki nem érzi „baleknak” magát, például azért, mert úgy érzi, hogy „csak ô tartja be” ezeket a normákat, míg
mások azáltal tesznek szert tisztességtelen és jogosulatlan elônyre, hogy megszegik e normákat.19

19

Játszmaelméleti „nyelven” ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy egy kooperatív játszmában mindenki
kooperatív játékosként viselkedik, és senki nem kezd a többiek kárára valamilyen nem kooperatív stratégia szerinti játszmába.
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Amikor egy »szabad emberhez méltó demokráciában« a társadalom konzekvensen, tisztességesen és igazságosan mûködik hosszabb idôn át, akkor a »polgár politikai ideálját«
(13.4.§; 19.3.§) megtestesítô »kooperatív politikai erények« (13.4.§; 19.3.§; 23.5.§;
23.§) egyre jobban kifejezôdnek és elterjednek, s egyre inkább a mindennapi mûködés
meghatározó jellegzetességévé válnak. Ez a pozitív visszacsatolási mechanizmusokhoz
hasonlóan tovább erôsíti a »szabad emberhez méltó demokrácia« és az »igazságosság
politikai koncepciójának« a stabilitását és a fenntarthatóságát, ami viszont tovább erôsíti
a »kooperatív politikai erények« kiteljesedését és a »polgár politikai ideáljának« az elterjedését (23.§). (RAWLS, 2001.)
Kulcsfontosságú ebben a folyamatban, hogy az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója« és annak az »igazságossági elvei« sokféle és mélyreható módon
fejezik ki és juttatják érvényre a »reciprocitás elvét« (5.3.§) Vegyük észre azt is, hogy
ezzel szemben a »haszonelvû (utilitárius) igazságossági koncepciókból« hiányzik a »reciprocitás elve«. (RAWLS, 1999a.) Ez azért lényeges különbség, mert a rendszer »stabilitása«, politikai megvalósíthatósága és fenntarthatósága szempontjából (20.2.§) fontos
következményekkel jár az, hogy a »közös és nyilvános politikai igazságossági koncepcióban« és az »igazságossági elvekben« kifejezôdik-e a »reciprocitás (viszonosság) elve«,
vagy sem. Amikor a polgárok »nyilvánosan« is felismerik és elfogadják azt, hogy a
»társadalom alapvetô struktúrája« és annak »háttérintézményei« (9.§) mûködésében
érvényesülnek az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a »reciprocitási elvet« sokféle módon kifejezô »igazságossági elvei«, akkor ez a nyilvános felismerés és elismerés maga nem egyszerûen csak a »kölcsönös bizalom« megerôsödéséhez vezet, hanem erôteljesen táplálja és megerôsíti mindazoknak az attitûdöknek,
habitusoknak, gondolkodási és magatartási beidegzôdéseknek, hozzáállás béli dolgoknak a megnyilvánulásait, amelyek a »társadalmi bizalomhoz« és a készséges és gyümölcsözô »társadalmi együttmûködéshez« szükségesek (23.§). (RAWLS, 2001.)
Meg kell említsük, hogy a »nyilvános indokolás« (»public justification«) (12.§), és
a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) (19.§) kapcsán
részletesen kifejtett »civilitás kötelezettsége« (»duty of civility«) (13.3.§) pontosabban
annak betartása a közügyek kapcsán szintén a fontos »politikai szintû polgári erények«
közé tartoznak (13.4.§). Fel kell idézzük, hogy közügyek kapcsán a »civilitás kötelezettsége« azzal az eszmével függ össze, hogy legalább a »lényegi alkotmányos kérdéseket« (»constitutional essentials«) (14.9.§) érintô politikai viták célja az kell, hogy legyen, hogy a felek valamilyen egyetértésre jussanak, mégpedig a közösen vallott
»politikai értékek és elvek« alapján; tekintve, hogy az ilyen kérdésekben – kivétel nélkül
minden esetben – az állam mint erôszakszervezet államhatalmi kényszerítô eszközeinek
a felhasználása a viták tétje, márpedig ez az állami hatalom a társadalom kollektív hatalmából származik, amelynek magánszemélyként minden egyes polgár – az elnök, a
miniszterelnök és a híd alatt élô hajléktalan is – egyenlô részben a birtokosa. Ez vonatkozik minden olyan politikai kérdésre és közügyre is, ahol maga a probléma akár
közvetett módon is, de valamilyen alkotmányos kérdéseket involvál.
A

KÖZÜGYEKBEN FOLYTATOTT ÉRVELÉS MORÁLIS LEGITIMITÁSÁNAK KÖVE-
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több egyaránt fontos alkotmányos alapelv közötti konfliktus húzódik meg (pl. abortusz,
igazságos háború, migráns probléma értelmezése és kezelése és hasonlók) – annál fontosabb a »civilitás kötelezettségének« a teljesítése (13.3.§; 19.§). Ha egy ilyen politikai
vita során tisztességes, szabad, és »szabad emberhez méltó módon« és a »polgári politikai
ideál értékeinek és erényeinek« megfelelôen akarunk dûlôre jutni egymással, és meg
akarjuk ôrizni véleményünk »morális és politikai legitimitását« (13.4.§; 19.3.§), akkor
néhány alapvetô követelménynek meg kell feleljünk:
(i) ELSÔ FELTÉTEL, hogy olyan érveket használjunk, és olyan dolgokra, indokokra
és elvekre hivatkozzunk, amiket a másik fél egyáltalán képes elfogadni.
(ii) A MÁSODIK FELTÉTEL, hogy mi magunk képesek legyünk meghallani, megérteni
és elfogadni a többiek hasonló érvelését.
(iii) A HARMADIK FELTÉTEL pedig a »méltánylandó véleményeltérés« tényének (»the
fact of reasonable disagreement««) (12.6.§) és következményeinek – például a lelkiismeret, a gondolkodás és a gondolatok kifejezésének a szabadsága szükségességének – a tudomásul vétele, és ebbôl eredôen az ilyen esetekben a »nyilvános, procedurális igazságossági feltételek« mellett, a procedurálisan helyes, racionális és
igazságos valamilyen megoldás kialakítása (ha már tartalmilag helyes és igazságos
egyöntetû megoldás nem található).
Ezzel szemben a gyakorlatban a politikai viták többsége leginkább egy háború jellegzetes ismertetôjegyeit hordozza magán: csapatok felvonultatása, a másik fél lerohanása,
megtámadása, megfélemlítése, amely természetesen a másik félbôl hasonló válaszlépéseket és cselekedeteket vált ki. Egy-egy ilyen csatának, háborúnak lehet, hogy lesz nyertese és vesztese, de maga a megoldandó – politikai, társadalmi, vagy igazságossági,
tehát tisztességességi – probléma jó eséllyel megoldatlan marad, vagy súlyosbodik, így
a társadalom, a polgárok és a közjó ügye mindenképpen vesztes marad.
Más dolog gyôzni, és teljesen más dolog a köz ügyeiben, és a társadalom egészét
érintô problémákban jó minôségû, széleskörûen elfogadott, tisztességes és igazságos
megoldásra jutni. A kettô egyszerre általában nem szokott sikerülni. A politikai csata
vagy harc erôszakos megnyerése általában a közügyet jelentô politikai probléma rendkívül rossz minôségû kezelésével és szinte minden esetben a társadalomnak okozott
károkkal, a társadalom megosztottságának s a »társadalmi konfliktusoknak« és a
gyûlöletnek, mint olyannak a felfokozódásával végzôdik, nem utolsósorban az alapproblémák megoldatlansága és az ennek elleplezését szolgáló politikai háborúskodás
és a megosztó retorika miatt. A cél nem az, hogy a más véleményen lévôket bármely
eszközt megengedve legyôzze valaki, és ilyen módon folyamatosan gyôzelmeket arasson
bármi áron. Ehelyett a cél az egyes problémák megoldása, a társadalom békés, és kiszámítható fejlôdése, a társadalom egészének és a közjó érvényesítése érdekében.
(RAWLS, 2001.)
A »nyilvános indokolás« (»public justification«) (12.1.§), a »közügyekben történô
nyilvános érvelés« (»public reason«) (19.§) és a »civilitás kötelezettsége« (»duty of civility«) eszméi (13.3.§; 13.4.§) a hatalom »morális és politikai legitimációjával« való
összefüggéseken (13.2.§; 19.§) túl valójában egy másik, sokszor figyelmen kívül hagyott dolgot is magában rejt. Általában kevesen gondolnak bele abba, hogy egy olyan
társadalom, amely a közéletében, a közpolitikai és politikai folyamataiban kibontakoz-
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tatja és realizálja a »politikai szintû polgári erényeket és értékeket« – azaz a tisztességességet, a közjó és a közügyek elômozdításának az ôszinte szándékát, az igazságosságérzetet, az igazságosság érvényesítését, a méltányosságot, az igazságos és tisztességes
megoldások keresését, a nyitottságot és kompromisszumkészséget, és a nyilvános »civilitás kötelességének« (»the duty of public civility«) a tiszteletben tartását, illetve a
szándékot és az ôszinte törekvést a »civilitás kötelességének« való megfelelésre és a hasonlókat – az valójában a társadalom által elérhetô legnagyobb értékeket, és közjót éri
el és valósítja meg (23.§).
Amikor az ilyen, a »polgári ideált« is megtestesítô, »politikai, polgári és kooperatív
erények« (13.4.§; 19.3.§; 23.§) széles körben elterjednek a társadalom életében, és
a társadalom tagjainak jelentôs része meglehetôsen magas szinten gyakorolja ezeket a
»politikai szintû polgári erényeket«, az a »szabad emberhez méltó demokrácia« és az
»igazságosság politikai koncepciója« »stabilitásának«, és hosszú távú fennmaradásának
egyik legfontosabb garanciája. Ez egyben a legfontosabb és legnagyobb »közjó« egyike,
s mint ilyen a társadalmi igazságosság szempontjából fontos közjavak (»public goods«)
közé is tartozik (23.§). Ez a »szabad emberhez méltó« mûködési mód, továbbá a »polgári ideált« megtestesítô »politikai erények« széles körû elterjedtsége és gyakorlása, valamint az ezeknek az eszményeknek megfelelô társadalmi mûködés nem más, mint a
»társadalmi tôke« alapvetô fontosságú része.
A „tôke” szó, a »társadalmi tôke« koncepciójában azért is különösen releváns, mert
ezek a »polgári ideált« (is) megtestesítô fontos »politikai szintû polgári erények« idôben
elhúzódó módon épülnek fel (vagy amortizálódnak le), s nem csak az aktuálisan létezô
politikai, és társadalmi intézmények jelenbéli mûködésétôl és állapotától függenek.
A »társadalmi tôke« állapotát, minôségét a polgárok egész életútján át az ezekkel az intézményekkel kapcsolatosan szerzett tapasztalatai, valamint bizonyos múltra vonatkozó
tudások és a demokratikus eszméknek a kultúrában való jelenléte is meghatározzák.
Az összes tisztességtelen hatalom óriási helyzeti elônye, hogy a felelôs építkezéshez
képest a rombolás intellektuálisan mindig egyszerûbb (primitívebb), megvalósítási
szempontból könnyebb, és idôben gyorsabb. Csakhogy – a »társadalmi tôke« ezen
„tôke jellege” miatt – egy nagyjából tisztességesen és igazságosan mûködô demokratikus
rendszert sem lerombolni, sem felépíteni nem lehet csak úgy egyik napról a másikra.
Ezek a »társadalmi tôke« fontos részét jelentô »polgári és politikai erények« a tôkéhez
hasonlatos módon folyamatosan amortizálódnak, ebbôl eredôen folyamatosan megújításra, visszapótlásra szorulnak, ugyanakkor nem tüntethetôk el egyik napról a másikra.
(RAWLS, 2001.) Ez a gondolat az, amely politikusi beszédekben a „demokráciáért
mindennap meg kell küzdeni”, vagy hasonló fordulattal szokott megjelenni.
Ugyanakkor egy olyan tisztességtelen hatalom regnálása után, amelyik egy társadalmat egy »szabad emberhez méltó fejlôdési irányból« egy »szabad emberhez nem méltó
rezsim«, és „nem fejlôdési irányba” akar erôszakos és autoriter módszerekkel átterelni,
e »társadalmi tôke« leamortizált, megrongált maradványai azok, amelyekre még ilyen
megrongált állapotban is általában elegendôek ahhoz, hogy ezekbôl kiindulva és ezekre
építve meg lehessen kezdeni az adott ország újjáépítését, és a tisztességtelen hatalom
utáni károk és romok eltakarítását. Vegyük észre azt is, hogy a »társadalmi tôke«, illetve
az annak az itt tárgyalt része, az alkotmányosság formális garanciáit jelentô fékek és
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ellensúlyok rendszere mellett egy sajátos, nem formális, idôben lassan változó, láthatatlan alkotmányos védelmi és garanciális rendszert is jelent.
Ad 5.
AZ IGAZSÁGOSSÁG KÉT ELVE ÁLTAL JÓL ELRENDEZETT TÁRSADALOM, MINT A
LEGFONTOSABB KÖZJÓ koncepciója említendô ötödikként (23.§). Az »igazságosság
két elve« nem csak a polgárok számára egyéni szinten fontos »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« határozza meg. Ezek mellett az »igazságossági elvek« meghatároznak
egy »nyilvános és közös politikai kultúrát« is, amelyen keresztül viszont a közélet és a
politikai, közpolitikai folyamatok »morális értelemben vett minôsége« és a »polgárok politikai jelleme« realizálódik, kifejezôdik. Ezért, amikor a »társadalmi igazságosság elveit«
az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«) (11.§) nézôpontjából próbáljuk
meghatározni, akkor valójában eleve egy bizonyos kívánatosnak tartott társadalmi, politikai mûködés, afféle ideális jövôkép irányába tudjuk formálni a társadalom majdani
fejlôdési irányait és mûködését.
Másképp fogalmazva: az a tény, hogy az »igazságossági elvek« maguk is nagymértékben formálják mind a »társadalmi és politikai mûködés morális minôségét«, mind a
»polgárok morális karakterét« azzal a fontos következménnyel is jár, hogy egy valós társadalom esetén a társadalom és a politika történelmileg kialakult aktuális (és adott
esetben morálisan kifejezetten kedvezôtlen) állapotát és feltételrendszerét nem kell
afféle „eleve elrendeltetésnek” tekinteni. Egyáltalán nem szükséges az »igazságossági
elveket« mindenáron egy történelmileg kialakult, de valójában nem ideális, vagy egyenesen tisztességtelen és igazságtalan »status quonak« alárendelni. Egyáltalán nem kell
az »igazságosság elveit« ehhez az aktuális „van-értékhez” torzítani, és a »van-kell tévedés« (»Is-Ought Fallacy«; »’No-Ought-From-Is’ Problem«) gondolkodási hibájába
esni (5.5.§), mert maguk az »igazságosság elvei« nagymértékben képesek javítani a
»társadalom, a politika morális minôségén« és a »polgárok morális állapotán« és »politikai jellemén«. (STOUT, 2010; PRINZ, 2013; TOMASELLO, 2016.)
Gondoljunk például arra a korábban említett tényre, hogy az emberek túlnyomó többsége kifejezett »társadalmi elônyként« (»social advantage«) és »jól lét növelô« és »életminôség javító« tényezôként éli meg, ha tisztességesen, igazságosan, erkölcsösen és szabálykövetô módon élhet; míg kifejezetten »társadalmi hátrányként« (»social disadvantage«)
és »életminôség romlásként« éli meg azt, ha bizonyos körülmények nyomása alatt nem
tud mindenben megfelelni a saját magával szembeni morális elvárásainak, illetve nem
tud teljes mértékben jogszabály követô magatartást folytatni. (WOLFF, és mtsai, 2007;
NUSSBAUM, 2004.)
Ilyen és hasonló okok húzódhatnak meg a mögött, hogy az »igazságosság elvei«, és
maga az ezek szerint szabályozott társadalmi mûködés idôvel elkezdi pozitív irányba
átformálni a »társadalom és a politika morális minôségét«, a »polgárok morális állapotát«
és a »polgárok politikai jellemét«. (PRINZ, 2004, 2011, 2013.)
Ennek sajnos a fordítottja is igaz: egy tisztességtelenül, igazságtalanul, netán kifejezetten gonoszul mûködô hatalom, vagy egy »szabad emberhez nem méltó rezsim«
pontosan a tisztességtelen „igazságossági” rendszerén és a »társadalom alapvetô struktúrájának« és »alapintézményeinek« a tisztességtelen és igazságtalan irányba történô
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szisztematikus áthangolásán keresztül mérhetetlen erkölcsi károkat képes okozni mind
a „közállapotokban”, azaz a »társadalmi és politikai élet morális minôségében«, mind
pedig az »emberek és polgárok morális állapotában, jellemében és lelkében«. E károk
felmérhetetlenül nagyok. A tisztességtelen hatalom toxikus és fertôzô, megrontja az embereket és az emberek egymás közötti viszonyait. (STOUT, 2010.) A jó hír mégis az,
hogy ezek a tisztességtelen hatalom által okozott társadalmi és erkölcsi károk nem reparálhatatlanok. (STOUT, 2010; PRINZ, 2013.)
A tisztességtelen hatalom elkergetése után, a még megmaradt és teljesen le nem
pusztított »társadalmi tôke« aktuális maradványaira építve, megfelelô »igazságossági
elvek« mentén (s nem pedig a morálisan lepusztított társadalom, politika és közélet aktuális állapotát megmásíthatatlan adottságnak vevô eltorzított elvek mentén) megkezdôdhet a társadalom és a politika morális értelemben is vett újjáépítése. Ez nem parádésan könnyû, de nem is egy megvalósíthatatlanul nehéz és végeláthatatlan ideig tartó
folyamat. Olyan »igazságossági elvek« mentén kell elindítani egy igazságos és tisztességes, »szabad emberhez méltó demokrácia« felépítését, és a társadalom és a politika
»morális újjáépítését«, amelyek
(a) garantálják a tisztességes és igazságos »háttérigazságot« mindenkinek;
(b) bátorítják és felerôsítik az »egymás kölcsönös tiszteletén«, és a »reciprocitás elvén«
alapuló együttmûködés szellemét;
(c) lehetôvé teszik, hogy a társadalom minden egyes polgárjának elegendô személyes
társadalmi tere legyen arra, hogy a személyes identitása, elkötelezôdései és értékrendje alapján kialakított céljait, reális életterveit megvalósíthassa, de legalább is
a siker reális reményével törekedhessen ezek megvalósítására.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« eddigiekben ismertetett
igazságossági elvei és egyéb koncepciói teljes mértékben eleget tesznek e szempontoknak (is). Az »igazságosság két elve által jól elrendezett társadalom«, amely realizálja
az igazságosság két elvét, valójában egy rendkívül kívánatos és közmegelégedést okozó
társadalmi mûködéshez vezethet, mert (i) egyrészt egyszer és mindenkorra rögzíti és
garantálja az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességes értékét« »minden egyes polgár számára« (ii) másrészt fenntartja az »egymás kölcsönös tiszteletén« és a »reciprocitás
elvén« (5.3.§) alapuló »társadalmi együttmûködést« és az ehhez szükséges »kooperatív
politikai erényeket« (iii) s végül mind ezzel erôsíti a társadalomnak és a politikának
azt a morális minôségét és a polgároknak azt a fajta politikai jellemét, amely a tisztességes és igazságos »társadalmi együttmûködéshez«, a »társadalmi tôke« folyamatos
„gyarapodásához”, a »társadalmi bizalomhoz«, és általában a társadalom harmonikus
virágzásához és fejlôdéséhez szükséges.
Ad 6.
HATODIKKÉNT: A »TÁRSADALOM, MINT A TÁRSADALMI EGYESÜLÉSEK TÁRSADALMI SZINTÛ EGYESÜLÉSE ÉS EGYSÉGE« (»society as a social union of social unions«)
koncepciója az, ami az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« által megfogalmazott javak közé tartozik. E koncepció az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója« által »jól elrendezett társadalomra« (»well-ordered society«) (7.§) vonatkozik,
s azt veszi számba, hogy egy »jól elrendezett társadalom« végül is hogyan realizálja a kö-
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zösségi értékeket és a »társadalom politikai közösségét« (23.§) magát mint értéket. Ez a
koncepció az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« és annak »igazságossági elvei« által »jól elrendezett társadalom« stabilitásával, »stabilitási kritériumaival«
(20.2.§) és politikai megvalósíthatóságával és fenntarthatóságával függ össze. Ezért
ennek a részletes ismertetésére csak a »stabilitási kritérimok« és a »politikai és társadalmi
stabilitás« és megvalósíthatóság kérdéseinek a tárgyalásakor tudunk rátérni (20–23.§§),
mert egyes részletek csak az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« többi
részének az ismeretében válnak érthetôvé. Annak érdekében azonban, hogy ez a pont
ne lógjon a levegôben, röviden vázoljuk, hogy nagyjából mirôl van szó.
A »társadalmi egyesülések« (»social unions«), és a »társadalmi egyesülések társadalmi
szintû egyesülésének« (»social union of social unions«) a koncepciójával Rawls a »társadalom politikai szintû közösségének« mint értéknek és elsô számú »közjónak« (23.§) a
realizálási módjait veszi számba. Bizonyos a »méltánylandó pluralizmus ténye« (»the fact
of reasonable pluralism«) (12.4.§) és a »méltánylandó véleménykülönbségek ténye« (»the
fact of reasonable disagreements«) (12.6.§) s ezek következményei, például az »elnyomás
ténye« (»the fact of oppression«) (12.4.§) miatt az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« tudatosan kerüli a „társadalmi egység” és a hasonló kifejezéseket.
Ugyanakkor e koncepció fontosnak tart számos közösségi és politikai, polgári és kooperatív (együttmûködési) értéket és erényt (13.4.§; 19.3.§; 23.§).
Rawls a »társadalmi egyesülések, társadalmi szintû egyesülésének« a koncepciójával ad
választ arra, hogy hogyan lehet a társadalmat a »társadalmi egység« erôltetése nélkül, valamint az egyéni polgár szabadságának, egyenlôségének a közösségi érdekek alárendelése
nélkül egy szabad, egyenlô polgárokból álló egységes és prosperáló politikai közösségbe szervezni, és mint közös értéket és társadalmi szintû »közjót« realizálni (23.§). E koncepció lényegének rövid ismertetése elôtt néhány általánosabb kérdést szeretnénk tisztázni:
(i) Az egyéni szabadság versus a közösségi érdekek kapcsán itt csak utalunk arra,
hogy például a kommunista eszmék és ideológiák alapján ténylegesen megvalósult
államszocialista rezsimek általában is rendkívüli óvatosságra intenek sokakat a közösségi értékek és érdekek túlhangsúlyozásával és az egyéni szabadság ezeknek
való alárendelésével kapcsolatosan. Általában sem a különbözô „közösségi értékek”, és „közösségi érdekek” létezésének és fontosságának a tagadásáról, és nem
is egyfajta „parttalan individualizmusról” van szó. Különösen szó sincs ilyenrôl
az »igazságosság mint tisztességesség koncepciójában«. Ez remélhetôen az eddigiek
alapján mostanra evidens.
(ii) Az »igazságosság mint tisztességesség koncepciója« sok más mellett az »igazságosság elsô elvét« együttesen kifejezô, és a »lényegi alkotmányos kérdések« (»constitutional essentials«) (14.9.§) közé tartozó »alapvetô szabadságjogok és jogok«
(14.3.§) »abszolút lexikális prioritásának« elôírásával és alkotmányos rögzítésével
(14.§) próbálja garantálni azt, hogy »alapvetô szabadságjog és jog« nem korlátozható – sem a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek« (»fair
equality of opportunity«) (14.2.§), sem a »disztributív igazságosságot« szabályozó
»eltérési elv« (»difference principle«) (18.§) alapján. Emlékeztetôül: az »igazságossági elvei« és a »prioritási szabályok« többek között azt is kimondják, hogy az
»igazságosság elsô elvét« együttesen kifejezô »alapvetô szabadságjogok és jogok«
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(»basic rights & liberties«) kizárólag csak egymás által korlátozhatók, az egymás
közötti összhang és ezen keresztül az egyéni szabadság maximálása, s »tisztességesen egyenlô valós értékének« biztosítása érdekében (»proviso«) (15.1.§).
(iii) Meg kell jegyezni, hogy nem csak a kommunista ideológiák és eszmék bántak hanyagul
az egyéni szabadsággal a közösségi érdekek elômozdítása érdekében. A »haszonelvû
(utilitárius) filozófiák« aggregát vagy átlagos »hasznossági (utility) funkciót« maximálnak (8.§). Az ilyen aggregát vagy átlag értékek növekedése (vagy csökkenése)
során valójában nem szempont, hogy a növekedés »minden egyes polgárt« hogyan
érint, illetve, hogy »minden egyes polgárt« pozitívan érint-e, s nincsenek-e olyan csoportjai a társadalomnak, akiket feláldozhatónak tartanak, s fel is áldoznak más csoportok
jólétének a további növelése érdekében. Nem szempont az átlagos növekedési értékeknek a polgárok és a társadalom egyes csoportjai közötti eloszlása sem. A »haszonelvû koncepció« valójában az egyes egyének érdekeit, sorsát alárendeli az aggregát illetve átlagos »hasznossági (utility) értékek« növekedésével jelzett „közösségi (?)
érdekeknek”, s ezzel kódolja bizonyos csoportok feláldozását más csoportok, illetve
az átlagos vagy aggregát hasznosság növelése érdekében. Gondoljunk például a GDPben, vagy átlagos GDP-ben mért növekedés abszolutizálására (8.§), vagy elsôdleges
prioritássá tételére (akár alapvetô fontosságú társadalmi igazságossági rendszerekbôl
történô forráskivonások által). Ezzel valójában az embert és a polgárt alárendelik a
GDP-ben mért gazdasági növekedés – azaz a gazdaság és a pénz – szempontjainak.
Ez a legjobb és legnaivabb megközelítésben is az egyén egyoldalú és túlzott alárendelése valamiféle elvont „közösségi érdeknek”, akár az egyén bizonyos »alapvetô szabadságjogainak és jogainak«, illetôleg az önbecsüléshez, emberi méltósághoz és a szégyenmentes élethez és az egzisztenciális biztonsághoz fûzôdô alapvetô érdekeinek a
korlátozása árán is. Ez morálisan elfogadhatatlan. Ennek kivédése érdekében elsôdleges fontosságú részben az igazságossági elvek között felállított lexikális prioritási
rend, részben pedig a »jó mint helyes és tisztességes« abszolút prioritásának az elôírása
a »jó mint racionális, hatékony, versenyképes« felett (lásd fentebb és 5.4.§; 23.6.§).
A »társadalom, mint a társadalmi egyesülések társadalmi szintû egyesülése« koncepciójának megértéséhez érdemes tisztázni, hogy mit is értünk »társadalmi egyesülések« alatt.
A »társadalmi egyesülések« fôbb általános attribútumai a következôk:
(i) Az egyesülés résztvevôi, tagjai által közösen magukénak vallott célok és közös értékek, és az ezekre vonatkozó konszenzus és akarategység.
(ii) Közös tevékenységek, „intézmények”, amelyek a tagok számára önmagukban is
értéket és javakat jelentenek.
(iii) A közösen vallott célok elérése általában közös, koordinált cselekvéseket, és bizonyos feladat- és munkamegosztást igényel.
(iv) Amikor a közös célokat, közös cselekvéssel, és egymással együttmûködve sikerül
elérni, akkor az összes résztvevô sikerrel kapcsolatos öröme és sikerélménye fontos
az összes résztvevô számára a saját öröme, lelkesedése és sikerélménye szempontjából is. Az egyes tagok egyéni sikerélménye a többiek sikerélményével együtt lesz
teljes. Sôt, ez a fajta közös sikerélmény és közös öröm kizárólag csak együtt érhetô
el, individuális szinten nem. Ez a közös sikerélmény önmagában is a legfontosabb
javak közé tartozik (23.5.§).
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A fentiek értelmezéséhez gondoljunk például egy szimfonikus zenekarra. A mindenki által
konszenzussal osztott közös cél a szimfonikus darab minél tökéletesebb életre keltése
(18.7.§; 23.5.§). Magát a darabot a maga teljességében csak akkor tudjuk életre kelteni,
meghallgatni és élvezni, amikor minden zenész a maga hangszerén a többiekkel – a kotta
által koordinált – szoros együttmûködésben a lehetô legjobb tudása szerint és alapvetôen
jó minôségben eljátssza a maga részét. Nem a bôgôs, vagy a hegedûs, vagy a fúvós hangszeren játszó zenész egyedi játéka az, amitôl maga a szimfónia örömet nyújt a hallgatóságnak és a zenekarnak, hanem az összes zenész összehangolt játéka. Ha a koncert jól sikerül, akkor mindenki egyaránt osztozik a sikerben, és mindenki örömet, büszkeséget és
sikerélményt érez a siker kapcsán. Ehhez a sikerhez szükség van arra, hogy mindenki jól
eljátssza a maga részét. A közös siker kapcsán érzett egyéni sikerélmény nem is értelmezhetô
a többiek hasonló öröme és sikerélménye nélkül. Ráadásul nemcsak a zenekar, hanem
maga a hallgatóság is része ennek az adott szimfónia életre keltésével kapcsolatos »társadalmi egyesülésnek« (»social union«). A közönségnek a darab technikai lejátszásában közvetlen szerepe nincs, azonban a darab sikere, a zenészek lelkesedése és inspirációja szempontjából már van jelentôsége a közönség lelkesedésének, a sikerélmény pedig annál
nagyobb, minél nagyobb a közönség öröme a produkció kapcsán, és ez fontos része minden
egyes résztvevô egyéni örömének és sikerélményének. (RAWLS, 2005.)
Hasonló példákat lehetne felhozni például egy kosárlabdameccs résztvevôi kapcsán.
A nyertes csapat és drukkereinek öröme és sikerélménye nemcsak attól függ, mennyire
játszottak jól és együttmûködôen a csapattagok, vagy mennyire volt lelkes és hangos a
szurkoló tábor, de még attól is függ, hogy mennyire volt jó maga az ellenfél, és mennyire
volt lelkes annak a szurkolótábora. Bárhogyan is végzôdik a meccs, mindenkinek a
játék felett érzett öröme, élménye annál nagyobb, minél jobb volt mind a két csapat,
és minél lelkesebb volt mind a két szurkolótábor. Minden egyes résztvevô egyéni öröme,
élménye alapvetôen függ az össze többi résztvevô teljesítményétôl, lelkesedéstôl és örömétôl. (RAWLS, 2001.)
Számos közösen osztott cél elérésére irányuló közös, együttmûködésben és egymással koordinált módon végrehajtott cselekvés öltheti a »társadalmi egyesülés« formáját.
Ilyen lehet az elôbb említett szimfonikus zenekari koncert, maga a szimfonikus zenekar,
a sportegyesületek, sportcsapatok, sportesemények, vallási-gyülekezeti közösségek közös
„projektjei”, kisebb nagyobb családi vagy baráti események, közös projektek vagy közös
kutatási, oktatási projektek, a legkülönfélébb mûvészeti projektek, vagy például akár
egy hatalmas tömegtüntetés egy jónak és fontosnak gondolt ügy érdekében.
Ezek a cselekvések a legkülönbözôbb szervezeti vagy szervezôdési formát ölthetik.
Elsôként is fontos látni, hogy egyáltalán nem szükséges, hogy valamilyen állandó és
formális szervezôdés keretei között történjen meg egy-egy ilyen »társadalmi egyesülés«.
Spontán módon is, vagy adott alkalomra, projektre összeszervezôdô módon is, vagy
teljesen informális keretek között is (például baráti, családi összejövetel) számos a »társadalmi egyesülésnek« megfelelô cselekvés történhet. A formálisabb szervezeti formákat
tekintve, ennek megfelelôen szinte bármilyen elképzelhetô szervezôdési forma keretei
között értelmezhetô a »társadalmi egyesülés«, úgymint például: vallási, gyülekezeti csoportok és közösségek, sportegyesületek, tudományos társaságok, a legkülönbözôbb civil
szervezôdések, szakmai egyesületek, hobbi egyesületek, politikai egyesületek, szerve-
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zôdések és bármilyen elképzelhetô szervezeti forma. A lényeg a közös célokban, a
közös és koordinált együttmûködéssel megvalósított cselekvésben, és a csak közös erôfeszítéssel realizálható közös sikerélményben rejlik. Ez az, ami minden résztvevô számára a fontos javak közé sorolja az ilyen »társadalmi egyesüléseket«.
Ennek fényében válik érthetôvé a »társadalom, mint a társadalmi egyesülések társadalmi szintû egyesülésének« a koncepciója, és az, hogy miért sorolja mindezt az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« a társadalmi igazságossági szempontból legfontosabb közjavak közé (23.§). Egy az »igazságosság mint tisztességesség
koncepciója« és annak »igazságossági elvei« szerint »jól elrendezett társadalomban«
(7.§) a politikai szintû intézményekben, a politikai folyamatokban való részvétel, illetve
az együttmûködés a »társadalom alapvetô struktúrájának« (9.§) és annak alapvetô
»háttérintézményeinek« a keretei között valójában hasonló közös sikerélményeket, lelkesedést és közös örömöt okoz minden egyes résztvevônek, mint az egyszerû »társadalmi egyesülések« keretei között megvalósított cselekvések (23.§). Ilyen megfontolások
miatt a »társadalmi egyesülések társadalmi szintû egyesülése«, illetve az ennek keretei
között megvalósuló »tisztességes és igazságos társadalmi együttmûködés« és az abban
való részvétel minden racionális és tisztességes polgár számára a fontos javak közé tartozik. (RAWLS, 2001.)
Ez nem annyira elvont és nem annyira utópisztikus, mint elsôre gondolnánk. Gondoljunk például arra, hogy egy-egy sikeresnek, és igazságos mûködésûnek tartott »szabad
emberhez méltó társadalom« tagjai mennyire büszkék tudnak lenni saját demokratikus
és szociális vívmányaikra, politikai és társadalmi igazságossági intézményrendszereikre.
Ezt a fajta közös büszkeséget, örömöt csak kisebb részben lehet betudni a nacionalizmus
vagy a nemzeti büszkeség szimbolikus identitáspolitikai jelenségeinek, sokkal inkább a
valódi közös célokról, közös erôfeszítésekrôl, közösen elért sikerekrôl, és a csak közösen
realizálható sikerélményekrôl van szó ebben az esetben. Ezzel szemben egy szimbolikus
identitáspolitikai esetében a szimbolikus „nemzeti büszkeség” sokszor olyanokban is
„dagad”, akik valójában semmit sem tettek hozzá a valaki mások által a nemzeti színekben elért sikerekhez.

A

JAVAKRA VONATKOZÓ FENTI KONCEPCIÓK EGYMÁSRA ÉPÜLÉSE és logikai
összefüggései. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« által
megnevezett »társadalmi javak« közül az utolsó kettô, azaz az »igazságosság elvei által
jól elrendezett társadalom« (7.§), és a »társadalom, mint a társadalmi egyesülések társadalmi szintû egyesülése« nagymértékben összefügg a »stabilitási kritériumokkal« és a
»politikai megvalósíthatóság« kérdéseivel, ezért ezekre a késôbbiekben még ezek kapcsán visszatérünk (20–23.§§). Itt elsôsorban a felsorolás teljessége kedvéért tértünk
ki ezekre röviden. Figyeljünk fel viszont bizonyos logikai összefüggésekre a javak között
felsorolt elsô négy tételt illetôen! Vegyük észre, hogy ezek egy sajátos logikai sorrendben
mintegy egymásra épülnek!
(i) A JÓSÁG MINT RACIONALITÁS (»GOODNESS AS RATIONALITY«). A sor a
»jóság mint racionalitás« koncepciójával kezdôdik. Ha ezt összekombináljuk a
személyre vonatkozó politikai koncepcióval (6.§), az emberi életre és az emberi
szükségletekre vonatkozó bizonyos általános tényekkel, és a racionális élettervek
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általános és normál szerkezetére vonatkozó megfontolásokkal, akkor eljutunk az
»elsôdleges prioritású társadalmi javakhoz« (»primary social goods«).
(ii) ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK (»PRIMARY SOCIAL GOODS«).
A felek egyik alapvetô célja és feladata az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«) körülményei között és a »tudatlanság fátyla« (»the veil of ignorance«) mögött (11.§) az, hogy ezen »elsôdleges prioritású társadalmi javaknak« az igazságos
és tisztességes disztribúciójára (megosztására) vonatkozó igazságossági elveket kialakítsák a társadalmi együttmûködés közös terhei és közös hasznai közös megosztásának igazságos, tehát tisztességes feltételrendszerét meghatározó »társadalmi
szerzôdés« részeként.
Itt idézzük fel azt is, hogy a »tudatlanság fátyla« valójában egy olyan helyzetet
teremt, amelyben a felek az általános társadalmi, politikai ismereteken kívül senki
semmilyen saját magára és a saját várható társadalmi helyzetére vonatkozó információval nem rendelkezik. Ez gyakorlatilag mint modellezési peremfeltétel a teljes
pártatlanság és részrehajlás mentesség és a »pártatlan tisztességesség« állapotát állítja elô. A felek – specifikus információk hiányában – akkor sem tudnák a dolgokat részrehajló módon a saját önérdekeiknek megfelelôen manipulálni vagy torzítani, ha minden igyekezetük erre irányulna. Ez az alapvetô oka annak, hogy az
»eredeti kiindulási állapotban«, a »tudatlanság fátyla« mögött (11.2.§) a felek,
mintegy „belekényszerülnek abba”, hogy eleve kizárólag csak olyan javakról gondolkodjanak, amelyek társadalmi, jövedelmi, vagyoni, etnikai, vallási, világnézeti,
életkori, nemi és minden hasonló egyéni specifikus jellemzôtôl függetlenül általában szükségesek mindenki számára a
(a) »két születéskori erkölcsi képesség« magas szintû kibontakoztatásához;
(b) a »teljes körû, egész életen át tartó normál funkcionálóképességhez«,
(c) az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeinek biztosításához«.
Másképp: ez az alapvetô oka annak, hogy a felek az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« ötféle típusába tartozó általános jellegû javakhoz lyukadnak ki. Ez
nem egy önkényes korlátozó feltétel. Képzeljük bele magunkat abba a folyamatba,
amelynek során – az »eredeti kiindulási állapotban« – örökérvényû módon meg
kell határozzuk a társadalmi igazságosságnak azokat az alapvetô elveit, amelyek
utána mindenkire egyöntetûen vonatkozóan meghatározzák további társadalmi
együttmûködés terheinek és a közösen elôállított javak és elônyök egymás közötti
megosztását. Amennyire mindenki fejében megfordulhat az, hogy „jó lenne a
’mérleg nyelvét’ egy kicsit a saját konkrét helyzetének megfelelôen a saját elônyére
eltolni”, pont annyira lenne mindenki felháborodva, ha más valaki próbálná vele
szemben megtenni ugyanezt. A »tudatlanság fátyla« precízen, pontosan azt akarja
elérni, hogy senki, semmilyen saját magára specifikus információval ne rendelkezzen, s ezért eleve ne is lehessen olyan informáltsági állapotban, hogy képes legyen a saját javára manipulálni a folyamatot és annak végkimenetét.
Tulajdonképp a »tudatlanság fátylával« magát a »reciprocitás elvét« (5.3.§) kódoljuk bele az »igazságosság elvei« meghatározásának a folyamatába, illetve ennek
érvényesítését kényszerítjük ki a folyamat során. Ez azonban nem okozhat problé-
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mát senkinek lévén, hogy az emberi történelem szinte összes kultúrájában és vallásában a »reciprocitás (viszonosság) elve«, mint „aranyszabály” a tulajdonképpeni
legfôbb erkölcsi parancsolatként és morális szintû társadalomszervezô elvként jelenik meg (5.3.§). Minden tisztességes szándékú és racionális féltôl reálisan elvárhatjuk, hogy a »reciprocitás elvét« ne vitassa, és aszerint járjon el. (Sôt! Valójában
a »szélsôségesség« karakterisztikus kritériuma, a »reciprocitás elvének« tagadása,
semmibevétele és az egyoldalúan aszimmetrikus viszonyokra való törekvés).
(iii) AZ IGAZSÁGOSSÁG KÉT ELVE (»two principles of justice«) (14.§). Ha az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« az »eredeti kiindulási állapotban« a felek
céljainak, szándékainak a specifikálására használjuk, akkor az »eredeti kiindulási
állapot« körülményei között és a »tudatlanság fátyla« mögött megfogalmazható
szempontok és érvek alapján végsô soron az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a »két igazságossági elvéhez« lyukadunk ki.
(iv) AZ »ELFOGADHATÓ JAVAK KOMPLETT KONCEPCIÓJA« (»permissible complete
conceptions of the good«) mintegy kiegészíti a szûkebb értelemben vett társadalmi
igazságossági elveket és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« vonatkozó koncepciót. Az egyes polgárok szempontjából az »elfogadható javak« komplett koncepciója arra a kérdésre próbál meg választ adni, hogy mi is a helyzet akkor, ha az egyes
polgároknak (például a saját nézetrendszereik, belsô meggyôzôdéseik, értékrendjük,
identitásuk és teljes egyéni plusz társadalmi célrendszerük és élettervük alapján) más
javakra is szükségük van, mint azok a javak, amelyeket »társadalmi igazságossági«
szempontból felsorolunk az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« között.
A válasz erre a kérdésre az, hogy pontosan azért vannak benne az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« között a »bármely célra felhasználható eszközök« (amiket
elsô, leegyszerûsítô megközelítésben elképzelhetünk jövedelemként és vagyonként),
hogy ezek igazságos, tehát tisztességes megosztásával (például tisztességes munkáért
járó tisztességes bérek és jövedelmek biztosításával) minden egyes polgár olyan helyzetbe kerüljön, hogy ezen »bármely felhasználási célú eszközök« révén egyénileg
képes legyen elôteremteni magának minden más olyan, a maga személyes értékrendje, céljai és identitása szempontjából fontos dolgot, amely egyébként megengedhetô (például törvény nem tiltja) a »szabad emberhez méltó demokráciákban« az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« és az »igazságosság elveinek« keretei között (»permissible goods«). Idézzük itt fel azt is, hogy olyan, az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójával« ellentétes tételek tartoznak
e koncepció szerint a »nem megengedhetô javak« körébe, mint például a rabszolgatartáshoz, rabszolga-kereskedelemhez, gyermekkereskedelemhez, vagy a demokratikus társadalom fegyveres megdöntéséhez szükséges „javak” – ezek értelemszerûen
»nem megengedhetô javak« e koncepció szerint. Az ilyen és hasonló tételeket leszámítva viszont meglehetôsen széles az »elfogadható javak« köre.
Más szempontból az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« az elsôdleges prioritású, társadalmi igazságossági jelentôséggel bíró és társadalmi morális kötelezettségekkel összefüggô javakat határolják le az összes többi olyan dologról (javakról),
amelyekre elvben lehetséges társadalmi erôforrásokat áldozni, azonban nem bírnak
olyan »morális és társadalmi igazságossági jelentôséggel«, mint az »elsôdleges prio-
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ritású társadalmi javak«. Ezért ezen »egyáltalán nem elsôdleges prioritású társadalmi
javak« biztosítására kizárólag csak azt követôen kerülhet sor, ha a társadalom minden egyes polgára egy alkalmas küszöbérték felett részesedik az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból«.
(v) A »POLGÁR IDEÁLJÁT« MEGJELENÍTÔ »POLITIKAI SZINTÛ POLGÁRI ÉS KOOPERATÍV ERÉNYEK« A »jóság mint racionalitás« (»goodness as rationality«), majd
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (»primary social goods«), és ezzel összefüggésben az »igazságosság elvei«, majd az ezt a rendszert kiegészítô »elfogadható
javak komplett koncepciója« (»permissible complete conceptions of the good«) után,
negyedikként a »politikai erények«, pontosabban a »polgár ideálját« megjelenítô
»politikai szintû polgári és kooperatív erények« és azok széles körû elterjedtsége és
gyakorlása következik a társadalmi igazságossági szempontból fontos és ezért »morális jelentôségû javak« sorában (13.4.§; 19.3.§; 20.2.§; 23.§).
Ezek mind azok az egyes konkrét »átfogó doktrínák« specifikus értékeitôl és erényeitôl független, ámde azokkal mégis kompatibilis »politikai szintû polgári erények
és értékek«, amelyek alapvetô jelentôségûek a »társadalmi bizalom«, a »társadalmi
tôke«, a »társadalom egészséges, tisztességes és igazságos mûködése«, a polgárok közötti kiegyensúlyozott viszonyok és bizalom és a hasonló fontos stabilizáló tényezôk
szempontjából. Ezek tulajdonképpen a polgároknak azok a morális és politikai
jelentôségû jellemvonásai, amelyek nélkülözhetetlenek a »társadalom alapvetô struktúrája«, annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményei«
(9.§) tisztességes és igazságos mûködésének biztosítása, és hosszú stabilitása, kiszámíthatósága, nyugalma, biztonsága és fennmaradása szempontjából (20–23.§§).
Megjegyzendô, hogy emellett a társadalom általános erkölcsi állapotát, a közhangulatot és a polgárok életminôségét is rendkívül fundamentálisan határozza meg,
hogy milyen mértékben és minôségben vannak jelen ezek a »politikai szintû polgári
erények« a társadalom és a politika mindennapjaiban. Ezért ez is egy alapvetô fontosságú tétel a »morális jelentôségû javak« és a »stabilitási tényezôk« sorában.
Ez sem olyan absztrakt és utópisztikus gondolat, mint elsôre hinnénk. Ki-ki gondoljon bele abba, hogy például turistaként a teljes alaphangulatát tekintve mennyire
más egy olyan ország (a) ahol a kávézók, éttermek teraszán akár a zárás után is kint
hagynak mindent, sôt még pokrócokat, párnákat is kitesznek, hogy az arra járók
nyugodtan elüldögélhessenek ott ha akarnak, versus (b) egy olyan ország, ahol mindig minden ajtót zárni kell, minden dolgot gyorsan le kell lakatolni, és az embert állandóan mint potenciális tolvajt figyelik, illetve az ember folyamatosan ki van téve
annak, hogy zsebtolvajlás áldozatául esik, vagy netán erôszakos kereskedôk bármi
áron rá akarnak tukmálni valamit a boltocskákban található kacatok közül. Kivétel
nélkül azt találhatjuk, hogy az elsô típusú ország nyugalma, biztonsága mögött az
alapvetô társadalmi igazságossági és tisztességességi kérdések rendezettsége, a második típusú ország zûrzavarossága és biztonsági problémái mögött pedig az alapvetô
társadalmi igazságossági és tisztességességi kérdések rendezetlensége húzódik meg.
Ezek és a hasonló dolgok azok, amik miatt az »igazságos, mint tisztességes társadalom«, a »politikai szintû polgári erények« széles körû elterjedtsége mind-mind a legfontosabb társadalmi szinten realizálódó »társadalmi javakat« jelentik (23.§).
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Minél tisztességesebben és igazságosabban mûködik egy »szabad emberhez méltó
demokratikus társadalom«, annál elterjedtebbek és fejlettebbek ezek a »politikai szintû
polgári erények«. Minél tisztességtelenebb és igazságtalanabb a regnáló hatalom, és
minél kevésbé »szabad emberhez méltó« egy rezsim, annál inkább szorulnak vissza
ezek a fontos »politikai szintû polgári erények«, annál inkább tûnik el a »társadalmi
bizalom«, annál inkább amortizálódik a »társadalmi tôke«, annál rosszabb az emberek életminôsége és egészségi állapota, és összességében annál élhetetlenebb az élet
egy ilyen »szabad emberhez nem méltó társadalomban«. Ebben az értelemben a
»tisztességtelen és igazságtalan hatalom« az általános »politikai szintû polgári erények«
visszaszorítása és az »általános erkölcsi állapot« rombolása révén a legjelentôsebb
„közrossz” és a legsúlyosabb egészségi és életminôségi kockázat.

16.6.§ Az elsôdleges prioritású társadalmi javak,
és a »capabilityk« kompatibilitása

A

Z »ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK« RUGALMAS GYAKORLATI ALKALMAZHATÓSÁGA jól illusztrálható Amartya Sen kritikája és Rawls

arra adott válaszai mentén. Amartya Sen elsô alkalommal 1979-ben, az Equality of
What? címû cikkében fogalmazta meg a kritikai észrevételeit. (SEN, 1980.) Az itt megfogalmazott gondolatokból kiindulva alakult ki a késôbbiekben »capabilities approach«
(17.§) néven ismertté vált részben önálló igazságossági koncepció. (SEN, 1982, 1992,
1999, 2009.) A »capability megközelítés« részletes ismertetése egy ehhez hasonló
terjedelmû írásban lenne csak lehetséges, ezért elôre bocsátjuk, hogy itt csak e megközelítés néhány különösen fontos részére térünk ki. Mint már említettük ez a vita nagyon
sokak szerint inkább nézôpontok különbözôségén és lényegileg azonos dolgok eltérô
terminológiai kezelésén alapul. (DANIELS, 2008, 2010; KELLY, 2010; NUSSBAUM,
2006, 2011; POGGE, 1989; FREEMAN, 2007.)
Elsôként, idézzük fel, hogy mit is jelent ebben a kontextusban a »capability«, illetve
ebbôl eredôen mit is kell értenünk a »capabilities approach«20 alatt:
(i) A »capability« egyrészt az ember veleszületett képességeit, tehetségeit, adottságait
foglalja magában,
(ii) másrészt pedig azokat a társadalmi körülményeket, feltételeket és lehetôségeket jelenti,
amelyek képessé teszik az embereket arra, hogy velük született képességeiket teljeskörûen
kibontakoztathassák, és ennek során mindazt megtudják valósítani életükben,
(a) amit meg szeretnének csinálni a képességeik és ambícióik alapján (»capability
to do«),
(b) s azzá tudjanak válni, akivé válni szeretnének (»capability to be«).
20

Bizonyos keveredés figyelhetô meg »capability« szó egyes számú és a többes számú alakjának használata – a »capabilities« – között. Miután több különbözô, egymással nem helyettesíthetô, nem összevonható, nem összemérhetô, és egymásba át nem váltható, »capabilityrôl« van szó, Martha C. Nussbaum a többes számú alak használatát javasolja. Mi az adott mondatba leginkább beleillô alakot fogjuk
használni.

84

16.§ AZ ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK

(iii) Miért tudjuk tehát megtenni, amit akarunk, és miért tudunk azzá válni, akivé
akarunk? Az (i) és (ii) kombinációja alapján, azért mert a velünk született képességeink plusz a társadalmi körülmények általi képességeink együttesen képessé tesznek minket mindezekre. Ez az, amit a »capability to be and to do« kifejezés takar.
A »capabilities approach« pedig arra a kérdésre keresi a választ, hogy melyek azok a
társadalmi körülmények és társadalmilag biztosítandó szabadságjogok, jogok, lehetôségek, javak, továbbá milyen is az a társadalmi mûködés, amely lehetôvé teszi a társadalom minden egyes tagja számára, hogy
(i) társadalmi, jövedelmi, vagyoni helyzetétôl függetlenül a veleszületett természetes
képességeinek, tehetségének és adottságainak megfelelô ambíciókat, és ebben az
értelemben vett reális életterveket alakítson ki magában;
(ii) s ezeket – a képességei és tehetségei alapján (s nem szociális körülményei alapján)
reális ambícióit, életterveit – szintén születéskori és gyermekkori társadalmi, jövedelmi, vagyoni helyzetétôl függetlenül reálisan meg is tudja valósítani az életében
(»capability to be & capability to do«).
(iii) Kiemelendô, hogy a társadalmi igazságosság már attól a ponttól kell, hogy érvényesüljön, hogy a tehetséges gyermekek ambícióit ne határolja be eleve felülrôl
korlátozó és torzító módon az, hogy milyen társadalmi, gazdasági helyzetbe születnek bele, és milyen anyagi és szociális körülmények között nevelkednek. Azaz,
egy igazságos és tisztességes társadalomban már az »adaptív preferencia« (3.4.§,
4.1.§, 5.7.§; 10.3.§) negatív jelenségét is ki kell küszöbölni. (SEN, 1999, 2009.)
Megjegyzendô, hogy miután ma már ismert, hogy a társadalmi hátrányok kialakulása valójában az anyaméhben elkezdôdik (KOMLOS, 2016), ennek érvényesüléséhez nemcsak a korai gyermekfejlesztés, a gyermekkori szegénység kivédése,
minden egyes gyermek tehetségének intézményesített felkutatása, és »felismert tehetségéhez szabott tehetséggondozása«, és ambícióinak a felébresztése, gondozása,
és a megfelelô óvodai, közoktatási és felsôoktatási rendszer szükséges, de már a
terhesség idôszakában az anyák védelme, gondozása során is megfelelô támogató
rendszereknek kell mûködnie. (NUSSBAUM, 2011.)
Mint már korábban is kifejtettük, azért rendkívül nehéz a »capability« kifejezésnek az
általa takart fogalom valós jelentését frappáns és értelmes módon magában foglaló lefordítása, mert a fentiekbôl jól látható, hogy maga a »capability« kifejezés egy szójátékot
is magában foglal. Egyszerre vonatkozik a mi »velünk született természetes képességeinkre« és azokra képességeinkre, amikre a társadalmi körülmények tesznek minket képessé.
Ezért, a »capability« szó jelentését koncepcionális szinten tisztázzuk, leírjuk, de a szövegben az eredeti »capability« szót fogjuk használni.
Valójában pontosan azért is térünk ki számtalan helyen a »capability megközelítésre«, mert amint azt Martha C. Nussbaum – aki a »capabilities approach« egy gyakorlatiasabb, közvetlenül politikai gyakorlatra lefordítható ágának képviselôje – számos
mûvében bemutatja (NUSSBAUM, 2011, 2013), Rawls »igazságosság mint tisztességesség« koncepciója teljesen kompatibilis a »capabilities megközelítéssel«. Martha C.
Nussbaum kifejezetten gyakorlati, közpolitikai felhasználási céllal határozott meg »tíz
központi jelentôségû capabilityt« (17.§). Ezekbe maradéktalanul beépítette Rawls »elsôdleges prioritású társadalmi javait« is. Ez a »tíz központi jelentôségû capability« Rawls

16.6. § AZ ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK…

85

igazságosságelméletének fontos és hasznos kiegészítését jelenti. A Martha C. Nussbaum által kidolgozott »tíz központi capability« (17.§), egyébként tételesen, „leltár
szerint” maradéktalanul magában foglalja Rawls »elsôdleges prioritású társadalmi javait«, bizonyos kiegészítésekkel, és egy gyakorlati, politikai felhasználásra, alkalmazásra
alkalmasabb, kevésbé absztrakt megfogalmazásban.
Nussbaum javaslatának lényege – némileg leegyszerûsítve – az, hogy Rawls »igazságosság mint tisztességesség« koncepciójában „cseréljük ki” Rawls eredeti, »elsôdleges
prioritású társadalmi javakra« vonatkozó listáját az általa (Nussbaum által) kidolgozott
és javasolt »tíz központi capabilityvel«, mert ezek – Rawls eredeti »elsôdleges prioritású
társadalmi javai« mellett – azokat a kiegészítéseket, bôvítéseket tartalmazzák, amely
révén Rawls igazságosság mint tisztességesség koncepciója összhangba hozhatóvá válik
a »capability megközelítéssel«. (NUSSBAUM, 2006, 2011, 2013.) A „csere” mellett
szóló másik érv egy praktikus, és gyakorlati politikai szempont: a »tíz központi capability« listája – mint majd a következô fejezetben (17.§) látni fogjuk –, egy gyakorlati
politikai kommunikáció céljára könnyebben alkalmassá tehetô, röviden megfogalmazott
tételekbôl álló listaszerû felsorolás. Olyan, mint egy politikai program általános (és némileg absztrakt) vázlata, amelyet „csak” „fel kell töltetni” specifikus részletekkel, illetôleg hozzá kell igazítani az adott társadalom specifikus politikai, kulturális, történelmi,
társadalmi jellemzôihez és problémáihoz. E kiegészítésekkel Rawls »igazságosság mint
tisztességesség politikai koncepciója«, mintegy kiterjeszthetôvé válik az emberi szükségletek néhány olyan aspektusára, amelyet az »elsôdleges prioritású társadalmi javakkal«
egy absztrakt szinten Rawls valójában teljes mértékben lefed, viszont konkrétan nem
nevez meg a tárgyalási mód absztrakciós szintje miatt.
E fejezet hátralévô részeiben Rawls érvelését követve azt próbáljuk bemutatni, hogy
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« valóban lefedik a fontos »capabilityket«.
(RAWLS, 2001.) A következô fejezetben (17.§) pedig röviden ismertetjük a Martha
C. Nussbaum által javasolt »tíz központi capabilityt«, illetôleg ehhez kapcsolódóan a
társadalmi igazságosságra törekvô, „úton lévô” »aspiráló társadalmak« (»aspiring societies«)
Nussbaum által kidolgozott – és a Political Emotions: Why Love Matters for Justice?
címû könyvében ismertetett – koncepcióját (NUSSBAUM, 2013), mert a két koncepció
rendkívül fontos, hasznos, tanulságos és praktikus kiegészítése Rawls »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciójának«.

A

MARTYA SEN EGYIK ÉSZREVÉTELE SZERINT az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« túlzottan „inflexibilisek”, azaz rugalmatlanok lennének ahhoz,
hogy valóban igazságos és tisztességes társadalmi mûködéshez és elosztáshoz vezessenek. (SEN, 1980.) Sen szerint az egyes polgárok helyzetének a társadalmi igazságossági szempontú megítélésekor és összehasonlításakor – legalább részben – figyelembe
kellene venni az egyes egyének »alapvetô capabilityjeit«, azaz »születéskori természetes
képességeiket« és azt, hogy a társadalom hogyan teszi képessé ôket arra, hogy olyan
»reális ambíciókat« és »reális életterveket« alakítsanak ki, amelyek abban az értelemben
„reálisak”, hogy a »születéskori természetes képességeiknek« felelnek meg, s nem pedig
a születéskori, és a felnevelkedésük idôszaka alatti szociális, családi és anyagi körülményeiktôl és társadalmi helyzetük által behatároltak. Vegyük észre: ezek az ambíciók
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és élettervek tehát nem abban az értelemben „reálisok”, hogy az »adaptív preferencia«
mechanizmusa révén az egyének hozzáigazítják, hozzátorzítják ezeket az egyéni szociális helyzetükbôl adódó társadalmi hátrányaikhoz; hanem azért „reálisok”, mert torzítás mentesen az egyén »születéskori képességeinek, tehetségének« felelnek meg, szociális körülményeitôl, társadalmi helyzetétôl függetlenül. (SEN, 1980, 1999.)
Az a kritika, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« túlzottan rugalmatlanok lennének valójában két mögöttes gondolaton nyugszik:
(i) AZ ELSÔ MÖGÖTTES GONDOLAT AZ, HOGY AZ »ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ
TÁRSADALMI JAVAK« „NEM A JÓ HELYEKEN HATNAK” és így tulajdonképpen
félrevezetô mérésekhez és konklúziókhoz vezetnek. Eszerint az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« nem tekinthetjük úgy, mintha ôk maguk lennének a biztosítani szándékozott »társadalmi elônyök« megtestesülései; mégpedig azért nem,
mert maguk, a »kevésbé kedvezô társadalmi helyzetûeknek« biztosítani szándékozott »társadalmi elônyök« valójában az egyes személyek, és ezen »elsôdleges prioritású társadalmi javak« viszonyán múlnak. Például azon, hogy az egyes javakkal
– mint „erôforrásokkal” – ki, milyen mértékben képes egyáltalán bármit is kezdeni.
(ii) CAPABILITYK VERSUS ERÔFORRÁSOK. A második mögöttes gondolat az, hogy
az egyes személyek társadalmi helyzetének az »interperszonális összehasonlításakor«, illetve helyzetük egymáshoz való viszonyításakor és a »hátrányosabb társadalmi helyzet« megállapításakor a következtetéseink az egyes személyek »alapvetô
capabilityjein« – azaz képességeiken és társadalmi helyzetükbôl eredô lehetôségeik
együttesén – kell alapuljanak, és nem csak a rendelkezésükre álló erôforrások (»resources«) összehasonlításán.
Ennek értelmezéséhez gondoljunk arra, hogy például két azonos jövedelmi, vagyoni
helyzetben lévô személy közül az, aki egész életében kerekesszékhez van kötve és mások
gondoskodására szorul, mennyire más helyzetben van a »capabilityk«, és az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« felhasználása tekintetében, mint mondjuk egy teljesen
egészséges, erôteljes fiatalember, akinek semmilyen fogyatékossága nincs. Ezért például, ha az azonos jövedelmi helyzetük alapján azonos mértékû jövedelem kiegészítô
támogatásban részesülnének, akkor ettôl a hátrányosabb helyzetû fogyatékossággal élô
személy változatlanul hátrányosabb helyzetben marad egészséges társához képest. Már
most gyorsan megjegyezzük, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában« az olyan kifejezések, mint például az »alapvetô szabadságjogok és jogok
tisztességes értéke« vagy a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« koncepcionálisan magukba foglalják azt a gondolatot, hogy nem egyszerûen az egyes személy valós
helyzetétôl függetlenül kell formálisan biztosítani bizonyos jogokat, lehetôségeket és
javakat, hanem olyan módon, hogy az az adott személy számára tényleges felhasználhatósággal, tisztességesen egyenlô valós értékkel is bírjon. Ehhez precízen, pontosan
azokat az egyén helyzetét és helyzetének különbségeit meghatározó dolgokat kell figyelembe vegyük, amiket Sen »capabilityként« említ; s ez még akkor is így van, ha ezt
Rawls nem a »capability« szóval nevezi meg.
Amartya Sen gondolatmentébôl az is kiderül, hogy – az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójával« összhangban – ô is teljesen tévesnek tartja a
»haszonelvû (utilitárius) igazságossági elméletek« azon megközelítését, amely szerint
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az egyes javak az egyes személyek vágyai, igényei és preferenciái kielégítéséhez szükséges és egyben elegendôen alkalmas eszközök; s ezért ezen javak mint erôforrások
megfelelô – allokációs igazságossági – elosztásával alkalmasan és kielégítô mértékben
le lehetne kezelni az egyes társadalmi igazságossági problémákat. Sen álláspontja az,
hogy mindezen javak fontosak, azonban az egyes személyek »alapvetô capabilityjei«,
és ezen javak viszonya, illetve együttese az, ami a leginkább lényeges.
A különbözô »javak mint erôforrások« természetesen fontosak. Ezek teszik lehetôvé
mindenki számára a legalapvetôbb dolgoktól kezdve a legbonyolultabbakig számos
fontos dolog megtételét.
– Különbözô »javak mint erôforrások« szükségesek az olyan egyszerû dolgokhoz is,
mint például az, hogy mosakodjunk, felöltözzünk, együnk, vagy egyik helyrôl a
másik helyre menjünk önállóan, anélkül, hogy mások segítségére szorulnánk.
– De szintén különbözô »javakra mint erôforrásokra« van szükségünk ahhoz is, hogy
tanuljunk, diplomát szerezzünk, megfelelô álláshoz és pozíciókhoz jussunk és azokat
megfelelôen be is tudjuk tölteni, vagy hogy részt vegyünk a közéletben és a politikai
folyamatokban, vagy a legkülönfélébb »társadalmi egyesülésekben«.
Ezen utóbbi dolgok, pedig maguk is számtalan módon és összefüggésen keresztül fontos javakat (is) jelentenek minden ember számára például a »két erkölcsi képesség kibontakoztatása és gyakorlása«, a »teljes értékû normál funkcionálóképesség« és az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételei« kapcsán.
A Sen által megfogalmazott kritika azon alapul, hogy Sen szerint az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« túlzottan elvonatkoztatnak az egyes javak és az egyes személyek »alapvetô capabilityjei« közötti fontos és lényegbeli kapcsolattól és kölcsönhatásoktól. Emiatt gondolja azt Sen, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« ugyanúgy, mint a »haszonelvû igazságossági koncepciók« nem a megfelelô problémákra
fókuszálnak, és az egész problémakörnek „nem a jó pontjain próbálnak meg beavatkozni”. Ez a gondolatmenet húzódik meg Sen »elsôdleges prioritású társadalmi javakkal« kapcsolatos fenntartásai mögött. Az alábbiakban Rawls ezzel kapcsolatos válaszait ismertetjük, s azt, hogy ez miért tévedés.21 E válaszok nemcsak mint e kritikára
adott válasz fontos, hanem az »elsôdleges prioritású társadalmi javakkal« kapcsolatos
koncepció és gyakorlati vonatkozásainak a mélyebb megértését is segíti.

R

AWLS VÁLASZA SEN FENTI FELVETÉSÉRE, az hogy az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak« egyrészt számba veszik az »alapvetô capabilityket« és azoknak
a különbözô »elsôdleges prioritású társadalmi javakkal« való viszonyát; másrészt egyáltalán nem vonatkoztatnak el attól, hogy az egyes személyek hogyan tudják felhasználni
az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« az »alapvetô capabilityjeik« növelésére.

21

Ez Rawls, és sok más a témában megnyilvánuló szerzô szerint is tévedés. (NUSSBAUM, 2006, 2011;
KELLY, 2010; DANIELS, 2010.) Ugyanakkor e kritikai felvetések tárgyalásakor mind az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak«, mind a »capability approach« számos fontos összefüggés megvilágítható.
Ezért foglalkozunk e vita néhány gyakorlati politikai és társadalmi igazságossági jelentôségû vetületével.
Ugyanakkor semmilyen módon nem akarunk belebonyolódni a Rawls és Sen közti „vita” részletes filozófiai elemzésébe, mert az messze vezetne.
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Elôször is idézzük fel, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« azok a társadalmi igazságossági szempontból fontos, és emiatt elsôdleges prioritással biztosítandó
javak, amelyek minden egyes szabad és egyenlô polgár »két erkölcsi képességének« a
lehetô legmagasabb szintû kibontakoztatásához, megôrzéséhez és gyakorlásához szükségesek, és ebbôl eredôen »elsôdleges fontosságú társadalmi igazságossági jelentôségû
szükségleteket« elégítenek ki. E »két erkölcsi képesség« magas szintû kibontakoztatása,
gyakorlása, megôrzése és szükség esetén a helyreállítása teszi lehetôvé »minden egyes
polgár« számára, hogy egész életútján át »teljes körû normál funkcionálóképességgel«
részt tudjon venni a társadalmi együttmûködésben, és fenn tudja tartani szabad és
egyenlô polgári státuszát (6.§). Ha mélyen belegondolunk ebbe, akkor rájöhetünk,
hogy ez a koncepció egyrészt a polgárok alapvetô »capabilityjein«, és ezzel összefüggésben az »alapvetô szükségletein«, és a számára rendelkezésre álló »társadalmi esélyeken és lehetôségeken«, és az ezek tisztességes egyenlôségét biztosító egyéb támogató,
képessé tevô rendszereken alapul; s ezen mögöttes koncepciók, illetôleg társadalmi támogató, képessé tevô intézmények feltételezése nélkül értelmezhetetlen is lenne.
Másrészt, úgy jutunk el az »igazságosság két elvének« a specifikálásához is, hogy
alapvetôen arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen társadalmi és politikai feltételek szükségesek ahhoz, hogy minden egyes polgár a lehetô legmagasabb szinten ki
tudja bontakoztatni a »két születéskori erkölcsi képességét«. Az igazságosság két elvének
az érvényesítése is a »két erkölcsi képesség« kibontakoztatásának és gyakorlásának az
alapvetô fontosságú lényegi elôfeltételét jelentik.
Ha felidézzük, a »két erkölcsi képesség« (6.3.§) gyakorlásának két »két fundamentális esetét« (14.5.§), akkor rájöhetünk, hogy ezekhez az a „valami” szükséges, amit
Rawls az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«, Sen pedig a »capabilityk« koncepciójával ír körbe. Természetesen nem százszázalékos azonosságról van szó, az azonban
belátható, hogy a »két erkölcsi képesség« kibontakoztatásának és gyakorlásának »két
fundamentális esete« elképzelhetetlen és értelmezhetetlen a Sen által »capabilityként«
említett dolgok nélkül. Ezek a születéskori, és a társadalmi körülmények és támogató,
képessé tevô rendszerek által együttesen biztosított képességeink teszik lehetôvé, hogy
(a) meg tudjuk tenni mindazt, amit »racionális életterveink« alapján meg szeretnénk
tenni, el szeretnénk érni (»capability to do«),
(b) és ezek alapján azzá tudjunk válni, akivé válni szeretnénk a tehetségünk alapján
»racionális életterveinknek« megfelelôen (»capability to be«).
A fentiekben Sen nyelvén és terminológiájával írtuk le Rawls koncepcióját, annak érdekében, hogy érzékeltessük, hogy fô irányokat és a lényeget tekintve valóban úgy néz
ki, hogy nem annyira elvi, mintsem terminológiai és nézôpontbéli az eltérés a két megközelítés között. (DANIELS, 2010.) Miután korábban és más kontextusban írtuk le a
»két erkölcsi képesség« gyakorlásának »két fundamentális esetét«, ezért részben emlékeztetôül, részben viszont a koncepció egyes elemei közötti összefüggések érzékeltetése
céljából röviden itt is összefoglaljuk, mirôl is van szó:
(i) A »KÉT ERKÖLCSI KÉPESSÉGÜNK« GYAKORLÁSÁNAK AZ »ELSÔ FUNDAMENTÁLIS ESETE« – alapvetôen az »elsô erkölcsi képességünkkel«, az »igazságosságérzetre való képességünkkel« (»capacity for a sense of justice« & »moral sensitivity«)
függ össze, bár mindkét erkölcsi képességünkre szükségünk van hozzá. Az »elsô
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fundamentális eset« az, amikor a »két erkölcsi képességünket« a »társadalom alapvetô struktúrájának« a mûködése, és a különbözô közpolitikák, szakpolitikák tisztességességének és igazságosságának a megítélésekor gyakoroljuk, vagy olyankor,
amikor az »igazságosság két elve« (14.§) alapján javaslatokat, véleményeket fogalmazunk meg e politikák kapcsán. Az »alapvetô politikai szabadságjogok és
jogok egyenlôsége«, a »gondolkodás, a gondolatok, és a gondolatok kifejezésének a
szabadsága« nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a polgárok »szabad és informált módon«
tudjanak véleményt és ítéletet alkotni a közpolitikai és szakpolitikai folyamatok,
programok tisztességességérôl és igazságosságról; s ezzel is teljeskörûen gyakorolják az »igazságosságérzetre való morális képességüket«. Az »igazságosságérzetre
való képességünk« szükséges ahhoz, hogy racionális és egyben tisztességes módon
tudjuk kialakítani az álláspontunkat az igazságos, tehát tisztességes politikai, közpolitikai célokról, és az ennek megfelelô szakpolitikákról.
(ii) A »KÉT ERKÖLCSI KÉPESSÉGÜNK« GYAKORLÁSÁNAK A »MÁSODIK FUNDAMENTÁLIS ESETE« alapvetôen a »második erkölcsi képességünkkel« a »saját érdekeink, céljaink, életterveink meghatározásának a morális képességével« (»capacity
for our own conception of the good«) függ össze, bár mindkét »erkölcsi képességünkre« szükségünk van hozzá. Ez általában társul az »átfogó doktrínákkal és nézetrendszerekkel« kapcsolatos saját meggyôzôdéseinkkel, értékrendünkkel és identitásunkkal. Ezért a »második fundamentális esetben«, a két morális képességünk
gyakorlásához alapvetôen szükséges a »lelkiismeret szabadsága« a »társulás, az
egyesülés és a gyülekezés szabadsága« valamint e »morális képességeink« »szabad
és informált gyakorlása lehetôségeinek« a biztosítása. E »második fundamentális
eset« az, amikor a »két erkölcsi képességünket« arra használjuk, hogy a különbözô
átfogó nézeteink és meggyôzôdéseink alapján
(a) kialakítsuk saját elképzeléseinket arról, hogy „mi is az élet értelme”, azaz szerintünk mik azok a fontos, az értékes, és az érdemes dolgok az életben, amelyekért érdemes küzdeni, és ennek megfelelôen
(b) a saját magunk által jól, vagy rosszul meghatározott érdekeinknek megfelelôen,
szándékaink szerint racionálisan meghatározzuk céljainkat és életterveinket,
(c) továbbá mindezeket idôszakosan felülvizsgáljuk és módosítsuk, ha az bármely
okból szükségesnek látszik.
Azért van szükségünk mindkét erkölcsi képességünkre, mert a lehetséges saját
célok, érdekek, élettervek és cselekvési tervek meghatározásakor minden esetben
biztosítanunk kell a »jónak mint helyesnek és tisztességesnek« az abszolút prioritását a »jó, mert érdekeinknek, céljainknak megfelelô« felett (5.4.§), azaz az érdekeinknek, céljainknak elvben megfelelô és lehetséges alternatív élettervek és cselekvési tervek közül ki kell zárjuk az összes olyat, amely nem tisztességes; s azok
közül kell válasszunk amelyek nemcsak azért »jók, mert céljainknak érdekeinknek
megfelelôk«, hanem azért is »jók, mert tisztességesek« is egyben.
(iii) AZ »ALAPVETÔ SZABADSÁGJOGOK ÉS JOGOK« – mint például a »testi, lelki
és fizikai integritáshoz való jogunk«, a »mozgás és helyváltoztatás szabadsága«, a
»jog elôtti egyenlôség«, és a hasonlók – általánosságban az alapvetô háttérfeltételeit
jelentik az elôzô »két fundamentális eset« kapcsán felsorolt szabadságjogaink és
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jogaink gyakorlásának, valamint a »két erkölcsi képességünk« kibontakoztatásának
és »teljes körû, informált és szabad gyakorlásának«.
(iv) A »JÖVEDELEM ÉS A VAGYON« AZ ÁLTALÁNOS, »BÁRMELY CÉLRA FELHASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK« KÖZÉ TARTOZIK. Ezekre azért van szükségünk, hogy
az »elfogadható célok« közé tartozó, legkülönfélébb saját céljainkat megvalósíthassuk, bármik is legyenek azok, különös tekintettel a »két erkölcsi képességünk« realizálásával kapcsolatos céljainkra, valamint a »saját javakra vonatkozó komplett
koncepciónknak« megfelelô dolgok elérésére.
A fentiek – az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« és a »capabilityk« összefüggésein
kívül – azt is bemutatják, hogy mi az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« szerepe
az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában«. Ez az értelmezési keret
eleve feltételezi az alapvetô összefüggést az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« és
az egyes személyek »alapvetô capabilityjei« között. Valójában az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak indexének« meghatározásakor arra a kérdésre keressük a választ, hogy
figyelembe véve a »polgárok mint szabad egyenlô személyek« normatív koncepciójában
eleve benne foglalt »alapvetô capabilityket« milyen javak szükségesek ahhoz, hogy a
polgárok fenn tudják tartani »szabad és egyenlô státuszukat«, és »teljes körû normál
funkcionálóképességgel« részt tudjanak venni a »társadalmi kooperációban«.
Az »eredeti kiindulási állapotban« (»original position«) (11.§) a »társadalmi szerzôdést« kialakító felek tudják, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« valójában
szerves részét képezik az »igazságosság elveinek« (14.§), abban az értelemben, hogy
az »igazságossági elvek« a jelentésükben implicit módon magukban foglalják e javakat.
Ezért a felek az »eredeti kiindulási állapotban« csak egy olyan, az »elsôdleges prioritású
társadalmi javakra« vonatkozó indexszel együtt fogadják el az »igazságossági elveket«,
amely indexrôl úgy gondolják, hogy biztosítja a »szabad és egyenlô polgári státuszuk«
fenntartásával és a »teljes körû normál funkcionálóképességükkel«, valamint az »önbecsülésük, méltóságuk és szégyenmentes életük társadalmi alapfeltételeivel« kapcsolatos
alapvetô érdekeiket. Ez az alapvetô oka annak is, hogy a »lényegi alkotmányos kérdéseknek« (»constitutional essentials«) is részét képezi az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak« tisztességesen elegendô küszöbszint feletti biztosítása; s ez az oka annak is, hogy
eddig is mindvégig hangsúlyoztuk, hogy mind e javak ilyen biztosítását, mind az ezeket
biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeket« megfelelô
alkotmányos védelemben kell részesíteni. E nélkül az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak« – alkalmas és elegendôen magas küszöbértékét (minimumát) meghatározó index
és alkotmányos garancia nélkül ugyanis az »igazságossági elvek« által meghatározott
»alapvetô szabadságjogok, jogok«, »egyenlô esélyek és lehetôségek«, és »disztributív igazságossági elvek« az idôk folyamán kiüresednek és formálissá válnak. Ennek oka:
(i) Egyik oldalról a »társadalmi, jövedelmi, vagyoni egyenlôtlenség«, és az ezzel járó
»gazdasági és politikai hatalmi koncentráció« az idôk folyamán spontán folyamatok
révén folyamatosan növekszik – különösen megfelelô »háttérigazságosság szabályok
és rendszer« (9.5.§) nélkül.
(ii) Eközben a társadalom egyre több tagja egyre elfogadhatatlanabb helyzetbe kerül;
s nekik – az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« »alkalmas küszöbszint feletti
indexe« nélkül – egyre kevesebb valódi hatással és értékkel bíró politikai eszközük,
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egyre kevesebb valódi esélyük és lehetôségük és egyre kevesebb gazdasági és politikai erejük marad arra, hogy »szabad és egyenlô státuszukat«, »teljes körû normál
funkcionálóképességüket«, »önbecsülésüket, emberi méltóságukat és szégyenmentes
életüket« fenntartsák, és egyre romló helyzetükön érdemben változtatni, fordítani
tudjanak.
Ez nem csak elmélet. Ez az ókori görög poliszok „eloligarchializálódásától”, és ezzel
szükségképpen együtt járó hanyatlásától kezdve idôrôl idôre lezajlott a legkülönbözôbb
társadalmakban. Precízen, pontosan ezt látjuk jelenleg a fejlett országok neoliberális
ihletésû »megszorító politikái« (»austerity programs«), és „alkalmazott” »leszivárgás
elméletei« (»trickle-down theories«) következtében évtizedek óta folyamatosan lecsúszó
középosztály, és a társadalmi egyenlôtlenségek extrém mértékûvé válása kapcsán is.
(ALPEROVITZ, 2005; ATKINSON, 2015; BASU és mtsai, 2013; BENNETT és mtsai,
2015; BIVENS és mtsai, 2013; FERENC PÁPA, 2013; JACOBS, 2015; MIROWSKI,
2014; QUIGGIN, 2010; SANDERS, 2015; REICH, 2015; STIGLITZ, 2013; STIGLITZ,
2015a; WEEKS, 2014; WILKINSON, és mtsai, 2009.)
Amikor a »társadalmi igazságtalanságok« és a »társadalmi, jövedelmi, vagyoni és
hatalmi egyenlôtlenségek« egyre extrémebb méreteket öltenek és egyre szélesebb tömegek egyre jobban lesüllyednek, elszegényednek és egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe
kerülnek, akkor eredeti jogaik és lehetôségeik valós értéke megszûnik, jogaik, lehetôségeik pusztán formális deklarációk maradnak, míg formálisan meg nem fosztják ezektôl
is ôket a fejükre nôtt oligarchák. (ACTON, 1877; DUNN, 2005.)22
Mindig gondoljunk arra, hogy a »túlzott jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek«
egyben a »gazdasági hatalom koncentrációját« is jelentik, csak más megfogalmazásban.
A »gazdasági hatalom koncentrációja« pedig a »politikai hatalom túlzott koncentrációjához« is vezet minden esetben. Ez a kampányfinanszírozás torzulásain keresztül, sokféle formában jelenhet meg: a fennálló igazságtalanságokban érdekelt gazdasági, politikai érdekcsoportok és lobbistáik egyoldalú elônyökhöz jutnak, bizonyos jelöltjeik
befuttatásával. Egyesek túlzott és egyoldalú médiamegjelenéseket képesek vásárolni
maguknak vagy bábjaiknak, míg mások nem. Egyesek megvásárolnak bizonyos nekik
kedvezô döntéseket, sôt, bizonyos „zsebtörvények” eleve megrendelésre készülnek, és
valójában azt a célt szolgálják, hogy egyes érdekcsoportok immár törvényesen meg csinálhassanak olyan dolgokat, amelyek eddig törvénytelenek, netán büntetendôk voltak.
A politikai döntések és döntéshozók nyílt, vagy burkolt megrontása vagy romlottsága,
azaz a korrupció számos burkolt, vagy kevésbé burkolt formát ölthet. A lesüllyedô tömegeknek nemcsak az egzisztenciális helyzete, de szabadságjogaik, jogaik, és lehetôségek valós értéke is eltûnik.
22

Megjegyzendô, hogy például az Amerikai Egyesül Államok „alapító atyái” az új szövetségi köztársaság
megtervezésekor, és az alkotmány megalkotásakor nagyon is tudatában voltak ennek a valós és reális
veszélynek; s ezt szem elôtt tartva igyekeztek megtervezni a »fékek és ellensúlyok alkotmányos és intézményes rendszerét«. Valójában ôk nem az emberekben és az emberi természetben bíztak, hanem a
gondosan megtervezett módon egymásnak feszülô, egymást ellenôrzô és egymást korlátozó, ámde mégis
mûködôképes intézményekben, a „fékek és ellensúlyok” intézményesített rendszerében. (MADISON és
mtsai, 1788; BEEMAN, 2010.)
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Világosan látni kell, hogy elsôdlegesen emiatt, azaz a »szabad emberhez méltó demokrácia« védelmében, a »szabad emberhez nem méltó« oligarchikus rendszer kialakulásának megelôzése céljából – azaz a „hathatós prevenció” érdekében – kell foglalkozni a »túlzott mértékû egyenlôtlenségek« problémájával, és ezért kell kivédeni ezek
kialakulását; s egyáltalán nem csak úgynevezett szociális vagy jóléti, vagy szolidaritási
vagy humanitárius jellegû okok miatt, és végképp nem jótékonysági jellegû okok miatt.
(PAINE, 1795; MADISON és mtsai, 1788; ACTON, 1877; ROOSEVELT, 1944; BEEMAN, 2010; SUNSTEIN, 2004; RAWLS, 1999a; SEN, 1999.)

16.7.§ A két morális képesség kibontakoztatásának,
gyakorlásának különbségei – a szükségletek
normál tartományon belüli eltérése 1.

E

DDIG AZZAL AZ ELÔFELTÉTELEZÉSSEL ÉLTÜNK, hogy a polgárok releváns
szükségletei és »morális követelései« – az »igazságosság politikai koncepciója«
szempontjából – elegendôen hasonlóak ahhoz, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak indexe« alkalmas és tisztességes alapokat adjon mindazokhoz az »interperszonális
összehasonlításokhoz«, amelyek a »politikai szintû igazságossági koncepció« érvényesítéséhez feltétlenül szükségesek. Az „elegendôen hasonló” kifejezés arra utal, hogy ugyan
nyilvánvaló, hogy a különbözô személyek »méltánylandó szükségletei« egyénenként különböznek, azonban ezek variációi és különbségei mégis egy olyan „normál tartományon belül” vannak, amely lehetôvé teszi, hogy egy egységes mértékrendszer alapján
végezzük el az »igazságosság politikai koncepciója« szempontjából szükséges és releváns
»interperszonális összehasonlításokat«. E feltételezés szerint nincsenek olyan mértékû
különbségek a társadalmi igazságossági szempontból releváns egyéni szükségletekben,
ami szükségessé és indokolttá tenné „kettôs mérce” (vagy „többszörös mércék”) alkalmazását. Ha ez az elôfeltevés teljesülne, akkor Sen is el tudná fogadni minden további
nélkül az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexének«, mint egységes mércének
az alkalmazását, legalábbis a legtöbb esetben. (SEN, 1980; RAWLS, 2001.)
Sen szerint azonban a »társadalom teljes körû normál funkcionálóképességû tagjainak« (6.§) a releváns szükségletei és »méltánylandó morális követelései« (18.6.§) közötti különbségek kellôen nagyok ahhoz, hogy az »igazságosság két elve« (14.§) az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexével« együtt már túlzottan inflexibilissé váljon
ahhoz, hogy alkalmas, tisztességes, és fair módon tudjuk szabályozni és beállítani ezekkel az egyes polgárok szükségletei közti különbségeket és a polgárok közötti egyenlôtlenségeket. Rawls szerint ez nincs így. (RAWLS, 2001.)

A

RAWLS VÁLASZÁNAK ÉS ÉRVEINEK A
és azt, hogy miért messze elegendôen flexibilis az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexe« ahhoz, hogy megfelelô alapot
nyújtson az igazságossági szempontú »interperszonális összehasonlításokhoz« a polgárok
szükségletei közti eltérések ellenére is. A vita hátterében az is meghúzódik, hogy kétségtelen tény az, hogy léteznek olyanok, akik olyan extrém fogyatékossággal kénytelenek
Z ALÁBBIAKBAN VÉGIGVESSZÜK
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élni, amely nem teszi lehetôvé, hogy a »társadalom teljes körû, normál funkcionálóképességgel élô tagjaiként« normál módon részt vehessenek a társadalmi együttmûködésben.
Rawls álláspontja szerint ôket kivételként, és valóban kivételes módon kell kezelni (míg
Sen szerint nem).
Mi teljes mértékben Rawls álláspontját osztjuk, mégpedig praktikus, politikai megvalósíthatósági szempontok miatt is. Egy olyan kis csoportról van szó, amely csoport
tagjait – egy »igazságos mint tisztességes társadalomban« – sokkal célszerûbb külön kivételkezelési módon maradéktalanul ellátni, az alapvetô igazságossági kérdések elrendezését követôen, mintsem a széles tömegeket érintô fô »igazságossági mint tisztességességi elveket« és szabályokat e csoport speciális problémáihoz igazítani, torzítani. Ez
utóbbi ugyanis olyan mértékben feszítheti túl – teljesen feleslegesen és csak az elvi polémiák és a beszédek szintjén maradva – az »elkötelezettség terheit« és tûréshatárait
(»strains of commitment«), ami már magát az »igazságosság politikai koncepciójának«
a stabilitását és megvalósíthatóságát veszélyezteti. Azért felesleges ez a teher, mert
amíg csak beszélünk egy igazságosan mint tiszteségesen mûködô társadalomról, addig
a koncepció ilyen irányú kiterjesztése elôzetesen és a polémiák szintjén sokkal nagyobb
tehernek látszik, mint amilyen az valójában. Egy már de facto »igazságosan és tisztességesen mûködô társadalom« viszont könnyedén meg tudja oldani az érintettek maradéktalan és kifogástalan ellátását, mint ahogyan erre számos példát létezik is a világban
(lásd skandináv országok). Egy ilyen kérdés megnyitása azonban az »igazságosság elveinek« a széles körû elfogadása elôtt, amikor még senki nem tapasztalta meg, hogy
milyen is egy »igazságos mint tisztességes társadalomban« élni, a beszéd és a polémiák
szintjén azt veszélyezteti, hogy soha nem is fog kialakulni egy ilyen társadalom.23
Az a kitétel, hogy ez a csoport egy igazságosan, tehát tisztességesen mûködô társadalomban egy szûk, viszonylag kis létszámú csoportot jelent, arra a korábban ismertetett
tényre utal, hogy a fogyatékosság mint objektív állapot az esetek túlnyomó részében valójában a társadalom nem megfelelô, igazságtalan, tehát tisztességtelen mûködése miatt
válik tényleges »társadalmi hátránnyá«. (WOLFF és mtsai, 2007.) Egy igazságos és
tisztességes társadalom eleve úgy alakítja ki a mindennapi életfeltételeket, körülményeket, a »társadalom alapvetô struktúráját«, és annak »háttérintézményeit« (9.§), hogy
ezek a lehetô legtöbb »fogyatékossággal élô polgár« számára a lehetô legkisebb »társadalmi hátrányt« okozzák. Így a fogyatékossággal élôk igen jelentôs része valójában a
társadalmi együttmûködésben »teljes körû normál funkcionálóképességgel« résztvevô
polgárként éli le életét, azaz ôk eleve az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« által „kezelt” normál tartományba tartoznak (azaz amikor Rawls elméletének
a fogyatékossággal élôkre való alkalmazásáról folyik a vita, akkor valójában ez a vita
eleve nem is releváns a fogyatékossággal élôk jelentôs része esetében, tehát valóban
23

A probléma összetett és bonyolult. Azért is érdemes Rawls álláspontját megfogadni, mert Sen valójában nem vázolt fel egy olyan – Rawls »jól elrendezett társadalmához« hasonló rendszert, amelybe
beillesztve bemutatta volna, hogy az ô általa javasoltak hogyan illeszthetôk be egy mûködôképes társadalmi igazságossági rendszerbe. Ne feledjük, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (és a
»capabilityk«) nem magát a társadalmi igazságosság rendszerét, hanem annak csak az egyik alkotóelemét jelentik.
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egy igen kis számú, kivételesen súlyos fogyatékossággal élô ember helyzetét kell csak
megoldani, s ezt valóban célszerûbb kivételkezelési módszerekkel megoldani, mintsem
a fôszabályok átalakításával).
Hogy ezt értelmezni tudjuk, gondoljunk például a középületek és utak akadálymentesítésére, vagy a tömegközlekedési eszközök olyan kialakítására, hogy az a mozgásukban korlátozottak számára is evidens módon használható legyen. Például, a mozgásukban korlátozottak esetén az, hogy a mozgáskorlátozottságuk objektív ténye mekkora
társadalmi hátrányt okoz, attól függ, hogy a társadalom mennyire csak a mozgásukban
nem korlátozottak számára alkalmas utakat, épületeket, közlekedési eszközöket tervez
és hoz létre, versus mennyire törekszik arra, hogy a mozgás és helyváltoztatás körülményei ne csak a teljesen korlátozásmentes életet élôk, hanem a fogyatékossággal élôk
számára is optimálisak legyenek. A kérdés természetesen ennél összetettebb, és ennél
szofisztikáltabb megoldásokat igényel. Ennek részleteibe azonban itt nem tudunk belemenni. A lényeg itt az, hogy a társadalmi körülmények és feltételek úgy alakíthatók a
fogyatékossággal élôk túlnyomó többsége »teljes körû normál funkcionálóképességgel«
részt tudjon venni a társadalmi együttmûködésben.
Hasonló a helyzet a látásukban korlátozottakkal, vagy a siketekkel és nagyothallókkal
is. Extrém eseteket leszámítva soha nem maga a fogyatékosság ténye az, amitôl a »társadalmi hátrány« mértéke függ, hanem az, ahogyan a külsô társadalmi körülmények
és tényezôk »társadalmi hátránnyá« teszik a fogyatékosságukat. Egy igazságosan és
tisztességesen mûködô társadalomban azonban – ahol a fogyatékossággal élôk jelentôs
része végül is »teljes körû normál funkcionálóképességgel« részt tud venni a társadalmi
együttmûködésben – azok száma, akikre ez nem érvényes viszonylag alacsony (például
súlyos értelmi fogyatékosság, vagy extrém születési rendellenességek).

V

»SZÜKSÉGLETEK »NORMÁL TARTOMÁNYON BELÜLI ELTÉRÉSE ÉS VARIABILITÁSA« SZEMPONTJÁBÓL KÉT ESETET KÜLÖNBÖZTETHETÜNK MEG. A „szükségletek eltérései és variabilitása” kifejezés két különbözô dologra utal egyszerre: az azonos fajta szükségletek mértékbeli mennyiségi eltéréseire, és
a különbözô fajta szükségletek változatos kombinálódására, mintázatára.
(i) TUDÁS, OKTATÁS, TEHETSÉGGONDOZÁS. A szükségletek normál tartományon
belüli eltéréseinek az egyik esetét a »két születéskori morális képesség« kibontakoztatásának és gyakorlásának, valamint a »születéskori képességek és tehetség« realizálásának a különbségei jelentik. Ez közvetlenül összefügg a korai gyermekfejlesztés,
a tehetségek intézményesített felkutatása és minden egyes gyermek felismert tehetségéhez szabott tehetséggondozása és az oktatás kérdéskörével, de általában is minden,
a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyeket és lehetôségeket« biztosító »társadalmi
esélyteremtô intézmény« és szakpolitika kérdéskörével is.
(ii) EGÉSZSÉG, TÁRSADALMI BIZTONSÁG ÉS TÁRSADALMI BIZTOSÍTÁSOK. A szükségletek normál tartományon belüli eltéréseinek a másik esetét a polgárok eltérô egészségi és egészségi ellátási szükségletei és a társadalmi biztonsággal összefüggô egyéb
szükségletek jelentik. Ez közvetlenül összefügg a »társadalmi egészségbiztosítás«, és
az összes »társadalmi biztonságot garantáló társadalmi biztosítási« intézményrendszernek a kérdéskörével is. Itt arról az egészséggel kapcsolatos ellátási szükségletrôl
ALÓJÁBAN A

16.7.§ A KÉT MORÁLIS KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁNAK 1.

95

van szó, amikor a normál tartományon belüli polgárok »teljes körû funkcionálóképessége« betegség, baleset, sérülés miatt megszûnik, és azt a lehetô legnagyobb mértékben
helyre kell állítani, illetôleg amikor a személy szociális és egzisztenciális biztonsága
oly mértékben megrendül, hogy az már a teljes körû normál funkcionálóképesség
megszûnéséhez vezethet.
Az eltérô szükségletek és követelések »normál tartománya« alatt azt értjük, hogy e
szükségletek eltéréseinek a mértéke még kompatibilis a társadalmi együttmûködésben
való »teljes körû normál funkcionálóképességgel« való részvétel koncepciójával. Azaz
nem olyan túlzottan nagyméretûek az egyes polgárok szükségletei közötti eltérések,
hogy az már magát a társadalmi együttmûködésben való teljes körû részvételük képességét kérdôjelezné meg (ellentétben például az extrém mértékû fogyatékossággal élôktôl, vagy extrém születési rendellenességgel születettekkel).
Itt meg kell jegyezni, hogy az a körülmény, hogy egy extrém egyenlôtlenségekkel
mûködô, és alapvetôen tisztességtelen és igazságtalan társadalomban a társadalom széles rétegei a politika és a társadalom igazságtalan, tehát tisztességtelen mûködése következményeként elszegényednek, mert rendre nem a részvételükkel és hozzájárulásukkal arányos tisztességes részesedést kapják meg a közösen létrehozott javakból, és
ezért igen jelentôsen eltérnek a szükségleteik, mondjuk, például az ôket kizsákmányoló
leggazdagabb egy százalék szükségleteitôl – még egyáltalán nem azt jelenti, hogy az ô
szükségleteik kívül esnének a normál tartományon. Az ô problémájuk nem az, hogy
eleve szélsôségesen eltérô szükségleteik lennének, hanem az, hogy a normál szükségleteik – a tisztességtelen és igazságtalan politikai és társadalmi mûködés következtében
– szélsôséges módon és extrém mértékben nincsenek kielégítve.
Más a helyzet egy igen súlyos mentális fogyatékossággal, vagy születési rendellenességgel született személlyel. Nekik sajnos függetlenül a társadalom mûködésének
igazságosságától eleve szélsôségesen eltérô szükségletek vannak, amelyek emiatt esnek
kívül a normál tartományon.

A

»KÉT MORÁLIS KÉPESSÉG« ÉS A »TERMÉSZETES KÉPESSÉGEK ÉS TEHETjelentik a szükségletek »normál tartományon belüli« eltéréseinek az elsô esetét. Itt a »normál tartományon belüliség« alapvetô feltétele, hogy bármekkorák is ezek a különbségek,
e képességek el kell érjék azt a szintet, ami már elegendô ahhoz, hogy az egyén »teljes
körû normál funkcionálóképességgel« részt tudjon venni a társadalmi együttmûködésben. Itt, bármennyire is kézenfekvô, nem csak értelmi képességekre vagy azok hiányára
kell gondolni. Mint korábban kifejtettük (5.7.§) az adott esetben teljesen értelmesnek
és eszesnek tekinthetô, ámde erkölcsi érzék nélküli, gátlástalan önérdek-érvényesítô
»egoista« fô fogyatékossága, hogy a »két morális képessége« közül az egyik, mégpedig
az »igazságosságérzetre és a morális érzékre való képessége« teljes mértékben hiányzik.
Így az »egoista«, azért nem tekinthetô a társadalmi együttmûködésben teljes körû normál funkcionálóképességgel részt vevô szabad és egyenlô polgárnak, mert bármilyen
értelmes is, képtelen átérezni, tiszteletben tartani és betartani a »reciprocitás elvét«, a
»kölcsönösség elvét«, és az ezekbôl eredô alapvetô következményes morális követelményeket, együttmûködési normákat és együttélési követelményeket. Egyszerûbben foSÉG« KIBONTAKOZTATÁSÁNAK ÉS REALIZÁLÁSÁNAK A KÜLÖNBSÉGEI
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galmazva: amint az »egoista« érdekei úgy kívánják bármilyen megállapodást és erkölcsi
szabályt kész megszegni, bárkin bármikor kész átgázolni. Totálisan megbízhatatlan és
veszélyes „partner” bármilyen együttmûködésben. Részvétele egy mások részvételét
igénylô koordinált cselekvésben nem együttmûködésre irányul, hanem a többieknek a
saját érdekei érvényesítése érdekében történô gátlástalan kihasználására.
Egy másik példát jelentenek az igazságosság, az ítélôképesség (»judgement«), és a
pártatlanság (»impartiality«) erényei, amelyek az »igazságosságérzetre való morális képesség« tökélyre fejlesztésébôl származó erények. Az egyes polgárok esetében igencsak
jelentôs különbségek állnak fenn ezen erényeket tekintve. Az »igazságosságérzet képességének« a magas szintre fejlesztése, és az ezzel összefüggô erények számos más mögöttes képességet igényelnek. Ilyen például az intellektus, az értelem, a képzelôerô; vagy
a pártatlanság és az objektivitás képessége; vagy a mások helyzetébe, problémáiba,
gondjaiba való beleérzô képesség, azaz az empátia, valamint a mások helyzetének és
szempontjainak a megértési képessége.
Idézzük fel, hogy az »igazságosság két elve« alapvetôen egy »procedurális háttérigazságossági« koncepciót (»procedural background justice«) foglal magában, és ellentétben más
igazságosság elméletekkel, például a haszonelvû koncepciókkal, nem foglal magában közvetlen, »egyéni szociális rászorultság méréseken« (»means testing«) alapuló »allokációs igazságossági« elveket és szempontokat. Ebbôl eredôen a polgárok »két erkölcsi képessége« eltéréseinek nincsenek közvetlen allokációs (elosztási) konzekvenciái. Azaz, a »két erkölcsi
képesség« egyéni eltérései nem vezetnek az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« allokációjának (elosztásának) az eltéréseihez. Tehát például egy a »két erkölcsi képesség«, vagy
annak kibontakoztatása, vagy gyakorlása szempontjából alacsonyabb szinten lévô polgár
sem többre (mert „rászoruló”), sem kevesebbre (mert „érdemtelenebb”) nem jogosult az
»elsôdleges prioritású társadalmi javakból« – legalábbis »allokációs (elosztási) igazságossági«
alapon. Ugyanakkor az, aki »két erkölcsi képességét« a tökélyre fejleszti – »allokációs igazságossági« alapon – szintén nem jogosult se többre (mondván, hogy „érdemesebb”, vagy
mert „megérdemli”), se kevesebbre (mondván, hogy „nem szorul rá”).
Az ilyen „rászorultsági”, vagy „érdemalapú”, vagy bármilyen egyéb szempont szerinti »allokációs igazságossági« megfontolások és eljárások helyett, az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciója« a »társadalom alapvetô struktúrája« (9.§), a
»háttérintézmények«, és a »háttérigazságosság« (9.5.§) szintjén hat. E koncepció és az
»igazságosság két elve« magát a »társadalom alapvetô struktúráját« úgy alakítja ki, hogy
az magában foglalja azokat a »háttérigazságossági intézményeket«, amelyek minden
egyes polgár számára egy tisztességesen elegendô küszöbszint felett biztosítják:
(i) a »bármely felhasználási célú eszközöket« (»all-purpose means«), és az »önbecsülés,
az emberi méltóság és szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeit« (»social bases
of self-respect«);
(ii) az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« által biztosított »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«, például:
(a) A »TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉS« TERÉN ÉS A »TELJES KÖRÛ NORMÁL FUNKCIONÁLÓKÉPESSÉG« KIBONTAKOZTATÁSA ÉRDEKÉBEN: a
minden gyermek tehetségének intézményes felkutatását és felismert tehetségéhez szabott tehetséggondozását, az azonos képességû, tehetségû és ambí-
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ciójú gyermekek, fiatalok azonos hozzáférésével igénybe vehetô minôségi oktatást, felsôoktatást;
(b) A »TELJES KÖRÛ NORMÁL FUNKCIONÁLÓKÉPESSÉG« EGÉSZ ÉLETEN
ÁT TARTÓ GYAKORLÁSA, FEJLESZTÉSE, MEGÔRZÉSE, HELYREÁLLÍTÁSA
érdekében a »társadalmi biztonságot garantáló társadalmi biztosítási intézmények« szolgáltatásait (társadalmi egészségbiztosítás és egészségügyi ellátás,
társadalmi baleseti, rokkantsági, munkanélküliségi és keresôképtelenségi biztosítások, társadalmi nyugdíjbiztosítás; s szükség esetén értelmes munkát és
tisztességes jövedelmet biztosító közmunka lehetôség (a »teljes körû funkcionálóképesség« megôrzése és az »önbecsülés, emberi méltóság és szégyenmentes
élet« alapfeltételeinek a biztosítása részeként);
(iii) továbbá, mindezek alkalmas felhasználásának és kihasználásának a »tisztességesen
egyenlô esélyeit és lehetôségeit«, amelyek a »két erkölcsi képesség kibontakoztatásához és gyakorlásához« szükségesek.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« biztosítja és garantálja a
»szabad és egyenlô polgárok« számára az »alapvetô szabadságjogaik és jogaik« tisztességes értékét«; biztosítja számukra a »tisztességesen egyenlô esélyeket és lehetôségeket«.
Így minden egyes polgár rendelkezik azokkal a valós értékû jogokkal és tisztességesen
egyenlô lehetôségekkel, amelyek révén képes a saját sorsát a saját kezébe venni és irányítani. Ennek alapján »minden egyes polgár« saját felelôssége az is, hogy mindezen
alapvetôen tisztességes és igazságos alapfeltételek (szabadságok és lehetôségek) biztosítottsága mellett hogyan él szabadságával és lehetôségeivel, és hogyan bontakoztatja
ki, hogyan gyakorolja »két erkölcsi képességét«. Valójában minden egyes polgár saját
maga kell, hogy a saját sorsáról döntsön (és nem például egy mindent tudónak feltételezett, „omnipotens központi munkaerôpiaci tervezô”, aki elhiszi magának, hogy mindenki másnál jobban tudja, hogy mások, és mások gyermekei, unokái milyen pályát
válasszanak). Ez azonban felelôsséggel jár.
– A TÁRSADALMI KÖTELEZETTSÉG az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességes értékének« a biztosításában, a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek«
biztosításában, és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« biztosító alapvetô
fontosságú »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« különösen a »társadalmi esélyteremtési intézmények« és a »társadalmi biztonságot garantáló társadalmi biztosítási intézményrendszerek« alkalmas megszervezésében,
fenntartásában, mûködtetésében és mûködés finanszírozásában rejlik. Ez utóbbi
abszolút minimum követelményként, alapvetôen (a) az »azonos képességûek, tehetségûek, ambíciójúak azonos hozzáférésével igénybe vehetô« alkalmas és minôségi,
oktatási, felsôoktatási rendszereket, a minden gyermek felismert tehetségéhez szabott
tehetséggondozást és (b) a »társadalmi biztosítási« rendszereket jelenti. (Ennek
részleteit illetôen lásd a korábban több helyen részletesen kifejtetteket).
– AZ EGYÉNI FELELÔSSÉG ebben a gondolati rendszerben úgy jelenik meg, hogy a
saját sorsa felett rendelkezô egyén szabadsága azzal jár, hogy az egyén nagymértékben felelôs a saját céljai, életcéljai, élettervei meghatározásáért, ezek rendszeres felülvizsgálatáért és módosításáért, ezzel kapcsolatos döntéseiért és annak következményeiért – de csak akkor, ha a társadalmi kötelezettséget jelentô tisztességes és
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igazságos társadalmi feltételek (szabadság, alapvetô szabadságjogok, jogok, társadalmi esélyek és lehetôségek, és jól mûködô háttérigazságossági intézményrendszer)
valóban adottak, és az egyén számára »tisztességesen egyenlô feltételekkel« elérhetôk
és kihasználhatók, és »tisztességesen egyenlô valós értékkel« bírnak.
Például az »igazságosság, az ítélôképesség és a pártatlanság erényei« kibontakoztatásához és gyakorlásához szükséges képességek »normál tartományon« belüli különbségei
bármekkorák is legyenek, nem változtatnak azon, hogy azonos módon kell alkalmazzuk
az »igazságosság két elvét« a »szabad és egyenlô polgárokra«. Minden polgárnak az
»alapvetô szabadságjogai és jogai«, és »tisztességesen egyenlô esélyei és lehetôségei« azonosak, és mindannyiuknak megfelelô védelmet nyújt az »eltérési elv« (»difference principle«) (18.§) garancia rendszere.
Természetesen azok, akiknek a képességei jobbak az »igazságosság, ítélôképesség és
pártatlanság erényeinek« a kibontakoztatásához és gyakorlásához, »ceteris paribus«24
nagyobb eséllyel nyerhetnek el olyan, felelôsséggel és hatalommal járó pozíciókat, amelyekhez ezek az erények alapvetô fontosságúak vagy egyenest alkalmassági kritériumok.
A »teljes életútjuk folyamán« az ilyen polgároknak nagyobb elvárásaik és várakozásaik
lehetnek az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való részesedésükre vonatkozóan.
A jobb és nagyobb képességeik – feltéve, hogy megfelelôen ki is bontakoztatják és gyakorolják is ôket – nagyobb jövedelmi és vagyoni részesedéssel is társulhatnak. Az is
igaz, hogy az e téren jobb képességekkel rendelkezôk egymáshoz viszonyított részesedése is eltérô lehet az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« attól függôen, hogy
milyen »reális és racionális életterveik« vannak, illetve, hogy mit tesznek ténylegesen
mindezek megvalósítása érdekében.
Ez a gondolatmenet alapvetôen az »igazságosság mint tisztességesség« igazságossági
elvei által »jól elrendezett társadalom« viszonylag „tiszta” körülményeire vonatkozik, mert
a rendszer alapértelmezett és torzításmentes mûködése elsôre ilyen körülmények között
gondolható jól át. Nyilvánvalóan, minél távolabb esik azonban az adott társadalom tényleges mûködése a »jól elrendezett társadalom« némileg idealizált, »realisztikusan utópisztikus« viszonyaitól, s minél igazságtalanabb és tisztességtelenebb az adott társadalom
tényleges mûködése, annál több torzítással érvényesülnek ezek a mechanizmusok (például
olyan jelenségek, mint a kontraszelekció, a társadalmi esélyek, lehetôségek jelentôs különbségei, a korrupció, vagy a járadékhajhászás (8.5.§) és a hasonlók miatt).
A fenti mechanizmusok révén kialakuló konkrét disztribúciók ebben a rendszerben
nem úgy alakulnak ki, hogy olyan »allokációs igazságossági elveket«, vagy »disztributív
igazságossági elveket« alkalmazunk, amelyek az egyének szintjén az »alapvetô capabilityk« valamilyen mérésén, és »interperszonális összehasonlításán« alapulnak. A tényleges gyakorlatban ugyanis – bármennyire is tetszetôsen hangzik elsôre –, lehetetlen
kivitelezni az ilyen »alapvetô capabilityk« elegendôen széles körének lényegében tudományos és »bizonyítékokon alapuló« módszerekkel történô mérését, és azt, hogy az
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»Ceteris paribus« (lat.) = »az egyéb tényezôk változatlanok« vagy »minden egyéb változót érintetlenül
hagyva«. Valamely jelenség, folyamat leírásában csak egy tényezô figyelembe vétele, a többi tényezô
változatlansága, változatlanul tartása mellett.
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»igazságosság elveinek« az érvényesítését és a szakpolitikákat erre alapozzuk.25 Ez a
gyakorlatban bizonyosan de facto kivitelezhetetlen, de az is nagy kérdés, hogy elméletileg kívánatosnak tekinthetô-e. Ha ilyen mérésekre, interperszonális összehasonlításokra
akarnánk alapozni egy igazságossági rendszert, akkor azzal nem a társadalom igazságosságát javítanánk, hanem minden valószínûség szerint egy óriási költségvetésû, sok
éves, minden kutatók álmát jelentô csodás publikációs lehetôségekkel járó kutatási projektet alapoznánk meg.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szerinti társadalmi mûködés teljesen másképp oldja meg azt a célt, amit a konkrét egyéni szükségletek és »capabilityk« mérésével, és interperszonális összehasonlításával lehetne elérni. Ebben az igazságossági rendszerben a »capabilityk« egyéni eltéréseinek, és következményeinek a
kezelése egy folyamatosan végbemenô társadalmi folyamatként, a »tiszta procedurális
háttérigazságosság« (»pure procedural background justice«) (9.6.§; 18.§) rendszerének
a folyamatos mûködésén keresztül történik: a különbözô pozíciók és tisztségek betöltéséhez szükséges kvalifikációk, képzettségek »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek«
mellett történô megszerzésének a biztosítása maga is »disztributív igazságossági« szerepet
tölt be. Emellett természetesen az egyes polgárok képességeinek, és »alapvetô capabilityjeinek« az eltérései semmiféle módon nem befolyásolják az egyes polgárok egyenlôségét és »alapvetô szabadságjogainak és jogainak« a tisztességes értékét, valamint »tisztességesen egyenlô esélyeik és lehetôségeik« biztosítását. Ez például lényegében kizárja
a különféle érdem és érdemesség alapú megközelítéseket is, de a közvetlen »allokációs
igazságossági« alapú megközelítéseket is. Sem az érdemei alapján, sem a rászorultság
mint „érdem” alapján nem lehet senkinek sem több szabadságjoga, joga vagy lehetôsége.
Ez nem ellentétes azzal, hogy a kedvezôtlen társadalmi helyzete alapján ne lehetne
valakinek nagyobb követelése az »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« vonatkozóan,
pontosan annak érdekében, hogy szabadságjogai, jogai, és társadalmi esélyei és lehe-
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Valószínûleg a Sen és a Rawls közötti vita egyik mélyen fekvô oka ebben rejlik. Rawls, bármennyire
is a »politikai filozófia« meglehetôsen magas absztrakciós szintû nyelvén fogalmaz, gyakorlati politikai
célokat követ; s folyamatosan szem elôtt tartja a gyakorlati megvalósíthatóság és fenntarthatóság kérdéseit
is. Sen megközelítése sokkal elméletibb, idônként „tudományosabb”, és sokszor nem egyszerû az elméleti fejtegetésekbôl a gyakorlati politikai konzekvenciák levonása. Például világos, hogy csodás lenne,
ha minden egyes polgár összes létezô szükségletét, capabilityjét meg tudnánk mérni, s egymással össze
tudnánk hasonlítani, majd mindenki személyre szabottan differenciált támogatásban részesülhetne. Ez
azonban még erôs politikai akarat esetén se lenne kivitelezhetô. (Nem véletlen az sem, hogy Martha
C. Nussbaum számos munkája a »capabilities approach« gyakorlati politikai célú „lefordítására”, és
az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepcióval« való összhangba hozására irányul.) Rawls ezzel a gondolattal valójában nagyon erôsen kiáll amellett, hogy az egyéni szükségletek, »alapvetô capabilityk« egyéni szintû mérése bármennyire is fontos, mégsem tehetjük függôvé
egy társadalom igazságosságának, tehát tisztességességének a politikai kialakítását attól, hogy mikorra
sikerül megoldani az ezzel kapcsolatos megoldhatatlan gyakorlati, metodikai és elvi problémákat. Az
igazságos, mint tisztességes társadalom ügye nem eshet túszul a »tudományos« és „bizonyítékokon alapuló” méréstechnikai dolgoknak és problémáknak (az »analízis-paralízis« problémakört itt nem is kifejtve). Az itt ismertetett megoldás e probléma áthidalásának a módját mutatja be.
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tôségei megôrizzék »valós és tisztességes értéküket«. Az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciójának« az alapvetô állítása az, hogy egy »jól elrendezett társadalomban« az ilyen »tiszta procedurális háttérigazságosságot« (»pure procedural background
justice«) (9.6.§; 18.§) megvalósító társadalmi folyamatok az egyéni »capabilityk« tudományos jellegû méréseken alapuló »interperszonális összehasonlítása, valamint az ilyen
eljárásokra alapozott szakpolitikák nélkül is képesek ugyanazokat az igazságossági célokat elérni, s így ez a folyamatosan zajló társadalmi folyamat nem vezet társadalmi
igazságtalansághoz.

16.8.§ Az egészségi szükségletek különbségei
– szükségletek normál tartományon belüli eltérése 2.

A

POLGÁROK ELTÉRÔ EGÉSZSÉGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉG-

jelentik a »szükségletek normál tartományon belüli eltérésének« második
esetét. Az ilyen esetek jellemzôje, hogy a polgárok »teljes körû normál funkcionálóképessége« életük folyamán bármikor leeshet egy olyan küszöbérték alá, amely szint alatt
egy hosszabb-rövidebb ideig tartó átmeneti idôszakban nem képesek teljes körû módon
részt venni a társadalmi együttmûködésben.
Az igazságosság politikai koncepciója kialakításának elsô fázisában a fókuszpontban
a »szabad és egyenlô polgárok társadalmi együttmûködésének« az »igazságos, mint tisztességes feltételrendszerének« a meghatározása volt. Egy bizonyos szintig ez úgy vizsgálható a legjobban, ha számos, a „normál alapértelmezett helyzettôl” eltérô esettôl,
így például a megbetegedések, betegségek és a balesetek problémakörétôl is elvonatkoztatunk. Valóban, praktikus kezdetben a legalapvetôbb kérdések könnyebb és átláthatóbb tisztázása érdekében úgy tenni, mintha mindig, mindenki egészséges lenne és
a feladat „csak” az egészséges polgárok közötti igazságos, tehát tisztességes társadalmi
együttmûködés feltételrendszerének a kialakítása lenne.
Ha azonban az alapvetô sarokpontok ezen absztrakciós helyzetben tisztázódnak,
nyomban szembesülni kell azzal a ténnyel, hogy noha általában mindig, mindenki
egészségesnek tekinthetô, mégis bárki, bármikor kerülhet élete során olyan állapotba
egy-egy megbetegedés, vagy egy-egy súlyosabb baleset miatt, amikor átmenetileg
megszûnik a »teljes körû normál funkcionálóképessége«. Ráadásul ma már az is igazolt
tény, hogy egyes genetikailag determinált betegségeket leszámítva mind a megbetegedések közvetlen okaiként számon tartott életmód, életvitel, és magatartásbéli problémák,
mind maguk a megbetegedések mögöttes okait – mintegy az »okok okaiként« – az
»egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk« (»social determinants of
health«) jelentik. Ezek társadalmon belüli megoszlása szoros összefüggésben van a társadalom egészének és a társadalmon belüli különbözô szervezôdéseknek a tisztességes
és igazságos, illetve tisztességtelen és igazságtalan mûködésével (MARMOT, 2015),
valamint a társadalmon belüli pozíciók, jövedelmek és vagyonok megoszlásának az
egyenlôtlenségeivel. (WILKINSON és mtsai, 2009.) Ez azt jelenti, hogy az »egészségi
állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk« társadalmon belüli megoszlása is a
társadalmi együttmûködés során, és annak aktuális feltételrendszere alapján alakul ki,
LETEI
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s így maguk a megbetegedések, és az egészségkárosodások is a »társadalmi együttmûködés« során, annak részeként keletkeznek és szorosan összefüggenek társadalmi, jövedelmi, vagyoni egyenlôtlenségekkel (WILKINSON és mtsai, 2009), és ezzel összefüggésben a politika, a kormányzat, és a társadalom igazságos, tehát tisztességes, vagy
épp ellenkezôleg igazságtalan, tehát tisztességtelen mûködésével. (SCHRECKER és
mtsai, 2015; DORLING, 2015; BASU és mtsai, 2013.) Ebbôl eredôen, az alapvetô
igazságossági elvek tisztázását követôen a »társadalmi igazságossági« problémakört és
az igazságossági elveket ki kell terjeszteni:
(i) az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk« igazságos megoszlásának kérdésére, a hagyományos egészségfejlesztési, egészségmegôrzési, egészségnevelési, betegségmegelôzési feladatok mellett, s azokon túlmenôen (DANIELS, 2008);
(ii) a megbetegedések és balesetek ellátásával kapcsolatos »társadalmi szintû morális
kötelezettségekre«;
(iii) a megbetegedések és balesetek anyagi, és egyéb konzekvenciáinak »egzisztenciális
katasztrófahelyzetet« okozó kérdéseire (DANIELS, 2008; BARR, 2001, 2012);
(iv) az elôzô ponttal összefüggésben a »szociális biztonságot«, és az »egyén önbecsülésének, méltóságának és szégyenmentes életének társadalmi alapfeltételeit« érintô
kérdésekre (RAWLS, 1999c; DANIELS, 2008; NUSSBAUM, 2011);
(v) az egyén »teljes körû normál funkcionálóképességének helyreállításával« kapcsolatos
kérdésekre, ideértve a klasszikus egészségügyi ellátási és rehabilitációs feladatokat
is, amelyeken azonban ez a pont messze túlmutat. (DANIELS, 1985, 2008.)
Kevesen értik meg és érzik át, hogy mi is a jelentôsége a »társadalmi biztosítási intézményrendszereknek« általában, és az ezen egységes intézményrendszer egyik elemének
a »társadalmi egészségbiztosítási és balesetbiztosítási« intézményrendszernek különösen.
Lényegében a tulajdonképpeni orvosi és egészségügyi ellátás finanszírozásának a megszervezésén kívül, ezen »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû« társadalmi biztosítási típusú háttérintézmények feladata minden a fentiekben felsorolt kérdés és probléma kezelése a »közcélú társadalmi kockázatkezelés« részeként. Ezért rendkívül
veszélyes ezen rendszereket ötletszerûen „rángatni”, alakítgatni, reformálgatni. A »társadalmi biztosítási intézményrendszerek« alapvetô feladata
(a) AZ »ÖNBECSÜLÉS, AZ EMBERI MÉLTÓSÁG, A SZÉGYENMENTES ÉLET, TÁRSADALMI ALAPJAINAK A BIZTOSÍTÁSA« ÉS MEGÔRZÉSE minden egyes polgár
esetében.
(b) KÖZCÉLÚ TÁRSADALMI KOCKÁZATKEZELÉS – ideértve egy-egy súlyosabb
megbetegedés, baleset, vagy sérülés – egyéni és családi szinten kezelhetetlen, de
egy alkalmasan mûködô »közcélú társadalmi kockázatkezelési intézményrendszer«,
és ennek részeként »társadalmi kockázatközösség« létrehozása révén kezelhetô –
»egzisztenciális és egyéb katasztrófahelyzetet« okozó hatásának a kivédését, kezelését, enyhítését a társadalom minden egyes tagja, illetve polgára esetében;
(c) »MINDEN EGYES POLGÁR« »TELJES KÖRÛ NORMÁL FUNKCIONÁLÓKÉPESSÉGÉNEK« A MEGÔRZÉSE, FENNTARTÁSA ÉS HELYREÁLLÍTÁSA; ideértve az
»egészségfejlesztést« (»health promotion«), a »betegségmegelôzést« (»prevention«),
a gyógyítást (»curation«) és a funkcionálóképesség helyreállítására irányuló rehabilitációt (»rehabilitation«), és a közfinanszírozott gyógyító-megelôzô ellátások, s
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az egészségügyi ellátórendszer megszervezését, mûködésének irányítását, és közfinanszírozásának a megszervezését és biztosítását (mint a legnyilvánvalóbb, legismertebb és legszûkebb alapfeladatot);
(d) ÖSSZESSÉGÉBEN: AZ EMBEREK VÉDELME, AZ EMBERI ÉLET VÉDELME ÉS
A »MEGELÔZÔ EMBERVÉDELEM«;26
Aki ezt az intézményrendszert és ennek mûködésbiztonságát, stabilitását veszélyezteti,
az a társadalom »minden egyes polgárának« a személyes biztonságával, egészségével
és életével játszik – hazárdjátékot.
Az elôzô okok alapján az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját«
az alapvetô igazságossági elvek azonosítását követôen kiterjeszthetô, és ki is kell terjeszteni
a betegségek és balesetek, és azok megelôzésével, ellátásával kapcsolatos eltérô egészségi,
és egészségi ellátási szükségletek kérdéskörére (RAWLS, 2001, 172–173. o.),27 valamint
az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk« igazságos és tisztességes
megoszlásának a kérdéskörére is. (DANIELS, 2008, 2010.) Ez a kiterjesztés az „alapértelmezett normál helyzetre” vonatkozó elôfeltevés bizonyos fokú módosításával érhetô
el. Eszerint a
(i) a »társadalom a szabad és egyenlô polgárok együttmûködésének a tisztességes rendszere«,
(ii) amelyben a szabad és egyenlô polgárok »egész életútjukon át« »teljes körû normál
funkcionálóképességgel« vesznek részt,
(iii) de a »társadalmi együttmûködésben« való részvételük kapcsán, idôrôl idôre, átmenetileg elveszíthetik »teljes körû normál funkcionálóképességüket« egy-egy baleset, vagy megbetegedés miatt;
(iv) az egészség ügye és az egészségügyi ellátás ügye és a társadalmi egészségbiztosítás
ügye elsôdlegesen a »szabad és egyenlô polgárok« »teljes körû normál funkcionálóképességének a megôrzése és helyreállítása« kapcsán válik elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdéssé (DANIELS, 2008, 2010), és ez alapján tartozik az
»elsôdleges prioritású társadalmi javak« közé (a többi társadalmi biztosítással együtt).
Meg kell jegyezzük, hogy a többi »társadalmi biztonságot garantáló társadalmi biztosítási ág« (baleset, rokkantság, munkanélküliség és nyugdíj) hasonló gondolatmenet
26

A »megelôzô embervédelem« kifejezés dr. Pfisterer Lajos (1887–1939) – a korabeli Országos
Társadalombiztosítási Intézet [OTI] vezérigazgató helyettesének – a társadalombiztosítás új stratégiájáról szóló, a Megelôzô embervédelem a társadalombiztosításban címû 1932-ben megjelent
mûvébôl származik.
27
Rawls maga nem dolgozta ki ennek részleteit, azonban rendkívül az élete utolsó éveiben az igazságosságelméletének letisztázása céljából készített Justice as Fairness: A Restatement címû könyvében ezt, a
– többi írásában is implicit módon jelenlévô, de nem kellôképp tisztázott – kérdést határozottan tisztázta. (RAWLS, 2001, 172–173. o.) Rawls igazságosság elméletének az egészség és az egészségügy
ügyére való kiterjesztését, kollégája Norman Daniels a Harvard Egyetem etika és morálfilozófiai professzora végezte el Just Health Care (DANIELS, 1985), és több mint tíz évvel késôbb megjelent Just
Health: Meeting Health Needs Fairly (DANIELS, 2008) címû mûveiben. Ez utóbbi a korábbi könyv
kiegészítése az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôkre« vonatkozó tények alapján,
melyek világossá tették, hogy az egészség ügyeit önmagában csak az egészségügyi ellátórendszeren belül,
és szakpolitikai szintre leszûkítve nem lehet megoldani).
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alapján válik »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû« üggyé és tartozik az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézmények« közé.
(i) A »TÁRSADALMI BALESET BIZTOSÍTÁS« a »társadalmi egészségbiztosítással«
teljesen azonos logika alapján tartozik az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«
biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« közé.
(DANIELS, 2008.)
(ii) A »TÁRSADALMI MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS«, és ehhez kapcsolódóan
az »értelmes elfoglaltságot, és tisztességes jövedelmet és egzisztenciális biztonságot
nyújtó közmunka programok« annyiban hasonló logikát követnek, hogy itt is a
»társadalmi együttmûködésben teljes körû normál funkcionálóképességgel való részvétel« olyan átmeneti megszûnésérôl van szó, amely bárkivel bármikor elôfordulhat,
különösen szisztémás sokkhatás (pl. gazdasági válság, tömeges munkanélküliség)
esetén és itt is a »teljes körû normál funkcionálóképességre való képesség megôrzése«, az »egyéni és családi katasztrófa helyzetek kivédése«, és az »önbecsülés, méltóság és szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeinek a biztosítása« az elsôdleges
morális cél és »társadalmi morális kötelezettség«. Itt az ok az, ami más: nem betegség, baleset miatt, hanem például szisztémás sokkhatás, például gazdasági válság és tömeges munkanélküliség miatt szûnik meg a »társadalmi együttmûködésben
való teljes körû normál funkcionálóképességgel való részvétel« és annak lehetôsége.
(iii) A »TÁRSADALMI ROKKANTSÁGI BIZTOSÍTÁS« »teljes körû normál funkcionálóképesség« nyugdíjkorhatár elôtti, tartós, de átmeneti vagy végleges elvesztésének az esetére
biztosítja az »önbecsülés, méltóság és szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeit« mindazok számára, akik a »társadalmi együttmûködésben« való részvételük során tartósan,
vagy véglegesen elvesztették »teljes körû normál funkcionálóképességüket«.
(iv) A »TÁRSADALMI NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS« ehhez hasonló gondolatmenet alapján
kell, hogy biztosítsa az »önbecsülés, méltóság és szégyenmentes élet társadalmi
alapfeltételeit« mindazok számára, akik a »társadalmi együttmûködésben« »egész
életükön át« »teljeskörûen részt vettek«, de idôs koruk miatt erre már nem képesek,
mert életkorukkal összefüggô okok miatt már nincs meg a »teljes körû normál funkcionálóképességük«.
Vegyük észre azt is, hogy (a) a munkanélküliség (b) az értelmes és tisztességes jövedelmet,
egzisztenciális biztonságot jelentô munka lehetôsége, vagy annak hiánya (c) általában
az egzisztenciális és szociális biztonság, vagy annak hiánya (d) az önbecsülés, a méltóság
és a szégyenmentes élet, vagy ennek hiánya (e) és a mindezeket jelentôs mértékben meghatározó képzettség, végzettség mint az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi
tényezôk« egymással is számos összefüggésben és kölcsönhatásban vannak (WHO|
Commission on Social Determinants of Health, 2008; MARMOT, 2015a); s ugyanakkor nagymértékû átfedést mutatnak az »elsôdleges prioritású társadalmi javakkal«, illetôleg
az e javak meghatározásának az alapját jelentô alapvetô emberi szükségletekkel.

E

Z AZÉRT RENDKÍVÜL FONTOS, MERT ily módon a deskriptív, leíró jellegû népegészségügyi statisztikai adatok, és egészségi állapotmutatók és a preskriptív, elôíró
jellegû »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« vonatkozó normatív társadalmi igaz-
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ságossági koncepció között közvetlen kapcsolat, sôt a dolgok lényegét tekintve teljes átfedés jött létre; ami azt is jelenti, hogy a deskriptív, leíró népegészségügyi adatok és állapotmutatók a politika által meghatározott társadalmi mûködés igazságosságának,
tehát tisztességességének a morális és normatív állapotmutatói is egyben; amely ebbôl
eredôen közvetlenül érinti a politika morális legitimációját (13.3.§; 19.2.§). Ebben
az értelemben a »társadalmi biztonságot garantáló társadalombiztosítási ágankénti intézményrendszerek« (és az oktatás) valójában maguk azok az »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézmények«, amelyek az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (»primary social goods«) minden egyes polgár számára történô biztosításán keresztül, valójában az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk« (»social determinants of health«) tisztességes és igazságos megoszlását biztosítják;
merthogy ez létezésük alapvetô indoka és célja.
Számos ok mellett ez is az egyik legalapvetôbb oka annak, hogy ebben az írásban
mindvégig folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy – függetlenül attól, hogy ezen intézményrendszerek hány és hány, a technikai szinteket és részleteket tekintve egymástól elkülönült szakterületet, szakpolitikát, ágazatot és hasonlókat jelentenek – itt valójában egyetlen,
egységes, egymással összehangolt alrendszerekkel, és egyenszilárdságú módon mûködô
az emberi életút egészére minden egyes polgár számára a társadalmi biztonságot garantáló társadalom biztosítási intézményrendszerrôl van szó, amely (a) az összes, a
társadalmi együttmûködés során keletkezô (b) egyéni szinten elôre nem bejósolható
(c) egyéni és családi szinten nem kezelhetô (d) viszont egyéni és családi egzisztenciális
katasztrófahelyzetet okozó (e) az emberi életút során bármikor, bárkivel elôfordulható
helyzettel kapcsolatosan (f) minden egyes polgár számára megfelelô védelmet és biztonságot nyújt.
Ez az alapvetô oka annak, hogy ezek az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû emberi szükségleteket« kielégítô »elsôdleges prioritású társadalmi javak« a társadalom minden egyes
tagja számára történô biztosításán keresztül elválaszthatatlanul kötôdnek az »igazságosság
elveihez« és a »lényegi alkotmányos kérdésekhez«, s mint ilyen alapvetô stabilitási követelmény ezeknek a pártpolitikai szint fölé, azaz alkotmányos szintre emelése és alkotmányos
szintû védelmének biztosítása, annak érdekében, hogy (a) egyrészt mentesítve legyenek
a mindennapos pártpolitikai szintû csatározások kiszámíthatatlan és morálisan is, és szakmailag is kétes kimenetû végkimeneteitôl (b) másrészt pedig azért, hogy egyszer, s mindenkorra kikerüljenek »szociális kalkulus« (például GDP-mutatók) túl rövid idôtávokon
belül változó eredményeinek a hatálya és következményei alól.
Vegyük észre azt is, hogy miután az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« az »elsôdleges prioritású társadalmi javai« ilyen módon, és ilyen társadalmi
biztosítási intézményrendszereken keresztül is kezelik az egyes polgárok »normál tartományon belüli« alapvetô »társadalmi igazságossági jelentôségû emberi szükségleteinek«
a különbözô eshetôségek, balszerencsék és életesemények miatti eltéréseit, valójában
pontosan ugyanaz valósul, meg amit a »capability megközelítés« az egyéni »capabilityk«
mérésével és »interperszonális összehasonlításán« alapuló módon szeretne megvalósítani. Valójában itt mindvégig az »alapvetô capabilityk« nem kívánatos eltéréseinek a
folyamatos kezelésérôl, kiegyenlítésérôl is szó van, ha ezzel a terminológiával akarjuk
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kifejezni a mondanivaló lényegét. A két megközelítés között inkább csak a szóhasználatbeli és terminológiai különbségek vannak, legalábbis ami a végsô célokat és a dolgok lényegét illeti.

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG POLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK«
E KITERJESZTÉSÉVEL az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexének« bi-

zonyos flexibilitását használjuk ki, amely lehetôvé teszi, hogy az egyes polgárok »eltérô
egészségi és egészségügyi ellátási szükségleteinek az eltérô kezelését, és az azonos
szükségletûek azonos kezelését«. Melyek is az »elsôdleges prioritású társadalmi javaknak« azok a jellemzôi, amelyek a flexibilitásukat biztosítják?28
1.

ELSÔKÉNT: EZEK AZ »ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK« SZÁNDÉKOSAN NINCSENEK TELJES RÉSZLETESSÉGGEL KIFEJTVE, specifikálva és konkretizálva. Az »eredeti kiindulási állapot« körülményei ezt eleve nem is teszik lehetôvé.
Ezért is hívtuk fel a figyelmet e javak ismertetésekor, hogy tulajdonképpen típusokat,
csoportokat sorol fel az általunk ismertetett lista. Az »eredeti kiindulási állapotban« az
»igazságosság elveinek« meghatározásakor elegendô, ha körvonalazzuk az »alapvetô
szabadságjogokat, jogokat« és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« többi típusának
általános megfogalmazását és tartalmát, valamint ezek egymással való összefüggéseit
és – ahol az releváns – a köztük lévô prioritási rend lényegét és alapvetô indokait. Ez
azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója« ebben a némiképp elnagyolt verziójában valósul meg.
Emlékeztetôül idézzük fel, hogy az »igazságosság elveinek« bevezetése, érvényesítése
négy egymásra épülô és egymást megfelelô sorrendben követô szakaszban történik (9.4.§;
14.6§). Az »alapvetô szabadságjogok és jogok«, a »tisztességesen egyenlô esélyek«, az
»eltérési elv« és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« további részletezése az
(a) »eredeti kiindulási állapotot« (»original position«) (11.§) követô további szakaszokban,
(b) az »alkotmányozó és felhatalmazó szakaszban« (»constitutional stage«) (14.11.§),
majd
(c) a »törvényhozási, jogalkotási szakaszban« (»legislative stage«) (14.11.§), majd
(d) a »jogalkalmazási, végrehajtási és ítélkezési szakaszban« (»judiciary stage«) történik (9.4.§; 14.11.§).
Ezek az egymásra épülô szakaszok eltérô nézôpontokat és eltérô informáltsági szinteket
is jelentenek. Minél elôrébb haladunk e szakaszokban (az »eredeti kiindulási állapot«
»tudatlanság fátylával« jellemezhetô szakaszát követôen) annál több, specifikus konkrét
információval rendelkezünk az adott társadalomra, annak tényleges társadalmi, poli28

Mint már ismertettük Amartya Sen kritikai észrevételeinek egyik fô pontja az, hogy az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« túlzottan inflexibilisek ahhoz, hogy alkalmasan tudják kezelni az egyéni
szükségletek, illetôleg »capabilityk« eltéréseit. Ebbôl a szempontból külön figyelemre méltó, hogy
az e kritikára adott válaszban az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« flexibilitását nevezi meg
Rawls, mint azt a jellemzôt, amely lehetôvé teszi az egyes polgárok eltérô egészségi szükségleteinek
adekvát kezelését.
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tikai, gazdasági viszonyaira, a tényleges politikai, gazdasági és egyéb érdekviszonyokra
és saját helyzetünkre vonatkozóan is.
Ennek megfelelôen az »eredeti kiindulási állapotban« még csak a lényegi pontokat
és összefüggéseket, valamint prioritásokat körvonalazó »igazságossági elvek«, és »elsôdleges prioritású társadalmi javak« a késôbbi, rákövetkezô szakaszokban egyre részletesebben és specifikusabban, s egyre alacsonyabb absztrakciós szinten, egyre konkrétabb
fogalmazhatók meg és fejthetôk ki – a tényleges társadalmi és politikai körülmények figyelembe vételével. Az »eredeti kiindulási állapot« körülményeinek megfelelô szinten
körvonalazott »alapvetô szabadságjogok és jogok«, de az összes többi »igazságossági elv«
is és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« esetében is a fô hangsúly azon van, hogy
a késôbbi szakaszokban, ezen általános megfogalmazások részletezésekor és konkretizáló
kifejtésekor világos legyen, hogy mi is ezen »alapvetô szabadságjogok és jogok«, egyéb
»igazságossági elvek«, és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« központi értelmezési
és alkalmazási tartománya.
Másrészt az »eredeti állapot« körülményei között és a »tudatlanság fátyla« (»the veil
of ignorance«) (11.§) mögött kényszerülünk rá arra, hogy azt a nézôpontot vegyük fel,
amely egyáltalán alkalmas arra, hogy (a) az emberi életút összes életszakaszára, élethelyzetére, kockázatára és elôre nem kalkulálható véletlen eshetôségére (10.§), és az
ezekbôl levezethetô alapvetô, »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû emberi
szükségletekre« vonatkozóan gondolkodjunk az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézményekrôl«, illetôleg az ezen intézmények által a társadalom minden egyes tagja számára biztosítandó »elsôdleges prioritású társadalmi javakról« (b) s
ne csak a saját magunk és ismerôseink éppen aktuális élethelyzeteinek megfelelô, mozaikos és keresztmetszeti képeket „nézegessük” (c) s ne ez alapján viszonyuljunk a társadalom minden egyes tagjára vonatkozó elsôdleges fontosságú társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi kérdésekhez.
Hogy kell ezt érteni? Például (a) jó minôségû, hozzáférhetô egészségügyi ellátásra
és ezt nyújtó egészségügyi ellátó intézményekre nem azért van szükség, mert nekünk
éppen szükségünk van rá, s nem azért nincs szükség, mert nekünk éppen nincs rá szükségünk (b) mint ahogyan egy jó minôségû, hozzáférhetô és valós társadalmi esélyeket
teremtô tehetséggondozási, oktatási és felsôoktatási rendszerre sem azért van szükség,
mert épp iskolás, vagy egyetemista korú a gyermekünk, s nem azért nincs ilyen tehetséggondozásra, oktatásra, felsôoktatásra szükség, mert már épp nem iskolás, vagy egyetemista korú a gyermekünk (c) mint ahogyan tisztes megélhetést biztosító idôskori nyugdíjra sem azért van szükség, mert nyugdíjasok vagyunk, s nem azért nincs szükség, mert
történetesen sem mi, sem ismerôseink nem nyugdíjasok. Ezekre és a hasonló »elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményekre«, és az általuk, minden egyes
polgár számára biztosított »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« azért van szükség,
mert olyan »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû emberi alapszükségleteket«
elégítenek ki, amelyekre kivétel nélkül minden egyes embernek az élete folyamán –
annak valamely szakaszában, vagy valamely véletlen eshetôsége kapcsán – valamikor
szüksége van, illetve szüksége lehet. Ezen háttérintézmények és az általuk biztosított »elsôdleges prioritású társadalmi javak« kérdésérôl és ügyérôl csak egy – a bölcsôtôl a sírig
tartó teljes emberi életút összes lehetséges eshetôségét, élethelyzetét számba vevô – hosszmetszeti nézôpontból lehet értelmesen és tisztességesen gondolkodni.
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Az »eredeti kiindulási állapot« nézôpontja az a hosszmetszeti nézôpont, amelyben
a »tudatlanság fátyla« miatti önmagunkra vonatkozó információhiány és kényszerû pártatlanság miatt az emberi élet összes véletlen eshetôségével és élethelyzetével kell számoljunk. Ez a hosszmetszeti nézôpont nem a mindennapi életben fontos, hanem olyankor, amikor tisztességesen, értelmesen és felelôsen akarunk részt venni egy, a társadalmi
igazságosság, tehát tisztességesség elveinek és koncepciójának a kialakítására irányuló,
és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«, és az e javakat biztosító »elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeket« meghatározó közcélú vitában,
illetôleg politikai folyamatban (19.§).
A jó hír az, hogy az »eredeti kiindulási állapot«, és a »tudatlanság fátyla« által meghatározott körülmények nem egy egyszer, valaha volt, egyszeri historikus szituációt jelentenek (11.§), hanem egy »nonhistorikus ideális társadalmi folyamat szemléletet és
nézôpontot«29 (11.3.§), amely egy bárki által bármikor egyénileg is és kiscsoportban is
elvégezhetô gondolatkísérlet és elemzési, gondolkodási segédeszköz, amely abban tud segítséget nyújtani, hogy fel tudjuk venni azt a hosszmetszeti nézôpontot, amely egyáltalán
alkalmas arra, hogy a társadalmi igazságosság mint tisztességesség kérdésérôl ne a saját
magunk és ismerôseink éppen most aktuális érdekei, szempontjai és helyzete és keresztmetszeti nézôpontja, hanem a társadalom egésze, minden egyes tagja szempontjából
gondolkodjunk, az emberi életút egészére vonatkozóan, ha úgy tetszik a bölcsôtôl a sírig.
Ez az a pártatlan és hosszmetszeti nézôpont, amikor egyáltalán észre tudjuk venni azt,
hogy ezek – a technikai, szakmapolitikai részleteket tekintve rendkívül különbözô és
ezért látszólag egymástól függetlennek tûnô – »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézmények«, valójában egyetlen, egységes – a bölcsôtôl a sírig tartóan
az emberi élet összes alapvetô fontosságú, egyénileg nem megoldható, de társadalmilag
kezelhetô, élethelyzetére, eshetôségére és ebbôl eredô emberi szükségletére megfelelô
megoldást nyújtó – »társadalmi esélyteremtési«, »közcélú társadalmi kockázatkezelési«,
»társadalmi biztosítási«, és »társadalmi biztonsági« »háttérigazságossági intézményrendszernek« – a különbözô élethelyzetek, eshetôségek, véletlenek, kockázatok és alapvetô
emberi szükségletek szerint specifikusan differenciált részei. Ha ez érthetô és világos,
akkor a késôbbi szakaszokban megfelelô „útmutatónk”, és elvi „iránymutatásunk” van
ezeknek az »igazságossági elveknek« a részletes kifejtéséhez és specifikálásához.
Ezen a ponton egy fontos megjegyzést kell tegyünk az írás egészére nézve is. Vegyük
észre, hogy ez az elvi fejtegetés egyszersmind afféle „útmutató” is, például mindazok gyakorlati alkalmazásához is, ami ebben az egész írásban is szerepel. Ezen a szinten ugyanis
se nem lehetséges, se nem kívánatos mindent a legapróbb, legspecifikusabb részletekig
kifejteni, s eszünk ágában sincs így tenni. Az alapvetô cél, hogy gyakorlati politikai igazságossági célokat követve megfelelô, de kellôen általános alapokat és „elvi iránymutatást”
adjon ez az írás (is) ahhoz, hogy a leírtak megfelelô módon alkalmazhatók legyenek
konkrét gyakorlati politikai és társadalmi helyzetekre. Ez a fajta gyakorlati politikai alkalmazás, az ilyen írásokban leírtak további konkretizáló jellegû kifejtését, részletezését
29

Emlékeztetôül: míg Rawls »hipotetikus nonhistorikus társadalmi szerzôdés elmélete« egy »nonhistorikus
ideális társadalmi folyamat szemléletet« jelent, addig a legtöbb ismert társadalmi szerzôdés elmélet egy
»historikus társadalmi szerzôdés elmélet«, amely egy »historikus ideális történelmi folyamat szemléletet«
képvisel (lásd 11.3–11.4.§§).
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igényli. Ebben az értelemben egy ilyen írás nézôpontja elsôdlegesen az »eredeti kiindulási
állapot«, illetôleg az erre rákövetkezô »alkotmányozó, felhatalmazó szakasz« (»constitutional stage«) (14.11.§) nézôpontjának feleltethetô meg. Ennél mélyebb, konkrétabb és
részletesebb szintre nem egy ilyen írásban, hanem például egy konkrét politikai programban lehet elmenni.30
2.
MÁSODSZOR: A »JÖVEDELEM ÉS VAGYON« EBBEN A KONTEXTUSBAN MESSZE
NEM EGYENLÔ A SZEMÉLYES JÖVEDELEMMEL ÉS A MAGÁNVAGYONNAL! Ennél
sokkal többrôl és másról van szó. Például számos olyan jövedelem és vagyonjellegû
dolog létezik, amely felett nem magánszemélyként rendelkezünk kontrollal vagy részleges kontrollal, hanem például, mint különbözô csoportok, egyesülések vagy szervezetek tagjai. Például egy vallási csoport tagjai kisebb-nagyobb kontrollal rendelkeznek
bizonyos egyházi javak felett. (Például használhatják gyülekezeti vagy a vallási csoporttal kapcsolatos egyéb célokra az egyház bizonyos létesítményeit.) Egy egyetemi
kar vagy tanszék tagjai bizonyos kontrollal rendelkeznek az egyetem vagyonának egyes
részei felett, például bizonyos létesítmények, eszközök használata tanulmányi, kutatási
ösztöndíjakkal kapcsolatos célokra.
Mint polgárok, mindannyian élvezzük a hasznát számos olyan dolognak, amit egy
»szabad emberhez méltó« igazságosan, tehát tisztességesen mûködô demokratikus rendszerben a társadalom nevében és megbízásából eljáró kormányzat végsô soron személyesen felhasználható javakként, közjavakként, vagy közszolgáltatásként az adófizetôk
pénzébôl biztosít számunkra, vagy amire jogosultak vagyunk. Ilyen például a »társadalmi egészségbiztosítás és az egészségügy«, a többi »társadalmi biztosítás« (baleset,
rokkantság, keresôképtelenség, munkanélküliség, nyugdíj), az óvodai, iskolai oktatás,
nevelés, a felsôoktatás, bizonyos lakhatást segítô programok, az alapvetô belsô és külsô
biztonság, a jogrend maga, a járványügyi és közegészségügyi biztonság, élelmiszerbiztonság, a közparkok, a közutak, a tömegközlekedés és általában a közlekedési, és egyéb
infrastruktúra, az igazságszolgáltatás, a közrend és a közbiztonság, a tiszta ivóvíz, szennyvízelvezetés és -tisztítás, és számos hasonló dolog. Ezek a »természetbeni juttatások«
30

Még egy fontos következménye van annak, hogy ez az írás alapvetôen az »eredeti kiindulási állapot«
és »a nép« (»We the People«) »alkotmányozó, felhatalmazó hatalmának« (»constituent power«) a szintjéhez tartozó »alkotmányozó, felhatalmazó szakasz« (»constitutional stage«) (14.11.§) nézôpontjánál
marad. Ez pedig az, hogy ezek a szakaszok és nézôpontok még társadalmi szintûek. Azaz itt még nincsenek pártérdekek, s nincsenek partikuláris részérdekek, és ezeknek megfelelô pártpolitikai oldalak.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« nincs „oldalisága”. A koncepció nem
értelmezhetô a – véleményünk szerint eleve hamis – „jobb oldal versus bal oldal” törésvonal mentén.
Ehelyett a »reciprocitás (viszonosság) elvét«, a »kölcsönösség elvét«, és a »társadalmi együttmûködés
tisztességes feltételei kialakításának a morális kötelezettségét«, mint olyat elfogadó »mérsékelt, méltánylandó és tisztességes nézetek«, versus az ezeket az alapvetô »morális követelményeket« is elutasító, és
ezért »szélsôséges, méltányolhatatlan és tisztességtelen nézetek« között húzódhat törésvonal. Ez a kijelentés nem az összes itt található véleményre, nézetre és részletre vonatkozik, hanem az »igazságossági
elvekre«, és a fô irányokra, hiszen a részleteket illetôen itt is érvényesül az »ítéletalkotás és véleményalkotás korlátozottsága« (»burdens of judgements«) (12.5.§), és ennek következményeként tág teret
kap a »méltánylandó véleménykülönbség ténye« (»the fact of reasonable disagreement«) (12.6.§).
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(szükség esetén) mind az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexéhez« sorolhatók,
és mind kiegészítik a szûkebb értelemben vett »jövedelmet és vagyont«; ugyanis, ha nem
lennének, akkor a saját jövedelmünk, illetve vagyonunk terhére kellene valahogyan megoldani azokat a funkciókat, amelyek hiányukban megoldatlanul maradnak (például tömegközlekedés hiányában saját gépjármûvel kellene eljutni oda, ahova busszal, villamossal vagy vonattal is eljuthatnánk; vagy szemétszállítás hiányában saját erôforrásokból
kellene megoldani a szemét elszállítását, vagy kezelését, vagy megfelelô iskola hiányában
nekünk magunknak kellene megoldani gyermekünk oktatását stb.).
Gondoljunk bele abba is, hogy az ilyen »természetbeni juttatások« (»in-kind benefits«),
vagy a »közjavak« (»public goods«), vagy a különbözô »közszolgáltatások« (»public services«) létezése vagy hiánya, minôsége, hozzáférhetôsége, elérhetôsége, alkalmassága, elfogadhatósága mind-mind rendkívüli mértékben kihatnak az általános »jólétünkre«, »életminôségünkre«, és tulajdonképpeni »jövedelmi, vagyoni helyzetünkre«. Az ilyen »természetbeni
juttatások«, »közjavak«, »közszolgáltatások« jelentôségét általában nem akkor érezzük, amikor ezek természetszerûen jó minôségben rendelkezésünkre állnak, hanem amikor ilyenek
nincsenek.
Képzeljünk el két, azonos személyes jövedelemmel és vagyonnal rendelkezô embert, aki
két különbözô országban él. Az egyik egy olyan ország polgára, ahol nincs jó minôségû,
elérhetô, igénybe vehetô óvoda, iskola, egyetem, kórházi és egyéb egészségügyi ellátás; nincs
megfelelô közbiztonság, a közutak, és a közlekedési infrastruktúra lerobbant; mind a városokon belüli, mind a távolsági tömegközlekedés csapnivalóan rossz, kiszámíthatatlan, a járatok eleve ritkák, napi egy-két járat közlekedik minden vonalon, lényegében olyan mintha
nem lenne. Emellett a szemétszállítás és a zöldhulladékok elszállítása sem mûködik.
A másik ember, ugyanakkora jövedelemmel és vagyonnal rendelkezik, egy olyan másik országban, ahol az általános költségszint nagyjából azonos, leszámítva azt, hogy szemben az
elôzô országgal, itt minden közszolgáltatás kiváló minôségben, flottul mûködik és rendelkezésre áll. Evidens, hogy ugyanolyan árszínvonal és ugyanolyan személyes jövedelmi és
vagyoni helyzet esetén is az elsô ország polgára lényegesen rosszabbul él, mind anyagilag,
mind pedig általános jól létét és életminôségét tekintve pusztán csak a közszolgáltatások,
közjavak és természetbeni dolgok hiánya, vagy elfogadhatatlan minôségi színvonala, alkalmatlansága miatt. Miért? Azért, mert ô hiába rendelkezik pont ugyanakkora jövedelemmel
és vagyonnal, mint a másik ország polgára, és hiába azonos az általános fogyasztási javak
árszínvonala, mégis sokkal kevesebb »szabadon felhasználható jövedelemmel« (»disposable
income«) és vagyonnal rendelkezik, mert jövedelme (és esetenként vagyona) jelentôs részét
– „elôre beprogramozott”, kikerülhetetlen módon – olyan dolgok megvásárlására kell fordítsa,
ami a másik, tisztességesen mûködô ország polgára számára evidens módon rendelkezésre
áll. Emellett nem elhanyagolhatók az általános közbiztonság, az általános hangulat és hasonlók életminôséget és »jól létet« érintô hatásai sem.31
31

E példa kapcsán érdemes felidézni a 8.§ fejezetben a »leszivárgási elmélet«, és a »kínálati oldali
elméletek, ideológiák« (»trickle-down theory & supply side economics«), és az e teóriákkal összefüggô „bátor” »megszorító, kiadáscsökkentô programok« (»austerity programs«) kapcsán mondottakat, mert az ott elmondottak fényében válik érthetôvé, hogy e példának az a gyakorlati, közpolitikai, politikai jelentôsége, hogy amikor egy adott országban jelentôs adócsökkentési programot
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E képzeletbeli példa alapján azt akartuk érzékeltetni, hogy hogyan is kell értelmezni
azt a kijelentést, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« »jövedelem- és vagyon«csoportjához tartozó javak – azaz a »bármely felhasználási célú eszközök« (»all-purpose
means«) –, és a pénzbeli »személyes jövedelem és vagyon« között miért nem lehet egyenlôséget tenni, és hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javaknak« ez a típusa, miért
jelent sokkal több mindent, mint a pénzbeli személyes jövedelem és a vagyon. A példa
arra is felhívja a figyelmet, hogy az a kormány vagy hatalom, amelyik folyamatosan forrásokat von ki a közszolgáltatásokból, vagy hagyja azokat végletesen lepusztulni, valójában a saját polgárainak a zsebébôl szedi ki a pénzt áttételesen, saját polgárainak tömegeit szegényíti el, és saját polgárainak jól létét és életminôségét rombolja, és mint
ilyen semmiképpen sem nevezhetô tisztességesnek. Megjegyzendô, hogy a közszolgáltatások, illetve az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« mûködési forrásainak alkalmatlanul

harangoznak be és hajtanak végre, s ezzel párhuzamosan csendesen, ámde masszívan kivonják a
forrásokat a közszolgáltató rendszerekbôl, és az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« mûködtetésébôl, akkor lehet ugyan, hogy sokan tévesen örömmel nyugtázzák,
hogy valamennyivel több jövedelmük marad az adók és a járulékok elvonása után, csakhogy az
adócsökkentéssel – a leggazdagabb rétegeket leszámítva – mindenki rosszul jár, mert a polgároknak
az a túlnyomó része, aki nem kiemelkedôen magas jövedelmeket keres, vagy nem az extrém gazdagok közé tartozik, az adózás után megmaradó, kicsit magasabbá vált (de a lényeget tekintve alacsony) jövedelmébôl, e jövedelemnövekménynél sokkal több pénzt lesz kénytelen kiadni, számos
olyan kikerülhetetlen kiadásra, amelyek, mint kiadások eddig fel sem merültek; mert eddig – az
adócsökkentéssel elkerülhetetlenül együtt járó masszív forráskivonások elôtt – még alkalmas szinten
finanszírozott »elsôdleges társadalmi igazságossági háttérintézmények« alkalmasan mûködtek. Így
az átlagpolgárok és szegényebbek számára az adócsökkentés azt jelenti, hogy (a) az adózás utáni
jövedelmük kicsit emelkedik („több marad a borítékban”), miközben (b) az újonnan megjelent kiadási, költési kényszereik miatt a szabadon felhasználható, magukra fordítható jövedelmük (»disposable income«) pedig nagyot csökken (hiába maradt „több a borítékban”, mégis kevesebb marad
a zsebben), és végül az átlagpolgár kevesebbet tud magára és családjára költeni, mert újabban
olyan dolgokra kell kiadja a pénzét, amire eddig nem kellett. Ezért, mielôtt bárki, bármikor, bármilyen adócsökkentési programnak túlzottan örülne, soha nem árt végiggondolni, hogy a költségvetés
zártsága miatt a bevételkiesés, mindig kiadáscsökkentéssel párosul, s az adócsökkentés valójában
szükségképpen kiadáscsökkentéssel is kell járjon, ami az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézményekbôl« történô legalább azonos mértékû forráskivonást jelent; ami viszont
kikerülhetetlen módon olyan kiadásokra kényszerít mindenkit, ami addig korábban fel sem merült.
Rögzítsük, az alábbi egyszerû összefüggést: adócsökkentés = kiadáscsökkentés = megszorító programok = masszív jövedelem-átcsoportosítás a szegényektôl a gazdagok felé. Miért? Az ilyen adócsökkentésnek nevezett, kiadáscsökkentô, megszorító és „forráskivonó” programok (8.4.§) valójában a társadalom szegényebb rétegei felôl a gazdagok felé történô masszív jövedelem-átcsoportosítást
is jelentenek, mert az ellehetetlenülô közszolgáltatások miatt megjelenô kényszerû egyéni többletkiadások a gazdagokat kevésbé sújtják. Ôk ugyanis eleve kevésbé szorulnak rá ezekre, és eleve nem
is vették ezeket túlzott mértékben igénybe; ugyanakkor az adócsökkentés miatt, az eleve magasabb
jövedelmükbôl, eleve nagyobb jövedelem „marad a zsebükben”. (Például, aki eddig is autóval járt
be a munkahelyére, annak nem fog többletkiadást okozni az, ha az adócsökkentés következtében
bekövetkezô kiadáscsökkentések és forráskivonások miatt bizonyos buszjáratok kiesnek, vagy a tömegközlekedés díjait drasztikusan megemelik).
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alacsony szintre történô lecsökkentésével (és folyamatos „átszervezésekkel”) végrehajtott
destabilizálása és tönkretétele a gazdagokat is érinti; ôk is kénytelenek saját jövedelmükbôl, vagyonukból megvásárolni mindazt a magánóvodai, iskolai, egyetemi, egészségügyi
és egyéb szolgáltatást, amit egy tisztességesen és igazságosan mûködô társadalomban
jó minôségben a közszolgáltatások keretei között tudnának igénybe venni. A különbség
csak annyi, hogy a gazdagok anyagi teherviselô-képességének egy kisebb hányadát érinti
az, hogy kénytelenek megvásárolni számos a hiányzó közszolgáltatásokat pótló szolgáltatást. Ha e megszorító intézkedések és forráskivonások az elsôre tetszetôs „adócsökkentési program” jelszavával kerülnek bevezetésre – és valóban történik is adócsökkentés –,
akkor a végeredményt tekintve a gazdagok jobban járnak, mert a dolog lényegét és végeredményét tekintve ilyenkor illetôleg egy masszív jövedelem-átcsoportosítás történik az
alacsonyabb jövedelmû, és szegényebb rétegektôl a gazdagok felé (8.3.§).
E példával remélhetôen érthetôvé tettük, hogy miért nem keverendô össze az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« között említett »jövedelem és vagyon« a szûkebb
értelemben vett személyes pénzbeli jövedelemmel és személyes vagyonnal, és miért jelent minôségileg mást és lényegileg többet. Ezt azért is fontos érteni, mert az »elsôdleges
prioritású társadalmi javakra« vonatkozó számos kritika azon a tévedésen alapul,
mintha a »jövedelem és a vagyon« (és a »bármely célra felhasználható eszközök«) pusztán csak a pénzbeli »személyes jövedelemre és személyes vagyonra« utalnának. Mint
fentebb kifejtettük a »capability megközelítés« egyik felvetése pontosan az, hogy nem
elegendô az egyes polgárok számára csak az »erôforrásokat biztosítani« (jövedelem és
vagyon formájában), mert igen lényeges az erôforrások és a személy kapcsolata (képes-e
megfelelôen igénybe venni és felhasználni a saját jólléte érdekében az egyén a biztosított
erôforrásokat, jövedelme és vagyont).
Az elôbbi gondolatmenet alapján azonban láthatjuk, hogy az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak« és a »jövedelem és vagyon« esetében szó sincs arról, hogy egyszerûen
különbözô erôforrásokat biztosítanánk az emberek számára, nem törôdve azzal, hogy
mit tudnak kezdeni azokkal. Sôt, egyáltalán nem is olyan „erôforrásokat”, és nem is
olyan »jövedelmet és vagyont« jelent az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« ezen
csoportja, mint amit, ha jelentene, akkor jogos is lenne néhány ezzel kapcsolatosan megfogalmazott kritika.
3.
HARMADSZORRA: AZ »ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK INDEXE«
VALÓJÁBAN AZ E JAVAKRA VONATKOZÓ MEGSZOLGÁLT JOGOS ELVÁRÁSOK ÉS
VÁROMÁNYOK INDEXE«. Ezek a »JOGOS ELVÁRÁSOK ÉS VÁROMÁNYOK« (»legitimate expectations«) (18.6.§) az ember egész életútjára vonatkozóan fennállnak, és a
»társadalom alapvetô struktúráján« belüli társadalmi pozíciókhoz és a társadalmi
együttmûködésben való »teljes körû normál funkcionálóképességgel« történô részvételhez
kötôdnek, valamint az ember – bölcsôtôl a sírig tartó – teljes életútjának különbözô
szakaszaiban, vagy bizonyos véletlen eshetôségek és események (pl. baleset, megbetegedés, állás elvesztése, idôskor) kapcsán válnak relevánssá.
Egy nyugdíjas számára például a saját maga szempontjából irreleváns az óvodai
ellátás, míg egy fiatal pályakezdô sem igazán tud viszonyulni mondjuk a nyugdíjrendszerhez. Ugyanakkor minden ilyen intézmény rendkívül fontos a társadalmi igazsá-
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gosság, tehát tisztességesség szempontjából, mert keresztmetszeti képben nézve minden
idôszakban a társadalom jelentôs rétegei számára valamelyik rendkívül fontossá válik,
illetôleg longitudinálisan (hosszmetszetben) nézve minden egyes polgár életének más
és más idôszakában ezen rendszerek valamelyike alapvetô fontosságúvá válhat (6.2.§;
16.2.§). Ebbôl (is) eredôen az »igazságosság két elve« és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« kapcsán eleve abból indulunk ki, hogy az emberi életút különbözô idôszakaiban a »normál tartományon belül« is rendkívül különbözô élethelyzetek és ezekbôl eredô »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû szükségletek« jelentkeznek,
ami azt is jelenti, hogy a társadalom mûködésének minden egyes pillanatában egyénenként rendkívül eltérô alapvetô szükségleteket kell alkalmas és egymáshoz képest
„egyenszilárdságú módon” kielégíteni. Ez azt is jelenti, hogy az »igazságosság két elvének« az érvényesítésekor, illetve az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« megoszlásának a szabályozásában eleve érvényesülnie kell egy olyan nagyfokú flexibilitásnak,
amely lehetôvé teszi az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« egyéni szükségletekhez
való igazítását.
Ez általánosságban érvényes sok más mellett minden »társadalmi esélyteremtési intézmény« (pl. oktatás, tehetséggondozás), és minden, a »társadalmi biztonságot garantáló társadalmi biztosítási intézmény« esetén. Így érvényes kell legyen a »társadalmi
egészségbiztosítás« és az »egészségügyi ellátórendszer« mûködésének társadalmi igazságossági szabályozására is az, hogy az ellátásoknak az ember életútja során »relevánssá
váló egészségi szükségletekhez«, illetve a bármikor bekövetkezô megbetegedések, balesetek kor színvonalának megfelelô és azonos hozzáféréssel igénybe vehetô ellátásával
kapcsolatos ellátási szükségletekhez kell igazodniuk.
Fontos látni, hogy az objektív tény az, hogy súlyos megbetegedés, súlyos baleset bármikor, bárkit sújthat, és ennek financiális és számos egyéb, az egyéni és családi egzisztenciát veszélyeztetô következményeivel még a gazdagabb rétegek sem képesek egyedül
megbirkózni. Ez attól függetlenül így van, hogy akik fiatalabbak, és még éppen egészségesek, vagy a gazdagok, illetve mindazok, akik mélyen hisznek saját maguk sérthetetlenségében, szubjektív alapon tévesen azt hiszik, hogy velük ilyen soha nem fordulhat elô.
Az »eredeti kiindulási állapot« (11.§) pártatlan és hosszmetszeti nézôpontjából nézve,
azonban világosan látszik, hogy ez nem így van, még akkor sem, ha adott élethelyzetben,
és korlátozott számú keresztmetszeti képek mozaik darabkái alapján ez nem így látszik.
Ezért fontos az, hogy ezek a »társadalmi biztonságot garantáló társadalmi biztosítási rendszerek« stabilan mûködjenek, és afféle »háttérbiztonsági rendszerként« a „helyükön legyenek”, és szükség esetén (a) minden egyes érintett polgár »teljes körû normál funkcionálóképessége« érdekében (b) s a társadalom minden egyes tagjának »önbecsülése, emberi
méltósága, és szégyenmentes élete társadalmi alapfeltételeinek a biztosítása« részeként,
(i) »minden egyes polgár« számára
(ii) az érintett »egészségi állapotából eredô ellátási szükségleteinek megfelelôen«,
(iii) ámde »aktuális fizetôképességétôl függetlenül« az »ellátás igénybevételének pillanatában fizetésmentesen« (»free at the point of use«) (14.10.§; 16.1.§; 16.4.§)
(iv) az »azonos szükségletûek azonos szakmai tartalmú és azonos minôségû, és szakmai
tartalmú ellátásával« (»equal treatment of equal needs & unequal treatment of
unequal needs«)
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(v) garantálják a megbetegedésekkel és balesetekkel kapcsolatos, egészségi állapotból
eredô ellátási szükségletek szerint, az – azonos ellátási szükségletûek azonos hozzáférésével, elérésével igénybevételével megvalósuló – »szükségletalapú egészségügyi
ellátásokat«
(vi) garantálják a polgár és családja ezzel kapcsolatos »egzisztenciális biztonságának
megôrzését«, és a megbetegedések, balesetek, illetôleg szükségessé váló kezelések
következtében reálissá váló egzisztenciális veszélyeztetô helyzetek és fenyegetô egzisztenciális katasztrófák kivédését (lásd 10.5–10.6.§§: »medical debts«, »medical
bankruptcy«) (Medical Bankruptcy in the United States, 2007: Results of a National Study, 2009; HIMMELSTEIN és mtsai, 2002; WOOLHANDLER, 2013;
BARR, 2001),
Az (a) azonos szükségletûek azonos hozzáféréssel, és eléréssel igénybe vehetô (»equal
access to equal needs & unequal access to unequal needs«), azonos szakmai tartalmú és
a kor ellátási színvonalának megfelelô és alkalmas (»adequacy«), valamint az »egyén
számára elfogadható módszerekkel történô« ellátása (»acceptability«); és (b) az, »aktuális
fizetôképességtôl független« az »ellátás igénybevételének a pillanatában fizetésmentes«
(»free at the point of use«) ellátásának az elve kell érvényesüljön a »közcélú társadalmi
kockázatkezelést« végzô »társadalmi egészségbiztosítás ellátásainál«, és egészségügyi ellátórendszerében ahhoz, hogy a »társadalmi és egzisztenciális biztonság« garantált legyen
a megbetegedések és balesetek esetén »minden egyes polgár számára«.
A fentiek fontos kiegészítéseként rögzíteni kell, hogy nem csak a megbetegedett polgárok egészségügyi és orvosi ellátása az, ami az egészségi szükségletnek megfelelô, és
az egészséggel kapcsolatos fontos ellátásokat, illetve »elsôdleges prioritású társadalmi
javakat« jelenti.
(i) AZ »EGYÉNI EGÉSZSÉGI SZÜKSÉGLETEK« ÉS »EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI
SZÜKSÉGLETEK« SZINTJÉN fontos érteni, hogy a teljesen egészséges kisgyermekeknek, kamaszoknak, fiataloknak és általában bármely életkorú egészséges polgárnak
is léteznek fontos egészségi szükségletei (»health needs«). Ezek az egészségi állapotuk, és így – a társadalmi együttmûködésben való részvételhez szükséges – »teljes körû normál funkcionálóképességük« minél magasabb szintre való fejlesztéséhez, megôrzéséhez, és a betegségek megelôzéséhez – azaz az egészségfejlesztéshez
és egészségmegôrzéshez (»health promotion«), és a betegségek, illetôleg egyes
alapbetegségek fenyegetô kései szövôdményeinek a megelôzéséhez (»prevention«)
– kapcsolódnak.
(ii) »TÁRSADALMI SZINTEN« PEDIG AZ ÖSSZES, AZ »EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOT
ELEVE MEGHATÁROZÓ TÁRSADALMI TÉNYEZÔ« IGAZSÁGOS, TEHÁT TISZTESSÉGES MEGOSZLÁSÁNAK A BIZTOSÍTÁSA jelenti a társadalom minden egyes
polgára legalapvetôbb egészségi szükségletét (»health needs«). (WHO|Commission on Social Determinants of Health, 2008; DANIELS, 2008; MARMOT,
2015a.)
Az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk« igazságos, tehát tisztességes társadalmon belüli megosztásával értelemszerûen nem az egyes individuumok
szintjén történô beavatkozásokról és gyógyító, megelôzô szolgáltatásokról van szó,
hanem társadalmi szintû beavatkozásokról, amelyek célja a »statisztikai életévek és sta-
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tisztikai életek« megmentése. Azonban az e mûfajban releváns társadalmi léptékû statisztikákban csak akkor láthatunk bármilyen „szabad szemmel már észrevehetô változást”, ha a mögött hús-vér élô emberek tömegei vannak. Ilyen valódi emberekbôl álló
tömegek nélkül nem látnánk semmilyen változást a »statisztikai életévek és statisztikai
életek« olyan mutatóiban, mint például a születéskor várható halálozás, az elkerülhetô
megbetegedések, az elkerülhetô idô elôtti halálozások, a megbetegedésben töltött évek
és a hasonlók. Itt szemben az egyéni szintû ellátásokkal voltaképpen társadalmi méretekben történik az életek és életévek megmentése, ami társadalmi léptékû statisztikák
szintjén kimutatható megmentett életévekben és életekben mérhetô.32
Ma már bizonyított tény, hogy azokban a társadalmakban ahol ezeknek az »egészségi
állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôknek« a megoszlása (a »jövedelmek és
vagyonok megoszlásának egyenlôtlenségeit« is ideértve) túlzott, vagy extrém egyenlôtlenségeket mutat, azaz a társadalom tisztességtelenül és igazságtalanul mûködik, a gazdagok is betegebbek, mint egy azonos gazdasági fejlettségû, de igazságosan és tisztességesen mûködô ország velük azonos társadalmi pozíciójú tagjai. (WILKINSON és
mtsai, 2009.) Sôt, számos esetben az ilyen tisztességtelenül és igazságtalanul mûködô
32

Az ilyen társadalmi szintû, és a »statisztikai életek és életévek« megmentésére irányuló beavatkozásokat kizárólag csak a »közcélú társadalmi kockázatkezelés« keretei között lehet megvalósítani;
az »üzleti célú, üzleti kockázatkezelést végzô magán egészségbiztosítók« ilyen típusú kockázatkezelést
nem tudnak, és nem is akarnak végezni; s nem is értik, vagy nem is akarják érteni, hogy ez mire
vonatkozik. Az olyan országokban, ahol bizonyos érdekcsoportok, és lobbistáik – a társadalom
kárára és a saját zsebük hasznára – megpróbálták a »közcélú társadalmi kockázatkezelést« végzô
társadalmi egészségbiztosítás privatizációját kierôszakolni az ôket ilyen fajta „ügynöki tevékenységgel” megbízó, »üzleti célú üzleti kockázatkezelést« végzô forprofit magán egészségbiztosítók, vagy
egyéb üzleti vállalkozások számára (például managed care, irányított betegellátás, ellátásszervezés,
betegútszervezés) – az ebben mesterkedô érdekcsoportok és lobbisták sajátos ideológiai és kommunikációs hadjáratot folytattak bizonyos szavak és kulcs fogalmak ellen. Így például kijelentô módban
közlik, hogy „olyan, hogy szükséglet márpedig nincs”, s „nem szükséglet alapú ellátást kell nyújtani,
hanem ehelyett „egyéni egészségélményt”; s ebbôl eredôen – szerintük – eleve értelmezhetetlen
(sôt „nevetséges”) a »közcélú társadalmi kockázatkezelés« és a »statisztikai életévek és életek« fogalma, mert ellátás, prevenció, kockázatkezelés – ezen ideologikus és érdekvezérelt kijelentések szerint – kizárólag csak egyéni szinten létezhet. Ez nem csoda, mert régóta ismert az, hogy „ha valakinek csak egy kalapácsa van, akkor minden probléma elôbb-utóbb szöggé válik a kezében”. Így
vannak ezzel a kizárólag csak az »üzleti kockázatok üzleti és profitcélú kezeléséhez« értô forprofit
magán egészségügyi biztosítók, illetôleg fizetett lobbistáik is: csak az egyéni kockázatok üzleti célú
értékeléséhez és kezeléséhez értenek – a társadalmi kockázatok közcélú értékeléséhez és kezeléséhez
pedig nem értenek. Ezért aztán, ami az egyéni kockázatok üzleti célú értékelésén és kezelésén kívül
esik, arról – afféle univerzális és generális objektív „igazságként” – ki is jelentik, hogy nincs. Nem
létezik. De ha létezne, akkor se lenne rá szükség. És pont. Azért is kell számûzni az üzleti kockázatkezelést végzô üzleti biztosítók profitcéljainak a megvalósulása érdekében a szükséglet, a szükséglet
alapú ellátás és a hasonló szavakat a közbeszédbôl, mert ezek veszélyesek az üzleti célokra. Ha
ugyanis, mindenkit a szükségletei alapján kell ellátni, akkor hogyan is tudnának „szegény üzleti
biztosítók” »egészségi kockázat alapján differenciált díjszabást«, és a befizetett díjak, megvásárolt
eltérô árú és tartalmú konstrukciók alapján »fizetôképességtôl függôen differenciált orvosi tartalmú
és szakmai minôségû ellátást«, pontosabban „egyénre szabott egyéni egészségélményt” árulni (az
emberek alkalmas ellátásának a tisztességes megoldása helyett).
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társadalmak gazdagjai, nemcsak a hasonló fejlettségû, de tisztességesen és igazságosan
mûködô országok gazdagjaihoz, de még annak kevésbé kedvezôbb társadalmi csoportjai tagjaihoz képest is betegebbek, és évekkel korábban halnak meg. (WILKINSON,
2005; és mtsai, 2009; MARMOT, 2015a.)
Fontos világosan érteni azt is, hogy az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi
tényezôk« társadalmon belüli megoszlásának igazságossága, tehát tisztességessége, vagy
épp ellenkezôleg tisztességtelensége és igazságtalansága az, aminek a legnagyobb hatása
van a társadalom polgárainak az egészségére és elkerülhetô korai halálozására. (WHO|
Commission on Social Determinants of Health, 2008; MARMOT, 2015.) Ez elsôsorban
nem az egészségügyi ellátó rendszeren múlik (ideértve az a gyógyításon kívül a klasszikus
népegészségügyet, az egészségmegôrzést, egészségnevelést, a betegségek megelôzését és a
rehabilitációt is); s nem is egyedül, önmagában a »társadalmi egészségbiztosítási rendszeren«
múlik, hanem magán a politikán és a kormányzati politikán. (SCHRECKER és mtsai, 2015;
MARMOT, 2015.) Ebbôl eredôen a politika és kormányzat társadalmi igazságosságot
elômozdító és a »nem elfogadható egyenlôtlenségeket« mérséklô intézkedései jelentik a
legjelentôsebb egészségfejlesztô és egészségvédô tényezôket, illetôleg tisztességtelen és
igazságtalan politika esetén a legsúlyosabb egészségi, megbetegedési és korai halálozási
kockázatokat. (BASU, és mtsai, 2013; SCHRECKER és mtsai, 2015.)

A

Z EGYES POLGÁROK »EGÉSZSÉGI, ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEI« nagymértékben eltérôek lehetnek saját életútjuk különbözô szakaszaiban,

és nagymértékben különbözhetnek egyénenként is. Mint korábban kifejtettük, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« az egészségi szükségletek és az egészségügyi ellátási szükségletek ezen eltéréseit, úgy fogja fel, hogy amikor egy-egy megbetegedés, vagy baleset esetén az alapértelmezésben, a társadalmi együttmûködésben
»teljes körû normál funkcionálóképességgel« résztvevô szabad és egyenlô polgárok e
normál funkcionálóképessége átmenetileg megszûnik, akkor ezt a »szükségletek normál
tartományon belüli eltéréseként« kezeli. Ez a megközelítés teszi lehetôvé, hogy az »igazságosság két elve«, s az általa meghatározott és szabályozott »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« (9.§) és a »háttérigazságosság rendszere« (9.5.§)
igen nagy flexibilitással képes legyen igazodni az összes polgár nagymértékben eltérô
egészségi szükségleteihez. Fontos érteni:
(i) EX-ANTE, AZAZ „IDÔBEN ELÔREFELE NÉZVE” a még be nem következett, nem
ismert és a bizonytalan jövôben kiszámíthatatlanul, esetlegesen, véletlenszerûen,
illetve „sorscsapásszerûen” bekövetkezô események (»uncertainty«) kapcsán, illetôleg a kalkulálható kockázatok (»risks«) szerint várható (de az egyén szintjén bejósolhatatlan bekövetkezésû) jövôbeli események kapcsán az egyes polgároknak
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexére« vonatkozó várakozásai, »megszolgált és jogos elvárásai, várakozásai, várományai« (»legitimate expectations«)
(18.6.§) nagyjából azonosak. A kiszámíthatlan jövôbeli események (»uncertainty«),
és a megtörtént múltbeli események alapján kalkulálható jövôbeli bekövetkezési
valószínûségi kockázatok (»risks«) között alapvetôk és lényegiek a különbségek
(9.7.§), amelyek fundamentális gyakorlati következményekkel járnak az egészségügyi ellátás finanszírozásának megszervezése, megoldása szempontjából
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(10.5–10.6.§§): az egyéni egészségi kockázatokat »üzleti célú kockázatkezelés
céljából végzô üzleti, forprofit magánbiztosítók« e téren kizárólag csak a »kockázatokat« (»risks«), azaz a múltbeli események alapján a jövôre vonatkozó bekövetkezési valószínûségeket tudják kezelni, s ezek közül is csak a viszonylag kis
valószínûséggel bekövetkezô kockázatokat. Ezzel szemben a társadalmi célokat
követô »közcélú társadalmi kockázatkezelést végzô« »társadalmi egészségbiztosítás«
felsôbbrendûsége – sok más mellett (10.5–10.6.§§) – abban is rejlik, hogy
(a) miután egy ilyen »közcélú, társadalmi kockázatkezelô« »háttérigazságossági
intézményrendszer« nem üzleti célokat, hanem társadalmi célokat követ, és a
társadalom egésze által alkotott, igen robosztus »egységes társadalmi kockázatközösség szintjén« mûködik, mind a múltbéli események alapján kalkulálható
»kockázatokat« (»risks«), mind a múltbéli események hiányában egyáltalán
nem kalkulálható, kiszámíthatatlan bekövetkezési valószínûségû véletlen eshetôségeket (»uncertainty«) is le tudja kezelni;
(b) nemcsak az »egyéni szintû« és »kalkuláható kockázatokat« (»risks«), hanem a
»társadalmi és populációs szintû« és »statisztikai életévekben, statisztikai életekben« mérhetô (azaz tömegeket érintô) társadalmi populációs szintû »kalkulálható kockázatokat« (»risks«) is, és a »kalkulálhatatlan véletlen eshetôségeket«
(»uncertainty«) is le tudja kezelni – feltéve, hogy a politikusok és a politika
ebben nem akadályozza, megfelelô alkotmányos szintû, pártpolitikai szint fölé
emelt védelemben részesül és alkalmas mûködésfinanszírozása alkotmányos
garanciák alapján folyamatosan és kiszámíthatón biztosítva van (mert függetlenítve van mind az aktuális pártpolitikai csatározások bizonytalan szakmai és
kétes morális kimenetû eshetôségeitôl, mind a »szociális kalkulustól«, azaz bármely rövid távú gazdasági és költségvetési spekulációtól).
(ii) EX-POST, AZAZ AZ „IDÔBEN VISSZAFELÉ TEKINTVE” a már bekövetkezett események alapján kiderülhet, hogy a különbözô polgárok életében de facto különbözô
gyakorisággal és különbözô súlyossággal léptek fel ellátandó egészségi problémák
és szükségletek, és így polgáronként jelentôs eltérések állapíthatók meg ex-post a
ténylegesen bekövetkezett bajok alapján ténylegesen igénybe vett egészségi szolgáltatások immár utólagosan megismert és tudott – de elôre egyéni szinten be nem jósolható – múltbeli tényei alapján, és így az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«
ténylegesen felhasznált indexei közötti de facto eltérések is igen nagyok lehetnek.
Ezt azonban – a konkrét személyekre lebontva – mindig csak utólagosan, ex-post
tudhatjuk és állapíthatjuk meg, elôrefelé, ex-ante soha nem tudhatja senki sem, hogy
ezek közül a bárkivel, bármikor bekövetkezhetô bajok közül, személy szerint kivel,
mikor, milyen baj és milyen súlyossággal fog bekövetkezni, illetve be fog-e egyáltalán
következni. Ez olyan, mint a lottó: ha minden héten tudhatnánk elôre az a heti nyerôszámokról azt, amit egy héttel késôbb már 100 százalékos bizonyossággal tudunk,
akkor minden héten ötös találatunk lehetne. Csakhogy soha nem tudhatjuk elôre,
hogy mi lesz az a heti nyerôszám, ezért soha nem a jó idôben elôre tudunk okosok
lenni, hanem mindig csak utólag, amikor az már egyáltalán nem számít.
A teljesen bizonytalan jövôre vonatkozó ex-ante nézôpont, és a teljesen bizonyos múltra vonatkozó ex-post nézôpont, az ami sokak fejében és gondolkozásában kibogozhatatlanul ösz-
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szekeveredik, az olyan mondások esetén, hogy például: „évtizedek óta fizetem a járulékokat,
és még mindig nem kaptam érte cserébe semmit”. A »társadalmi biztosítások«, mint nevük
is mutatja biztosítások, és nem például szolgáltatás vásárlások, vagy áruvásárlások, abban
az értelemben, hogy soha nem a 100%-os bekövetkezési valószínûségû bizonyos, jövôbeli
ellátási esemény tényleges költségeire fizetünk be, hanem az »egységes társadalmi szintû
kockázatközösség« tagjaként arra fizetünk be járulékokat, hogy ha – a számunkra személyesen teljes mértékben ismeretlen jövôben – bármilyen, valamekkora bekövetkezési valószínûségû ellátási esemény konkrétan, és személyesen mivelünk fog bekövetkezni, akkor
ennek az ellátási költségeire – és ezen ellátási költségek egyéni egzisztenciális katasztrófával
fenyegetô következményeinek a kivédésére – meglegyen a fedezet. Ezért az, aki évtizedek
óta sok jövedelem arányos járulékot fizetett az örülhet, mert a múltjára vonatkozóan, expost utólagosan már tudhatja, hogy ezek szerint szerencséje volt és a magas jövedelmûek
közé tartozott. Ha a múltra vonatkozóan az illetô »ex-post« már azt is tudja, hogy „eddig
még semmit sem kapott cserébe a befizetett járulékáért”, akkor duplán örülhet, mert az annak
az immár bizonyossággá (»certainty«) vált jele, hogy akkor ezek szerint az elmúlt évtizedekben nem ô volt az, akit súlyos baleset ért, vagy súlyos megbetegedések miatt igen drágán
kezelni kellett volna. Ezek a dolgok azonban kizárólag csak »ex-post«, a múltban már bekövetkezett eseményekre vonatkozóan, utólagosan tudhatók teljes bizonyossággal; mint
ahogy a nyertes lottószámokat sem tudhatjuk elôre. A probléma lényege éppen az, hogy
(i) noha a betegségeknek, baleseteknek – múltbeli statisztikai adatok alapján – van
kockázatközösségi szinten kalkulálható %-os bekövetkezési valószínûsége (ezért
lehet társadalmi biztosítási rendszereket felépíteni),
(ii) azonban ez a kockázatközösségi szinten kalkulálható százalékos bekövetkezési
valószínûség, egy-egy egyén esetében abszolút semmit nem jelent arra vonatkozóan, hogy az adott illetô a teljesen bizonytalan jövôben végül is megbetegszik-e,
vagy sem (ezért kell, hogy az illetônek biztosítása legyen).
Az a mondás, hogy „egész életemben fizettem a járulékokat és még sem kaptam érte
semmit”, nem csak azért súlyos tévedés, mert ezen állítás mögött totálisan összekeveredik az egyéni szinten teljes mértékben kiszámíthatatlan jövôre vonatkozó »ex-ante
nézôpont«, a 100%-os bizonyossággal ismert, mert a múltban már bekövetkezett eseményekre vonatkozó „utólagos bölcsességet” megjelenítô »ex-post nézôponttal«. Az
illetô „aki egész életében fizette a járulékokat és mégsem kapott érte cserébe semmit” nagyot téved. »Ex-ante«, ô precízen, pontosan azt kapja amit minden más polgár:
(i) Része lehet egy, az adott társadalmi körülmények között mindennél robosztusabb
»egységes társadalmi kockázatközösségnek«, és »közcélú társadalmi kockázatkezelô« rendszernek, amely az ô személyes egészségügyi szükségleteinek és ellátásának az ügyét alkotmányos szinten garantált módon, soha, semmilyen körülmények között nem fogja alárendelni semmilyen nyílt vagy rejtett üzleti célnak, vagy
magánérdeknek
(a) s amely – adott társadalmi körülmények között minden más lehetôségnél jobban
– elporlasztja az ô személyes kockázatait (és mindenki más kockázatait) és,
(b) amely épp a társadalmi szinten egységes kockázatközösség robosztus mérete
és az egyéni kockázatok lehetô legnagyobb mértékû szétporlasztása miatt a
létezô legkisebb költségû, legolcsóbb, legstabilabb, legkiszámíthatóbb és legbiztonságosabb módon
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(c) garantálja neki azt hogy ha netán utólagosan majd mégis kiderülne egyszer,
hogy ô lenne az, akit egy olyan súlyos baleset, vagy megbetegedés sújtott,
amelynek jelenleg csak a százalékos – és egyéni szintre le nem bontható –
jövôbeli bekövetkezési valószínûségét ismerjük (vagy még azt sem), akkor
nem kell, hogy aggódjon a kor színvonalának megfelelô orvosi ellátása, annak
költségei és e költségek egyéni és családi egzisztenciáját fenyegetô hatásai miatt,
(d) mert, mint mindenki más, a »társadalmi együttmûködés részeként befizetett
járulékokért« cserébe a teljes »társadalmi szintû kockázatközösség« költségére
(e) a »kölcsönösség elve« és a »reciprocitás elve« (5.3.§) alapján
(f) a »társadalmi egészségbiztosítás« garantálja, hogy az »igénybevétel pillanatában fizetésmentes módon« (»free at the point of use«) (14.10.§),
(g) mindenki más vele azonos szükségletû polgárral azonos eléréssel és hozzáféréssel hozzájut a számára a kor mindenkori színvonalának megfelelô szakmai
tartalmú és minôségû ellátáshoz.
(ii) A társadalmi egészségbiztosítás azt is garantálja számára, hogy a rendszer mindent megtesz
(a) »teljes körû normál funkcionálóképességének helyreállítása érdekében«,
(c) továbbá társadalmi szintû védelmet kap a betegség vagy baleset »egyéni és
családi csôdöt«, és »egzisztenciális katasztrófát« okozó hatásai ellen,
(c) és mindezek »önbecsülésének, emberi méltóságának, és szégyenmentes életének
alapjait« leromboló hatásai ellen.
Az tehát, aki „egész életében fizette a járulékokat és mégsem kapott érte semmit” az „csak”
a fenti pontokban felsorolt dolgokat kapja. Ezért óriásit téved, mert a fenti alapvetô személyes és egzisztenciális biztonságot, és garanciákat biztosan megkapja egész életére a
befizetett járulékaiért cserébe. A biztonság az, ami minden üzleti és társadalmi biztosítási
konstrukció lényege. E téren a »közcélú társadalmi kockázatkezelést végzô« »társadalmi
egészségbiztosítás« nem ebben különbözik az üzleti célú üzleti kockázatkezelést végzô
egészségbiztosítástól, hanem abban, hogy lényegesen nagyobb biztonságot és teljes körû,
univerzális védelmet nyújt, lényegesen alacsonyabb költség szinten („apróbetûs részek és
trükkök nélkül”).
Meg kell jegyezni, hogy az, aki nem »társadalmi egészségbiztosítási járulékot«, hanem
például CASCO-biztosítást fizet évtizedeken keresztül, szintén alapvetôen a biztonságot,
a biztonságérzetet, és azt a garanciát kapja cserébe, hogy ha ô lenne az, akinek ellopják az
autóját, akkor sem kell aggódnia, mert a biztosító kifizeti. Egészen ostobának kell lenni
ahhoz, hogy valaki, aki CASCO-biztosítást fizet azért háborogjon, hogy neki még mindig
nem lopta el senki az autóját, s még csak rommá sem törte senki az autóját, „így ô rosszul
járt, mert még mindig nem kapott semmit cserébe a pénzéért”. A lényeget tekintve precízen,
pontosan ugyanez a helyzet a »társadalmi egészségbiztosítással«, és az „egész életemben fizettem a járulékot, s mégsem kaptam érte cserébe semmit” típusú mondásokkal.

A

Z EDDIGIEK ÖSSZEGZÉSEKÉNT MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciója« által szabályozott társadalmi igazságossági rendszerben »ex-ante« minden egyes polgár azonos egészségügyi és baleseti
ellátási biztonságot, és egzisztenciális biztonságot kap a befizetett járulékaiért cserébe.
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Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexére« vonatkozó »ex-ante« (jövôre vonatkozó) várakozásai, és »jogos elvárásai, és várományai és követelései« (»legitimate expectations & legitimate claims«) (18.6.§) így minden egyes polgárnak nagyjából azonosak
– elôrefelé nézve. Utólagosan, »ex-post« – a múltban már ténylegesen bekövetkezett események alapján – azonban már teljes bizonyossággal megtudhatjuk, hogy személy szerint
kik is voltak azok a kevésbé szerencsések, akiknél a tényleges szükségleteik alapján nyújtott
ellátások miatt az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexe« végül is sajnálatos (és
esetenként tragikus) módon eltér a többiekétôl, mert súlyos baleset, vagy súlyos megbetegedések sújtotta ôket.
Mindez azt jelenti, hogy az a kritika, amely szerint az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak« túlzottan inflexibilisek lennének, mert nem képesek kellôképpen kezelni az »egyéni
szükségletek«, és »capabilityk« jelentôs egyéni eltéréseit, és ehelyett az egyéni »capabilityk« mérése, és »interperszonális összehasonlítása« alapján kellene felépíteni egy, az
egyéni »capabilityk« eltérései alapján differenciált igazságossági rendszert – nem áll meg,
illetôleg nem is teljesen értelmezhetô. Az »egészségi és egészségügyi ellátási szükségletek«
és az ebbôl e téren eredeztethetô »capabilityk« igen jelentôs eltérései »ex-ante« nem jósolhatók meg.
Az »igazságosság két elvével« és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« rendszerével viszont, mint láttuk teljes mértékben lekezelhetôk az ellátási szükségletek jelentôs egyéni eltérései. »Ex-post«, az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexe« az
»egyéni egészségi szükségletekhez« egyénileg teljes mértékben igazodó, és a ténylegesen
elôállt szükségleteknek megfelelôen eltérô, egyénileg differenciált képet fog mutatni.
Másképp: »ex-post« pontosan egy olyan, nagymértékben az »egyéni szükségletek eltérései szerint differenciált« tényleges igénybevételi mintázatot fogunk látni, mint amilyent
látni szerettünk volna egy, a »capabilityk« mérésén, és »interperszonális összehasonlításán« alapuló rendszerben.
Az »igazságosság két elve« által szabályozott, »szükségletalapú társadalmi egészségbiztosítási rendszerben«, valójában az egyes polgárok tényleges és aktuális egészségi állapotából erednek az ellátási szükségletek. Ezek pedig, mintegy a »folyamatba beépült
módon« folyamatosan, újra és újra értékelésre kerülnek. Például az egészségügyi, orvosi
ellátás esetében mindannyiszor, ahányszor az adott polgár panaszával orvoshoz fordul.
Az »egyéni egészségi szükségleteknek«, illetôleg »capabilityknek« megfelelô, kellôen fair
és flexibilis differenciálás valójában nem az egyéni »capabilityk« elôzetes – jósló jellegû
– felmérésén, és »interperszonális összehasonlításán« keresztül oldható meg, azon
egyszerû oknál fogva, hogy a különbözô betegségek, balesetek »jövôbeli bekövetkezési
valószínûségeit« tudjuk ugyan kalkulálni, de csak populációs szinten (vagy egyes kockázati csoportok szintjén). Egy-egy konkrét személyre vonatkozóan azonban nem tudjuk megmondani, elôre, hogy akármekkora megbetegedési, vagy baleseti kockázat esetén az adott konkrét személlyel ténylegesen mi fog történni a jövôben. Magyarán azt
meg tudjuk mondani, hogy 100 emberbôl várhatóan hányan fognak megbetegedni egy
adott betegségben, s ez várhatóan mekkora költségekkel fog járni, azt azonban egyáltalán nem tudjuk megmondani elôre, hogy név szerint kik lesznek ôk, ebbôl a 100 emberbôl, és személyekre lebontva – a megbetegedés súlyosságának, a kísérô betegségeknek, azok súlyosságának, a szövôdményeknek és a hasonlóknak betudható egyéni
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differenciák miatt – kinek-kinek mibôl fog állni és mennyibe fog kerülni az ellátása.
Ezért nem is lehet elôzetes felmérések alapján »ex-ante« eltérô indexeket megállapítani
elôre, azaz »ex-ante« az egyes személyek vonatkozásában. Ha azonban a rendszer a
»szükségletalapú ellátás elvének« megfelelôen mûködik, akkor a már ténylegesen elôállt
szükségletek33 megfelelô megállapításán és annak megfelelô ellátásán keresztül, mintegy
a »teljes folyamatba beépülô módon« folyamatosan, az eltérô egyéni szükségletekhez,
illetve »capabilitykhez« igazodóan differenciált ellátás (azaz »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való részesedés, »index«) valósul meg.

A

Z »ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK« FLEXIBILITÁSÁRA VO-

figyelembevételével, a következô kérdés
az, hogy végsô soron, hogyan is alkalmazzuk és érvényesítsük az »igazságosság két
elvét« (»two principles of justice«) (14.§) a társadalmi együttmûködésben »teljes körû
normál funkcionálóképességgel« résztvevô (»fully cooperating members of society«),
azon polgárok »egészségi és egészségügyi szükségletei« esetében, akiknek valamely megbetegedés vagy baleset miatt a »teljes körû normál funkcionálóképessége« egy-egy átmeneti idôtartamra a minimálisan szükséges szint alá esik, vagy éppen megszûnik.
E kérdést, azaz az egészségügyi ellátással kapcsolatos problémakör részleteit alapvetôen az »igazságossági elvek« érvényesítésének harmadik szakaszában, a »törvénykezési szakaszban« (»legislative stage«) (9.4.§; 14.11.§) lehet, és kell részleteiben meghatározni és szabályozni, az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«) majd az
»alkotmányozó, felhatalmazó« szakaszokban (»constitutional stage«) (9.4.§; 14.11.§)
rögzített igazságossági alapelvek által meghatározott keretek között. Ennek oka, hogy
alapvetôen csak a »törvénykezési szakaszban« állnak rendelkezésre azok az információk, amelyek alapján a részletek szabályozása elvégezhetô; s ráadásul – számos ok
miatt – a szabályozás számos részlete szinte folyamatosan finomhangolásra, módosításokra szorul, például az újabb technológiák és újabb eljárások folyamatos megjelenése,
mások elavulása miatt, vagy akár a társadalom gazdasági és egyéb körülményeinek bizonyos változásai miatt.
Ez, a részletek szabályozására vonatkozó praktikus és sok tekintetben technikai megfontolás azonban egyáltalán nem jelenti, és nem is jelentheti azt, hogy a »polgárok egészségének az ügyét« teljes egészében csak a »törvénykezési szakaszra« – azaz a pártpolitikai,
illetôleg kormányzati szintekre – hagyhatnánk. Ebben a szakaszban ugyanis csak egy33
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Természetesen, itt nem azt akarjuk mondani, hogy a betegségek kialakulásának a megelôzése ne lenne
fontos feladat, vagy hogy „várjuk meg míg az adott polgár megbetegszik”. Itt most nem az egészségmegôrzés, betegségmegelôzés, gyógyítás és rehabilitáció helyes hangsúlyait és szakmai, szakmapolitikai
irányait, prioritásait, és a hasonlókat taglaljuk, teljesen másról van szó. Nevezetesen, hiába tudjuk,
hogy mondjuk 100 emberben egy adott, mondjuk 5 százalékos bekövetkezési valószínûségû probléma,
szinte biztosan 5 fônél fog kialakulni a múltbeli eseményekre vonatkozó statisztikáink alapján, azt
egyáltalán nem tudjuk megmondani, hogy név szerint ki lesz ez az öt ember. Ez a tény teljes mértékben
ellehetetleníti azt, hogy elôzetes jóslások alapján, jó elôre eltérô jogosultságokat állapítsunk meg. Az
adott 5 százalékos bekövetkezési valószínûségû probléma a konkrét személyben vagy 100 százalékos
bizonyossággal kialakul, vagy 100 százalékos bizonyossággal nem alakul ki. Az igazi probléma, hogy
azt, hogy végül is mi történt csak ex-post, utólagosan tudjuk detektálni.
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egy kormányzati ciklusra vonatkozó rövid, átmeneti felhatalmazás alapján gyakorolják
az alacsonyabb szintû »közönséges hatalmat« (»ordinary power«) (14.6.§) az aktuális
választásokon éppen többséget szerzett politikai erôk, és ebben, a »törvénykezési szakaszban« az ügyek folyamatosan ki vannak téve az aktuális pártpolitikai és hatalmi csatározásoknak, annak minden következményével, esetenként kiszámíthatatlan eshetôségeivel; s mind szakmailag, mind morálisan kétes és eshetôleges kimeneteivel együtt.
Ugyanakkor a társadalom minden egyes polgára egészségének az ügye, és ennek a
kapcsolódó alapvetô biztonsági és igazságossági vonzatai pártpolitikai szempontoktól
függetlenül, »minden egyes polgár« élete, egészsége, életminôsége és biztonsága szempontjából az egyik kiemelten fontos ügy (az oktatás és a tehetséggondozás mellett),
azon egyszerû oknál fogva, hogy súlyos betegen (és bután) egyikünk sem képes a társadalom »teljes körû normál funkcionálóképességgel résztvevô« polgáraként (»fully cooperating member of society«) résztvenni a társadalmi együttmûködésben.
A betegségeknek nincs pártpolitikai hovatartozása. Jobb és bal oldali vese ugyan
létezik, de bármelyik oldali vesénk is betegszik meg, azt el kell látni, függetlenül attól,
hogy a hamis bal és jobb politikai törésvonal melyik oldalához sorolnak minket. Az
emberek, mint írtuk, nem választják a társadalmat, hanem beleszületnek. Születésükkel
belekerülnek a társadalmi szerzôdés alapján mûködô »társadalmi együttmûködés« rendszerébe. E rendszer »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményei«,
a polgárok számára egész életútjukra vonatkozóan bizonyos kötelezettségeket jelentenek
a nagykorúságuk elérését követôen (s hogy csak a legnyilvánvalóbbat vegyük, ilyen például az adó- és járulékfizetés), és cserébe, e háttérintézmények a társadalmi szerzôdés
alapján, a társadalmi együttmûködés lényegi részeként a polgárok egész életútjára vonatkozóan biztosítanak számos az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« közé tartozó
dolgot (oktatás, egészségügy, nyugdíj és a hasonlók) az »társadalmi szintû morális kötelezettség« kötelezô teljesítése során.
E kötelezettségek jelentôs része természeténél fogva olyan, hogy a társadalom adott
polgára 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 (i) a »rövid táv« 3-5 év (ii) a »középtáv«
a »generációváltásnak« megfelelô mintegy 25-35 év (iii) a »hosszú táv« a »generációs
élettartamnak« megfelelô 65-75 év (6.1.§; 9.4.§). Ezért sem lehet kitenni ezeket a
rendszereket csak a »törvénykezési szakaszban«, és ezért nem lehet csak az e szakasznak megfelelô »közönséges hatalom« (14.6.§) szintjén szabályozni. Ezzel ugyanis ezeket az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeket« (9.§), és
a hozzájuk kapcsolódó »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« túlzott mértékben és
inadekvát módon kitennénk a csak 4 éves kormányzati ciklusok igen rövidtávú és igen
rövidlátó logikáját követô aktuális pártpolitikai, hatalmi és egyéb érdekeknek, és az
ezeknek megfelelô napi politikai folyamatok összes – és mind szakmailag, mind morálisan kétes – eshetôségeinek. Ez alapvetôen ásná alá e rendszerek mûködésének hosszútávú stabilitását, kiszámíthatóságát és folyamatosan a »társadalmi szerzôdés« »politikailag és morálisan illegitim« és illetéktelen felrúgásához vezethet. Egy Konfuciusnak
(i. e. 551–479) tulajdonított régi kínai közmondás szerint:
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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)

Emellett vegyük észre azt is, hogy a »folytonosan egymásra lapolódó generációk« (»overlapping generations«) által folyamatosan megvalósított »társadalmi együttmûködésnek«,
és »tisztességes feltételrendszerének« integráns része és alapvetô követelménye, hogy
minden aktuálisan aktív generáció folyamatosan fejlessze, de minimum megôrizze, az
utána következô generációk számára azokat az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézményeket«, amelyeket az elôzô generációk felépítettek és rájuk
hagytak; s amelyeket minden regnáló kormányzatnak kötelessége megôrizve továbbfejleszteni, építeni, és egyik, 4 évre – azaz az itt releváns generációs távlatokban ultrarövid idôtávra – megválasztott kormányzatnak és politikai csoportosulásnak sincs joga
lerombolni, szétzilálni vagy lerohasztani.
Pusztán csak, a »törvénykezési szakaszban« és a »jogalkalmazó szakaszban« a »közönséges hatalom« (14.6.§) szintjén mindezek, az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézmények« (9.§) megôrzésével, és hosszú távú stabilitásával és kiszámíthatóságával kapcsolatos alapkövetelmények nem biztosíthatók. A »törvénykezési
szakasz«, és a »közönséges hatalom« (»ordinary power«) ugyanis, kizárólag csak »a nép«
(»We the People«) »alkotmányozó, felhatalmazó hatalma« (»constituent power«)
(14.6.§) által meghatározott keretek és korlátok között mûködhet. Márpedig a társadalmi szerzôdés, és az »igazságosság elveit« megvalósító és érvényesítô »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« lényegi kérdései, mint az összes
többi »lényegi alkotmányos kérdés« (»constitutional essentials«) (14.6.§) evidens módon
az »alkotmányozó, felhatalmazó hatalom« szintjéhez tartoznak. Ezért, e kérdéseket egyedül csak a »közönséges hatalommal«, és csak a »törvénykezési szakaszban« morálisan
és politikailag legitim, és érvényes módon felülírni nem lehet, mert az a társadalmi szerzôdés illetéktelen és illegitim felrúgását jelentené, egy erre való felhatalmazással nem rendelkezô, átmeneti idôszakra megválasztott testület és hatalom által.
Ez nem csak elmélet. Számos ország, számos negatív tapasztalata empirikus igazolását is adja annak, hogy (a) ha az »alkotmányozó, felhatalmazó szakaszban«, és e szakasz »alkotmányozó, felhatalmazó hatalmával« elmulasztják ezen »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû« – és végsô soron a »reciprocitás és kölcsönösség elvét«, és a
»politikai szintû társadalmi igazságosság elveit« érvényesítô – »alapvetô háttérintézmények« hosszú távú, kiszámítható és stabil mûködését garantáló alapjait az »alkotmányozó, felhatalmazó hatalommal«, és az ennek megfelelô »alkotmányozó, felhatalmazó
szakaszban« alkalmas módon rögzíteni és körülbástyázni (b) akkor a »közönséges hatalmat« gyakorló »törvénykezési szakaszban«, illetve a még alacsonyabb »jogalkalmazási,
kormányzati hatalmi szinteken« idôrôl idôre olyan, sok esetben technikainak tûnô intézkedések történnek (c) amelyek végsô soron ezen rendszerek alapjait ássák alá, és
hosszú távon kiszámítható, átlátható és stabil mûködését rendítik meg; s ezzel tulajdonképpen a »társadalmi szerzôdést« rúgják fel egyoldalú, »morális, és politikai értelemben
illegitim« érvénytelen és illetéktelen módon (20.2.§).
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A nagy kihívást az jelenti, hogy ugyanakkor ezen »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézmények« mûködése számos olyan lényegbeli szakmai, szakpolitikai
és technikai részlet szabályozását igényli, amelyet alapvetôen csak a »törvénykezési szakaszban« (»legislative stage«) vagy a »jogalkalmazási szakaszban« (»judiciary stage«)
(9.4.§; 14.11.§) lehet csak szabályozni, illetve kezelni. E probléma úgy oldható meg,
ha a legfontosabb alapelveket, és az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« lényegbeli alapjait, keretfeltételeit az »alkotmányozó szakaszban« (»constitutional stage«) határozzuk meg; míg az e keretek közötti részletek szabályozását a »törvénykezési szakaszra« hagyjuk. A cél az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
háttérintézmények« alapelveinek, alapvetô céljainak és kötelességeinek, alapjainak az »alkotmányozási felhatalmazási szinten« való rögzítése, körülbástyázása és védelme, azzal,
hogy ugyanakkor kellô rugalmasság és mozgástér maradjon arra, hogy a folyamatosan
változó körülményeknek megfelelôen, az így rögzített keretek között a »törvénykezési
szint«, és a »jogalkalmazási, kormányzati szint« az alacsonyabb szintû »közönséges hatalmával« is el tudja végezni a szükséges részletszabályozásokat. Ez azonban nem keverendô össze azzal, amikor az ilyen alacsonyabb szintû »közönséges hatalommal« magát
az »alapvetô háttérintézmények« alapjait, alapelveit és kereteit próbálja meg egy-egy adott
hatalom illetéktelenül és illegitim módon átírni, vagy aláásni. Azt kell érteni, hogy mindazt, amit az »alkotmányozó, felhatalmazó hatalommal« ezen az alkotmányos szinten rögzítünk, egyszersmind ki is vonjuk a napi aktuálpolitikai és hatalmi csatározások színterérôl,
és mintegy biztonságba helyezzük ezen aktuálpolitikai folyamatok esetenként kiszámíthatatlan eshetôségeinek a hatásai és következményei alól. Ugyanakkor, épp emiatt, ha
túlzottan sok pontot rögzítünk az alkotmányos szinten, az túlzottan bemerevítheti és alkalmazkodás képtelenné teheti a rendszert.
ÖSSZEGEZVE: az »eredeti kiindulási állapot« hosszmetszeti és pártatlan nézôpontjából kell meghatározni, majd az »alkotmányozó, felhatalmazó szakaszban« (»constitutional stage«) (14.11.§), »a nép« (»We the People«) magasabb rendû »lényegi alkotmányozó hatalmával« (9.4.§; 14.6.§) kell rögzíteni, s a párt politikai szint fölé,
az alkotmány szintjére emelni – s még tévedésbôl sem a »törvénykezési szakaszban«
(»legislative stage«) (14.11.§) és az ott használható alacsonyabb rendû »közönséges
hatalommal« meghatározni, és folyamatosan rövid távú érdekek mentén bütykölgetni
– a következô »lényegi alkotmányos kérdésekhez« (»constitutional essentials«) (14.6.§)
tartozó kérdéseket, ügyeket:
(i) a polgárok átmenetileg megromlott »teljes körû normál funkcionálóképességük helyreállításával«,
(ii) az »önbecsülésük, méltóságuk, és szégyenmentes életük társadalmi alapfeltételeinek
a biztosításával«,
(iii) valamint a »megbetegedések által okozott egzisztenciális katasztrófahelyzetektôl való
védelemmel« kapcsolatosan releváns
(a) »igazságossági elveket« (14.§),
(b) »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« (»primary social goods«),
(c) »polgárok jogos morális elvárásait, követeléseit és várományait« (»legitimate
claims & expectations«) és »megszolgált jogosultságait« (»earned entitlements«) (18.6.§)
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(d) s mindezekkel kapcsolatosan a »társadalom morális kötelezettségeit«; pontosabban a kölcsönösség és a »reciprocitás (viszonosság) elvei« alapján a polgárok,
társadalmi együttmûködésbôl eredô, s egymás felé teljesítendô, és természetébôl
eredôen csak társadalmi szinten a társadalmi szerzôdés keretében teljesíthetô
kötelezettségeit, amely közös és kölcsönös kötelezettségek teljesítése érdekében
az emberek államokat és kormányokat hoznak létre és tartanak fenn.
Magától értetôdônek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlôként teremtetett, az embert teremtôje olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekrôl le
nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az Emberek Kormányzatokat létesítenek, amelyek törvényes hatalma a kormányozottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely Kormányforma alkalmatlanná válik e célok
megvalósítására, a nép Joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa, vagy eltörölje,
és új Kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve,
amely jobban védi a Biztonságát, és jobban elôsegíti a Boldogulását…
Az Amerikai Egyesült Államok népének Függetlenségi Nyilatkozata (1776. július 4.)34

Ezeket a társadalmi együttmûködés igazságos, tehát tisztességes feltételrendszeréhez
tartozó, és a »polgárok jogos morális követeléseit, elvárásait és várományait«, és »megszolgált jogosultságait« (18.6.§) garantáló alapvetô »igazságossági elveket«, és »társadalmi morális kötelezettségeket« nem lehet kitenni a »törvénykezési szakasz« napi pártpolitikai vitáinak és eshetôségeinek. Ezért, ezeket az »alkotmányozó szakaszban« kell
rögzíteni, ha úgy tetszik „kôbe kell vésni”. Az intézményrendszer mûködését szabályozó számos fontos szakmai, szakpolitikai és technikai részlet szabályozását viszont a
»törvénykezési szakaszban«, illetve a »jogalkalmazási szakaszban« a »közönséges hatalom« szintjén kell megoldani az »alkotmányozó szakaszban« az »alkotmányozó, felhatalmazó hatalommal« meghatározott alapelvek és alapfeladatoknak megfelelôen és
az ott meghatározott keretek között. Ez egyben kijelöli a »közönséges hatalom« gyakorlásának »morálisan és politikailag legitim« kereteit és illetékességét is.
Rendkívül fontos a »közcélok« és »magáncélok«, »közérdekek« és »magánérdekek«,
valamint a »közcélú társadalmi kockázatkezelés« és a »magán célú üzleti kockázatkezelés« bármilyen formában való összekeverésének az explicit, alkotmányos szintû tilalma, ezen »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« tekintetében (különösen a magas korrupciós potenciállal mûködô társadalmakban).

A

RÉSZLETSZABÁLYOZÁS TEKINTETÉBEN az »alkotmányozó, felhatalmazó
szakban« meghatározott keretek között, de a »törvénykezési szakban« kell meghatározni és szabályozni annak a részleteit, hogy hogyan is szükséges a társadalmi

34

Az itt idézet szöveg a Rózsavölgyi és Társa által a Magyar Amerikai Társaság megbízásából kiadott,
Vecseklôy József által fordított munkából származik. Forrás: http://mek.oszk.hu/02200/02256/
02256.htm (Egyesült Államok Kongresszusa, 1776).
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együttmûködésben teljes körû normál funkcionálóképességgel résztvevô szabad és
egyenlô polgárok egészségi szükségletei és egészségügyi ellátási szükségletei kielégítése
során alkalmazni az »igazságosság elveit« az olyan esetekben, amikor egy-egy megbetegedés vagy baleset miatt az adott polgár »teljes körû normál funkcionálóképessége«
egy átmeneti idôtartamra egy olyan minimumszint alá kerül, amely már nem teszi lehetôvé a társadalmi együttmûködésben való részvételét.
Az »igazságosság két elvének« az ilyen esetekben történô gyakorlati alkalmazása és
érvényesítése számos olyan dologtól és információtól függ, amelyek csak a »törvénykezési szakaszban« (»legislative stage«), illetve a »jogalkalmazási szakaszban« (»judiciary
stage«) (9.4.§; 14.11.§) állnak rendelkezésre. Ilyenek például, az egyes megbetegedések elôfordulási gyakoriságára, közvetlen oki tényezôire, egyéb okaira, lefolyására,
a kor színvonalának megfelelô kezelési eljárásaira, az alkalmazható technológiákra vonatkozó információk, vagy a balesetek elôfordulási gyakoriságára, típusaira, okaira vonatkozó adatok és számos egyéb az adott társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai
körülményekkel összefüggô szempont, például, hogy a lehetséges beavatkozások közül
kulturális értelemben egyáltalán mi az, ami elfogadható a polgárok számára (»acceptability«), mint rendszerszervezési kritérium).
Összességében, a rendszer adekvát – és az »igazságosság két elvét« a napi mûködésben is érvényesítô – szabályozásához számos olyan adat, információ és részlet ismerete szükséges, amely sem az »eredeti kiindulási állapotban« (»original position«)
(11.§; 14.11.§), sem az »alkotmányozó, felhatalmazó szakaszban« (»constitutional
stage«) (14.11.§) nem áll rendelkezésre, vagy ha rendelkezésre is áll, lehet tudni, hogy
a dolgok számos fontos aspektusát tekintve idôben viszonylag gyorsan változhat, és
ezért képesnek kell lenni a részletszabályozás ezen változásokhoz való rugalmas hozzá
igazítására. Ilyenek lehetnek például, az új orvosi technológiák befogadása a közfinanszírozási rendszerbe, illetôleg régi, elavult technológiák kivezetése a rendszerbôl, illetôleg a jogilag meghatározott szakmai minimum feltételek, vagy bizonyos protokollok
ennek megfelelô változtatása, módosítása és a hasonlók. Míg a rendszer egésze szempontjából alapvetô fontosságú a hosszútávú kiszámíthatóság és stabilitás, és az ezt biztosító alkotmányos szintû védelem; addig az ilyen, a tényleges napi mûködést meghatározó, viszont lényegüket tekintve gyorsan változó, s mégis jogszabályi szinten
szabályozandó kérdések esetében kifejezetten fontos, hogy a »törvényhozási szakaszban«, törvényekkel, illetve a »jogalkalmazási szakaszban« alacsonyabb rendû jogszabályokkal gyorsan, rugalmasan lekövethetôk legyenek ezek a változások a rendszer finomhangolása és részletszabályozása szintjein. A »törvénykezési szakaszban« és a
»jogalkalmazási szakaszban«, már minden olyan információ rendelkezésre áll, amely
az »alkotmányozó szakaszban« rögzített kötelezettségeknek megfelelôen, és az alkotmányos keretek között lehetôvé teszi
(i) az »egészségi és egészségügyi szükségletek« kielégítése kapcsán az »igazságosság
mint tisztességesség elveinek« a gyakorlati érvényesítését;
(ii) az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk« igazságos, tehát
tisztességes megoszlására irányuló »multiszektoriális egészségpolitika« kialakítását
és megvalósítását;
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(iii) megfelelô népegészségügyi, egészségfejlesztési, egészségmegôrzô, betegségmegelôzô programok kidolgozását és végig vitelét;
(iv) az egészségügyi ellátórendszerre és annak a különbözô szintjeire vonatkozó szakpolitikák kialakítását és megvalósítását;
(v) a kapcsolódó szabályozási feladatok elvégzését;
(vi) valamint az »ember és egészségközpontú, összehangolt egészségi – és gazdasági tervezési rendszer« részeként megvalósítandó »emberközpontú költségvetéstervezési,
költségvetési döntések« meghozatalát.
Idézzük fel, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexét« a polgárok »jogos
várakozásainak, várományainak és követeléseinek« (»legitimate claims & expectations«)
és »megszolgált jogosultságainak« (»earned entitlements«) (18.6.§) a szintjén rögzítettük
»ex-ante«; s nem pedig a ténylegesen igénybe vett, vagy veendô javak kapcsán. Ez az exante »elvárásokhoz és várományokhoz rögzítettség« – szemben az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak indexének« állítólagos „inflexibilitására” vonatkozó kritikákkal –, valójában rendkívüli flexibilitást biztosít ahhoz, hogy az igazságossági elvek érvényesítésekor
a ténylegesen igénybe vett »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«, azaz ebben az esetben az egészségügyi szolgáltatásokat a polgárok tényleges egészségi állapota alapján meghatározható – és nagy egyéni variációkat mutató – egészségi és egészségügyi ellátási szükségleteihez igazítsuk.
A kor színvonalának megfelelô színvonalú, és az egészségi szükségleteknek megfelelô, az azonos állapotú és ellátási szükségletûek azonos hozzáférésével, elérésével
igénybe vehetô, és univerzális ellátási jogosultság valójában, az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak indexének« a polgárok »jogos várományaihoz« való »ex-ante« rögzítését jelenti. Ez minden egyes polgár esetében – a társadalmi együttmûködésben való
teljes körû részvétel alapján – azonos »megszolgált jogosultságot«, és így az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak indexére« vonatkozó azonos »jogos követelést, elvárást és
várományt« (18.6.§) jelent. Hogy végül, ki mennyit vett igénybe mindebbôl – a megszolgált és jogos várományából – a tényleges egészségi szükségletei alapján, azt minden
egyes polgár esetében csak az élete végén, utólagosan, visszatekintve »ex-post« állapíthatjuk meg. A jogos várományok ex-ante azonossága, és a tényleges igénybevételnek
a tényleges egyéni ellátási szükségletektôl való „személyre szabott” ex-post differenciálása nem más, mint az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexének« az egyéni
egészségi szükségletekhez, vagy ha úgy tetszik »capabilitykhez« való maximálisan flexibilis hozzá igazítása. Ezért egyáltalán nem igaz az, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexe« merev, rugalmatlan és inflexibilis lenne.
Rögzítsük még egyszer: az »ex-ante« azonos és egyenlô jogosultságok és várakozások
teljesen kompatibilisek a nagymértékben eltérô egészségi szükségletek alapján ténylegesen igénybe vett egészségi szolgáltatások »ex-post« eltéréseivel. Gyakorlati, technikai
szempontból ezt, az egészségi szolgáltatások társadalmi biztosítási35 alapra helyezése
35

Itt csak emlékeztetünk: a problématárgyalás e szintjén irreleváns a szakpolitikai nyelven (a) járulékfizetésen (= címkézett adó; »earmarked-tax«; »hypothecated tax«) alapuló »társadalmi egészségbiztosítás«, és (b) az »általános adóbevételekbôl« finanszírozott »állami egészségi szolgálatok« által megvalósított »társadalmi egészségbiztosítás közti különbségek részletezése. E részletek elemzése egy mûfaját
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és a »közcélú társadalmi kockázatkezelés« során az egyéni kockázatok egyetlen, egységes
társadalmi szintû kockázatközösségbe való szervezése, illetve szétporlasztása teszi lehetôvé. Minél nagyobb ugyanis a kockázatközösség mérete, annál jobban lehet szétporlasztani a kockázatokat, elsimítani azok kiugró egyéni különbégeit és ezért annál
stabilabb a kockázatközösség, továbbá annál kisebb mértékû egyéni tehervállalás mellett, annál széles körûbb ellátásokat lehet megszervezni stabilan mûködtetni, finanszírozni. Ez az egyik technikai jelentôsége a társadalmi szintû kockázatkezelésen és a társadalmi szintû kockázatközösségen alapuló egységes társadalmi egészségbiztosításnak,
amellett, hogy csak így lehet a releváns társadalmi kockázatok közcélú kezelésére fókuszálni, az irreleváns üzleti kockázatok üzleti célú kezelése helyett.
Ugyanakkor, a társadalom tagjainak nem csak »egészségi és egészégügyi ellátási
szükségleteik« vannak. Ezért mindenkoron létezik egy felsô határa annak, hogy az adott
társadalom számára, adott idôszakban rendelkezésére álló privát, és társadalmi javakból
és erôforrásokból mégis mennyit, illetve mekkora részt lehet fordítani az egészségi és
egészségügyi szükségletek kielégítésére. Vegyük észre, hogy ez a kitétel az összes privát
és társadalmi erôforrásra, és egyéb dologra vonatkozik. Az »egészségi szükségletek« kielégítésének korlátait olyan alapvetô »társadalmi igazságossági jelentôségû« szükségletek
kényszerítik ki, mint például a gyermekek megfelelô kisgyermekkori fejlesztése, táplálása, nevelése, tehetségének gondozása, oktatása, a megfelelô középfokú és felsôoktatás,
a munkaerô folyamatos újratermelése, szakképzése, átképzése, a rokkantak, idôsök,
munkanélküliek megfelelô társadalmi biztosítása, bizonyos alapvetô fontosságú tôkeberuházások, vagy az amortizáció miatti eszköz és tôke visszapótlása, a belbiztonság,
a külsô határok védelme és a nemzetbiztonság, vagy a lakhatási szegénység kivédésére,
megfelelô lakhatási programok és a hasonlók.
Mindezt figyelembe véve, ha elviekben meg akarjuk határozni azt, hogy mégis hol
van az elvi határa az egészségügyi szükségletek kielégítésére fordított társadalmi erôforrásoknak az igazságosság mint tisztességesség két igazságossági elve által szabályozott
»jól elrendezett társadalomban«, akkor a következôt mondhatjuk. Az »eltérési elvet«
irányadónak véve az egészségi és egészségügyi ellátási szükségletek kielégítésére fordított társadalmi erôforrások felsô határát az szabja meg, hogy melyik az az egészségügyi
ráfordítás mérték, amikor a »társadalom legkevésbé kedvezô helyzetben lévô tagjainak«
és fókuszát tekintve teljesen másfajta szakpolitikai dolgozatot igényelne. A probléma tárgyalásának
ezen a szintjén tudatosan elkerüljük, hogy az ilyen szakpolitikai részletekbe belegabalyodjunk. Ez
ugyanis, a dolgok lényege felôl terelné el a figyelmet (itt) másodlagos jelentôségû, és laikusok számára
kevésbé követhetô technikai részletkérdések irányába. Ezen írás célja, mûfaja, és a problématárgyalás
szintje szempontjából, minden »egységes, egyszervezetû, kötelezô részvételû, egységes társadalmi kockázatközösségen és társadalmi kockázatkezelésen alapuló rendszert« »társadalmi egészségbiztosításnak«
nevezünk, független attól, hogy »általános adó bevételekbôl«, »címkézett adókból«, vagy külön alapba
befolyó »járulékokból« történik-e a források elôteremtése. Az egy külön nagy terjedelmû elemzést igényelne, hogy mik e rendszerek különbségei, elônyei és hátrányai. A külön alapba befolyó járulékokból
finanszírozott »társadalmi egészségbiztosításról« sokan azt hiszik, hogy függetlenebbek a politikától, és
a kormányzat az ilyen rendszerekben „nem tudja másra költeni az emberek egészségére szánt forrásokat”.
Ebbe itt nem akarunk belemenni, mert sok, bonyolult államháztartási és költségvetési trükk, és probléma
létezik e kérdések körül.
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az »elsôdleges prioritású társadalmi javak összességének indexére« vonatkozó megszolgált, és jogos várakozása, várománya« (»legitimate expectations«) (18.6.§) már romlik,
ha további privát, és társadalmi erôforrásokat és javakat fordítunk az egészségi szükségletek kielégítésére.36 Azok a döntések, amelyek ennek az elvi aránynak és egyensúlynak a beállításához és folyamatos újraértékeléséhez szükségesek nagymértékben
függnek az adott társadalom, adott idôszakára jellemzô gazdasági, társadalmi viszonyoktól, illetôleg az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk« konkrét
állapotjellemzôitôl és megoszlásától, népegészségügyi és epidemiológiai adatoktól, illetôleg a technikailag lehetséges orvostechnológiai eljárásoktól és ezek költségeitôl. Ezért
az alkalmas finanszírozási szintet, és számos ehhez kapcsolódó tervezési eljárást és
szabályozást csak az ezen dolgokra vonatkozó aktuális információk alapján lehet meghatározni, ezek az információk csak a »törvénykezési szakaszban«, illetôleg a »jogalkalmazási szakaszban« állnak rendelkezésre, ezért szükségképp, és elsôsorban a »törvénykezési szakaszra« marad ez a feladat, és a rendszer részleteinek kibontása és
szabályozása, azzal, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« tisztességesen elegendô küszöbszint feletti mértékét minden egyes polgár számára biztosítani kell.
Egy dolog azonban bizonyos: igazoltnak tekinthetô tény az, hogy bármely évi 8-10 ezer
USD egy fôre jutó GDP feletti értékeknél semmiféle összefüggés nincs az egy fôre jutó
GDP-értékek, és az egyes országok lakosainak a jólétére vonatkozó ismert és rendelkezésre
álló mutatóinak az egyes országok közötti igen jelentôs eltérései között;37 viszont rendkívül

36

Vegyük észre azt is, hogy ez az elv, legalábbis a logikai szerkezetét tekintve analóg a »makrogazdasági
allokációs hatékonyság« kritériumával. Ez utóbbi azt mondja ki, hogy akkor jön létre az erôforrások
egyes ágazatok közötti megosztásának a »makrogazdasági allokációs hatékonysága«, amikor egy adott
ágazatra fordított további egységnyi többlet erôforrás által elôidézett társadalmi többlethaszon minden
ágazat esetében azonos lenne. Szakzsargonban: amikor a »marginal social cost«, és »marginal social
benefit« hányadosai minden ágazatban azonossá válnak. (BARR, 2012.) Itt csak analógiáról, és a
logikai szerkezet azonosságáról van szó. E »makrogazdasági allokációs hatékonysági« koncepció a
»haszonelvû igazságelméleteken« alapuló »jóléti állami közgazdaságtanhoz« (»welfare economics«)
tartozik, amelytôl lényegileg tér el az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) koncepciója«. Az »igazságosság mint tisztességesség« – ellentétben a »haszonelvû igazságelméletekkel«, és a
»jóléti állammal« – nem átlagos, (vagy aggregát) jólétet, hasznot, hasznosságot akar maximálni, hanem
minden egyes polgár esetében el akarja érni a szabad és egyenlô polgári státusz fenntartásához szükséges küszöbszintet. Ezért lényegileg más a jelentése a »marginal social benefit/marginal social cost«
aránynak, és a legkedvezôtlenebb helyzetû csoport »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexére
vonatkozó összesített várakozásának a csökkenése« között.
37
Ezt Richard Wilkinson és Kate Picket mutatták be évtizedes ezirányú kutatásaik eredményét
összefoglaló The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better (WILKINSON
és mtsai, 2009) címû alapvetô fontosságú könyvükben. A vizsgált jóléti és egészségi mutatók –
amelyek országok közötti eltérései a 8-10 ezer USD egy fôre jutó GDP-értékkel versus a négyszer
nagyobb, 40 ezer USD körüli egy fôre jutó GDP közötti értékekkel rendelkezô országok között
semmiféle összefüggést nem mutattak a GDP átlagos értékével, viszont kivétel nélkül minden esetben rendkívül szoros összefüggést mutattak a GDP társadalmon belüli eloszlásának az egyenlôtlenségeivel – például a következôk voltak: (i) a lakosság várható élettartama, (ii) az emberek elkerülhetô megbetegedései, különösen a szív- és érrendszeri megbetegedések, a diabetes, a
magasvérnyomás-betegség, a krónikus obstruktív tüdôbetegségek (COPD), a daganatos megbe-
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szoros az összefüggés a GDP társadalmon belüli megoszlásának egyenlôtlenségei, és e mutatók országok közötti eltérései között (1.3–1.6.§§; 8.1–8.2.§§; 10.2.§). Pedig az e körbe
tartozó közepesen fejlett és fejlett országok egy fôre jutó GDP értékei között igen nagy, négyszeres a különbség, nagyjából 10-40 ezer USD egy fôre jutó GDP-érték között változik.
Ez arra mutat rá, hogy e jóléti mutatók javulása egyáltalán nem a GDP további növelésétôl,
a gazdaság növekedésétôl várható, hanem az e körbe tartozó országok 10-40 ezer USD közötti akármekkora GDP-jének a társadalmon belüli igazságosabb, tehát tisztességesebb, azaz
egyenlôbb megosztásától függ, és csakis ettôl várható. (WILKINSON, és mtsai, 2009.)
Ebbôl pedig az következik, hogy az összes közepesen fejlett és fejlett országban azoknak az »elsôdleges prioritású társadalmi javaknak« a minden egyes polgár számára történô tisztességesen elegendô küszöbszint feletti biztosítását – amely egyébként a dolgok
lényegét tekintve teljes mértékben átfedésben vannak az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôkkel« (1.3–1.6.§§) és amelyeken keresztül a GDP társadalmon belüli megosztásának kiegyenlítettsége, azaz igazságosabbá, tehát tisztességesebbé tétele is javítható – minden körülmények között meg kell oldani. Richard
Wilkinson és Kate Pickett The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always
Do Better (2009) címû alapvetô fontosságú könyvükben ezzel kapcsolatosan publikált
eredményeinek – az »elsôdleges prioritású társadalmi javakra«, és az ezekkel átfedô
»egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôkre« vonatkoztatható – legfontosabb gyakorlati és közpolitikai következménye az, hogy e javak biztosítása, és az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« alkalmasan elegendô mûködés finanszírozása semmilyen körülmények között sem függhet
a »szociális kalkulus« olyan tételeitôl, mint például az ország állítólagos gazdasági teherviselôképessége, vagy az ilyen-olyan GDP-alapú mutatók ilyen-olyan értékei, vagy
a költségvetés helyzete és a hasonlók. Azért sem függhet ezektôl, mert – túl azon, hogy
nem a társadalom, és a benne élô emberek vannak a gazdaságért, és a költségvetési mutatókért, hanem a gazdaság és a költségvetés kell, hogy a társadalom tagjainak a jólétét
szolgálja (FERENC PÁPA, 2017), és a társadalom egyetlen tagja vagy csoportja sem áldozható fel mások jóléte, vagy érdekei oltárán (RAWLS, 1999a) – e mutatóktól, és a
GDP további növelésétôl semmiféle további társadalmi jólétnövekedés nem várható –,
legalábbis a 8-10 ezer USD egy fôre jutó GDP-vel rendelkezô szegényebb közepesen
fejlett országok és leggazdagabb, négyszer akkora, egy fôre jutó GDP-vel rendelkezô
legfejletteb országok mezônyében. (WILKINSON és mtsai, 2009.)

A

»TÖRVÉNYKEZÉSI SZAKASZBAN« polgárok által megválasztott képviselôk elvben a polgárok legjobb érdekeit kell képviseljék, és ebbôl a szempontból kell
vizsgálják azt, hogy az »igazságosság két elve« hogyan fejthetô ki és hogyan alkalmaztegedések számos (nem erôsen genetikailag determinált) csoportjai, (iii) az elkerülhetô idô elôtti
halálozás (8-10 éves különbségekkel), (iv) betegségben töltött életévek száma (8-10 éves különbségekkel), (v) a súlyosabb sérülések száma, (vi) a mentális betegségek és a depresszió, az (vii)
egészségkárosító magatartás formák (mozgásszegény életmód, helytelen táplálkozás, dohányzás,
alkoholfogyasztás, kábítószerfogyasztás, és egyéb addikciók), az elhízottság, (viii) a fiatalkori erôszakos bûncselekmények száma, a bebörtönzési ráta, a tinédzserkori terhességek száma, (ix) a PISAfelmérések eredményei és a hasonlók.
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ható még részletesebben ezekre a problémákra az »alkotmányozó, felhatalmazó szakaszban« rögzített alapelvek és szabályok keretei között.
Ezekben a kérdésekben, az alkotmányban már rögzített »lényegi alkotmányos kérdések« (»constitutional essentials«) (14.6.§) alapján a képviselôknek is abból kell kiindulni, hogy a szabad és egyenlô polgárok egész életútjukon át a társadalom »teljes
körû normál funkcionálóképességgel« résztvevô polgárai (»fully cooperating members
of society«). A részletes szabályozás kialakításakor is, arra a kérdésre kell keressük a
választ, hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy ez az alapvetô norma érvényesüljön,
és a polgárok valóban szabad és egyenlô személyként, valóban teljes életükön át, valóban teljes körû normál funkcionálóképességgel részt is tudjanak venni a társadalmi
együttmûködésben.
A polgárok választott képviselôi, a politikusok és a kormányzat elméletileg, vagy
egy keresztmetszeti, vagy egy longitudinális nézôpontot és szemléletet vehetnének fel.
Ebbôl, mint korábban bemutattuk a »keresztmetszeti nézôpont és szemlélet« elméletben
lehetséges, de elvi és gyakorlati értelemben teljesen hibás. A »longitudinális nézôpont
és szemlélet« az ami, mind elvileg, mind gyakorlatilag helyes. Ezért kell minden esetben
a »longitudinális szemlélet« szerint eljárni az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója« »igazságossági elveinek« a »törvénykezési szakaszban« való érvényesítésekor is az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû szükségletek« és az azok kielégítéséhez szükséges »elsôdleges prioritású társadalmi javak« helyes arányának a meghatározásával kapcsolatosan:
(i) A KERESZTMETSZETI NÉZÔPONT ÉS SZEMLÉLET (6.2.§; 16.2.§). Az egyik
egy keresztmetszeti nézôpont, amikor egy adott idôszakban (mint keresztmetszeti
képben) megnézik az aktuális korcsoportok és esetleg más releváns csoportok szükségleteit az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« összessége tekintetében és részben ezen szükségletek és kielégítésükre szolgáló javak, részben az érintett csoportok
között próbálnak meghozni többé kevésbé jó döntéseket. Az igazságosság mint
tisztességesség politikai koncepciójának és az »igazságosság elveinek« az érvényesítése szempontjából ez az az eljárás, amely – elsôre ugyan lehet, hogy kézenfekvônek tûnik, ámde mégis – teljességgel elfogadhatatlan. Nincs semmilyen morálisan legitim és érvényes alapja az egyes korcsoportok közötti differenciálásnak;
tág tere nyílik a korcsoportok és társadalmi csoportok közötti önkényes és megindokolhatatlan különbségtételeknek; továbbá elsikkad a generációk közötti szolidaritás, és a különbözô társadalmi csoportok közötti szolidaritás érvényesítésének a
kötelezettsége, és így a »reciprocitási és kölcsönösségi elvek« (5.3.§) érvényesülése
is. Lényegében megalapozottság nélküli, önkényes és hasra ütésszerû döntések
születnek, amelyek megalapozottsága, legitimitása, igazságossága és tisztességessége több mint megkérdôjelezhetô.
(ii) A LONGITUDINÁLIS NÉZÔPONT ÉS SZEMLÉLET (6.2.§; 16.2.§; 21.3.§). Az
elôzô megoldás helyett, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójával« az a módszer konzisztens és ezért azt a módszert kell alkalmazni, amely
longitudinális nézôpontból próbálja az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû emberi szükségleteket« és a releváns »elsôdleges prioritású társadalmi
javakat« összhangba hozni. Mit is jelent ez? Praktikusan fogalmazva, ez a »lon-
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gitudinális nézôpont és szemlélet« úgy állítható elô, ha a választott képviselôk – az
»eredeti kiindulási állapot« (11.§) nézôpontját felvéve – egy-egy polgár teljes életútját gondolják végig „a bölcsôtôl a sírig” – azaz a születéstôl, a gyermekkoron,
ifjúkoron, felnôttkoron, és idôskoron át a halálig –, és egy-egy ilyen életutat, az
emberi életút egyes szakaszaira, és az egyes élethelyzetekre jellemzô problémákra
vonatkozó releváns, és bárki által elérhetô információk alapos, „józan paraszti észszel” történô tisztességes és pártatlan, részrehajlás mentes végig gondolásával megpróbálják azt meghatározni, hogy az egyes életszakaszokban, vagy élethelyzetekben melyek azok a jellegzetes és »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
szükségletek«, amelyekre az egyes polgároknak az adott életszakaszukban vagy
élethelyzetükben szükségük van ahhoz, hogy
(a) a társadalomnak a társadalmi együttmûködésben »teljes körû normál funkcionálóképességgel résztvevô«, szabad és egyenlô polgáraiként élhessenek,
(b) továbbá »önbecsülésük, emberi méltóságuk és szégyenmentes életük társadalmi
alapfeltételei« biztosítottak legyenek;
(c) s ezekbôl eredôen születéskori »két erkölcsi képességüket« (6.3.§) a lehetô legmagasabb szintre tudják kibontakoztatni és e szinten teljeskörûen tudják gyakorolni
egész életükön át.38
Nem kell túl bonyolult dolgokra gondolni! Bizonyos alapvetô ismeretek, megfelelô képzelôerô, a mások helyzetébe való empatikus beleérzô képesség, bizonyos együttérzô-képesség és átlagos intelligenciaszint birtokában, és mind a »két erkölcsi képesség« felhasználásával némi gondolkodás után bárki körvonalazni tudja saját magában, hogy
például
(a) mégis mire lehet szüksége egy kisgyermeknek a zavartalan testi, lelki fejlôdéséhez,
(b) vagy mégis mire lehet szüksége az iskoláskor különbözô szakaszaiban a gyermekeknek született képességeik, tehetségük kibontakoztatásához;
(c) vagy mégis mire lehet szüksége azoknak a családoknak, ahol a családot fenntartók
hirtelen elvesztik a munkájukat, vagy ahol súlyos baleset éri ôket, vagy megrokkannak, vagy egy súlyos megbetegedés éri ôket;
(d) vagy mégis mire lehet szüksége annak, aki idôskora miatt már nem képes nap
mint nap a saját munkájával elôteremteni a létezéséhez szükséges jövedelmet,
netán még egy két krónikus megbetegedésben is szenved.
Ez nem egy teljes lista. Mindössze illusztrálni akartuk azt, hogy sem omnipotensnek,
sem három diplomás akadémikusnak nem kell lenni ahhoz, hogy bárki, az elérhetô információk begyûjtésével, a »két erkölcsi képességének«, és bizonyos morális és politikai
jelentôségû érzéseinek és képzelôerejének, valamint lelkiismeretének együttes felhasználásával képes legyen meglehetôsen jól körvonalazni az egyes életszakaszokra, élethelyzetekre jellemzô »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû szükségleteket«. A prob38

A »két erkölcsi képességünk« magas szintû kibontakoztatása, és egész életen át tartó teljes körû gyakorlása feltételezi a »születéskori természetes képességeink és tehetségünk« lehetô legmagasabb szintû kibontakoztatását, és teljes körû gyakorlását is, (amelynek kulcsa minden egyes gyermek tehetségének intézményesített felkutatása és felismert tehetségéhez szabott tehetséggondozása; és az azonos képességûek
azonos hozzáférésével igénybe vehetô, jó minôségû oktatási, felsôoktatási rendszer).
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lémák általában a képzelôerô, és az empátia hiányával és a gondolkodás tunyaságával
és a tisztességességgel kapcsolatosak.
Ez fajta »longitudinális szemlélet és nézôpont«, és problémafelvetés – a képzelôerô,
az empatikus beleérzés, a belegondolás, a gondolkodás, az értelem, és az igazságosságérzet képességeinek átlagos szintû gyakorlását feltételezve – egyrészt kizárja azt,
hogy adott választott képviselô bármely korcsoport iránti preferenciája alapján aránytalanul egyik, vagy másik korcsoport javára döntsön (például nyugdíjemelés az óvodák
fejlesztése helyett, vagy fordítva); másrészt segít az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû szükségletek« elegendô pontosságú azonosításában. Ezenfelül ezzel a longitudinális szemlélettel az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« és a különbözô szakpolitikák, valamint bonyolult összefüggéseinek és kölcsönhatásainak, továbbá a »generációk közötti szolidaritás« mélyebb aspektusainak az
elmélyült ismerete és átlátása nélkül is, egy megfelelôen kiegyensúlyozott, pártatlan,
kiegyensúlyozott, arányos és tisztességes és igazságos döntési mintázathoz vezet. Ezzel
a kötelezô »longitudinális szemlélettel« ugyanis minden egyes élethelyzetre végigondolható a szabad és egyenlô polgárok »teljes körû normál funkcionálóképességhez« minimálisan szükséges küszöbértékekbôl álló szint, amelyet mindenképpen biztosítani kell,
minden egyes polgár számára. Ezek összességében az »elsôdleges prioritású társadalmi
javaknak« egy olyan indexéhez vezetnek, amellyel minden egyes polgár, e szempontból
releváns szükségletei egy elegendôen magas szinten kielégíthetôk.
Az alapgondolat az, hogy vegyük a fáradtságot és kényszerítsük rá magunkat arra,
hogy úgy tekintsünk mások, különbözô életszakaszainak vagy élethelyzeteinek a problémáira, mintha az a mi várható életútunk során akár a mi problémánk is lehetne. Itt
a képzelôerô, az empatikus beleérzés, a belegondolási és együttérzési képességeink hiányosságain kívül még az önmagunk sérthetetlenségébe vetett téves hitünk, és a gondolkodási tunyaságunk jelenthet problémát. Ha ezzel, önmagunk sérthetetlenségébe vetett
tévhittel sikerül leszámolni, a különbözô élethelyzetek, életszakaszok »elsôdleges szükségletei«, és a kielégítésükhöz szükséges »elsôdleges prioritású társadalmi javak« közötti
megfelelô mértékekrôl és egymás közötti arányokról azáltal is jobban tudunk gondolkodni, hogy úgy tekintünk ezekre, mintha a mi saját szükségleteink lennének a saját
magunk különbözô (elképzelt) életszakaszai és élethelyzetei során.
Természetesen ezen a ponton felvethetô, hogy ahány ember, annyiféle preferenciával
rendelkezik, és ezért az, ami nekünk egy adott helyzetben jó, az másnak nem biztos, hogy
való, vagy jó. Itt azonban nem errôl a kérdésrôl van szó, hanem arról, hogy a polgárok
által választott, megbízott és jól megfizetett képviselôk, az »elsôdleges társadalmi szükségletek«, és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« helyes mértékeinek és arányainak a
beállításakor, milyen gondolatkísérletet végezzenek el és milyen nézôpontot vegyenek fel
ahhoz, hogy lényegesen tisztességesebb eredményre jussanak, mintha csak a szokásos
rutint jelentô, érzéketlen, képzelôerô és empátia nélküli,39 valamint némileg primitív,
39

E »politikai igazságossági szempontból morális jelentôségû érzések« fejleszthetôk vagy épp elnyomhatók. A mûvészetek minden ága, a szabad bölcsészet, valamint a társadalom igazságos és tisztességes mûködésének a jelentôsége abban rejlik, hogy nagymértékben hozzájárulnak ezen politikai
igazságossági szempontból morális jelentôséggel bíró, és a »szabad emberhez méltó demokráciák«
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szûklátókörû és ostobán szûkkeblû »keresztmetszeti nézôpontot« vennék fel (amelyben
egyébiránt szintén saját preferenciáiknak megfelelôen szoktak ötletelni). Az egyes individuumok eltérô preferenciáiból eredô problémákat a »procedurális igazságosság«, és a
»közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelések és viták« (19.§) során kell kezelni.
Az itt javasolt »longitudinális nézôpont« a »nyilvános érvelés« kiindulási alapjainak
a helyességét, színvonalát, és legfôképp »morális legitimitását« és érvényességét hivatott
javítani. Ez az, a képzelôerôt, és némi beleérzô és belegondoló képességet igénylô »longitudinális nézôpont és szemlélet«, amelybôl kiindulva helyesebb és tisztességesebb eredményekre lehet jutni, mintha »keresztmetszeti nézetben«, az emberi életút belsô összefüggéseit és a »generációk közötti szolidaritás« a »reciprocitás és kölcsönösség elveibôl«
eredô bizonyos összefüggéseket nemhogy nem vennék figyelembe, de még csak fel sem
tûnne, hogy ilyen lényegi összefüggések léteznek. Ez utóbbi, az a primitív, empatikus
beleérzés és belegondolás nélküli, fantáziátlan és a képzelôerôt nélkülözô némileg önzô,
ostoba, korlátolt és szûklátókörû »keresztmetszeti nézôpont és szemlélet«, amely rombolja
a szolidaritást, aláássa a társadalom igazságosságos és tisztességes mûködését, és magát
a »szabad emberhez méltó demokráciát« is.
Az ilyen »keresztmetszeti nézôpontból« nem látszanak az emberi életút saját inherens
összefüggései, és nem látszanak ennek a »generációk közötti szolidaritásra« vonatkozó
következményei. Az ilyen »keresztmetszeti nézôpontból« születnek az olyan érzéketlen,
korlátolt, önzô, szûklátókörû, ostoba és primitív mondások, mint például (a) „a balekok
tartják el a rendszert” (b) „miért fizessek járulékot, amikor eddig még (Én, nagybetûvel!),
semmit sem kaptam személyesen cserébe” (c) „minek fizessem Én a nyugdíjasok járulékát, amikor az Én gyerekeim még iskolába járnak” (d) „miért fizessem Én a mások gyerekeinek az iskoláztatását, amikor az Én gyerekeim már (a mások adójából) elvégezték
az egyetemet, és épp lakást keresnek”. Számos hasonló mondást lehetne idézni, azonban
a probléma illusztrálására ennyi is elég.
igazságos, és tisztességes mûködésének stabilitása szempontjából is rendkívül fontos érzések és képességek magas szintû kibontakoztatásához. (NUSSBAUM, 1997.) Amint arra Martha C. Nussbaum a Not for Profit címû könyvében (NUSSBAUM, 2010) rámutat: az ún. gazdasági és munkaerôpiaci igények (azaz egyes üzleti magánérdekek) a kielégítésére leszûkített, redukált, csak a
mûszaki, technikai, matematikai, természettudományos és informatikai oktatásra fókuszáló, a
mûvészeti és bölcsészeti képzést „feleslegesnek” deklaráló; a tartalmi ismeretekkel túlduzzasztott,
és ezért a magoltatásra kényszerítô (»rope learning«) oktatási rendszerek súlyos kártékonysága
abban rejlik, hogy a »szabad emberhez méltó demokrácia és társadalmi mûködés« és a társadalom
igazságos, tehát tisztességes mûködése szempontjából létfontosságú mûvészeti és bölcsészeti képzés
számûzésével, a profitérdekekre fókuszáló tantárgyakkal, magoltatási módszerekkel, az önálló, kritikai gondolkodás elnyomásával, és a »politikai igazságossági szempontból morális jelentôségû érzések
és képességek« kibontakoztatásának az elnyomásával magát a »szabad emberhez méltó demokráciát«,
és a »társadalmi igazságosság« morális és érzelmi alapjait ássák alá. Ebben az értelemben megkülönböztetendô az »Education for Profit« és az »Education for Democracy«. Ez utóbbi abszolút lényegbeli vonása, a mûvészeti képzések és a bölcsészet megfelelô jelenléte a képzési rendszer teljes
vertikumában az óvódától az egyetemi képzések végéig. (NUSSBAUM, 2010.) A közbeszédben
is megjelenik ez a gondolat: különbséget teszünk a – mûveletlen és érzelmi intelligencia (EQ) tekintetében csökött és fejletlen magas technikai képzettséggel rendelkezô – »szakbarbárok« képzése
versus az „értelmiség” képzése között.
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Természetesen, szó sincs arról, hogy automatikusan létrejön az „egyetlen igaz és tökéletes
megoldás”; vagy, hogy ilyen egyáltalán létezne. Ezek a kérdések, tipikusan olyan kérdések,
amelyekben tág tere van a »méltánylandó véleménykülönbségeknek« (»reasonable disagreement«) (12.6.§), és amelyben nem is biztos, hogy egyáltalán létezik „egyetlen igaz” és
egyetlen »tartalmilag igazságos« megoldás. Épp ezért, ilyenkor például a »közügyekben
folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) (19.§), a »nyilvános indokolás«
(»public justification«) (12.§), és a »civilitás kötelessége« (»duty of civility«) (13.3.;
19.2.§) normáinak megfelelôen a »procedurális igazságosság« (»procedural justice«) (19.§)
révén biztosíthatják a képviselôk döntéseik »morális és politikai legitimitását« (13.3.§;
19.2.§). Ennek elmulasztásával döntéseik sem erkölcsi, sem politikai értelemben nem legitimek. (The Idea of Public Reason Revisited, 1997; RAWLS, 2001, 2005.)

A

Z »ELTÉRÉSI ELVNEK« (18.§) AZ »EGÉSZSÉGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
IRÁNTI SZÜKSÉGLETEKRE« való – fentiekben bemutatott – alkalmazása, a re-

leváns »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« vonatkozóan – az »ex-ante« azonos
jogosultságok és várandóságok, valamint e javaknak a tényleges szükségletek eltérései
alapján nagymértékben eltérô »ex-post« megállapítható igénybevétele révén – biztosítja
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexének« nagyfokú flexibilitását. és a tényleges egyéni szükségletekhez és »capabilitykhez« való igazítását, továbbá az »igazságosság elveinek« az érvényesülését.
Egyesekben az »eltérési elv« (»difference principle«) bemutatott alkalmazása egy
olyan alapvetôen téves benyomást kelthetnek, mintha az egészségi szükségletekhez igazodó orvosi és egészségügyi ellátás biztosítása kapcsán semmi másról nem lenne szó,
mint pusztán csak arról a kicsit jótékonykodó, kicsit praktikus, kicsit politikus, és kicsit
opportunista, és némiképp cinikus célról, hogy a különbözô »társadalmi igazságtalanságok« miatt szegényebb rétegek alacsonyabb jövedelmeit kiegészítsük „némi kis” »természetbeni szolgáltatásokkal«, hogy a társadalom igazságtalan mûködésének a vesztesei
is hozzá tudjanak jutni az általuk preferált és számukra szükséges egészségügyi ellátásokhoz, hogy és így fenn tudjuk tartani a társadalmi békét a társadalom igazságtalan
mûködése során is, mégpedig a status quo fenntartása, azaz az igazságtalan, tehát tisztességtelen mûködés stabilizálása érdekében. Ez teljesen téves nézet és az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciójának« teljes félreértését jelentené. Épp ennek a
téves nézetnek az ellenkezôjérôl van szó.
Az orvosi és egészségügyi ellátás biztosításának, ugyanúgy, mint az »elsôdleges prioritású társadalmi javakhoz« tartozó többi dolognak az alapvetô célja, hogy a társadalmi
együttmûködés igazságos, tehát tisztességes feltételrendszerének az abszolút lényegi és
integráns részeként, társadalmi szintû morális kötelezettségnek eleget téve, és a polgárok
»megszolgált jogosultságai«, valamint »jogos morális követelései és várományai«
(18.6.§) alapján biztosítsuk minden egyes szabad és egyenlô polgár számára mindazokat az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«, amelyek »két erkölcsi képességük«,
»teljes körû normál funkcionálóképességük« kibontakoztatásához, fenntartásához, megôrzéséhez és helyreállításához, valamint »önbecsülésük, méltóságuk, szégyenmentes
életük társadalmi alapjainak« a biztosításához szükségesek. Azaz, nem azért kell az
egészségi és egészségügyi szükségleteknek megfelelô ellátásokat az »elsôdleges prioritású
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társadalmi javak« részeként biztosítanunk „’Mi’ nekünk gyôzteseknek”, hogy „’Ôk’,
a vesztesek” ne lázongjanak, s így fenn tudjuk tartani a status quót, hogy háborítatlanul
tudjuk folytatni a társadalmi igazságtalanságokkal és tisztességtelenségekkel terhelt, a
gazdagok további gazdagodásához és a szegények további elszegényítéséhez vezetô
mûködést. A cél nem egy igazságtalan és tisztességtelen rendszer szélsôséges jelenségeinek enyhítése az igazságtalan, tehát tisztességtelen rendszer stabilizálása érdekében,
hanem az igazságos, tehát tisztességes társadalmi mûködés.
A társadalom polgárai, mint a társadalmi együttmûködésben résztvevô szabad és
egyenlô személyek (6.§) a társadalmi együttmûködésük tisztességes feltételrendszerének részeként a közös terhek és a közösen elôállított hasznok igazságos és tisztességes
megosztása kapcsán, a »reciprocitás és a kölcsönösség elvei« (6.3.§) alapján »morálisan
tartoznak egymásnak« azzal, hogy »minden egyes polgár számára« minden idôben,
minden releváns élethelyzetben és életszakaszban, minden releváns szükséglet esetén,
és »teljes életútján át« legalább a minimálisan szükséges küszöbértéket meghaladó szinten biztosítva legyenek mindazok az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«, amelyek
a »teljes körû normál funkcionálóképességük«, »két erkölcsi képességük«, »önbecsülésük,
méltóságuk« kibontakoztatásához, megôrzéséhez, helyreállításához szükségesek (ideértve az »önbecsülés, méltóság, és a szégyenmentes élet társadalmi alapjait« is). Ez a
»társadalmi együttmûködés« során közösen létrehozott javak és hasznok tisztességes
egymás közötti megosztásának a részeként
(a) »minden egyes polgár« »morális kötelessége« az összes többi polgárral szemben és
ennek reciprokaként
(b) »minden egyes polgár« »jogos morális követelése« az összes többi polgárral szemben.
E közös és kölcsönös morális kötelezettségek alapján teljesítendô »jogos és kölcsönös morális követeléseket« technikai értelemben természetesen nem az egyes polgároknak egyenként kell teljesíteni egymás felé, és egymás között; hanem társadalmi szinten, a »társadalom alapvetô struktúráján«, és annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
háttérintézményein« (9.§) keresztül kell megoldani, többek között az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak« az alkalmas és tisztességes biztosításával. Ez a társadalmi szintû morális
kötelezettség azonban nem válik el az egyes polgárok egymással szembeni »morális kötelezettségeitôl«, hanem ezekbôl ered és ezek társadalmi szintû aggregátumát jelenti. Nem
az elvont és személytelen társadalomnak, hanem a társadalom összes élô, nevesíthetô polgárának áll fenn ez a »morális kötelezettsége« a többiekkel szemben, és ennek reciprokaként
egyszersmind a saját, egyéni »jogos morális követelése« is a többiekkel szemben.
A »szabad és egyenlô polgárok« ilyen, azonos, a »reciprocitás elvén« alapuló, egymással szembeni »kölcsönös morális kötelezettségeinek«, és »kölcsönös morális követeléseinek« alapján az az »ex-ante azonos jogosultságuk«, hogy »ex-post« az eltérô szükségleteik szerint differenciált orvosi és egészségügyi ellátásban részesedjenek az
»elsôdleges prioritású társadalmi javak« általános, bármely felhasználási célú eszközeinek a csoportjába tartoznak. Ezek az »általános, bármely felhasználási célú eszközök«
(i) egyrészt, a szabad és egyenlô polgárok »tisztességesen egyenlô lehetôségeinek és
esélyeinek« (14.2.§) a biztosításához szükségesek,
(ii) másrészt, ezek tesznek képessé arra, hogy érdemben élni tudjunk a számunkra
garantált »alapvetô szabadságjogokkal, jogokkal és lehetôségekkel«, és így ezek számunkra valós értékkel bírjanak (14.3.§; 14.7.§);
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(iii) végül, mindezek együttesen tesznek képessé, hogy önbecsülésünk, méltóságunk
megôrzésével, szégyenmentes módon, »teljes körû normál funkcionálóképességgel«
részt tudjunk venni a társadalmi együttmûködésben, és teljeskörûen tudjuk gyakorolni »két morális képességünket« »egész életünkön át«.

P

RIORITÁSOK FELÁLLÍTÁSA az egyes egészségi ellátási szükségletek között, és az
egészségi ellátási, és más fontos társadalmi szükségletek között: Ez a koncepcionális keret két további fontos, az ellátások priorizálásával kapcsolatos dolgot is lehetôvé
tesz a megfelelô, elvi és társadalmi igazságossági alapok kijelölésével: (i) egyrészt lehetôvé teszi a kielégítendô egészségi, egészségügyi szükségletek egymáshoz képesti sürgôsségének és fontosságának az értékelését (ii) másrészt lehetôvé teszi hogy az egészségi és
egészségügyi szükségletek kielégítése és más fontos társadalmi szükségletek kielégítése
közötti relatív prioritások felállítását, meghatározását. (DANIELS, 1985, 2008.)
Az egyes egészségi, egészségügyi szükségletek és ellátások közötti sürgôsségi és fontossági sorrendekre vonatkozóan az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«.
és az »igazságosság elvei« által meghatározott keretek között általános irányelvként rögzíthetô, hogy azok az egészségi és egészségügyi szükségletek és ellátások élveznek sürgôsséget
és fontosságot, amelyek révén helyreállítható a személyek normál egészsége, illetôleg »teljes
körû normál funkcionálóképessége«, és így az érintett polgár ismét a társadalmi
együttmûködés »teljes körû normál funkcionálóképességgel« résztvevô tagja tud lenni.
(i) FONTOSSÁG. Minél jobb az egészség, illetve a »teljes körû normál funkcionálóképesség« helyreállításának a lehetôsége, annál fontosabb az adott ellátás. Az
egészség, illetve a funkcionálóképesség külön említését az indokolja, hogy számos
esetben elôfordul, hogy az egészség a maga teljességében nem állítható helyre, de
a polgár »teljes körû normál funkcionálóképessége«, vagy normál funkcionálóképességének jelentôs része igen. (Gondoljunk például, egy súlyosabb baleset utáni
rehabilitációra, vagy akár egy krónikus nem fertôzô betegségben (mint állapotban)
szenvedô beteg folyamatos gondozására.) (DANIELS, 2008.)
(ii) SÜRGÔSSÉG (és fontosság). Minél nagyobb a reális veszélye annak, hogy az adekvát
beavatkozás késedelme miatt az egészség, illetve a teljes körû normál funkcionálóképesség tartós, netán súlyos, vagy akár végleges károsodást szenved, annál sürgôsebb
és fontosabb a beavatkozás. (DANIELS, 2008.)
A tényleges egészségi állapotnak megfelelô szükségletek szerinti fontos és sürgôs ellátások a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek elvének« (14.2.§) megfelelôen az
azonos szükségletûek azonos ellátásának az azonos hozzáféréssel és eléréssel történô
ellátásának (»equal access to equal needs« & »equal tratment of equal needs«) az elve
alapján kell történjen.
Ezzel szemben léteznek bizonyos ellátások, amelyek technikai és szakmai értelemben
egészségügyi intézményben, orvosok kell elvégezzenek, de az ellátandó probléma nemhogy nem számít se sürgôsnek, se fontosnak társadalmi igazságossági szempontból, de
még csak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû szükségletet« sem jelent. Ilyen
például az összes szépészeti célú kozmetikai sebészeti beavatkozás. (DANIELS, 2008.)
Mint látjuk, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« az orvosi
és egészségügyi ellátások iránti szükségletek, és ebbôl eredô morális kötelezettségek
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erôsségét a társadalmi együttmûködésben való részvételhez szükséges »teljes körû normál
funkcionálóképességgel« köti össze. (RAWLS, 2001.) Amint a polgár »teljes körû normál
funkcionálóképessége«, valamely egészségi ok miatt egy bizonyos minimumszint alá csökken, beáll az ellátási kötelezettség (RAWLS, 2001), amely ráadásul a fenti irányelvek
alapján „be is skálázható”, mind sürgôsség, mind fontosság szerint. (DANIELS, 1985.)
Ennek mentén mind
(a) az egyes egészségügyi és orvosi ellátások egymáshoz képesti prioritásait meg lehet
határozni a legkülönbözôbb tagolású és részletezettségû módokon;
(b) mind az »egészségügyi, orvosi ellátások«, és más »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû szükségletek« kielégítésével összefüggô »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« vonatkozó követelések közötti fontossági és sürgôsségi sorrendeket is fel lehet állítani. (Gondoljunk itt például, az egészségügy, oktatás,
felsôoktatás, lakhatás, belsô és külsô biztonság, nyugdíj, munkanélküliség, rokkantság, jogrend és a hasonló fontos ágazatok, szektorok közötti költségvetési arányok meghatározására.) (DANIELS, 2008.)
Az »egészségi, egészségügyi szükségletek« kielégítésével összefüggô ellátási lehetôségek
közötti prioritások és ezeknek megfelelô helyes költségvetési arányok felállítása, például
(i) az egyes beavatkozási területek, mint egészségfejlesztés, egészségmegôrzés, betegségmegelôzés, gyógyítás és rehabilitáció között, vagy (ii) a gyógyító-megelôzô szolgáltatások
egyes szintjei között, mint például alapellátás, járószakellátás, kórházi fekvôbeteg ellátás,
vagy (iii) az egyes szinteken ellátási formák, szakmák, eljárások, orvosi technológiák és
hasonlók között egy rendkívül összetett, sok technikai részletet is involváló és az egészséggel, egészségüggyel kapcsolatos szakpolitikák körébe tartozó külön szakmai és szakpolitikai területet jelentô kérdéskör. Ennek további részletezésére itt nem térünk ki. Ezen
a helyen mindösszesen azt akartuk jelezni, hogy ez a nagy problématerület, ideértve az
egészségi szükségletek és a gazdasági, költségvetési tervezési rendszerek összehangolását
is, hogyan és mely pontok mentén építhetô rá az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciójára«. Hasonlóan nem térünk ki a különbözô »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû szükségletek«, és a kapcsolódó »gazdasági, pénzügyi, költségvetés tervezés«,
és ezek összehangolásának a részleteire sem. Mindezeket a kérdéseket egy másik részletezettségi szinten, hasonló terjedelmû írásokban lehetne körvonalazni.
Ugyanakkor, e komplex kérdéskör egyes, társadalmi igazságossági szempontból releváns aspektusaira az eddigiekben is több helyen kitértünk, és a továbbiakban is ki fogunk
térni, ahol az releváns lesz. Itt alapvetôen az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
szükségletek«, az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«, az ezeket biztosító »elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«, az ezek közötti prioritások és arányok felállítása, és a költségvetés tervezése közötti összefüggésekre, valamint mindezen kérdéseknek az igazságosság politikai koncepciójához való közvetlen kapcsolódási pontjainak
rögzítésére fókuszálunk; mégpedig abból a szempontból, hogy az egyes szükségletek és
javak kapcsán – mint a társadalom, társadalmi együttmûködésben résztvevô egyenlô és
szabad polgárai – morális értelemben mivel tartozunk egymásnak a társadalmi szerzôdés
alapján (»what we owe to each other«). (DANIELS, 2008; SCANLON, 1998.)
Ennek még egy fontos jelentôsége van: ez a közvetlen társadalmi igazságossági és
morális alap rávilágít arra is, hogy a költségvetés tervezése nem értelmezhetô a légüres
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térben, és nem önmagáért való dolog. A költségvetés mindig, minden esetben elsôdlegesen és alapvetôen egy morális dokumentum, amely világosan és félreérthetetlenül
megmutatja, hogy a választott politikusok és a kormányzat mit gondol az ôt megválasztó
polgárokról, azok »elsôdleges társadalmi igazságossági szükségleteirôl« ezzel kapcsolatos
saját morális kötelességeirôl, s általában is kit és mit tart fontosnak, és kit és mit nem
tart fontosnak. (BEGALA, 2011.) Ráadásul, miután a költségvetés, mint centrális és
fundamentális jelentôségû morális dokumentum számokat tartalmaz, ezért kvantifikálja,
számszerû arányokkal is megmutatja, hogy a polgárok által választott, megbízott és
megfizetett politikusok, és a kormányzat a polgárok mely »jogos várományát« és »megszolgált jogosultságát« egymáshoz képest is mennyire tartja fontosnak, mennyire nem
tartja fontosnak, és ezekhez képest milyen más, »egyáltalán nem az elsôdleges prioritású
társadalmi javak« körébe tartozó dolgot tart fontosnak és mennyire. (BEGALA, 2011;
SANDERS, 2015.)
Az egyes »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû emberi szükségletek« szempontjából releváns »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«,
az általuk biztosított »elsôdleges prioritású társadalmi javak« közötti helyes arányokat
az igazságosság elvei szerint kell beállítani, és a költségvetés-tervezést, és magát a költségvetést ennek a szolgálatába kell állítani. Ez tulajdonképpen egy olyan összehangolt,
és az adott társadalom egészére kiterjedô háttértervezési rendszert igényel, amely az
átláthatóság és a nyilvánosság kritériumai mellett biztosítja az »igazságosság két elvének« az érvényesítését a prioritások, és a helyes arányok beállítása, és a költségvetési
tervezés ezekhez való hozzárendelése révén.
Ezzel az összehangolt, emberközpontú társadalmi igazságossági-gazdasági tervezési
megközelítéssel teljes mértékben ellentétesek az egyes, alapvetôen tisztességtelen és igazságtalan mûködéshez vezetô, leegyszerûsítô, bizonyos hatalmi érdekeket és az apparátus
kényelmi szempontjait elôtérbe helyezô, az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
szükségletektôl« függetlenített pénzközpontú költségvetés tervezési gyakorlatokkal. Ez
utóbbi tisztességtelen gyakorlatok lényege, hogy az apparátus és a hatalom teljesen átláthatatlan módon és senkivel sem tisztázott, ismeretlen értékrend alapján évrôl évre meghatározza a költségvetés fôbb – egyetlen egy évre vonatkozó – számait; s ezt követôen az
összes »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmény« mûködését és az
»elsôdleges prioritású társadalmi javakat« – ezek egymással való kölcsönhatásainak a vizsgálata és összehangolása nélkül, valamint a tényleges »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû szükségletektôl« függetlenül – „baltával és láncfûrésszel” utólagosan hozzá
torzítják a valahol, valakik által valamilyen alapon, valahogyan „megrajzolt számokhoz”.
Azért „megrajzoltak a számok”, mert semmilyen morális, elvi, szakmai alapjuk nincs.
Ez a gyakorlat súlyos társadalmi károkat okoz.
Megjegyzendô: ez a „számrajzolás”, amelyet egyes helyeken költségvetés tervezésnek mondanak, és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakkal« összehangolt, szakmailag megalapozott költségvetéstervezés helyett alkalmaznak a szakmailag felkészületlen és alkalmatlan apparátusok, és az igazságtalan, tehát tisztességtelen rezsimek
sajátossága. A közcélok és a közérdekek elômozdítására, a tényleges »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû szükségletek« feltérképezésére, az »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézmények«, és az »elsôdleges prioritású társadalmi
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javak« összehangolására, és az »elsôdleges társadalmi szükségletek« összehangolt és
optimális kielégítésére irányuló költségvetés-tervezési feladat sajátos megkerülését jelenti
ez a sajátos „rövid zárlati cselekmény”. Itt gondolkodni nem kell, ezért az apparátusnak
kényelmes. Elegendô számokat rajzolni egy papírra és utólag mondani valamit arra,
hogy mi, s miért annyi, mint amennyi. Az ilyen helyzetekre jellemzô folyamatos titkolózás, titokzatoskodás az árulkodó jelei annak, hogy mindazok, akik ilyen dolgokat csinálnak a valódi – azaz, az elsôdleges társadalmi szükségletekkel összehangolt – költségvetéstervezés helyett, azok pontosan tisztában vannak azzal, hogy szakmailag is és
morálisan is rossz az, amit csinálnak.

16.9.§ Az elsôdleges prioritású társadalmi javak
flexibilitása – összefoglalás

E

BBEN RÉSZBEN ÖSSZEFOGLALJUK, HOGY AZ

»ELSÔDLEGES

PRIORITÁSÚ

TÁRSADALMI JAVAK INDEXE« MIÉRT KELLÔEN FLEXIBILIS AHHOZ, HOGY

rugalmasan igazodjon az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû szükségletekhez«,
s ezek »normál tartományon belüli« esetenként igen jelentôs egyéni eltéréseihez. Mint
korábban bemutattuk, az egyéni szükségletekhez igazodó »elsôdleges prioritású társadalmi
javak indexe« az elnevezés mögötti tényleges tartalmat tekintve, teljes mértékben kompatibilis a »capability megközelítés« szerinti »capabilitykkel«, amelyekkel jelentôs átfedést
mutat. Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« és a »capabilityk« közti eltérések pedig
alapvetôen kompatibilis módon kiegészítik egymást. (DANIELS, 2010.)
Az alapvetô kritikai észrevétel az volt Sen részérôl, hogy a mindenkire egységesen
meghatározott »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexe« túlzottan „inflexibilis”
ahhoz, hogy a társadalmi igazságosság érvényesítéséhez szükséges, elégséges rugalmassággal lehessen hozzáigazítani a nagymértékben eltérô egyéni szükségletekhez. Az
itt releváns, »társadalmi igazságossági jelentôségû egyéni szükségletek« kielégítéséhez
szükséges »capabilityk« alatt mindazokat a társadalmi feltételeket kell érteni, amelyek
együttesen lehetôvé teszik, hogy
(a) a társadalom »minden egyes polgára«, a tényleges születéskori képességei, tehetsége szerinti »reális és racionális életterveket«, és ambíciókat alakítson ki (és ne az
igazságtalan körülményekhez torzítsa egyéni életterveit, ambícióit az »adaptív preferencia« mechanizmusai révén),
(b) továbbá ezeket a »racionális életterveit« meg is tudja valósítani, születéskori képességeit, tehetségét racionális élettervének megfelelôen ki tudja bontakoztatni,
(c) s mindent megtudjon tenni, ami a »képességei alapján reális életterve« megvalósításához szükséges (»capability to do«), továbbá
(d) azzá tudjon válni, akivé – a »képességei alapján reális életterve« alapján – válni
szeretne (»capability to be«).
Ha most ezt összevetjük az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexére« vonatkozó
megfogalmazásokkal, akkor a két koncepció eltérô megfogalmazásainak a tényleges jelentését végig gondolva felismerhetjük, hogy a »capability to do & to be« – legalábbis
a dolgok lényegét tekintve – ugyan más terminológiával, más szavakkal megfogalmazva
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és más vetületben40 de lényegileg ekvivalens és kompatibilis az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak indexével« kapcsolatos megfogalmazásokkal. Ugyanis az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak indexe« ehhez képest mindazon társadalmi igazságossági
szempontból fontos javakat jelenti, amelyek lehetôvé teszik azon »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû szükségletek« kielégítését, amelyek ahhoz szükségesek, hogy
»minden egyes polgár« képes legyen minél teljesebb körûen kibontakoztatni és egész
életútján át gyakorolni a »két születéskori morális képességét« (6.3.§), azaz az (a) »igazságosságérzet és morális érzék képességeit« (»capacity for a sense of justice« & »moral
sensitivity«) (b) és a saját célok, érdekek saját maga számára történô meghatározásához, és az ehhez szükséges tervek kialkításához és megvalósításához szükséges értelmi
és erkölcsi képességeit (»capacity for our own conception of the good«) – annak érdekében hogy »egész életútján át« mint a »társadalom teljes körû normál funkcionálóképességgel résztvevô«, »szabad és egyenlô polgára« funkcionáljon.
Ha ezek után végiggondoljuk, hogy mégis mik azok a „valamik”, amik ahhoz szükségesek, hogy a polgárok az így definiált születéskori »két morális képességüket«
teljeskörûen kibontakoztassák, és egész életükön át gyakorolják, akkor rájöhetünk, hogy
alapvetôen azok a dolgok kellenek ehhez, amit Amartya Sen »capabilitynek«, John
Rawls pedig »elsôdleges prioritású társadalmi javaknak« nevez.
Ha ehhez még azt is végig gondoljuk, hogy mi mindent is jelent a gyakorlatban a
»két morális képesség teljes körû kibontakoztatása és gyakorlása«, akkor arra is rá kell
jöjjünk, hogy nem másról van szó, mint arról, hogy az ember (a) képes legyen saját
céljait terveit megvalósítani, és megtenni mindazt ami ehhez szükséges (»capability to
do«) (b) és azzá tudjon válni, akivé mindezek alapján válni szeretne (»capability to be«)
(c) együttesen: »capability to do & capability to be«, vagy a szokásos rövid formában:
»capability to do & to be«.

40

A „vetület” szót itt abban a térképészeti értelmében használjuk, amikor az egyes tereppontokra,
földrajzi koordinátákra, és ezek viszonyaira vonatkozó adatokat a vizsgálat, és az ábrázolás eltérô
céljainak megfelelôen más és más módokon jelenítik meg. Az optikai megjelenítésre és kinézetre
nagymértékben különbözô térképek, valójában ugyanazt az egy darab valóságot ábrázolják, csak
más és más vetületben. Gondoljunk például ugyanazon földrajzi terület domborzati, vízrajzi, turista,
gazdasági és autós térképeire. Ezek külsôre, és számos fontos aspektusukat tekintve, ránézésre
rendkívül különbözhetnek egymástól, mégis ugyanazt a területet ábrázolják, ugyanazon alapadatok
alapján. Véleményünk szerint a »capabilityk«, és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexe«
közötti eltérés hasonlatos az ugyanazon földrajzi területet eltérô vetületekben ábrázoló térképek közötti eltéréshez. Ahogyan egy turista térkép számos olyan dolgot külön kiemel (pl. különbözô
jelzésû turistaösvények), amit egy autópálya atlasz nem, a »capability megközelítés« számos olyan
fontos részletet kiemel, amit az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« absztrakciós szintjén Rawls
külön nem emel ki. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem része a koncepciónak, mint ahogyan
az adott földrajzi területen ott van az a turistaút, (vagy sípálya, horgásztó, vagy turistaház) amit
az autópálya atlasz nem ábrázol. Épp azért foglalkozunk mi is a »capability megközelítéssel«, mert
az »igazságosság politikai koncepciójának« számos fontos részletére és összefüggésére hívja fel a figyelmet, s bizonyos fontos kiegészítéseket tartalmaz. Valójában a »capability megközelítés« felôl érkezô kritika, és a rá adott válaszok nagymértékben elômozdították Rawls eredeti igazságosság elméletének helyes értelmezését és gyakorlati politikai vonatkozásainak tisztázását.
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Ezt azért tartjuk fontosnak ismételten leszögezni, mert bizonyos értelemben sokak
számára zavart keltô és zavarba ejtô lehet az, ahogyan egyes a témával foglalkozó írásokban a két koncepcióról és megközelítésrôl úgy emlékeznek meg, mintha az két teljesen más és divergáló koncepció lenne. A két koncepció azonban, valójában egymás
fontos kiegészítése (ahogyan például egy adott földrajzi terület autóstérképe, turista
térképe és sípálya térképe is fontos egymást kiegészítô információkat hordoz ugyanazon
területrôl). Politikai és gyakorlati szintû társadalmi igazságossági szempontból fontos
látni és érteni a két koncepció nagymértékû kompatibilitását, egymást kiegészítô komplementer jellegét és konvergenciáját.

R

AWLS REFLEXIÓI ALAPJÁN AZ ELÔZÔ ALFEJEZETEKBEN (16.5–16.7.§) részleteiben ismertettük, hogy mik a lehetséges válaszok arra a kritikára, miszerint
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexe« túl „inflexibilis« ahhoz, hogy alkalmas
legyen a »társadalmi igazságosság elveinek« az érvényesítésére. Az e felvetésre adott
válaszok lényegét két fô pontban lehet összefoglalni.

1.
ELSÔKÉNT látni kell, hogy az »elsôdleges társadalmi igazságossági szükségletek«, és
az ezek kielégítéséhez szükséges »elsôdleges prioritású társadalmi javak« koncepciói
nem is értelmezhetôk az e koncepciókhoz szorosan kapcsolódó, a polgárokra, mint a
társadalmi együttmûködésben »teljes körû normál funkcionálóképességgel« résztvevô
szabad és egyenlô személyekre vonatkozó koncepció (6.§) nélkül. Ez utóbbinak pedig
elválaszthatatlan eleme, hogy a polgárok, mint szabad és egyenlô személyek bizonyos
»alapvetô capabilitykkel« rendelkezzenek, amely »capabilityk« közül a legfontosabb a
polgárok »veleszületett két erkölcsi képessége« (amely egyben a polgárok szabad és
egyenlô státuszának az alapját is jelenti) (6.3.§). Az, hogy mégis milyen javak tartoznak az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« közé teljes mértékben abból az alapvetô
megfontolásból következik, hogy a polgárok minden más érdek felett álló érdeke, hogy
ezt a »két erkölcsi képességüket« életük során minél teljesebb mértékben kibontakoztassák és egész életútjukon át minél magasabb szinten gyakorolják és megôrizzék. Ez
nemcsak szükségképpen az »alapvetô capabilityk«, és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« nagyfokú átfedéséhez és kompatibilitásához vezet, de abban az értelemben is egybevág Sen »capability megközelítésével«, hogy az »alapvetô cpabilityket« ne
csak egyszerûen az egyes polgárok közötti »interperszonális összehasonlításokhoz« használjuk fel, hanem ezek a »capabilityk« jelöljék ki az »igazságosság politikai koncepciójának« az alapjait is. (16.4.§)
2.
MÁSODSZOR: AZ »ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK« FLEXIBILITÁSÁT, azaz azt, hogy ezek a javak igenis teljes rugalmassággal hozzáigazíthatók (vagy
hozzáigazodnak) a nagymértékben eltérô egyéni szükségletekhez, az elôzô alfejezetekben kétféle esetben is részletesen bemutattuk (16.5§; 16.6.§).
(i) AZ ELSÔ ESET: KÜSZÖBÉRTÉK FELETTI ELTÉRÉSEK. Az elsô esetben egyes
polgárok egyéni szükségletei és »capabilityjeinek” azokra az egyéni eltéréseire vo-
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natkozik, amelyek (a) »normál tartományon belüliek« (b) és a »teljes körû normál
funkcionálóképességhez« minimálisan szükséges küszöbérték felettiek (16.5.§).
(ii) A MÁSODIK ESET: KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI ELTÉRÉSEK. A második esetben az
egyes polgárok egyéni szükségleteinek és »capabilityjeinek« azokra az egyéni eltéréseire
vonatkozik, amelyek (a) »normál tartományon belüliek« (b) és a »teljes körû normál
funkcionálóképességhez« minimális szükséges küszöbérték alatt vannak (általában átmenetileg pl. egy-egy súlyos baleset, megbetegedés és hasonlók miatt) (16.6.§).
AZ ELSÔ ESETBEN, amikor a »normál tartományon belül« eltérô egyéni szükségletek a
»teljes körû normál funkcionálóképességhez« minimálisan szükséges küszöbszint felett vannak, az eltérô egyéni szükségletek kezelése a »tiszta procedurális igazságosságot« (»pure
procedural justice«) (9.5.§; 16.1.§; 16.9.§; 18.3.§) megvalósító »háttérigazságossági
rendszer« (9.5–9.7.§§) és bizonyos, ehhez kapcsolódó társadalmi folyamatok biztosítják
(9.6.§; 16.5.§). Az egyéni szükségletek, »capabilityk« eltéréseinek ebben az elsô esetében
valójában nincs szükség a polgárok egyéni »capabilityjeinek«, és ezek eltéréseinek a mérésére, interperszonális összehasonlítására, de valójában nem is nagyon látszik, hogy pontosan milyen mûködôképes lehetôségünk is lenne az itt releváns »capabilityk« egyéni eltéréseinek a megvalósítható és kivitelezhetô mérésére, összehasonlítására (16.5.§).
A MÁSODIK ESETBEN, a »normál tartományon belül« eltérô egyéni szükségletek átmenetileg a »teljes körû normál funkcionálóképességhez« minimálisan szükséges »küszöbszint alá esnek«. Ezt a második fajta esetet, az »egészségi és egészségügyi szükségletek«
példáján keresztül mutattuk be. Azonban, a lényeget és a társadalmi igazságossági (társadalmi biztosítási) tekintve ugyanilyen átmeneti, küszöbérték alatti funkcionálóképesség
csökkenésként fogható fel például a munkahely kényszerû elvesztése, vagy a munkaképesség tartós elvesztése (pl. rokkantság), azzal, hogy ezekben az esetekben más féle
szükségleteket kell kielégíteni.
Az eltérô egyéni »egészségi és egészségügyi ellátási szükségletek« esetében a releváns
»elsôdleges prioritású társadalmi javak« (például: társadalmi egészségbiztosítási és
egészségügyi ellátások) flexibilitása azon a tényen alapul, hogy a releváns »elsôdleges
prioritású társadalmi javak indexével« kapcsolatos részletek specifikálása és szabályozása, alapvetôen a »törvénykezési szakaszban« (»legislative stage«) (14.11.§), és mindig az egységes jogosultságok, várományok és várakozások (18.6.§) »ex-ante« meghatározásával történik meg (az »alkotmányozó, felhatalmazó szakaszban« rögzített
alapelvek és keretek között).
Az »ex-ante azonos »jogosultságok és várományok«, és a polgárok ezzel kapcsolatos
»jogos várományainak« a szintjén, ex-ante egységesen biztosított releváns »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« igénybevétele az egyes polgárok élete során, ex-post a ténylegesen megjelenô »egyéni egészségi, egészségügyi ellátási szükségleteinek« megfelelôen,
azonos jogosultságok, és az »azonos szükségletûek azonos hozzáférésû igénybevétele«
mellett történik. Ennek révén a releváns »elsôdleges prioritású társadalmi javak« igénybevétele »ex-post« teljes mértékben hozzáigazodik a különbözô megbetegedések, balesetek elôfordulásának egyéni különbségei miatt meglehetôsen nagy eltérést mutató
egyéni ellátási szükségletekhez. Így az egységes »ex-ante jogosultságok és várományok«
nagymértékben eltérô »ex-post igénybevételekhez« vezetnek, azaz az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexének« az »ex-ante egyenlôsége« semmiféle inflexibilitáshoz
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nem vezet, e javak tényleges igénybevétele ex-post ugyanis az egységes igénybevételi
jogosultság alapján a tényleges egészségi állapotból eredô tényleges ellátási szükségleteknek megfelelôen fog megtörténni, azaz teljesen eltérô ex-post igénybevételhez vezet.
Ebben a néhány sorban szándékosan hangsúlyoztuk túl az »ex-ante« és az »ex-post«
pozíciók közötti különbségeket, mert a legtöbb, s legalapvetôbb félreértések (és esetenként ostobaságok) forrása a két nézôpont összekeverésébôl adódik. Az egyik nézôpont, amikor a mostani jelenbôl elôrefelé tekintünk a teljes mértékben kiszámíthatatlan
jövôbe »ex-ante«. A másik pedig az, amikor egy évtizedekkel késôbbi „jelen idôbôl”
visszafelé tekintünk a már százszázalékos bizonyossággal ismert múltbeli eseményekre,
»ex-post«. Itt is rögzíteni kell, hogy e két nézôpont közötti fundamentális különbségeket
világosan látni kell, és soha nem szabad összekeverni.
(a) EX-ANTE csak az »azonos szükségletek azonos ellátására« vonatkozó »egységes
jogosultságot és várományokat« tudunk biztosítani.
(b) EX-POST pedig az »eltérô szükségletek eltérô ellátásának« a tényeit tudjuk nyugtázni.
Az olyan mondások, hogy például: „minek fizessek járulékot, amikor úgysem kaptam
érte semmit”, vagy hogy »a balekok tartják el a rendszert, mert csak fizetnek, miközben
másokat látnak el ezekbôl a befizetésekbôl” az »ex-ante« és az »ex-post« nézôpontok,
továbbá a keresztmetszeti képek, és a longitudinális valóság totális összekeverésébôl
eredô zavaros gondolkodás manifesztálódásai.
Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexének« az egyéni egészségi, egészségügyi
ellátási szükségletekhez való rugalmas, és személyre szabott hozzáigazítása szempontjából
rendkívül fontos kiindulási pontot jelent a »polgár, mint a társadalmi együttmûködésben
egész életén át teljes körû normál funkcionálóképességgel résztvevô személy« koncepciója.
(i) Egyrészt, számos »ex-ante« jogosultság, váromány, és számos rendszerszintû prioritás, sürgôsség és fontosság ebbôl vezethetô le.
(ii) Másrészt, ez a koncepció valójában egy »minimálisan szükséges küszöbszint« koncepcióját is magában foglalja implicit módon.
(iii) Harmadrészt, ez a koncepció egy igen fontos és nagy gyakorlati jelentôségû leegyszerûsítést is behoz a rendszerbe: egy a »teljes körû normál funkcionálóképességhez« tisztességesen elegendô minimális küszöbszint esetén nem kell foglalkozzunk az egészségi szükségletek küszöbszint feletti egyéni eltéréseivel, azok
egymáshoz viszonyításával, és az ezekbôl esetlegesen levezethetô szükségletek közötti különbségekkel.
A »polgár, mint a társadalmi együttmûködésben egész életén át teljes körû normál funkcionálóképességgel résztvevô személy« koncepciója a társadalmi igazságossággal kapcsolatos erôfeszítéseink fókuszát egyrészt az egészségi állapot, és az ezzel kapcsolatos
»capabilityk«, azaz a »teljes körû normál funkcionálóképesség« fejlesztésére, megôrzésére, a betegségek megelôzésére, illetve az átmenetileg a küszöbszint alá kerülô »capabilityk«, és a »teljes körû normál funkcionálóképesség« küszöbszintet meghaladó helyreállítására irányítja. Emellett természetesen alapvetô fontosságú az »egészségi állapotot
eleve meghatározó társadalmi tényezôk« igazságos megoszlásának a folyamatos biztosítása. Ez azonban nem az itt tárgyalt esethez tartozik, mert ezen társadalmi tényezôk
igazságos és tisztességes megoszlásának a biztosítása nem más mint az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciójának«, és az »igazságosság elveinek« a »társa-
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dalom alapvetô struktúráján« annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
háttérintézményein«, és a »háttérigazságosság rendszerén« keresztül történô széles körû
érvényesítése. Az írásnak ebben a konkrét részében, itt most ezért nem soroljuk fel, és
ezért nem tárgyaljuk az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk«
tisztességes és igazságos megoszlásának a kérdését, és ezért csak az egészségügyi, népegészségügyi rendszer „klasszikus” egészségfejlesztési, egészségmegôrzési (»health promotion«), betegségmegelôzési (»prevention«), gyógyítási (»curation«), és rehabilitációs
(»rehabilitation«) funkcióira fókuszálunk (ebben a konkrét gondolatmenetben). Azonban vegyük észre, hogy mindvégig az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi
tényezôk« igazságos és tisztességes megoszlásának a problémakörével is foglalkozunk.
Ez ugyanis nem más, mint az, amirôl ennek az írásnak az egésze szól.
Az itt tárgyalt két eset, azaz a »teljes körû normál funkcionálóképességhez« szükséges
»capabilityk«, és »szükségletek« (a) »küszöbszint feletti« és (b) »küszöbszint alatti«
»normál tartományon belüli« egyéni eltéréseinek a rugalmas kezelése az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak indexével« egyben egyfajta példát is ad arra, hogy milyen
praktikus különbségtételek, gyakorlati megvalósítást szolgáló leegyszerûsítések szükségesek ahhoz, hogy bármely »politikai szintû igazságossági koncepciónak« egyáltalán
esélye legyen arra, hogy kialakuljon vele kapcsolatosan az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« (12.3–12.7.§§; 21.§).
E tekintetben kifejezetten fontos (és számos más esetre is adekvát módon alkalmazandó) leegyszerûsítést jelent az is, ahogyan például az »egészségi és egészségügyi ellátási szükségletek« egyéni eltérései esetében a »teljes körû normál funkcionálóképességhez« szükséges elegendôen magas, minimális küszöbszint feletti eltérésekkel eleve
nem foglalkozunk. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« azzal,
hogy eleve nem foglalkozik „nagyon egészségesek”, és a „még náluk is egészségesebbek”,
valamint az »ezeknél is egészségesebbek« egészségi szükségletei, és »capabilityjei« közötti
különbségekkel rendkívüli bonyodalmaktól, és a fenntarthatóságot veszélyeztetô elvi és
gyakorlati problémáktól védi meg a rendszert.
Az »igazságosság politikai koncepciójának« a társadalmi igazságossági célja, hogy
a társadalom »minden egyes polgára« esetében a »teljes körû normál funkcionálóképességhez« már »tisztességesen elegendô minimális küszöbszint« feletti szintet érjünk el a
tényleges egészségi szükségleteknek és »capabilityknek« megfelelô releváns »elsôdleges
prioritású társadalmi javakkal« azaz egészségügyi ellátásokkal, az »eltérési elv« érvényesítése mellett.
Az alapvetô cél, és egyben a »gyakorlati, politikai és technikai megvalósíthatóság«
alapvetô feltétele, hogy ahol az csak lehetséges, minden technikai, gyakorlati és elvi bonyolultságot kerüljünk ki azzal, hogy mindent, amit csak lehetséges egyszerûsítünk le és
soha ne veszítsük el a kapcsolatot a józan ésszel. Ezért is kerüli ki az »igazságosság mint
tisztességesség politikai koncepciója« a »capabilityk« egyéni szintû mérésén és interperszonális összehasonlításán és a hasonló dolgokon, például »egyéni szociális rászorultság
méréseken« (»means testing«) alapuló megoldásokat (16.1.§; 16.3–16.4.§; 16.7.§).
Összességében belátható, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« „inflexibilitására” vonatkozó kritikai észrevételek nem állják meg a helyüket. Az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciójának« az »igazságossági elvei« szerint szabályo-
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zott rendszer az alábbiak szerint „oldódik meg” »ex-post« az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexének« a »normál tartományon belüli« mégis jelentôsen »eltérô egyéni
szükségletekhez«, és »capabilitykhez« való flexibilis hozzáigazítását:
(i) Az »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« vonatkozóan megállapított »ex-ante
egységes igénybevételi jogosultságok és várományok« meghatározását és biztosítását
követôen,
(ii) az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« az »igazságossági
elvei« (14.§) által szabályozott, és a »társadalom alapvetô struktúrájához« (9.§)
tartozó »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«
(iii) teljesen „flexibilis” módon, »azonos szükségletûek azonos ellátása«41 elvének érvényesítésén keresztül a »társadalmi mûködési folyamatokba épülô« »háttérigazságossági automatizmusok« révén,

41

Az »azonos szükségletûek azonos ellátásának« az elve (»equal treatment of equal needs & [equally]
unequal treatment of [equally] unequal needs«) a »közcélú társadalmi kockázatkezelést végzô társadalmi
egészségbiztosítási« »egészségügyi közszolgáltatásokat nyújtó közfinanszírozott ellátórendszerek« egyik
fundamentális rendszerszervezô és mûködését szabályozó elve. Ez az elv magában foglalja mind az (i)
»azonos ellátási szükségletûek azonos hozzáférésének« az elvét (»equal access to equal needs«), (ii) az
»azonos szükségletûek azonos szakmai tartalmú és minôségû ellátásának« az elvét, (iii) az »azonos
szükségleteknek megfelelô ellátások azonos hozzáféréssel és eléréssel történô igénybevételének« az elvét.
Mindhárom elv implicit módon eleve magában foglalja az (iv) »aktuális fizetôképességtôl független
igénybevétel«, illetôleg az »ellátás igénybevételekor fizetésmentes igénybevétel« elvét (»free at the point
of use«). Meg kell jegyezni, hogy ez utóbbi elvvel bizonyos szigorú feltételek teljesülése esetén alapvetôen
nem ellentétesek a különbözô egészségügyi rendszerekben alkalmazott különbözô »co-paymente« és
»co-insurance« megoldások. Ezeket számos félreértés és hamis elvárás lengi körül. Sokan teljesen tévesen azt hiszik, hogy ezek az elsôsorban a rendszer igénybevételének a szabályozási eszközeit jelentô
(sok szempontból problematikus) megoldások alkalmasok forrásteremtési célokra. »Co-payment« például a „vizitdíj” és „kórházi napidíj”. »Co-insurance« például, a támogatott gyógyszerek kiváltásakor
a teljes ár százalékában megállapított saját zsebbôl fizetendô összeg, amit a patikában fizetünk például
egy antibiotikum kiváltásakor. Mik a fent említett, a »co-payment« és »co-insurance« alkalmazására
vonatkozó szigorú feltételek? (i) a »co-payment«, és a »co-insurance« kizárólag csak a rendszer bizonyos
finomhangolására, az igénybevétel szabályozására alkalmazható. (ii) Ennek megfelelôen kizárólag az
e szabályozási, finomhangolási célnak megfelelô alapvetôen alacsony összegeket jelenthet. (iii) Ennek
megfelelôen tilos visszaélés-szerûen forrásteremtési célra használni, mert minél nagyobb az igénybevétel
pillanatában saját zsebbôl fizetendô összeg, annál agresszívabban rontja az ellátásokhoz való hozzáférést,
mégpedig az aktuális anyagi teherviselôképesség arányában, szociális gradiens szerint. (iv) A »copayment« és a »co-insurance« adminisztrálásának igen jelentôsek a közvetlen adminisztratív és rezsiköltségei. (v) Ezek az adminisztratív költségek nem pusztán relatíve magasak: nagyjából akkorák, mint
a tisztességességi szempontból még éppen elfogadható mértékû »co-payment« és »co-insurance« által
generált bevételek. (vi) Alapvetôen eleve megkérdôjelezhetô az ilyen »kereslet oldali igénybevételi – költségvisszafogási eszközök« (»supply side cost containment measures«) alkalmazása, (különösen annak
fényében, hogy a legkisebb mértékû »co-payment« vagy »co-insurance« is szociális gradiens szerint
rontja a hozzáférést: a szegényeket elrettenti a szükséges szolgáltatások igénybevételétôl, a gazdagokat
pedig nem tartja vissza az indokolatlan igénybevételektôl). (vii) Ezért teljesen tévúton járnak és téves
hiedelmeket, mítoszokat dédelgetnek azok, akik maguktól azt hiszik, vagy másoknak elhiszik, hogy a
»co-payment«, vagy a »co-insurance« bármilyen pozitív hatással lehet az egészségügyi rendszer
mûködésére, vagy a forrásteremtés problémáira. (viii) Ennek a következtetésnek a megértéséhez azt
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(iv) az »egyéni szükségletek« és »capabilityk« eltéréseihez igazítják az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexét« a tényleges szükségletek szerinti – ex-post megállapítható – igénybevétel rugalmas, és végül „személyre szabódó” biztosításával;
(v) s mindez a »szükségletek«, »capabilityk«, »rászorultságok«, és a hasonló elôzetes
és »egyéni szintû mérésének« (»means testing«), és ezek »interperszonális összehasonlításain« alapuló eltérô jogosultságok »ex-ante«, azaz elôrefelé történô differenciálása és megállapítása nélkül, és az ilyen ex-ante jogosultsági differenciálás
helyett történik.

A

Z »ELSÔDLEGES TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGI JELENTÔSÉGÛ HÁTTÉRINTÉZMÉNYEK«.

Egy »szabad emberhez méltó demokrácia«, mint igazságos,
tehát tisztességes társadalom a korábban részletezett »elsôdleges prioritású társadalmi
javakat« az alábbi – az »igazságosság elvei« (14.§) által meghatározott és szabályozott,
és egyben ezeket az igazságossági elveket érvényesítô – »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeken« keresztül osztja meg a társadalmi együttmûködésben »teljes körû normál funkcionálóképességgel« résztvevô szabad és egyenlô polgárok
között, velük született »két erkölcsi képességük«, »természetes képességeik és tehetségük«,
és »teljes körû normál funkcionálóképességük« lehetô legmagasabb szintû kibontakoztatása, és egész életükön át való gyakorlása, illetôleg »teljes körû normál funkcionálóképességük« megôrzése és szükség esetén helyreállítása érdekében:
(i) DEMOKRATIKUS POLITIKAI ÉS JOGI INTÉZMÉNYEK. Az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességes értékét« garantáló intézkedések és intézmények. Ez lényegében az alkotmányos »szabad emberhez méltó demokrácia« összes politikai
és jogi intézményét és jogrendszerét is magában foglalja. Például (a) alkotmány,
alkotmányos jogrend, a törvények, a jogrend és a törvényesség, mint közjó (b) a
hatalmi ágak szétválasztása, a fékek és ellensúlyok rendszere (c) szabad választások és egyenlô választási jog (d) parlament, kormány, független bíróságok (e)
sajtó- és szólásszabadság, lelkiismeret szabadsága, egyesülés, társulás és gyülekezés szabadsága, személyes tulajdonhoz való jog és a hasonlók. (Ezeket itt nem
részletezzük, mert mindezekrôl az írás számos helyén, a maga releváns kontextusában számos alkalommal szót ejtünk.)
(ii) OKTATÁS ÉS AZ ESÉLYTEREMTÉSSEL ÖSSZEFÜGGÔ EGYÉB INTÉZMÉNYEK.
A »tisztességesen egyenlô lehetôségeket és esélyeket« garantáló intézmények és intézkedések. Ez elsôdlegesen (a) a gyermeknevelési és oktatási rendszer teljes ver-

is fontos tudni, hogy a »közcélú, közfinanszírozott egészségügyi közszolgáltatások«, mint »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« kapcsán az »társadalmi szintû »társadalmi erôforrás« felhasználás« mértéke
a releváns és irányadó szempont; s ez független attól, hogy közpénzeket, közösségi erôforrásokat, vagy
magán erôforrásokat jelent. (GLENNERSTER, 2003; BARR, 2012.) Az emberek saját zsebbôl való
fizetésének az ösztökélése vagy kikényszerítése (a szolgáltatások igénybevételének a pillanatában), legfeljebb a mindenkori pénzügyminisztérium, és a költségvetés rövid távú fiskális problémáira jelent megoldást. Ezeknek az itt egyedül releváns »társadalmi szintû erôforrásfelhasználási« szempontból pontosan
annyi a jelentôsége, mintha egy adott dolgot nem a jobb zsebünkbôl, hanem a bal zsebünkbôl fizetnénk
ki. (GLENNERSTER, 2003; BARR, 2001.)
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tikumát, a képzések és a tehetséggondozás összes formáját (b) a korai gyermekfejlesztést, és a magzati életre vonatkozóan a kismamák megfelelô támogatását és
terhesgondozását jelenti. (c) Ezenfelül számos olyan intézkedést és intézményesen
biztosított dolgot jelent, amelynek célja, hogy a gyermekek ne a születéskori társadalmi helyzetüknek megfelelôen „reálisnak gondolt” ambíciókat, hanem a születéskori képességeiknek és tehetségüknek megfelelô (és a születéskori társadalmi helyzetük által nem korlátozott, el nem torzított) ambíciókat és ezek alapján »reális és
racionális életterveket« alakítsanak ki és valósítsanak meg életútjuk során. Itt elsôdlegesen minden egyes gyermek tehetségeinek intézményesített felkutatására és
minden egyes gyermek felismert tehetségéhez szabott intézményesített tehetséggondozására kell gondolni.
(iii) EGÉSZSÉG, EGÉSZSÉGÜGY, TÁRSADALMI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS. »Közcélú
társadalmi kockázatkezelést végzô társadalmi egészségbiztosítás«, és az »egészségi
és egészségügyi ellátási szükségleteknek megfelelô közcélú, közfinanszírozott egészségügyi közszolgáltatási rendszer« (16.9.§).
(iv) A NORMÁL FUNKCIONÁLÓKÉPESSÉG MINIMÁLIS KÜSZÖBSZINT ALÁ ESÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB FONTOS TÁRSADALMI BIZTONSÁGOT GARANTÁLÓ INTÉZMÉNY ÉS INTÉZKEDÉS. Az összes releváns társadalmi igazságossági
jelentôségû élethelyzetre releváns (a) a »társadalmi biztonságot«, az »önbecsülés,
a méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeit biztosító« egyéb »társadalmi biztosítási rendszerek« (különös tekintettel a baleset, rokkantság, munkanélküliség, keresôképtelenség, és az idôskori nyugdíj társadalmi biztosítási intézményeire) (b) valamint az értelmes munkát és a tisztességes mértékû jövedelmet
biztosító, az egyén és családja egzisztenciális biztonságát megôrzô közmunka lehetôsége (mint legvégsô megoldás).

A

Z EXTRÉM SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÔK, ÉS AZ ÔKET GONDOZÓ
CSALÁDTAGOK.

Röviden érinteni kell egy rendkívül fontos problémát. Mindeddig azokkal a normál tartományon belüli »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû emberi szükségletekkel« foglalkoztunk, amelyek a »két erkölcsi képesség«
magas szintû kibontakoztatásával, az egész életúton át tartó megôrzésével, és magas
szintû gyakorlásával függenek össze. E szükségleteknek, illetôleg »capabilityknek«, a
– normál tartományon belüli egyéni eltérései két típusba sorolhatók: (a) a két erkölcsi
képesség gyakorlásához szükséges funkcionálóképesség »minimálisan szükséges küszöbszintje feletti« – de a normál tartományon belüli – egyéni eltérései (16.7.§) (b) a
két erkölcsi képesség gyakorlásához szükséges funkcionálóképesség »minimálisan szükséges küszöbszintje alatti« – de a szintén a normál tartományon belüli – eltérései
(16.8.§). Eddig a normál tartományon belül eltérô egyéni funkcióképességek, és az
ezekkel összefüggô emberi szükségletek és capabilityk, valamint az e szükségletek kielégítéséhez szükséges »elsôdleges prioritású társadalmi javak« kérdéseivel foglalkoztunk
(16.7–16.8.§§). Nem foglalkoztunk azonban azokkal, akiknek a »teljes körû normál
funkcionálóképessége« súlyosan és extrém módon sérült, illetôleg hiányzik.
Emlékeztetôül, elôször is idézzük fel azt, hogy korábban már rögzítettük, hogy általában a „normál” fogyatékossággal élôk vagy a rokkantak legnagyobb része nem abba
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az extrém súlyosságú csoportba tartozik, amelynek tagjai egyáltalán nem tudják elérni
a funkcionálóképességnek azt a szintjét, amellyel már be tudnának kapcsolódni a társadalmi együttmûködésbe.
A különbözô fogyatékosságokkal élôk túlnyomó részének a fogyatékossága, mint
„objektív” állapot és adottság csak egy tisztességtelenül és igazságtalanul mûködô társadalomban válik a »normál tartományon belüli eltéréseket« meghaladó mértékû »küszöbszint alatti« »teljes körû normál funkcionálóképességhez« vezetô »társadalmi hátránnyá« (»social disadvantage«). A fogyatékosság egy állapot, »társadalmi hátránnyá«
a társadalom teszi. Természetesen egy tisztességes és igazságos társadalomban az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« közé tartozik számos olyan dolog, amelynek alapvetô célja és funkciója, hogy a fogyatékossággal élôk, és a megrokkantak objektív állapota ne váljon – a társadalom tisztességtelen és igazságtalan cselekvései, és nem
cselekvései és mûködése – miatt súlyos »társadalmi hátránnyá«. (WOLFF és mtsai,
2007.) Másképp fogalmazva az elôzô részekben kifejtett koncepció kiterjed a fogyatékossággal élôk és megrokkantak túlnyomó részére is.
Csakhogy minden társadalomnak vannak olyan extrém súlyos fogyatékossággal született tagjai, akiknek az esetében a »teljes körû normál funkcionálóképesség«, mint olyan
– semmilyen módon sem értelmezhetô. Gondoljunk például, a kifejezetten súlyos értelmi
fogyatékossággal születettekre, vagy egyes súlyos fejlôdési rendellenességgel születettekre.
(RAWLS, 2001.) Ehhez kapcsolódó, és különösen fontos problémát jelent az ilyen extrém
fogyatékossággal születetetteket egész életükben gondozó, ápoló szüleik, vagy egyéb személyek helyzetének megoldása. (NUSSBAUM, 2006.) A fentiekben kifejtett és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« igazságos és tisztességes megoszlására vonatkozó
koncepció az ilyen extrém súlyos fogyatékossággal élôket gondozó szülôkre, vagy más személyekre viszonylag egyszerûen kiterjeszthetô; csak gondolni kell a problémára. Az ilyen
gondozók esetében hasonló a probléma a kevésbé súlyos fogyatékossággal élôk problémájához, így a koncepció kiterjesztésének a lehetôségei is hasonlóak. Az »igazságosság
elveinek« érvényesítésekor, és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« igazságos és tisztességes megoszlásának a szabályozásakor gondolni kell arra, hogy az extrém fogyatékossággal élôket gondozó, ápoló személyek egy olyan helyzetbe kényszerülnek bele, amely
helyzet – alkalmas társadalmi segítség nélkül – súlyos »társadalmi hátrányokhoz« vezethet.
(NUSSBAUM, 2006.) Ennek kivédése érdekében számos (technikailag itt nem részletezett) intézkedés tehetô meg és teendô meg.
Megjegyzendô, hogy már önmagában a gondozókat fenyegetô súlyos »társadalmi
hátrányok« kivédése is jelentôs mértékben javítja az általuk gondozott és ápolt »extrém
fogyatékossággal élôk« helyzetét is. (NUSSBAUM, 2006.) Megjegyzendô az is, hogy
miután az ilyen extrém fogyatékossággal élôk, továbbá a beteg vagy rokkant családtagok
ápolása, a legtöbb társadalomban és kultúrában aránytalanul nagymértékben a nôkre
hárul (NUSSBAUM, 2000), az ilyen ápolást, gondozást végzô személyeket fenyegetô
»társadalmi hátrányok« kivédésére irányuló intézkedések, egyszersmind a »nemek közötti egyenlôség«, és a »társadalmi együttmûködés nemek közötti tisztességes megosztásának« is kulcsfontosságú társadalmi szintû alapfeladatait jelentik. (NUSSBAUM,
2000, 2006.) Ezek az intézkedések, illetôleg az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« a fogyatékossággal élôk jelentôs részére, valamint minden az extrém
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fogyatékossággal élôket gondozó, ápoló családtagra, személyre, valamint szinte az összes
megrokkant polgárra, és ôket ellátó gondozó családtagra és személyre kiterjeszthetô és
ki is terjesztendô. (NUSSBAUM, 2006.)
Az »extrém súlyos fogyatékossággal élôkre« való közvetlen kiterjesztés azonban,
azért jelent problémát ebben az igazságossági rendszerben, mert számos fontos elvi és
praktikus ok miatt, maga az igazságosság-elmélet a »társadalmi együttmûködés«, az
ebben való »teljes körû normál funkcionálóképességgel való részvétel«, a »polgárok, mint
a két születéskori erkölcsi képességük alapján szabad és egyenlô személyek«, és hasonló
alapgondolatokra épül; miközben épp ezek az alapgondolatok azok, amelyek nem érvényesek az extrém fogyatékossággal születettekre. Természetes, hogy az extrém súlyos
fogyatékossággal élô embertársunkról alapvetô emberiességi okok miatt megfelelôen
gondoskodnia kell minden tisztességes és igazságos társadalomnak. Az is belátható,
hogy egy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, és annak »igazságossági elvei« szerint (többé-kevésbé) »jól elrendezett társadalom« megfelelô szinten
gondoskodik is a társadalom súlyos fogyatékossággal született tagjairól.
Rawls javaslata és álláspontja az, hogy (i) legelôször is a demokratikus kultúrában és
hagyományokban természetszerûen jelenlévô alapvetô kiindulási pontokat jelentô eszmék
(pl. a »társadalom, mint a társadalmi együttmûködés tisztességes rendszere«, vagy a »két
születéskori erkölcsi képesség«, és az ezek alapján »szabad és egyenlô polgárok«, mint a
»társadalmi együttmûködésben normál funkcionálóképességgel résztvevô személyek«, és a
hasonlók) alapján próbáljuk meg definiálni és kialakítani az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját«, és ennek alapján a társadalom többé kevésbé igazságos
és tisztességes mûködését (ii) és ha ez megvalósul, akkor a tisztességesen és igazságosan
mûködô társadalom megnyugtató és tisztességes módon rendezni fogja az extrém fogyatékossággal élôk speciális problémáit is. (RAWLS, 1999a, 2001, 2005.)
Ennek a megközelítésnek a fontos mögöttes megfontolása az is, hogy a társadalom
egészét érintô, rendkívül súlyos problémák és bajok származhatnak abból (a) ha azért
nem sikerülne egyáltalán megtalálni az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusához« szükséges, és az »átfogó doktrínáktól« közvetlenül nem függô, ámde azokkal kompatibilis
közös kiindulási pontokat, és azért nem sikerülne kialakítani az »igazságosság politikai
koncepcióját« (b) mert mondjuk nem találunk olyan »közös kiindulási pontokat«, és
olyan igazságosságelméletet, amelyet közvetlenül lehetne alkalmazni az extrém fogyatékossággal születettekre is.
Vegyük észre: a probléma abból származik, hogy miközben egyrészrôl a szóban
forgó extrém súlyos fogyatékossággal született és élô embertársaink, semmilyen körülmények között nem lesznek képesek arra, hogy részt vegyenek a társadalmi együttmûködésben, aközben másrészrôl az »igazságosság mint tisztességesség koncepciójának«
sok szempontból a fundamentális kiindulópontjait és alapjait jelentik az olyan eszmék,
mint például: a »társadalmi együttmûködés«, az abban való részvétel, vagy akár a »két
születéskori morális képesség«, amely a »polgárok szabadságának és egyenlôségének az
alapja« és a hasonlók.
Azok az extrém fogyatékossággal született és élô emberek, akik tényleg nem tudnak
részt venni a társadalmi együttmûködésben csak olyan igazságosságelméletbe „férnének
bele”, amelyben semmilyen lényegi szerepet nem játszik a társadalmi együttmûködés,

150

16.§ AZ ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK

vagy a két születéskori morális képesség, és a hasonló koncepciók. Olyan igazságosság
elmélet viszont, amely (a) nem tartalmazza az ilyen lényegi kiindulási pontokat (b)
ámde ennek ellenére megteremthetô körülötte az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa«
(c) és még alkalmas is a társadalmi igazságosság »politikai szintû« szabályozására (d)
nem biztos, hogy egyáltalán létezik, vagy kialakítható.
Megjegyzendô, hogy ha az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«
által szabályozott »társadalmi együttmûködési rendszerben« megtörténik az, hogy (a)
az extrém fogyatékossággal élôk alapvetô humanitárius okok miatti tisztességes ellátása
mellett (b) az igazságelmélet megfelelô és alkalmas kiterjesztésével a társadalom kivédi
az extrém súlyos fogyatékossággal élôket gondozó és ápoló családtagok (mint szabad
és egyenlô polgárok) »társadalmi hátrányainak« a kialakulását (c) és el tudja érni,
hogy ôk semmilyen jelentôs »társadalmi hátrányt« ne szenvedjenek amiatt, hogy az
»extrém fogyatékossággal születettek« gondozását és ápolását végzik (d) akkor ezen keresztül valószínûleg érdemben meg is oldódik az extrém fogyatékossággal élôk helyzete.
Az ô helyzetük, az ôket gondozó szüleik társadalmi hátrányainak a kivédésével még
akkor is megoldódik, ha maga a teljes körû társadalmi együttmûködésen és a »születéskori két erkölcsi képességen« és hasonló eszméken alapuló »társadalmi szerzôdéses« koncepció nem is terjeszthetô ki rájuk (mert pl. „nem szerzôdôképes felek”). Ez egyébként
bizonyos értelemben analóg a kiskorú gyermekek helyzetének a kezelésével. Az ô helyzetük is alapvetôen a szülôk helyzetének a megoldásán keresztül rendezôdik el. (Leszámítva azt a lényegi különbséget, hogy nekik, mint a társadalom majdani szabad és
egyenlô polgárainak számos saját, alanyi jogon járó követelésük van.)

17.§ A capability szemlélet
és a »központi capabilityk«

M

ARTHA C. NUSSBAUM »TÍZ KÖZPONTI CAPABILITY«, ÉS AZ IGAZSÁGOS-

Rawls igazságosság mint tisztességesség koncepciójának mentén haladó gondolatmenetünk fontos
és érdekes kiegészítését jelentik. Martha C. Nussbaum, a Chicagói Egyetem jogi karának professzora.1 Amartya Sen mellett ô a »capability megközelítés« (»capabilities approach«) egyik legjelentôsebb képviselôje. Nussbaum politikai filozófiai mûveiben Sennél lényegesen gyakorlatiasabb közvetlen politikai alkalmazási célokat követ; számos
alapvetô fontosságú mûvében foglalkozott Rawls »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« és a Sen által kezdeményezett »capability megközelítésnek« az
összeegyeztetésével2 (NUSSBAUM, 2011), és ehhez kapcsolódóan az »igazságosság
politikai koncepciója« szempontjából fontos, »politikai és morális jelentôségû érzelmek«
kérdésével. (NUSSBAUM, 2013.) Nussbaum kifejezett célja, hogy Rawls »igazságosság
mint tisztességesség« »igazságosságelméletét« elsôsorban az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« szintjén olyan tételekkel egészítse ki, amelyek révén az Rawls »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« kiterjeszthetôvé válik számos olyan területre (NUSSBAUM, 2006; BROOKS és mtsai, 2015), amelynek fontosságát Rawls
maga is mindvégig hangsúlyozta mûveiben (RAWLS, 1999b; Rawls, 2001), de amely
részletek irányába (igazságosságelmélete centrális fókuszának a fenntartása érdekében)
ô maga nem terjesztette ki koncepcióját, csak jelezte, hogy mely probléma területre
annak mely pontjairól kiindulva lenne kiterjeszthetô az igazságosság elmélete.
Az elôzô részekben sokat foglalkoztunk már a »capability megközelítéssel«, és a
»capability to do & capability to be« koncepciójával, valamint e »capabilityk«, és az
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû emberi szükségletek«, és a kielégítésükhöz szükséges ,»elsôdleges prioritású társadalmi javak« közötti összefüggésekkel
(16.5.§–16.8.§). Ebben az alfejezetben a Martha C. Nussbaum által kidolgozott »tíz
központi jelentôségû capability« ismertetésére koncentrálunk az ô mûvei alapján.
(NUSSBAUM, 2011, 2013.) A »tíz központi jelentôségû capability« nemcsak kiegészíti
és tovább részletezi Rawls »elsôdleges prioritású társadalmi javait«, hanem teljes mértékben be is építi azokat magába. Ezzel Nussbaum magát az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját« is kiterjeszti, mégpedig Rawls eredeti igazságosságelméletével kompatibilis módon. Rawls a mûveiben maga is jelezte, hogy az egyes

1
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SÁGRA TÖREKVÔ »ASPIRÁLÓ TÁRSADALOM« KONCEPCIÓI
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Professor of Law and Ethics; At the Law School and the Philosophy Depertment at the University
of Chicago.
Például Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership (NUSSBAUM, 2006); Creating
Capabilities: The Human Development Approach (NUSSBAUM, 2011); Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities? (NUSSBAUM, 2010); Political Emotions: Why Love Matters for
Justice? (NUSSBAUM, 2013); Hiding from Humanity: Disgust, Shame and the Law (NUSSBAUM,
2004) Anger and Forgiveness: Resentment, Generosity, Justice. (NUSSBAUM, 2016.)
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általa nem részletezett problématerületek az igazságosságelméletének mely pontjaiból,
és milyen fô irányok mentén lenne kidolgozható. (RAWLS, 2001, 2005.)
Nussbaum »tíz központi capabilityvel« kapcsolatos javaslatának a lényege leegyszerûsítve az, hogy ha Rawls igazságosság mint tisztességesség koncepciójában az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak indexét« (listáját) kicserélnénk az ô általa kidolgozott »tíz központi capability« listájára, azaz e »központi capabilityket« mintegy „beágyaznánk” Rawls
koncepciójába, az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« helyére, akkor a »capabilities
megközelítés« és az »igazságosság mint tisztesség politikai koncepciója« nagy mértékben
kompatibilissá válhatna egymással és egymást fontos pontokon kiegészítve lényegében
egy közös igazságossági koncepcióhoz juthatnánk el, amely már kiterjed a Rawls által
fontosnak tartott, de ki nem dolgozott kiterjesztésekre is. A »tíz központi capability« koncepciójának értelmezéséhez fontos azt is tudni, hogy e »tíz központi capability« lényegében
Rawls »elsôdleges prioritású társadalmi javainak« egy olyan alternatívája, amely (i) egyrészt maradéktalanul magában foglalja ezeket az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«
(ii) másrészt olyan kiegészítéseket tartalmaz, amely révén Rawls eredeti koncepciója kiterjeszthetôvé válik számos Rawls által is fontosnak tartott problématerületre (iii) harmadrészt egy viszonylag rövid és közérthetô listát jelent. A »tíz központi capabilityt« tehát
úgy tudjuk jól elhelyezni a saját gondolati rendszerünkben, ha úgy fogjuk fel, mintha
ezek kerülnének az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« helyére az »igazságosság mint
tisztességesség politikai koncepciójában«.
A társadalmi igazságosság megvalósítására törekvô, kvázi „úton lévô” »aspiráló társadalom« gondolata szintén fontos kiegészítése Rawls „tökéletes” társadalomra vonatkozó, s az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« által »jól elrendezett
társadalom« (»well-ordered society«) (7.§; 23.§) elméletének. Nussbaum »aspiráló társadalom« koncepciója azt az ûrt, és szakadékot hidalja át, ami a jelenleg ismert társadalmak mûködésének igazságossága, és a »jól elrendezett társadalom«, mint »realisztikus
utópia« (3.4.§; 7.§; 23.§), s mint megfelelô társadalmi, politikai folyamatok révén esetleg elérhetô célképzet, idea, és eszményi társadalmi jövôkép között „tátong”. Az »aspiráló társadalom« gondolata megvalósítási szempontból ad fontos reményeket, ugyanis
azt mutatja meg, hogy a társadalom jelenlegi állapota és Rawls eszményi, »realisztikusan
utópisztikus« »jól elrendezett társadalma« között egy konzekvensen egyirányba tartó társadalmi fejlôdési folyamat révén, egy olyan úton kell végigmenni, amelynek lényegében
minden egymásra következô pontjáról elmondható, hogy (a) már most reálisan elérhetô,
megvalósítható (b) s igaz ugyan, hogy messze van a »jól elrendezett társadalomtól«, de
(c) az is igaz, hogy lényegesen igazságosabb, tehát tisztességesebb társadalmi
mûködéshez vezet, mint a jelenleg létezô társadalmi mûködések. Ezért tartjuk fontosnak
az »aspiráló társadalom« koncepciójának az áttekintô ismertetését. Ha gyorsan egy
leegyszerûsítô, közelítô képet akarunk magunknak alkotni arról, hogy mégis milyen lehet
egy ilyen »aspiráló társadalom«, hogyan kell ezt elképzelni, és mitôl más, mint a jelenleg
ismert társadalmi mûködések, akkor elsô, leegyszerûsítô közelítésben gondoljunk a skandináv országokra, és a skandináv országok és más közepesen fejlett, fejlett országok társadalmi mûködése közti társadalmi igazságossági különbségekre.
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17.1.§ A »capability szemlélet«
és a »human development«

M

AHBUB UL HAQ, PAKISZTÁNI KÖZGAZDÁSZ indította el az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) keretében azt a folyamatot, amely hivatalos kereteket is ad a »capabilities megközelítésnek«. E program keretében került bevezetésre
a Human Development Index (HDI), amelyet az az ENSZ Fejlesztési Programja
(UNDP), 1990 óta használ az országok valódi fejlôdésének és valódi fejlettségének
az összehasonlítására, az éves rendszerességgel kiadott Human Development Reportokban. Mahbub ul Haq, az elsô ilyen Human Development Reportban ezt írta:

Az egyes nemzetek valódi gazdagsága a népük maga. Bármely fejlesztés célja, hogy az
adott országban egy olyan támogató környezetet és feltételrendszert teremtsen, amely lehetôvé teszi az országban élô emberek számára, hogy hosszú, egészséges és kreatív életet
élhessenek. Errôl az az egyszerû, de hatalmas igazságról sajnos túl gyakran megfeledkeznek
az anyagi és pénzügyi gazdagság hajszolása során.
Mahbub ul Haq: UNDP Human Development Report (1990)

A »capability approach«, a UNDP által felkarolt »human development« mozgalom
politikai és gazdasági programjaként is felfogható. E program számos alapvetését
Amartya Sen is megfogalmazta néhány fontos mûvében, például az Inequality Reexamined (SEN, 1992), és a Development as Freedom címû könyveiben. (SEN, 1999.)
A »capability approach« – Rawls igazságosságelméletéhez hasonlóan – az emberek
jóllétének, életminôségének és a társadalmi jólétnek a megítélésére alkalmazott megközelítésként fogalmazódik meg, mégpedig a »haszonelvû (utilitárius) igazságossági
koncepciók« ugyanilyen, a társadalmi jólét és az emberek életminôségére vonatkozó
indikátorainak magasabb rendû és a valóságot jobban kifejezô alternatívájaként.3
(i) Idézzük fel: a »haszonelvû (utilitárius) igazságossági koncepciók« – amelyeken az úgynevezett jóléti államok (»welfare state«) mûködése alapul, legfôbb problémája –, hogy
amikor a »legtöbb embernek a legtöbb jót« elvet próbáljuk meg érvényesíteni, akkor
ennek során átlagos vagy aggregát jólétekkel „számolunk”, a „jólét” pedig nem lenne
3

Fontos tudni, hogy a »capability« fogalma és koncepciója, és a »human development« fogalma és
koncepciója nem két különbözô dologra, hanem lényegileg ugyanarra vonatkozik. A UNDP praktikus, kommunikációs okok miatt használja a »human development« kifejezést a »capability« helyett.
Végül is a Human Development Report elnevezésbôl elsôre mindenki sejtheti, hogy az emberi fejlôdéssel, és az emberi fejlôdés céljaival összefüggô dologról van szó, míg ugyanez a „Capability Development Report” elnevezés esetén korántsem lenne elmondható. (Vélhetôen nem csak mi nem
tudtuk stilárisan jól használható, és a fogalmi jelentést jól visszaadó módon lefordítani a »capability«
szót.) Létezik egy mélyebben fekvô, elvi oka is annak, hogy a »capability« helyett a UNDP a
»human development« kifejezést használja. Ez pedig az, hogy a »capability megközelítés« koncepciója olyan irányokba is kiterjeszthetô, és kinyúló koncepció mint például az állatok jogai, ilyen irányokba viszont a UNDP Human Development Programja érthetô okok miatt nem mehet el, ha
meg akarja tartani az emberi fejlôdési célokkal kapcsolatos fókuszát.
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más, mint a szükségletek, preferenciák, vágyak kielégítésébôl eredô „kielégítettség”,
ami a »jóléti gazdasági« (»welfare economics«) írásokban szereplô képletek „U” betûvel
jelölt »hasznossági funkciója« (»utility function«).
(ii) A sok mélyben fekvô elvi, gyakorlati, politikai és nyilvánossági problémából (8.§)
most, ebben az alfejezetben az átlagos, illetve aggregát »hasznossági funkciók«
(»utility function«) problémájára hívjuk fel a figyelmet. Az »átlagos utility«, illetve
az »aggregát utility« (pl. egy fôre jutó GDP, illetve a GDP) semmit nem mond
az egyes emberek jólétérôl, és arról, hogy a társadalmi szinten „jó” átlagos, illetve
aggregát hasznossági értékek milyen társadalmon belüli eloszlást mutatnak. Egészen „csinos” hasznossági értékek (például GDP és GDP-növekedés) mellett,
egészen sok ember, egészen súlyos nyomorban, és kétségbeejtôen kilátástalan helyzetben is élhet az adott országban.
(iii) Mind Rawls igazságosságelmélete (»Theory of Justice« & »Justice as Fairness«)
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexével« (16.§), mind a »capabilities
megközelítés« a »capabilitykkel« egy olyan társadalmi igazságossági rendszert állít
fel, amely nem elégszik meg bizonyos, a jólétet jelzô – jól, vagy rosszul megállapított
– mutatók átlagos vagy aggregát értékeinek a „jóságával”, hanem csak az olyan társadalmat tartja igazságosnak, tehát tisztességesnek, amely »tisztességesen elegendô
küszöbszint felett« biztosítja az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«, illetve
»capabilityket« a társadalom minden egyes tagja számára (6–10.§§;14–16.§§;
18.§; 20.§).

A

»TÍZ KÖZPONTI JELENTÔSÉGÛ CAPABILITY« TÉTELES ISMERTETÉSE ELÔTT
sorra vesszük a »capability megközelítés« és a »központi jelentôségû capabilityk«
néhány fontos általános jellemzôjét. Abból kell kiindulni, hogy az emberek életminôségét, jólétét több tényezô együttesen s egymással kölcsönhatásban határozza meg és ezek
nemcsak mennyiségileg, hanem minôségileg is különböznek egymástól. Ilyen tényezôk
például a testi és lelki egészség, a képzettség és a tudás, a lelki és fizikai értelemben vett
integritás, a szabadság, a különbözô lehetôségek és esélyek, a lakhatási viszonyok, az értelmes és tisztes megélhetést biztosító munka (vagy annak a hiánya), és számos más az
emberi életet, életutat és életminôséget meghatározó hasonló tényezô. Ezek, épp a minôségi és lényegi másságuk miatt nem helyettesíthetôk egymással, nincsenek átváltási
(»trade-off«) viszonyban egymással, nem vonhatók össze egyetlen mérôszámba (»incommeasurability«), és nem fejezhetôk ki egyetlen numerikus skálán. Ez például teljesen
ellentétes azokkal a megközelítésekkel, amelyek a GDP-t, mint egyetlen mutatószámot
– teljesen tévesen – az általános társadalmi jólét indikátorának tekintik, és ennek rendelnek alá mindent (8.§). Ha ezeket, a társadalmi jólétet és a társadalomban élô emberek jólétét, életminôségét, és az »emberi fejlôdési célok« (»human development goals
& objectives«) teljesülését jelzô, minôségileg is különbözô »capabilityket« egyetlen mérôszámmal próbálnánk meg kifejezni, az bizonyosan súlyos, és a lényeget érintô torzításokhoz és a valóság megmásításához vezetne. Ebben az értelemben a »pluralitás« és a
»redukálhatatlanság« a »capability megközelítés« lényegi jellemzôi. A »pluralitás« és a »redukálhatatlanság« okán helyesebb is a »capability« többes számú alakjával a »capa-
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bilities megközelítés« kifejezés használata.4 A »capabilities approach« egy olyan összehasonlító életminôség értékelési keretrendszerként is felfogható, amelyet az »elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû kérdések« koncepcionális és elvi elemzéséhez és
megválaszolásához használunk, gyakorlati és politikai szintû igazságossági célokkal.
Ez konkrétabban azt jelenti, hogy a »capability megközelítést« az egyes társadalmak
igazságosságának, tehát tisztességességének a megítélésére, az »emberi fejlôdési célok«
megvalósulásának az értékelésére, illetve az egyes társadalmak igazságossági, tehát
tisztességi szempontból történô összehasonlítására (is) alkalmazzuk. Ilyenkor a »capability megközelítés« alapvetô kérdése a következô: „Végül is mit tudnak az emberek
megtenni tehetségük és képességeik kibontakoztatása érdekében (»capability to do«),
és kivé, mivé tudnak válni életükben (»capability to be«) ahhoz képest, hogy tehetségük,
képességeik alapján kivé válhatnának és miket tudnának megvalósítani?”
Ebben a gondolati rendszerben az, hogy mekkora a különbség aközött, hogy (a)
az adott képességekkel és tehetséggel született emberek a tehetségeik és képességeik
alapján mit tudnának megcsinálni és kivé tudnának válni, és hogy (b) ténylegesen mit
tudtak megcsinálni és kivé tudtak válni életükben (»capability to do & to be«), az alapvetôen az emberek születéskori képességeinek megfelelô ambíciók kifejlôdését, képességeik, tehetségük kibontakoztatását és gyakorlását elôsegítô, vagy eleve behatároló és
korlátozó társadalmi tényezôktôl; a »tisztességes esélyek és lehetôségek« meglététôl vagy
hiányától, és számos hasonló faktortól, a »capabilityktôl« függ. (SEN, 1980, 2009.)
Mindezekbôl a társadalom tisztességes és igazságos, vagy épp ellenkezôleg, tisztességtelen és igazságtalan mûködésére is következtethetünk.5 (SEN, 1999.) Vegyük észre
azt is, hogy itt nagyjából ugyanarról van szó, mint az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak esetén«.
Az, hogy a »capability megközelítés« alapvetô politikai szintû igazságossági kérdése
arra vonatkozik, hogy végül is (a) mit tudnak az egyes emberek megcsinálni, megvalósítani mindabból, amit »születéskori természetes képességeik és tehetségük« (»natural
abilities & talents«) alapján meg tudnának tenni (»capability to do«) (b) és kivé tudnak
válni, ahhoz képest akivé válhatnának (»capability to be«), még egy fontos politikai filozófiai jelentôségû dologra mutat rá: a »capability megközelítés« – ugyanúgy, mint az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« – minden egyes embert önmagáért való célként és önmagában való értékként kezel, és nem elégszik meg bizonyos
4

5

A szakirodalomban keveredik az egyes számú »capability approach«, és a többes számú »capabilities
approach« kifejezések használata. Mi is mindkét alakot használjuk, bár figyeljünk fel arra, hogy
rendre többes számú magyar raggal látjuk el az egyes számú »capability« szót. Ennek bizonyos stiláris és mondatfûzési okai vannak elsôsorban, nem elvi okai.
Így például, ha a »capability megközelítés« alapján a UNDP Human Development Program által
kifejlesztett, adott ország a »Human Development Index« tekintetében elôrébb sorolódik az országok
HDI indexe által meghatározott „rangsorban” az annak a jele, hogy az ország mûködése igazságosabbá, tisztességesebbé vált és javult az »emberi fejlôdést« (»human development«) elômozdító általános társadalmi igazságossági és tisztességességi feltételrendszer az adott országban. Ha az adott
ország hátrébb sorolódik ebben a rangsorban, az ennek az ellenkezôjére utal, azaz arra, hogy az
adott ország mûködése tisztességtelenebbé, igazságtalanabbá vált, mert a HDI-index változásával
kifejezhetô mértékben igazságtalanul és tisztességtelenül korlátozza az emberi fejlôdést!
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átlagokat kifejezô mutatók (mint például tipikusan az egy fôre jutó GDP és annak növekedése) „jóságával”, illetve pozitív irányú változásaival. A jólét aggregát vagy átlagos
mutatói ugyanis elfedik az egyes, kedvezôtlen helyzetben lévô emberek tényleges helyzetét és ezért javuló értékeik semmilyen módon nem azonosíthatók az általános társadalmi jólét növekedésével, vagy az »emberi fejlôdési célok« (»human development goals
& objectives«) megvalósulásának pozitív alakulásával (8.1–8.2.§§). (UNDP, 1996;
STIGLITZ és mtsai, 2010; UNDP, 2015.)
Az ilyen aggregát, vagy átlag mutatók helyett, a »capability megközelítés« arra fókuszál, hogy valójában milyen lehetôségei vannak minden egyes embernek a saját képességei kibontakoztatására, élettervei és ambíciói megvalósítására, és a saját sorsának
irányítására, saját helyzetének javítására. Az, a kijelentés, hogy a »capability megközelítés« „minden egyes embert célként [tehát nem eszközként] kezel” politikai filozófiai
szinten fogalmazódik meg. Ezért e kijelentés azt a normatív politikai és morális követelményt is magában foglalja, hogy egy társadalom csak akkor tekinthetô tisztességesnek
és igazságosnak, ha minden egyes polgárt önmagában való célként és értékként kezel.
Ez azt a jelentést is magával vonja, hogy tilos bármelyik embert eszközként kezelni.
Egy igazságos és tisztességes társadalomban egyetlen embernek sincs joga ahhoz, hogy
bármelyik embertársát eszköznek tekintse. (RAWLS, 1999a, 1999d, 1999f, 1999g,
1999h; SEN, 1992, 1999a, 1999b, 2002, 2009; NUSSBAUM, 2006, 2010, 2011,
2013; KANT, 1797; ROUSSEAU, 1762; PAINE, 1791–92.)
Itt csak utalunk arra, a korábban részletesen kifejtett gondolatra, hogy amikor erôszakkal, vagy csellel olyan képzésekbe akarják belekényszeríteni a felnövekvô generációk
tömegeit, amely képzések valakik szerint „a gazdaság” és „a munkaerôpiac” (állítólagos
és senki által nem validált) érdekeit szolgálják, akkor az történik, hogy valakik szemrebbenés nélkül eszközként és kezelik egy teljes felnövekvô generáció összes tagját, saját
– lényegileg magáncélú és rövid távú üzleti és gazdasági – érdekeik elômozdítása érdekében, miközben a megszemélyesített gazdaságra hivatkoznak, a megszemélyesülô
gazdaság érdekeit afféle, a valós két lábon járó személyek érdekeivel összemosva, sôt
a valódi emberek és »emberi fejlôdési célok« fölé helyezve. Mint azt Philip Mirowsky
– neves gazdaságtörténész a Never Let a Serious Crisis Go to Waste: How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown címû mûvében – kifejti, „a gazdaság”, „a piac”,
és a hasonló dolgok megszemélyesítése tudatos trükk, és alapvetô fontoságú része az
általa „neoliberális társadalom átszervezési programnak” nevezett pénzközpontú politikai, társadalomátszervezési kísérletnek. (MIROWSKI, 2014; mtsai, 2015.) A dolgok
megszemélyesítésével („a gazdaság”, „a munkaerôpiac”), és az emberek és személyek
tárgyiasításával („a humán erôforrás”, „a munkavállalók”, „a fogyasztók” és a hasonlók) pontosan az a cél, hogy az ember, mint olyan – szinte észrevétlenül – alárendelhetô
legyen a gazdaság, és a pénz érdekeinek. (MIROWSKI, 2014; és mtsai, 2015.)
Nem árt ha ezt szem elôtt tartjuk, olyankor amikor egyesek arról értekeznek a nyilvánosság elôtt, hogy „a megszemélyesülô gazdaság” érdekében és a „megszemélyesülô
munkaerôpiac” állítólagos igényei miatt, miért is kellene gimnáziumokat bezárni, az
egyetemi képzésekhez vezetô utakat eltorlaszolni és mások gyermekeit arra kényszeríteni – lényegében államhatalmi adminisztratív kényszerítô eszközökkel, kényszerpályákkal, túl korai és utólagosan nem korrigálható pályaválasztási döntések kierôszako-
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lásával és a valós társadalmi felemelkedéshez vezetô utak eltorlaszolásával –, hogy már
most, egész életükre, életpályájukra vonatkozóan, 50-60 évre kihatóan ne olyan pályát
válasszanak, amely természetes képességeiknek és tehetségüknek a lehetô legmagasabb
szintû kibontakoztatását igényli, és amelyet a saját érdeklôdésük, képességeik és ambícióik alapján maguktól választanának.
Ezen a ponton a kérdés további elméleti és absztrakt tárgyalása helyett egy gyakorlati
példával illusztráljuk a probléma lényegét. Lehetséges, hogy Michalangelo és Leonardo
korában túl sok volt a szobrász és festômûvész. Az is lehetséges, hogy egyidejûleg hiány
volt akkoriban a jól képzett szobafestô-mázolókból és széklábfaragókból – azaz a mostanában személyként emlegetett megszemélyesülô gazdaságnak és a megszemélyesülô
munkaerôpiacnak igénye és szüksége lett volna széklábfaragókra és szobafestô-mázolókra. Az viszont teljesen biztosra vehetô, hogy ma sokkal szegényebb lenne a világ és
az emberi kultúra, ha egy akkori önjelölt „Mr. megszemélyesülô gazdasági és munkaerôpiaci érdek” el tudta volna intézni azt, hogy Michelangeloból fôállású széklábfaragó
mester, Leonardo Da Vincibôl pedig egy jól képzett szobafestô-mázoló legyen. Biztos,
hogy mindkettôjüknek e mesterségekhez is meglettek volna a megfelelô képességeik, hiszen aki a szobrászathoz ért, abból biztos jó széklábfaragó is lehet, s aki a festészethez
ért, az bizonyosan képes szobafestô-mázoló mesterként is helyt állni.

A

»CAPABILITY MEGKÖZELÍTÉS« ÖNMAGÁBAN VALÓ ÉRTÉKKÉNT ÉS ÖNMAkezel minden egyes embert, s ezzel az emberek valós
lehetôségeire, saját sorsukat érintô választási lehetôségeire és szabadságára fókuszál.
Eszerint a társadalom által a társadalom polgárai számára biztosított »társadalmi javak«
közül az elsôdleges és kulcsfontosságú fontosságú javak azok a – (a) saját születéskori
képességeiknek és tehetségüknek megfelelô ambíciók kialakításával (b) saját képességeik
és tehetségük kibontakoztatásával, és minden egyes gyerek tehetségének a gondozásával
(c) saját életcéljaik és életterveik megvalósításával és (d) saját sorsuk kézben tartásával
kapcsolatos – valós társadalmi lehetôségek és esélyek, valamint bizonyos lényeges szabadságok, amelyekkel az emberek végül saját döntéseiktôl függôen vagy élnek, vagy nem
élnek. Ez a megközelítés egyben elkötelezettséget is jelent az emberek önrendelkezési és
önmeghatározási képességeinek, méltóságának és ehhez fûzôdô jogainak a tiszteletben
tartására. (SEN, 1999, 2009; NUSSBAUM, 2011, 2013.)
A »capability megközelítés« tudatosan pluralista az értékek tekintetében; azt tartja,
hogy minden egyes ember számára más és más a fontos. Ebbôl eredôen az emberek
más és más fontosságot, jelentôséget tulajdonítanak a különbözô lehetôségeknek, »capabilityknek« is, magyarán ezek között egyénenként eltérô prioritásokat állítanak fel,
továbbá az egyes emberek számára fontos dolgok, és az azokkal kapcsolatos lehetôségek
nemcsak mennyiségi, de lényegi, minôségi értelemben is eltérnek. Ennek következménye, hogy (a) a különbözô »központi jelentôségû capabilityk«, lényegi torzítások nélkül
nem redukálhatók le egyetlen numerikus skálává vagy mutatóvá (mert az elve implicite
azt jelentené, mintha csak mennyiségi különbségek lennének köztük) (b) és ahhoz,
hogy az egyes »központi jelentôségû capabilityket« megfelelôen képesek legyünk biztosítani, egyenként is be kell azonosítsuk, és meg kell értsük ezeket és ezek specifikus
természetét. (Mint látni fogjuk: a »tíz központi jelentôségû capability« ezt a célt (is)
GÁÉRT VALÓ CÉLKÉNT
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szolgálja, mint ahogyan az eddig tárgyalt »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexe«
is). (NUSSBAUM, 2011.)
A »capability megközelítés« az olyan mélyen beágyazódott és meggyökeresedett »társadalmi egyenlôtlenségekkel« és társadalmi igazságossági problémákkal foglalkozik, amelyek a különbözô »capabilityket« érintô hibák és hiányosságok révén eleve behatárolják,
és eleve redukálják, korlátozzák, hogy a társadalomba, és valamely társadalmi helyzetben
lévô családba adott »születéskori képességekkel és tehetséggel« „beleszületett” emberek
egyáltalán (a) milyen ambíciókat és életterveket alakítanak ki (b) hogyan képesek ennek
megfelelôen kibontakoztatni képességeiket, tehetségüket (például a tehetséggondozás,
és a »minôségi oktatáshoz« való, képességektôl függô és társadalmi helyzettôl független,
»azonos esélyû hozzáférés« révén) (c) és mit tudnak megvalósítani mindezekbôl a »teljes
életútjuk során« (például a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« révén).
Társadalmi igazságossági probléma akkor lép fel, ha az emberek ambícióit, életterveit, képességeik, tehetségük kibontakoztatását, realizálását és tényleges életútjukat
nem a születéskori képességeik, és tehetségük, hanem a születéskori és gyermekkori
társadalmi helyzetük határozza meg és határolja be; vagy netán maga a tisztességtelen
hatalom az, amelyik gimnáziumok bezárásával és a minôségi felsôoktatáshoz való hozzáférés megnehezítésével – államhatalmi adminisztratív kényszerítô eszközöket is felhasználva – megpróbálja eltorlaszolni a társadalmi felemelkedéshez vezetô utakat a gyermekek és fiatalok, azaz a felnövekvô generáció tagjai elôtt.
Vegyük észre, hogy az ilyen »capability hibák«, minden esetben sajátos »szociális
gradiens« szerinti és a »társadalmi, jövedelmi, vagyoni pozícióktól függô« és a »capabilityk« eltérései szerinti diszkriminációt és marginalizációt is jelentenek. Ez sajátos, társadalmi helyzettôl függô kontraszelekcióhoz, afféle sajátos modernkori kasztrendszerhez
és ezen keresztül súlyos »társadalmi, hatékonysági és versenyképességi problémákhoz«
is vezet; a tehetségek tömeges elpazarlása, eltékozlása miatt (»waste of talents«). (BARR
és mtsai, 2005, 2008.) A társadalomnak ugyanis egyáltalán nem ahhoz fûzôdik az
alapvetô érdeke, hogy a gazdagok, akármilyen képességû és tehetségû csemetéi kerüljenek
a vezetô pozíciókba, hanem ahhoz, hogy a legrátermettebbek és a legtehetségesebbek kerüljenek ilyen pozíciókba, függetlenül attól, hogy milyen családba születtek bele és milyen
társadalmi helyzetben nevelkednek fel. (BARR és mtsai, 2008; MARMOT, 2015a.)
A »capability megközelítéssel« feltárt társadalmi igazságossági problémák egyben
meghatározzák a kívánatos és szükséges kormányzati teendôket, valamint a különbözô
közpolitikák és szakpolitikák kívánatos és szükséges irányait. Nevezetesen részleteiben
is segítenek specifikálni mindazokat a fontos és sürgôs teendôket, amelyek a »társadalom minden egyes polgára« esetében a »központi jelentôségû capabilityk« által definiált
életminôségük javításához szükségesek.
Vegyük észre, hogy mindez nagymértékben hasonlatos az elôzô részekben az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« kapcsán leírtakkal, lévén, hogy a »tíz központi jelentôségû
capability« – mint majd látni fogjuk – eleve maradéktalanul magában foglalja az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«. Sôt, miután ez utóbbiak nem teljes és tételes specifikációt jelentettek, hanem csak az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« csoportjait jelenítették meg azok típusai szerint, a Martha C. Nussbaum által azonosított és kidolgozott
»tíz központi jelentôségû capability« az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« csoportjainak nagyobb részletezettségû kibontásaként és specifikálásaként is felfogható.
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Z EDDIG TÁRGYALT JELLEMZÔK mind az Amartya Sen, mind Martha C.
Nussbaum által képviselt »capability megközelítésre« érvényesek. A kettejük koncepciója között azonban bizonyos eltérések is vannak, a két különbözô »capability megközelítés« eltérô felhasználási céljaiból eredôen. Martha C. Nussbaum gyakorlatiasabb,
politikai-alkalmazási célokat követ. A »capability megközelítést« ô abból a szempontból
fejleszti tovább, hogy az alkalmas legyen arra, hogy az »igazságosság politikai koncepciójának« az alapját, illetve fontos alkotórészét képezze. Ez részben önálló, az »átfogó
doktrínák átfedô konszenzusának« létrejöttére alkalmas társadalmi igazságosságelméletet
is jelenthet, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a Nussbaum (egyik) fontos célja az is,
hogy az általa kidolgozott »tíz központi capability« Rawls »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« alkalmas, és azzal kompatibilis kiterjesztéseként is
mûködjön. (NUSSBAUM, 2006.) E gyakorlati, politikai-filozófiai és politikai célok miatt
Nussbaum a »capability megközelítést« kiegészíti számos, a gyakorlati, politikai céloknak
megfelelô koncepcióval és szemponttal – a társadalomban élô emberek életminôségének,
életlehetôségeinek és életkörülményeinek a társadalmi igazságossági célú meghatározását, mérését szolgáló »capabilityk« mellett. Ilyen kiegészítések például:
(a) az »emberi méltóság«, az »önbecsülés«, a »szégyenmentes élet«,
(b) a »capabilityk« »minimálisan szükséges küszöbértékének« a koncepciója (amely teljesen egybevág az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexének« a »minimálisan
szükséges tisztességesen elegendô küszöbszintjére« vonatkozó koncepcióval),
(c) a »méltánylandó pluralizmus ténye«, és ebbôl eredôen a »politikai szintû átfedô
konszenzus« szükségessége,6
(d) továbbá számos a »szabad emberhez méltó demokrácia« stabil, kiszámítható és
hosszú távon is fennmaradó mûködése szempontjából fontos, és ezért politikai és
morális jelentôséggel bíró érzelem azonosítása. (NUSSBAUM, 2013.)
Ilyen a »szabad emberhez méltó demokrácia« stabilitása, mûködése és fennmaradása
szempontjából fontos, és ezért politikai és morális jelentôségû érzelmek például:
(i) POZITÍV ÉRZÉSEK, ÉRZELMEK: a szeretet, az együttérzés, a szánalom, az empátia, a könyörület, a szolidaritásérzés, az igazságosságérzet és a morális érzék,
a harag, a morális felháborodás, a megbocsátás, a szégyenérzet magasabb rendû
formái, a megbánás és a hasonlók, mint a »szabad emberhez méltó demokrácia«
szempontjából alapvetôen fontos pozitív érzelmek,
(ii) NEGATÍV ÉRZÉSEK, ÉRZELMEK: az önzés, az irigység, a mohóság, a kapzsiság,
az undor, a felsôbbrendûségi érzés, egyes csoportok dehumanizálása, a gyûlölet,
a részvétlenség, a közöny, a primitív szégyen, a kisebbrendûségi érzés, az agreszszió, és a hasonlók, mint a »szabad emberhez méltó demokrácia« és annak stabilitása szempontjából negatív érzelmek. (NUSSBAUM, 2013, 2016.)

6

Itt a John Rawls Political Liberalism (1993; 2005) címû mûvében kidolgozott elméletekrôl van
szó. Ezen írás egyik fô fókuszát ezen elméletek jelentik, az írásban mindvégig, folyamatosan ezeket
(is) tárgyaljuk, így itt csak utalunk arra a tényre, hogy Martha C. Nussbaum nemcsak az »elsôdleges
prioritású társadalmi javakat« egészíti ki és fejti ki részletesebben, de saját elméleteiben alapvetôen
a Rawls által kidolgozott »Political Liberalism« elméletekre (és Rawls »Theory of Justice« címû
mûvében (1973, 1999) kidolgozott »Justice as Fairness« koncepcióra, valamint a »Justice as Fairness« politikai koncepciójára is (2001) támaszkodik.
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Megjegyzendô, hogy a mûvészetek minden ága, és a bölcsészeti, társadalomtudományi
képzések minden ága oktatási rendszerben való hangsúlyos jelenlétének a »politikai és
morális jelentôsége« abban van, hogy ezek a képzések azok, amelyek a »szabad emberhez méltó demokráciák« mûködése, stabilitása, fennmaradása szempontjából alapvetô
jelentôségû érzelmek magas szintû kifejlôdéséhez vezetnek, illetôleg a demokráciát veszélyeztetô alantas és negatív érzelmek elharapózását visszaszorítják. A mûvészeti, bölcsészeti és társadalomtudományi képzés és oktatás alapvetô politikai és morális jelentôségét Martha C. Nussbaum sok más mellett a Cultivating Humanity: A Classical
Defense of Reform in Liberal Education (NUSSBAUM, 1997); a Not for Profit: Why
Democracy Needs the Humanities? (NUSSBAUM, 2010); Political Emotions: Why
Love Matters for Justice? (NUSSBAUM, 2013); Anger and Forgiveness: Resentment,
Generosity, Justice (NUSSBAUM, 2016) címû mûveiben elemezi részleteiben.
Nussbaum a Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities? címû mûvében
fontos megkülönböztetést tesz az »education for democracy«, és az »education for profit«
között. Eszerint kétféle – a demokrácia szempontjából jó, és a demokrácia szempontjából káros és veszélyes – oktatási rendszer létezik:
(a) AZ »EDUCATION FOR DEMOCRACY«, amely nagy hangsúlyt fektet »szabad emberhez méltó demokrácia« stabilitása, virágzása, megôrzése szempontjából kulcsfontosságú politikai és morális jelentôségû érzelmek fejlesztésére, és éppen ezért
nagy hangsúlyt fektet a mûvészeti, bölcsészeti, szabadbölcsészeti és társadalomtudományi képzésekre. Fontos tudni, hogy már az Amerikai Egyesült Államok
alapítóatyái is tisztában voltak az oktatás ilyen, a demokratikus rend és a demokrácia megszilárdítása, stabilitása, fejlôdése és virágzása szempontjából kulcsfontosságú szerepével, és a mûvészeti, irodalmi, történelmi, mûvészettörténeti, filozófiai és minden más szabad bölcsészeti képzés ebben való kulcsfontosságú
szerepével. Éppen ezért és éppen emiatt vettek részt aktívan, vagy támogatták aktívan az iskolák – a mi fogalmaink szerinti általános gimnáziumok és az egyetemek
(melyek a mai leghíresebb USA-egyetemek) – alapítását.
(b) AZ »EDUCATION FOR PROFIT«, amely ezeket a »szabad emberhez méltó demokrácia« stabilitása, megôrzése, fejlôdése és virágzása szempontjából kulcsfontosságú
mûvészeti, bölcsészeti képzéseket feleslegesnek nyilvánítja; s elsôdlegesen a piaci, gazdasági, pénzpiaci érdekeknek és igényeknek megfelelô, és e gazdasági területek
mûködésben felhasználható technikai szintû mûszaki, természettudományi, matematikai, informatikai tárgyak oktatását erôlteti a gazdaság és a munkaerôpiac igényeire
hivatkozva. A technikai ismereteket és tárgyakat túlhangsúlyozó, és általában a magoltatásra épülô módszerekkel (»rope learning«), és így az önálló, kritikai gondolkodás
képességének elnyomásával társuló »education for profit« típusú képzési rendszerek
versus az »education for democracy« paradigmának megfelelô oktatási rendszerek közötti lényegi, politikai és morális jelentôségû különbségekre, továbbá az »education
for profit« típusú képzések »szabad emberhez méltó demokráciákra« való veszélyességére, sokrétû társadalmi veszélyességére (empátia, együttérzô-képesség, szolidaritásérzés eltûnése, a társadalom atomizálódása, a társadalmi bizalom csökkenése, az
együttmûködési erények megromlása, és a hasonlók), és a mindebbôl eredô, súlyos
politikai és morális problémákra hívja fel a figyelmet Nussbaum számos mûvében.
(NUSSBAUM, 1997, 2010, 2013, 2016.)
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A »capability megközelítés« általában is – s a koncepció Martha C. Nussbaumféle verziója pedig különösen – felfogható úgyis, mint a »fundamentális morális követelésekre vonatkozó politikai felhatalmazottság elmélete« (»theory of fundamental political entitlement«)7 Ha azonban valóban morálisan megalapozott, jogos politikai
követelésekkel akarunk élni a »társadalmi igazságosság« elômozdítása érdekében, akkor
nem elegendô az, hogy például az eddigi fejtegetésekhez hasonló elméletileg is megalapozott koncepcióink legyenek. Képzeljük el, hogy az elôzô néhány fejezet alapján
mondjuk 5-6 különbözô csoportnak, vagy embernek elô kellene állnia az eddig leírtakon alapuló társadalmi igazságossági célú »morálisan megalapozott politikai követelések« listájával, akkor jó eséllyel 5-6 ilyen, egymástól eltérô lista készülne el.8 Ez az
oka, hogy Martha C. Nussbaum nemcsak az egyes elméleteket és koncepciókat elemzi,
hanem tételesen ki is dolgozta a »tíz központi jelentôségû capability« listáját. Ez a lista
„nincs kôbe vésve” sem „ércbe öntve”; az adott konkrét társadalom, adott konkrét körülményeinek és problémáinak megfelelôen bôvíthetô, kiegészíthetô.
A »küszöbérték« koncepciója azt is jelenti, hogy – az egyes »capabilityk« össze nem
vonhatósága, egymásba való át nem válthatósága miatt – nem a listán szereplô tételek,
azaz »capabilityk« egyikét-másikát kell tetszésünk és kedvünk szerint kiemelni, és valahogyan megvalósítgatni; hanem minden egyes – egymással össze nem vonható, egymással
nem helyettesíthetô és egymásra át nem váltható – »capabilityt«, »minden egyes polgár
számára« egy »tisztességesen elegendô küszöbértéket« meghaladó szinten biztosítani kell.
Ez minden tévhittel ellentétben egyáltalán nem igényli azt, hogy az adott ország gazdag
legyen. Bármely, közepesen fejlett vagy fejlett ország minden további nélkül megengedheti
magának, hogy a »szabad emberhez méltó demokrácia« és az igazságos és tisztességes társadalmi mûködés alapfeltételeiként ezeket a »capabilityket« biztosítsa »minden egyes polgár« számára. Teljes tévedésen alapul az a mítosz és tévhit, hogy az igazságos és tisztességes mûködés a különösen gazdag országok privilégiuma vagy luxusa, vagy hogy
igazságos, tehát tisztességes mûködést kizárólag a társadalmi hatékonyság és versenyké7

8

Ezzel a kifejezéssel a »theory of fundamental political entitlement« valódi jelentését akarjuk visszaadni.
E kifejezés pontos fordítása („fundamentális politikai jogosultságok elmélete”), meggyôzôdésünk szerint
nem az eredeti kifejezés valódi jelentését adná vissza, értelemzavaró és életszerûtlen lenne. A lényeg
ugyanis a polgárok jogos morális követelésein és az azokból eredô politikai követelésekre vonatkozó
morális felhatalmazottságon van. A kulcsszó az »entitlements«, ebben a kontextusban a leginkább jogosultságokat, feljogosítottságokat fejezi ki. Megjegyezzük, hogy Rawls a »legitimate claims & expectations« (»jogos követelések, elvárások és várományok«), és az »earned entitlements« (»megszolgált jogosultságok«) (18.6.§) kifejezéseket használja a hasonló koncepciók kifejezésére.
Ezt egyébként ki-ki le is tesztelheti saját magán. Az eddig leírtak alapján ugyanis már össze lehet állítani
a »tíz központi jelentôségû capability« listáját. Érdekes „kísérlet” lehet az, hogy ha valaki az eddig leírtak
alapján, de még a »tíz központi jelentôségû capability« tételes ismertetése elôtt összeállítja a maga külön
bejáratú »capability« listáját (mint morálisan megalapozott, társadalmi igazságossági jelentôségû morális
és politikai követelést), akkor végül ez a lista menyire fog hasonlítani a Nussbaum-féle »tíz központi
jelentôségû capability« listájához. A különbségek egyik fele a különbözô dolgok csoportosítását érinti,
azaz inkább formális és ebbôl a szempontból nem érdekes. A különbségek érdekesebb és lényegesebb
része az, ha tartalmi elemek tekintetében térnek el a listák. Itt az igazságosságelméletek lényegi koncepcionális elemeit jelentô »vélemény- és ítéletalkotás korlátozottsága« (»burdens of judgements«) (12.5.§)
és a »méltánylandó véleménykülönbségek ténye« (»reasonable disagreement«) (12.6.§) jelenségeit tapasztalhatjuk meg (és határozottan nem a »reprodukálhatatlanságról« van szó).
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pesség kárára lehetne megvalósítani – azaz egyáltalán nem igaz az, hogy egy obligát átváltási, »trade-off« viszony lenne az igazságosság, és a hatékonyság között (9.6.§; 14.1.§;
14.8.§; 15.1.§; 16.5.§; 17.4.§.; 18.1–18.3.§§; 18.9.§; 20.2.§).
Amint azt a WHO Committe of Social Determinants of Health »egészségi állapotot
eleve meghatározó társadalmi tényezôket« vizsgáló munkacsoportjának a keretei között
skandináv tudósok egy munkacsoportja a NEWS: The Nordic Experience Welfare States and Public Health (2008) címet viselô jelentésében (rövid nevén: NEWS Report)
kimutatta a helyzet pont fordított: azok az országok azok, amelyeket mások jól prosperálónak és gazdagnak tartanak, az ott élô emberek életminôsége és lehetôségei alapján, amelyek tisztességesen és igazságosan mûködnek. (LUNDBERG és mtsai, 2008.)
A »tíz központi jelentôségû capability« specifikus listája ellenére, Martha C. Nussbaum »capability megközelítése« a szélesebb körben ismert »jóléti állam« (»welfare state«)
elméleteihez képest bizonyos értelemben kevesebbet is mond: Nusbaum »capabilitykre«
alapozott társadalmi igazságosság elmélete tartózkodik attól, hogy a társadalomban élô
emberek életminôségét »átfogó« (»comprehensive«) alapon értékelje, akárcsak összehasonlítási célokból is, mert az »átfogó doktrínák pluralizmusának a ténye« (12.4.§), valamint az »igazságosság politikai koncepciójára« vonatkozóan az »átfogó doktrínák« által
kialakítandó »átfedô konszenzusának« (12.§; 21.§) a feltétlen szükségessége miatt mindenképpen el kell kerülni azt, hogy a »tíz központi jelentôségû capability« az értékekre,
vagy az élet értelmére, vagy az élet értékes és értelmes céljaira, és hasonló »átfogó jellegû«
dolgokra vonatkozóan bármiféle »átfogó jellegû nézeteket« fogalmazzon meg.
Meg kell jegyezni, hogy ebben az értelemben a »capability megközelítés« azért jelent
„kevesebbet”, mint a jól ismert »jóléti államokra« (»welfare state«) vonatkozó igazságossági elméletek, mert ez utóbbi »jóléti (welfare) elméletek« végsô soron a sokféle »liberális haszonelvû (utilitárius) filozófia« valamely változatának, a valamilyen igazságossági koncepcióján alapulnak. Ezekben a valamilyen »átfogó liberális haszonelvû
filozófiákon« alapuló »jóléti állami igazságossági« koncepciókban, mindig megjelenik
a „hátsó ajtóban” valamilyen átfogó jellegû nézet azzal kapcsolatosan, hogy a koncepció
szerint maximálandó „utility” (azaz hasznosság, mint a preferenciák, szükségletek és
vágyak kielégítése) esetében végsô soron mik azok az elfogadható preferenciák, vágyak
és szükségletek, amelyek az igazságossági koncepció »utility (hasznossági) funkciója«
szempontjából az „elfogadható szükségletkielégítéseket” jelentik, és melyek azok a vágyak, amelyek kielégítése nem tartozik, nem tartozhat ide. Ezzel gyakorlatilag az élet
értékes, hasznos, érdemes és támogatandó céljairól, az emberi élet értelmérôl, és a hasonló átfogó jellegû értékek és nézeteket épülnek be a »hasznossági (utility) funkcióba«
explicit, vagy implicit módon. Ez pedig alapvetôen veszélyezteti az »átfogó doktrínák
átfedô konszenzusának« a lehetôségét a »méltánylandó pluralizmus ténye« miatt.
Más »mérsékelt átfogó doktrínák« hívei (például a különbözô vallások hívei) nem
azért nem fogadják el a hasznossági filozófiák »átfogó liberális doktrína« szerinti értékrendjét, mert „bigottak” vagy „elmaradottak” lennének, és „még nem nôttek volna fel”
az adott átfogó liberális doktrína értékeinek a „magaslataihoz” (ahogyan ezt a »mérsékelt, átfogó liberális doktrínák« egyes »szélsôségesen doktriner képviselôi« az általuk
hirdetett »tolerancia«, és a másság tiszteletének sajátos doktrinerséggel értelmezett elvei
jegyében esetenként nem túl toleránsan hangoztatják). Az ezzel kapcsolatos »társadal-
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mi konfliktusok« és »társadalmi megosztottság« hátterében a »mérsékelt átfogó doktrínák
méltánylandó pluralizmusának a ténye« (»the fact of reasonable pluralism of reasonable
comprehensive doctrines«) (12.4.§) húzódik meg.
A konfliktus általában soha nem az adott átfogó nézet tényleges tartalmából adódik,
hanem abból, amikor valakik az adott átfogó jellegû nézetet a mások véleményének
tiszteletben tartása nélkül erôszakosan rá akarják erôltetni a társadalom egészére, köztük a teljesen más fajta méltánylandó átfogó nézeteket vallókra. E problémának a megoldása az, ha a társadalom életének az egészét szabályozó »politikai szintû igazságossági
koncepció« szigorúan a »politika felségterületére« (20.3.§) korlátozza magát, és ennek
megfelelôen elkerüli azt, hogy bármilyen specifikus »átfogó jellegû« értéket, nézetet fogalmazzon meg a társadalom egészének mûködését meghatározó politikai szinten (4.§;
12.§; 20–21.§§).
Ezzel függ össze a »hasznossági filozófiákon« alapuló igazságosságelméletekkel kapcsolatos másik alapvetô probléma: látszólag technikai és technokratikus (közgazdasági
jellegû) megfontolások alapján olyan, a társadalom egészét érintô politikai, gazdasági
döntések születnek, amelyeknek a hátterében valamilyen a nyilvánossággal nem kellôen
tisztázott »átfogó liberális doktrína átfogó jellegû értékrendje« húzódik meg (noha ez elsôre nem mindig nyilvánvaló, mert bizonyos képletek és közgazdasági elméletek bonyolultsága és a felvonultatott matematikai eszköztár az »átfogó jellegû liberális nézetek«
jelenlétének ezt a tényét elfedi és pusztán „szakmainak”, „tudományosnak” és „technokratikusnak” láttatja.)

S

EN »CAPABILITY MEGKÖZELÍTÉSÉNEK« némileg eltérôk a céljai. Ô elsôsorban
az emberek életminôségének társadalmi igazságossági célú mérésére és ezeknek a
méréseknek az összehasonlíthatóságára fókuszál, annak érdekében, hogy megváltoztassa és új alapokra helyezze a társadalmi fejlesztésekrôl szóló vitákat és diskurzust.
Sen »capability megközelítése« nem egy határozott társadalmi igazságossági elméletet
fogalmaz meg, noha az ô elméletei is alapvetôen normatívok, és félreérthetetlenül a
társadalmi igazságosság problémáira vonatkoznak. Sen – Martha C. Nussbaumtól eltérôen – a »capability megközelítéssel« kapcsolatos elméleteiben nem alkalmaz például
minimálisan szükséges küszöbértékeket az egyes »capabilitykre« vonatkozóan, és nem
is fogalmazza meg a »központi jelentôségû alapvetô capabilityk« tételes listáját, noha
Sen elméleteibôl is világosan látszik, hogy bizonyos »capabilityknek«, például az oktatásnak, vagy az egészségnek, és az egészségügynek központi jelentôséget tulajdonít.
Emellett, az »emberi méltóság«, az »önbecsülés« a »szégyenmentes élet«, vagy a »politikai és morális jelentôségû érzelmek« sem kapnak olyan központi jelentôségû szerepet
Sen elméleteiben, mint a Nussbaum »capability megközelítésében«, noha az is világos,
hogy Sen is elismeri ezek fontosságát. Sen alapvetô javaslata az, hogy a »capability
koncepcióját« egy-egy ország társadalmának átfogó társadalmi igazságossági célú életminôség mérésére és értékelésére kellene felhasználni, részben az adott társadalom fejlettségének és szabadságának a megítélésére, részben az adott ország és társadalom
fejlesztési céljainak a meghatározására.
Ennek megfelelôen Sen elméletei bizonyos értelemben »átfogóbb jellegûek«, mint a
»politikai szintre« tudatosan leszûkített »politikai szintû igazságossági koncepciók«.
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Ezen okok miatt ebben az írásban a gyakorlati, politikai céloknak jobban megfelelô és
az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójával« teljesen kompatibilis, és
azt a gyakorlati alkalmazás szempontjából hasznos módon kiegészítô Martha C. Nussbaum által kidolgozott »capability megközelítésével« foglalkozunk részletesebben.

17.2.§ Kombinált capabilityk, belsô capabilityk,
s a születéskori képességek mint alapcapabilityk

A

CAPABILITYK AZ EMBEREK »LÉNYEGES SZABADSÁGAI« (»substantial freedoms«). (SEN, 1999.) Ha feltesszük azt a kérdést, hogy „az ember a születéskori
képességei és tehetsége alapján mit tud megtenni és elérni életében és kivé tud válni életében?”, akkor az e kérdésre adott válaszok tulajdonképpen magukat a »capabilityket« jelentik. A »capabilityk« azok a »lényeges szabadságok«, amelyek az emberek választási,
döntési és cselekvési lehetôségeit jelentik az adott társadalomban. A »személy capabilityjei«
az adott személy olyan »funkcionálóképességeit« (»functionings«), illetve azok lehetséges
alternatív kombinációit jelentik, amelyeknek a realizálása az adott személy számára az
adott társadalmi körülmények között reálisan megvalósítható módon rendelkezésre áll.
Egy nagyon egyszerû példával élve képzeljük el, hogy valakinek a matematikai is
és a zenei képességei is kiválóak, de az adott társadalomban valamiért a matematikai
képességeit nem tudja kibontakoztatni (például a minôségi oktatáshoz való hozzáférés
problémái miatt), a zenei képességeit viszont igen. Az alternatív funkcionálóképességei
között ott van a matematikai, és a zenei képességeire építhetô életpálya, azonban a
ténylegesen realizálható és megvalósítható funkcionálóképesség ezek közül, az adott
társadalmi körülmények között a zenei lesz.
A »capabilityk« ebben az értelemben jelentik a személy »lényeges szabadságait«; ezek
azok a szabadságok, amelyek lehetôvé teszik az ember számára, hogy a »születéskori képességei és tehetsége« szempontjából lehetséges »alternatív funkcionálóképességei« közül
egyik vagy másik kombinációt, vagy akár az összes alternatív kombinációt megvalósíthassa.
Az adott társadalmi feltételek között annál nagyobb a személy szabadsága, és annál
tisztességesebb és igazságosabb az adott társadalom, minél kevésbé kényszerül rá valaki
arra, hogy a »veleszületett képességei és tehetsége« alapján számára elvben »lehetséges
alternatív funkcionálóképességek« közül bármelyiket is feladja, illetôleg minél több ilyen
»alternatív funkcionálóképességet« képes ténylegesen realizálni. Ez a lehetôség nem azt
jelenti, hogy az adott személy minden lehetséges alternatív funkcionálóképességét végül
meg is valósítja, illetve minden születéskori képességét és tehetségét ki is bontakoztatja,
mert végül is a személy maga is kénytelen lesz szelektálni ezek között az életpályája bizonyos fordulópontjain. Ezek a lehetôségek és »lényeges szabadságok« a kényszerpályák
hiányára vonatkoznak, azaz arra, hogy az adott személy ne azért legyen kénytelen feladni bizonyos, a születéskori képességei alapján reálisnak tekinthetô életterveit és álmait,
mert az adott társadalmi és politikai körülmények ezek realizálását eleve lehetetlenné
teszik. (NUSSBAUM, 2011.)
Még egyszerûbben: annál igazságosabb az adott társadalom, minél kevesebb olyan
kényszerpálya létezik, ami miatt az adott személy bármely a születéskori képességei és
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tehetsége alapján reálisnak tekinthetô alternatív funkcionálóképessége feladására kényszerülne. Gondoljunk például, egy tehetséges majdani szobrászra, aki a lehetôségek hiányában és a kényszerpályák következtében szobrászat helyett kénytelen lesz egész életében széklábakat faragni, vagy egyes gazdagon díszített épületek homlokzati stukkóit
farigcsálni. De gondolhatunk akár egy-egy rendkívül tehetséges roma gyermekre, aki
zenei képességei mellett kiváló matematikai képességekkel is rendelkezik – s mégis a
kényszerpályák, a lehetôségek hiánya és bizonyos társadalmi sztereotípiák miatt nem
közgazdász, vagy matematika professzor lesz belôle, hanem kiváló cigányprímás az egyik
mulatóhelyen.9 A »capabilityk« tehát (a) egyrészt a személy saját »születéskori képességeit és tehetségeit« jelentik (b) másrészt mindazokat a – kifejlôdô ambíciókat, a »születéskori képességek« kibontakoztatását és realizálását, a »reális élettervek« kialakítását és
megvalósítását fundamentálisan meghatározó (lehetôvé tevô, vagy épp ellenkezôleg, korlátozó) – »lényeges szabadságokat és lehetôségeket«, amelyek a politikai, gazdasági, társadalmi környezet feltételrendszere, és »születéskori képességek, tehetségek« és a személyes preferenciák kombinációiból erednek.
A »capabilityk« ebben az értelemben komplex, kettôs jelentést hordoznak: (a) az
egyén saját születéskori természetes képességei, tehetsége szerinti lehetôségeket (b) és a
társadalmi, gazdasági, politikai környezet feltételrendszere által biztosított lehetôségeket.
Martha C. Nussbaum ezt az összetett, kettôs jelentést hordozó »capability« definíciót »kombinált capabilityként« (»combined capabilities«) írja le. A »kombinált capability« az adott személy összes születéskori képessége, tehetsége alapján elvben reálisnak
tekinthetô ambícióinak, lehetséges életterveinek és életpályáinak azt a „részhalmazát”
jelenti, ami a saját helyzetét és lehetôségeit meghatározó adott társadalmi, gazdasági
és politikai környezetben a saját maga számára, mint reálisan megvalósítható választási
és cselekvési lehetôség ténylegesen nyitva áll. (NUSSBAUM, 2011.)
Minél kisebb a különbség a »születéskori természetes képességek« alapján reális és elvben
lehetséges, valamint az adott társadalmi, gazdasági, politikai feltételrendszerben ténylegesen
realizálható ambíciók és életpályák között, annál igazságosabb, tehát tisztességesebb az
adott társadalom mûködése, mert annál nagyobb tényleges és »lényeges szabadságot«
(»substantial freedom«) biztosít minden egyes tagja számára a születéskori képességeik és
tehetségük kibontakoztatására; s e »születéskori képességeik, tehetségük alapján reális ambíciók és élettervek« kialakítására, az ezek közti választásra, és a választott reális életterv
megvalósítására. Minél nagyobb ez a különbség, annál igazságtalanabb, tehát tisztességtelenebb az adott társadalom mûködése, mert annál nagyobb mértékben korlátozza az
adott személy tényleges és »lényeges szabadságát« abban, hogy a »születéskori képességei
alapján reális ambíciókat, életterveket« alakítson ki és valósítson meg életútja során.10
9

10

Az angol nyelvben létezik egy sajátos mondatszerkezet, amely implicit módon, mögöttes tartalmában megjelenít egy ezzel rokon koncepciót: „I like swimming/dancing/running/…, but nor for
a living”. Azaz: „szeretek úszni, táncolni, futni (stb.), de nem a megélhetésért”.
Ebben az értelemben az például, amikor bárki, a megszemélyesített gazdaság és a munkaerôpiac, mint
kvázi személy érdekeire, igényeire hivatkozva arról beszél, hogy a felnövekvô gyermekek elôtt el kell
zárni a gimnáziumi tanulás és felsôoktatási továbbtanulás lehetôségeit (akár gimnáziumok bezárásával,
és az egyetemi férôhelyek szûkítésével is), akkor az, aki ilyet tesz, az valójában mások »lényegi szabadá-
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Természetes, hogy az adott személy születéskori természetes képességei, tehetsége,
továbbá bizonyos személyes jellemzôi – például a személyiségjegyei, az intellektuális
és érzelmi intelligenciája és képességei (IQ & EQ), a testi, lelki egészsége, fittsége, a
percepciós képességei, a mozgási képessége, a rugalmassága, nyitottsága, az internalizált és készségszinten alkalmazható tudása és a hasonlók – rendkívül fontos és releváns
alkotórészeit jelentik az adott személy »kombinált capabilityjeinek«. Ugyanakkor, mindezeket a személyes jellemzôket célszerû és hasznos megkülönböztetni a »kombinált capabilityktôl«, amelyeknek ezek a személyes jellemzôk fontos részei ugyan, de semmiképp
nem a »kombinált capabilityk« összességét jelentik. Ezzel azt is állítjuk, hogy az, hogy
ki, mit tud megtenni, megcsinálni, megvalósítani életében (»capability to do«), és kivé
tud válni életútja során (»capability to be«), nemcsak az egyéni képességeitôl, tehetségétôl, és egyéb személyes jellemzôitôl, továbbá nem kizárólag az egyéni érdemeitôl függ
– hanem attól is, hogy az a társadalmi, gazdasági és politikai környezet amelybe beleszületik, amelyben felnevelkedik és él, mit tesz lehetôvé a számára egyáltalán, mennyire
segíti, vagy mennyire nyomja el és korlátozza saját képességeinek kibontakoztatását.
Például, az adott országban iskolákat, középiskolákat és egyetemeket alapítanak-e,
vagy épp gimnáziumokat készülnek bezárni.
A »kombinált capabilityk« fontos részhalmazát jelentô személyes jellemzôket »belsô
capabilityknek« (»internal capabilities«) nevezzük. Ezek legtöbbje nem stabil és nem
fixált. Nem kell „eleve elrendeltnek” tekinteni ezeket. Számos »internal capability« az
idôk folyamán viszonylag könnyen, rugalmasan és dinamikusan változhat, fejleszthetô
(vagy elnyomható). A »belsô capabilityk« (»internal capabilities«) a személy fejleszthetô, képezhetô készségei, képességei, tudásai, és egyéb jellemzô vonásai. Ugyanakkor
nem soroljuk ezek közé az adott személy »születéskori természetes képességeit és tehetségét«. Ez utóbbiak természetesen alapvetô jelentôségûek az »internal capabilityk« folyamatos fejlesztésének lehetôségei szempontjából; sôt a »születéskori képességek és tehetség« az »internal capabilityk« minél magasabb szintre fejlesztésének az alapvetô
elôfeltételeit és „lehetôvé tévô tényezôit” (»enabling factors«) jelentik, de ôk maguk,
mégsem tartoznak ezek közé az »internal capabilityk« közé.
Az »internal capabilityk« legtöbbje folyamatosan és dinamikusan fejleszthetô, képezhetô, ugyanakkor a társadalmi, politikai, kisközösségi, családi, baráti környezet hatásai következtében is folyamatosan és dinamikusan változik, alakul. Az önállóságot,
és az önálló megélhetést és függetlenséget lehetôvé tevô tudások, készségek és képességek tanulhatók, a különbözô szociális, kommunikációs és politikai készségek fejleszthetôk, az önbizalom hiánya, a különbözô félelmek és szorongások leküzdhetôk, az önbizalom, az önállóság és az asszertivitás fejleszthetô. (NUSSBAUM, 2011, 2013.) Ezt
a sort hosszan lehetne folytatni. Itt, csak illusztrálni akartjuk, hogy nagyjából mikre
kell gondolni az »internal capabilityk« kapcsán.
ságának« (»substantial freedom«) az önhatalmú és morálisan feljogosítatlan (és egy teljes felnövekvô generációt tömegesen érintô) korlátozásáról beszél. Ez egyben a mások, és más gyermekei »lényegi szabadáságának« (»substantial freedom«) a politikai, és állami hatalom általi lényeges korlátozására irányuló
beszéd, mely a politika által meghatározott társadalmi mûködés igazságtalanságának és tisztességtelenségének a fokozását sürgeti; ami tisztességtelen, amorális, antiszociális, és a »reciprocitás elvének« a teljes
semmibevétele miatt extrém módon szélsôséges beszéd, amelynek társadalmi veszélyessége rendkívüli.
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A »szabad emberhez méltó demokráciák«, és az igazságosan, tehát tisztességesen
mûködô társadalmak »alapvetô morális kötelessége«, hogy elômozdítsák az »alapvetô
emberi capabilityk« fejlôdését; biztosítsák ehhez a szükséges társadalmi, politikai feltételeket (azaz, az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«,11 és »capabilityket«); továbbá
és az összes releváns eszközzel segítsék és támogassák az ehhez szükséges »internal capabilityk« minél magasabb szintû fejlôdését. Hozzátehetjük: mindezt a »társadalmi
együttmûködés tisztességes és igazságos feltételrendszerének« az elválaszthatatlan, integráns részeként, a társadalmi igazságosság érvényesítése érdekében, a »kölcsönösség és a
reciprocitás elveinek« az alapján. A „releváns eszközök” közül külön kiemelendô:
(i) A gyermeket váró anyák, és a megszületett gyermekek megfelelô védelme és gondozása; s a korai gyermekfejlesztés legkülönbözôbb formái; valamint a gyermeket
nevelô családok védelme, és alapvetô egzisztenciális biztonsága.
(ii) A »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« (14.2.§) biztosítása »minden
egyes polgár számára« (a) a »születéskori képességeik és tehetségük alapján reális
ambíciók és élettervek« kialakításához (b) ezek megvalósításához, továbbá (c)
»születéskori képességeik és tehetségük« kibontakoztatásához.
(iii) Minden egyes gyermek tehetségének intézményesített felkutatása, s »felismert tehetségéhez szabott tehetséggondozása« az óvodai nevelés, és az oktatási rendszer
teljes vertikumában (10.3–10.4.§§); és a minôségi oktatáshoz, középfokú oktatáshoz és felsôoktatáshoz való – képességektôl és tehetségtôl függô, fizetôképességtôl
társadalmi pozíciótól független – »azonos hozzáférésû igénybevétel« biztosítása.
(iv) A »testi és lelki egészség« lehetô legteljesebb körû fejlesztése, megôrzése, a betegségek megelôzése, illetve megbetegedés esetén az egészség, és a »teljes körû normál
funkcionálóképesség« helyreállítása.12
(iv) Az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességes értékének« (14.3.§) biztosítása
»minden egyes polgár számára«.
11

12

Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« Rawls »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójának« a fogalomrendszeréhez tartoznak. Azért kevertük bele ebbe a felsorolásba az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«, hogy ezzel is érzékeltessük a két különbözô
nevet viselô koncepció nagymértékû átfedését, kompatibilitását és egymást kiegészítô jellegét, továbbá
a két koncepció közötti kapcsolódási pontokat. Ahol ez releváns lesz, más helyeken is hasonló módon
fogjuk jelezni a két koncepció szerves összefüggéseit. Mint ebben az írásban mindvégig, az elejétôl
fogva hangsúlyozzuk: ez az írás nem az egyes elméletek részletes tudományos célú összehasonlító
elemzésére irányul, hanem egy igazságos és tisztességes társadalom kialakításához szükséges politikai
szintû igazságossági koncepcióhoz szükséges fontos koncepciók, és gondolatmenetek gyakorlati és
politikai igazságossági célú ismertetésére. Ezért az egyes eltérô megközelítések és eltérô terminológiák
esetén elsôdlegesen nem az eltérések nüánsznyi részleteivel bíbelôdünk, hanem a terminológiailag
eltérô módon megfogalmazott, de nagymértékben kompatibilis és azonos irányba mutató egymást jól
kiegészítô gondolatok ténylegesen létezô konvergenciájának, kompatibilitásának és komplementaritásának a bemutatására fókuszálunk. Az egyes elméletek eltéréseinek a részletes, bizonyára nagyon
fontos és elsôdlegesen tudományos célú elemzését és feldolgozását meghagyjuk másoknak.
Az »egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk« (»social determinants of health«)
(1.3–1.6§§; 10.2.§) igazságos és tisztességes megoszlásának biztosítása is ide tartozik. (DANIELS,
2008.) Csakhogy ez mindent magában foglal. Ez az, amirôl az »igazságossági elvek« által szabályozott »társadalom alapvetô struktúrája« (»basic structure«) (9.§) és annak összes »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézménye« és közpolitikája és szakpolitikája együttesen, egyetlen igaz-
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17.§ A CAPABILITY SZEMLÉLET ÉS A »KÖZPONTI CAPABILITYK«
IÉRT FONTOS AZ, HOGY KÜLÖNBSÉGET TEGYÜNK A

»BELSÔ CAPABI(»INTERNAL CAPABILITIES«) ÉS A »KOMBINÁLT CAPABILITYK«
(»COMBINED CAPABILITIES«) KÖZÖTT? Ez a különbségtétel egybevág minden tisztességes és igazságos társadalom két némileg átfedésben lévô, ámde mégis különbözô
feladatával és kötelességével. (a) Az egyik feladatkör az »internal capabilityk« fejlôdésének megfelelô támogatása, segítése. (b) A másik társadalmi szintû morális kötelesség
és feladatkör azzal függ össze, hogy hogyan is tudja minden egyes polgár gyakorolni,
alkalmazni ezeket jól fejlett »internal capabilityket«.
Ez talán érthetôbbé válik, ha végiggondoljuk, hogy számos társadalom egészen jól
megoldja az »internal capabilityk« fejlesztését, ugyanakkor sok szempontból eltorlaszolja azokat az utakat és elvágja azokat a lehetôségeket, amelyek ahhoz szükségesek,
hogy a polgároknak valódi, »tisztességesen egyenlô lehetôsége és szabadsága« is legyen
ahhoz, hogy ezeket a jól fejlett »internal capabilityket« használják, illetve, hogy e »belsô
capabilityknek« megfelelô funkciókat valósítsanak meg, és ezeknek megfelelô életpályákat fussanak be.
(i) Sok társadalom meglehetôsen „jó” oktatási rendszert mûködtetve, jó minôségû
képzésben részesíti a társadalom tagjait, akik ennek megfelelôen rendelkeznek is
mindenféle, a különbözô »alapvetô politikai jogok« (például a szólás-, gyülekezés
és társulás szabadsága) gyakorlásához szükséges »internal capabilityvel«, azaz tudással, mûveltséggel és készségekkel, azonban mégis megfosztja a polgárok nagy
többségét, mindezen »internal capabilityk« gyakorlásától és az »alapvetô szabadságjogaik« gyakorlásától.
(ii) Az is elôfordulhat, hogy számos ember az »internal capabilityk« fejlettsége alapján
képes lenne vallásának, hitének teljes körû gyakorlására, azonban a társadalom politikai feltételrendszerében ezt nem teheti meg. Más szóval a »kombinált capabilityk« nem állnak rendelkezésre vallása és hite szabad gyakorlásához, mert a regnáló
hatalom, és a kormány nem biztosítja a »szabad vallásgyakorlás« lehetôségét.
(iii) Számos ember képes lehetne a »belsô capabilityket« tekintve a politikai folyamatokban
való érdemi részvételre, de még sincs olyan döntési lehetôségük és szabadságuk, hogy
ténylegesen részt is vegyenek a politikai folyamatokban, mert a »kombinált capabilityk« – a társadalmi, politikai körülmények nem megfelelôsége miatt – ilyen döntési
lehetôséget és szabadságot nem biztosítanak a számukra. A tisztességtelen hatalom
vagy nyílt elnyomással, vagy más ennél sokkal rejtettebb és sunyibb, ámde hatásos
módon el tudja érni, hogy sokan eleve távol tartsák magukat a politikától.
Ilyen kevésbé nyílt, ámde alattomos eszköz az, amikor a tisztességtelen hatalom sajátos permanens verbális „polgárháborús helyzetet” fenntartva, a közpolitikai diskurzus
durva és agresszív hangnemén, a legkülönbözôbb lejárató kampányokon és politikai
karaktergyilkossági kísérleteken keresztül tulajdonképpen szisztematikusan azt „konLITYK«

ságossági rendszerként kell, hogy gondoskodjon. A társadalom igazságos, tehát tisztességes mûködése
nem más, mint »az egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk« igazságos, tehát tisztességes megosztása. Az ezt meghatározó tisztességes politika és hatalom nem más, mint a legnagyobb
hatású egészségvédô faktor! A tisztességtelen és igazságtalan politika és hatalom pedig nem más, mint
a társadalom összes tagjának az elsô számú és legsúlyosabb egészségi kockázata!
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dícionálja” és sulykolja minden tisztességes, jó szándékú, és a politikai folyamatokba
a »belsô capabilityk« alapján érdemben bekapcsolódni képes polgár számára, hogy
jobb ha távol tartja magát a közügyektôl, ha nem akar ô maga is belekeveredni hasonló
lejárató kampányokba.
Az úgynevezett politikai „elit” a folyamatos politikai bulvárbotrányokkal, lejárató
kampányokkal, nyilvános karaktergyilkossági kísérletekkel és általában is a politikai diskurzus agresszív és primitív kocsmapolitikai színvonalra való lezüllesztésével tulajdonképpen saját monopolhelyzetét is stabilizálja. Az úgynevezett politikai „elit” ugyanis fél
a tiszta versenytôl és a megmérettetéstôl; s a valódi politikai verseny és megmérettetés lehetôségét zárja ki, hisz olyan körülményeket teremt, hogy igen kevés „új belépôtôl kell
tartani”, mert sokakat eleve elriaszt annak a gondolata, hogy lesüllyedjenek a politikai
diskurzusnak arra a primitív szintjére, amelyet az úgynevezett politikai „elit” a »közügyekben folytatott közcélú nyilvános viták« (»public reason«) (19.§), és érdemi, kulturált
párbeszéd helyett kialakított. E ponton meg kell jegyezzük, hogy az idióta szó – amely a
görög idiosz, azaz a maga, magán szóból ered – eredetileg azt a polgárt jelentette az
ókori görög városállamokban, aki nem vett részt a köz- és az állam ügyeiben, azaz nem
politizált, hanem csak saját magával és a magánügyeivel volt elfoglalva. Figyelemre méltó,
hogy az úgynevezett politikai elit, mekkora erôfeszítéseket tesz – a versenytôl és a megmérettetetéstôl való félelme miatt – annak érdekében, hogy minél több szabad és egyenlô
polgárt olyanná tegyen mint azok voltak, akiket az ókori görögök még idiótáknak hívtak.
De az is figyelemre méltó, ahogyan számos „írástudó” büszkén hirdeti, hogy ô „nem politizál” – azaz a szó eredeti értelmében véve „idióta”. (SIEDENTOP, 2014.)
Számos, volt államszocialista országban, a fentiekben leírtakhoz hasonló volt a helyzet az úgynevezett rendszerváltást megelôzô, mondjuk egy évtizedben (az 1980-as
években). Egy alapvetôen jónak mondható oktatási rendszerben, egy nagyjából elfogadhatóan mûködô állami egészségügyi szolgálat és számos, nagyjából elfogadható
szociális biztonsági rendszer, és a teljes foglalkoztatottság garantálása mellett, a „puha
diktatúra” »szabad emberhez nem méltó rezsimje« a társadalom széles tömegeinek biztosította a »belsô capabilityk« nagyjából jónak mondható fejlôdését.13 Ugyanakkor a
„puha diktatúra” körülményei között, az adott államszocialista rendszerben csak egy
szûk pártelit, az úgynevezett „nómenklatúra” tagjai és gyermekei elôtt állt nyitva minden út és társadalmi, politikai lehetôség ezen »belsô capabilityk« teljes körû gyakorlásához, és ezeknek megfelelô életpálya befutásához. Számos felelôsségteljes munkakör,
vezetôi pozíció, vagy egyéb megfelelô presztízzsel, ranggal és magas jövedelemmel járó
pozíció betöltése alapvetôen el volt zárva egy szûk réteg kivételével szinte mindenki
más elôtt. Ez nem mindenhol és nem minden eseteben a lehetôségek teljes, hermetikus
elzárását jelentette, a „puha diktatúra” utolsó évtizedében egyre többen tudtak képességeiknek és »belsô capabilityjeiknek« megfelelô karriert befutni, azonban a „nomenklatúrához” tartozó „kiválasztottak”, és a „többiek” esélyei, lehetôségei, és a leküzdendô
13

Ez csak egy elnagyolt általános helyzetkép a mondanivaló illusztrálására. Természetesen, már
akkor is léteztek súlyos társadalmi problémák, ilyen volt a szônyeg alá söpört szegénységprobléma,
az ingázók problémái, a képzetlen és képezhetetlen segédmunkás tömegek, a munkásszállókon
élôk problémái és a hasonlók.
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akadályok meglehetôsen aránytalan eltéréseket mutattak. Hasonlóképp a »szabad vallásgyakorlás«, a politikai folyamatokba való érdemi bekapcsolódás és részvétel lehetôsége
a legkülönbözôbb nyílt és kevésbé nyílt módon korlátozva volt. Ezen a helyen semmiképp sem kívánjuk a létezô államszocialista rendszerek kontraszelekcióját, elnyomó
rendszerét, és az egyes államszocialista rezsimek közti különbségek részleteit elemezni;
e meglehetôsen elnagyolt és vázlatos példa a releváns mondanivaló illusztrálását szolgálja csak.

A

»BELSÔ CAPABILITYK« ÉS A »KOMBINÁLT CAPABILITYK« SAJÁTOS EGYENmásképp is bekövetkezhet. Elôfordulhat, hogy az
adott személy olyan társadalmi, politikai környezetben él, ahol elvileg adott a »kombinált
capabilitykhez« tartozó számos társadalmi, politikai feltétel a »belsô capabilityk« alkalmazására (például szabadon lehet kritizálni a kormányt, vagy részt lehetne venni akár
ellenzéki mozgalmakban); mégis a személy a megfelelô »belsô capabilityk« (»internal capabilities«) hiányában nem képes érdemben bekapcsolódni a politikai folyamatokba,
adott esetben akkor sem, ha kifejezetten ezt szeretné tenni. Például, ha az adott ország
oktatási rendszere és oktatáspolitikája társadalmilag kifejezetten káros és elhibázott, mert
az oktatás fô misszióját és célját nem az önálló kritikai gondolkodásra képes, érzelmileg
fejlett, és erkölcsileg érzékeny autonóm öntudatos polgárok nevelésében, és a »szabad
emberhez méltó demokrácia« erôsítésében látják; hanem a »megszemélyesülô gazdaság«,
mint kvázi személy érdekeinek a kritikátlan kiszolgálásában; s a felnövekvô generációk
életének, életútjának, sorsának és boldogulásának a »megszemélyesülô gazdaság, mint
kvázi személy« érdekeinek való alárendelésében, illetôleg a hatalom irányába engedelmes
és meghunyászkodó alattvalók képzésében.
Az ilyen rendszerekben, ahol az oktatás nem az emberért és a demokráciáért van
(»education for democracy«), hanem a pénz, a gazdaság és a hatalom érdekeinek a
kritikátlan kiszolgálásáért (»education for profit«) még ha formálisan léteznek is demokratikus keretek, s még ha formálisan be is lehetne kapcsolódni a politikai folyamatokba, a polgárok tömegei – az oktatási rendszer alkalmatlansága miatt, »belsô capabilityk« (»internal capabilities«) hiányában – ezt nem tudják megtenni.
Mit is tesz egy ilyen, »Education for Profit« paradigma szerint mûködô – azaz nem
a gyermekek, a fiatalok, a szüleik, nagyszüleik, a társadalom és a demokrácia érdekében
mûködô, és ezért tisztességtelen, kártékony, s a demokratikus rendre, valamint a társadalomra veszélyes – oktatási rendszer?
(a) A mûvészeti, bölcsészeti, társadalomtudományi képzéseket háttérbe szorítják és
elhanyagolják, mondván, hogy ezek „felesleges nem piacképes tudások”.
(b) Egyidejûleg aránytalanul eltúlzott hangsúlyt kapnak14 a természettudományi, matematikai, informatikai és mûszaki képzések.
14

SÚLYÁNAK A FELBORULÁSA

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hangsúly az aránytalanságon, az eltúlzott mértékeken van. Természetes, hogy a matematikai, természettudományos, mûszaki, informatikatudásra, készségekre és
gondolkodásmódra szükség van, és hogy ezeknek megfelelô hangsúlyt kell kapniuk a képzésben.
Az azonban, hogy egyesek kijelentsék, hogy mûvészeti, bölcsészettudományi (irodalom, nyelvtan,
filozófia, etika, történelem, mûvészettörténet stb.) és társadalomtudományi ismeretekre nincs szük-
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(c) Mindez a tananyagnak a tényszerû adatokkal történô telezsúfolásával, és a következményes magolási és magoltatási kényszerrel jár (»rope learning«) – mert ez az
aránytévesztés, és a tényszerû adatok bemagolása –bizonyos téves eszmék szerint
– állítólag a versenyképesség kulcsát jelenti). (NUSSBAUM, 2010.)
(d) A gyermekeknek, fiataloknak diákoknak egészen egyszerûen nem fejlôdnek ki
azok a »kritikus gondolkodáshoz«, és a »nyilvánosság elôtti megszólaláshoz és szerepléshez«, és a »nyilvános érveléshez és vitákhoz« szükséges képességei, valamint
azok a morális és politikai értelemben lényeges érzelmei, amelyek a politikai folyamatokban történô érdemi részvételhez, és a »szabad emberhez méltó demokrácia«
megôrzéséhez, megvédéshez és hosszú távú fennmaradásához is szükségesek.
(NUSSBAUM, 1997, 2010, 2013.)
A »kombinált capabilityk« (»combined capabilities«) (a) a »belsô capabilityk« (»internal
capabilities«), plusz (b) »velünk született képességek és tehetség« (»basic capabilities«),
plusz (c) azoknak a társadalmi, politikai és gazdasági feltételeknek és körülményeknek
az együttesét jelentik,15 amely körülmények között az egyes polgárok végül is a különbözô életterveikre, cselekvéseikre és mûködésükre (»functionings«) vonatkozó döntéseiket meg kell, hogy hozzák, és amely társadalmi, politikai és gazdasági feltételek eleve
behatárolják az ilyen döntési lehetôségeiket és szabadságukat. A »kombinált capabilityk« ezen összetett meghatározása azt is jelenti, hogy valójában nem lehetséges a
»kombinált capabilityk« létrehozását és fejlesztését megvalósítani a »belsô capabilityk«
(»internal capabilities«) megfelelô fejlesztése nélkül.
Elméletben persze elképzelhetünk olyan társadalmat, amely az élet számos területén
megteremti a polgárok számára a választási, döntési lehetôségeket, csak éppen nem gondoskodik a megfelelô oktatásukról és képzettségükrôl, nem törôdik gondolkodási és értelmi
képességeik fejlesztésével, és nem biztosítja számukra a megfelelô egészségügyi ellátást.16
Az ilyen társadalmakban elvben lehetséges bárkinek bekapcsolódnia a politikai folyamatokba, vagy elvben nyitva áll számos lehetôség, csak gyakorlatilag az emberek »belsô
capabilityjei« (»internal capabilities«) hiányoznak ahhoz, hogy élni is tudjanak az elviekben biztosított szabadságukkal és lehetôségeikkel. Ha egy ilyen „tudatlanság alapú társadalmat” alaposan megvizsgálunk a maga deklarált, »formális szabadságjogaival, jogaival
lehetôségeivel« azt láthatjuk, hogy az emberek a »belsô capabilityjeiknek« a fejletlensége
miatt – azaz a megfelelô ismeretek, tudás és demokratikus készségek hiánya miatt – nem
tudnak és talán nem is akarnak élni formális jogaikkal és lehetôségeikkel, amelyek éppen
ezért semmiféle valós értékkel nem bírnak az emberek tömegei számára.

15

16

ség, mert ezek állítólag nem piacképes tudások, vagy mert nem ezekre van szüksége a megszemélyesülô „a Mr. Gazdaságnak” és „a Mr. Munkaerôpiacnak” a maga, kvázi személyes érdekeivel
és igényeivel – veszélyes, szélsôséges, és a társadalom és a »szabad emberhez méltó demokrácia«
legalapvetôbb érdekeivel ellentétes, és valójában egy tényekkel alá nem támasztható, és a legalapvetôbb tényekkel ellentétes primitív blöff.
»Combined Capabilities« = »Internal Capabilities« + »Basic Capabilities« + »Socio-Economic
Circumstances«.
Ez a példa nem teljesen elméleti és nem csak gondolatkísérlet. Martha C. Nussbaum ilyen létezô
államra konkrét példaként hozza fel az indiai Guajarat államot. (NUSSBAUM, 2011.) Ebbe az
irányba azonban, ebben az írásban nem akarunk elkanyarodni.
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Egy ilyen társadalomban sem a »belsô capabilityk«, sem a »kombinált capabilityk«
nincsenek jelen. Ez nem azt jelenti, hogy nincs a társadalomnak egyetlen olyan tagja
sem, akinek ne lenne semmilyen »belsô capabilityje«, illetve »kombinált capabilityje«.
Léteznek ilyenek egy szûk elit tagjai között, azonban a társadalom többsége, különösen
a perifériára sodródott tömegek (pontosabban a hatalom által oda lökött tömegek) esetében nem lehet »capabilitykrôl« sem, és ennek megfelelôen a saját sorsával kapcsolatos
valódi szabadságról sem beszélni, mégpedig elsôdlegesen az oktatási rendszer és az
egészségügyi rendszer súlyos hiányosságai miatt.
Egyszerûbben fogalmazva: az elbutított és beteg emberek tömegei számára teljesen
indifferens, hogy egy adott társadalom formálisan és elviekben milyen jogokat és lehetôségeket deklarál, mert azokkal képzettség, készségek, tudás, önbizalom, politikai
készségek és egészség hiányában semmit sem tudnak érdemben kezdeni, ezért ezek a
formálisan biztosított jogok és lehetôségek semmiféle valós jelentéssel, értékkel és haszonnal nem bírnak a számukra. Ezért aztán az is jobban érthetô, hogy egy tisztességtelen hatalom, amely saját öncélú hatalmi szempontjait helyezi minden fölé miért is
üzen hadat a »tudásalapú társadalomnak«, és miért hirdet zavaros, »nem tudásalapú
társadalmi jövôképet«.
A példa azért is fontos, mert aláhúzza az oktatás, és a megfelelô egészségügyi ellátás,
valamint az »emberek szabadsága és lehetôségei, esélyei tisztességes értéke«, valamint
általában is a »szabad emberhez méltó demokrácia« közötti közvetlen és „perdöntô fontosságú” összefüggéseket. Valójában a »kritikus és kreatív gondolkodás képessége«, és
megfelelô ismeretek és tudás hiányában, valamint egészség és megfelelô egészségügyi
ellátásbiztonság hiányában nem lehet »szabad emberhez méltó demokráciáról«, és az
»alapvetô szabadságjogok és lehetôségek tisztességes értékérôl« beszélni.
A fenti példa még egy koncepcionális jelentôségû dologra rávilágít: az adott »capability«
jelenléte (például az elvben deklarált politikai jogok), és az emberek tényleges »cselekvései
és mûködése« (»functionings«) teljes mértékben elválhatnak egymástól. Például az emberek
– a »capabilityk« tekintetében – ugyan szavazhatnak a választásokon (és ezzel bekapcsolódhatnának a politikai folyamatokba), csak éppen – a mûködés és cselekvés (»functionings«) tekintetében – nem mennek el a választások napján szavazni, mert úgy döntenek,
távol maradnak a választásoktól. Megjegyzendô, hogy a tisztességtelen hatalomnak ez kifejezetten érdekében is állhat. Így ugyanis, a demokrácia látszatának és külsôdleges jegyeinek
és díszleteinek a felmutatása mellett, nyílt elnyomás nélkül, s végsô soron érdemi elszámoltatás és a bukás veszélye nélkül azt teheti a tisztességtelen hatalom, amit csak akar; feltéve,
hogy kellôen széles tömegeket sikerül elbutítani, illetve elkedvetleníteni és távoltartani a
választásoktól. Ilyenkor a tisztességtelen hatalom egyik-másik ikonikus figurája, akár még
arra is vetemedhet, hogy mintegy „sajnáltatja is magát”, és arról értekezik, hogy az embereknek valamilyen misztikus ok miatt állítólag „nem jelent semmit a demokrácia”, vagy
az emberek „érdektelenek, passzívak, nem érdeklôdnek a közügyek iránt”; vagy „lehet,
hogy eleve nem is való nekik a demokrácia” és a hasonlók. Ilyenrôl soha sincs szó! Minden
ember jobban szereti a több szabadságot, mint a kevesebbet; s jobban szereti a több lehetôséget, mint a kevesebbet; valamint általában mindenki jobban szereti a szabadabb életet,
mint az elnyomást. (SEN, 2009.) A távolmaradás, a passzivitás mögött – a fent említett
elbutításon, és jogok és lehetôségek kiürítésén kívül – általában az húzódik meg, hogy
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(a) az emberek nem kérnek abból az elitbôl, amelyik nem csak rég lejáratta magát
szakmailag, emberileg, erkölcsileg és politikailag;
(b) de ebbôl eredôen az emberek számára csak a „rossz és a még annál is rosszabb közötti
választás lehetôségét”, és a „nincs alternatíva” hamis mítoszát képes kínálni (2.2.§);
(c) továbbá abból a „valamibôl” sem kérnek az emberek, amelyet ez az elit ugyan
demokráciának nevez, de az ebben lévô jogok és lehetôségek az emberek tömegei
számára már réges-régen semmilyen valós értékkel nem bírnak.
A »kombinált capabilityk« (»combined capabilities«), és a »belsô capabilityk« (»internal
capabilities«) közti különbségtétel inkább didaktikai jellegû, nem annyira éles, mint amilyennek elsôre látszik. Adott cselekvéshez, adott dolog megtételéhez (»functionings«),
nyilvánvalóan szükségünk van valamilyen »belsô capabilityre«, azonban, ha nincs meg
a valós lehetôség az adott mûködéshez, cselekvéshez (»functionings«), akkor hamar el is
veszíthetjük a releváns »belsô capabilitynket« (»internal capabilities«). A különbségtétel
jelentôsége a didaktikai okokon túl, a társadalom mûködési zavarainak a pontosabb
megértése, diagnosztizálása és konceptualizálása miatt érdekes.

A

»HUMAN DEVELOPMENT« MEGKÖZELÍTÉS. A »belsô capabilityk«, mint említettük nem azonosak a »velünk született képeségekkel, adottságokkal és tehetséggel«. A »velünk született képességek és tehetségek« fogalma fontos szerepet játszik a
„Human Development”17 megközelítésben (amely ugyanaz, mint a »capability megközelítés«). A »Human Development«, mint fogalom eleve magában foglalja az ember
»veleszületett képességeinek, adottságainak és tehetségének« a kibontakoztatását. Ez a
gondolat Arisztotelésztôl napjainkig számos filozófiai gondolkodónál megjelenik az
»emberi virágzás« (»human flourishing«), »önmagunk kiteljesítése« (»self-realization«),
és a hasonló koncepciókban. Indiában, Rabindranath Tagore (1861–1941), irodalmi
Nobel-díjas (1913) költô, író, festô, zeneszerzô, zenész, táncos, iskola- és egyetem
alapító, tanár és polihisztor, akinek az iskolájában és egyetemén a késôbbi indiai elit
számos tagja tanult szintén a születéskori természetes képességek és tehetség széles
körû, és magasszintû kibontakoztatására, kiteljesítésére építette sajátos, a mûvészetek,
a zene, a tánc, az irodalom központi szerepét központba helyezô oktatási módszereit
17

A »human development approach« valójában azonos a »capability megközelítéssel«. A UNDP
Human Development Program alapvetôen a »Human Development Approach« kifejezést használja
a könnyebb érthetôség kedvéért. Martha C. Nussbaum és Amartya Sen inkább a »capabilities
approach« elnevezést. Ennek mélyebb elvi oka is van, nem csak terminológiai. Martha C. Nussbaum például foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy miután az állatok (különösen a magasabb
rendû állatok), és az ember közötti tradicionális határvonalak az e szempontból releváns legújabb
tudományos eredmények alapján erôsen megkérdôjelezhetôvé váltak, ezért megalapozottan felvethetô az igazságosság elméletek kiterjesztése az állatvilágra, és az állatok joginak a kérdéskörére is.
(NUSSBAUM, 2006.) Ebbôl a szempontból a »capability megközelítés«, mint elnevezés lényegesen
általánosabb, mint a „human development” kifejezés, és az általánossága miatt nyitva hagyja a lehetôséget a koncepció késôbbi, az állatokra vonatkozó kiterjesztésre is. Ebben az írásban azonban,
ebbe az irányba végképp nem akarunk elmenni, mert messzire vezetne ezen írás fô fókuszterületeitôl, és céljaitól az ember és az állatok közötti határvonalak, és az igazságosság elméletek állatokra
való kiterjesztése kérdéseinek a kétségkívül érdekes és izgalmas területe.
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a XX. század elsô felében.18 Azért is térünk itt ki Rabindranath Tagoréra, mert számos ok és személyes összefüggés miatt sokkal jelentôsebb a hatása a jelenkori »human
development«, illetve »capability« gondolkodásra, mint azt elsôre hinnénk. (NUSSBAUM, 2010, 2013.)
A »human development« és a »velünk született képességek, tehetség« fogalmai szorosan összefüggenek a születéskori képességek és tehetség felismerésével, s a felismert tehetséghez szabott tehetséggondozással, és az ezt megvalósító minôségi oktatással. E fogalmak az »emberi virágzás«, az »emberi fejlôdés«, az »ember saját tehetségének,
képességeinek a kiteljesítése«, valamint a „virágzás”, „virulás”, „gyarapodás”, „fejlôdés”,
„gazdagodás”, „kibontakozás” és a hasonló jelentéseket hívják elô.
A nem megfelelô, és a születéskori képességek és tehetség kibontakoztatását gátló, megakadályozó, és így az alapvetô emberi fejlôdési célokkal ellentétes oktatás erôszakolása, vagy
a csak egyes kiválasztottakra irányuló (és másokat tehetségtelennek bélyegzô) elhibázott tehetséggondozás; vagy az oktatás egészének a megtagadása az emberektôl – a »human development« megközelítés és koncepció kontextusában olyan fogalmakkal, és jelentésekkel
társul, mint például az „elpazarlás”, „elvesztegetés”, „elsorvasztás”, „megmûveletlenül hagyás”, „elfecsérlés”, vagy ezek igei alakjai, például a „veszendôbe megy”, „elsorvaszt”, „elsorvad”, „elfecsérel”, „elveszteget”, „elpazarol”, „kiéheztet” és a hasonlók.
A születéskori képességek és tehetség kibontakoztatását, valamint az önálló kritikai
gondolkodás képességének a fejlesztését, és a morális jelentôségû érzelmek kifejlôdését

18

Rabindranath Tagore, egy gazdag kalkuttai „pirali brahmin” kasztbéli (azaz Pír Ali Muhammad
hatására a 18. században iszlám hitre áttért brahmin kaszt) család sarja volt, saját iskoláját és
egyetemét – amelyet a bengáli (ma Banglades) Sántinikétánban alapított és tartott fenn saját vagyonából és jövedelmébôl – a XX. század elsô felében számos európai ország oktatáspolitikusa
is rendszeresen látogatta, tanulmányozta. Tagore oktatásmódszertani elképzelései, a mögöttes filozófiája, a mûvészeti és bölcsészeti képzések központi szerepe, a kreatív és kritikai gondolkodás,
és a politikai és morális szempontból fontos érzelmek tudatos fejlesztése, az egyéni képességekre,
tehetségre, és ezek kibontakoztatására fókuszáló módszerek számos késôbbi, sikeresnek bizonyuló
európai oktatási rendszer elôzményeit jelentették. Megjegyzendô, hogy Tagore gondolatai, filozófiája alapvetô jelentôségû elôzményét jelenti a »capability approachnak« és a »human development
approachnak«. Az egyébként a legfelsôbb kasztba tartozó Tagore, azért alapított iskolát, mert ô
maga kifejezetten nem szeretett iskolába járni az alkalmazott magoltatásra épülô módszerek miatt,
és saját negatív gyermekkori iskolai tapasztalatai alapján egy olyan iskolát szeretett volna létrehozni,
amilyenbe gyermekként ô maga szeretett volna járni. Érdekességképp megjegyzendô, hogy a késôbbi, függetlenné vált India politikai elitjének számos tagja is Tagore iskolájában és egyetemén
nevelkedett. Amartya Sen édesanyja, Amita Sen is Tagore iskolájába és egyetemére járt, majd
késôbb ott tanított (és híres színész és táncos volt), sôt a Sántinikétánban született Amartya Sen
nevét Tagore adta. Balatonfüreden nem véletlen neveztek el sétányt Tagoréról sétányt. Kiterjedt
magyar kapcsolatokkal rendelkezett, sôt 1926-ban szívpanaszaival a balatonfüredi Szívszanatóriumban is kezelték Korányi Sándor professzor felügyelete alatt (ebben az idôben Horthy Miklóssal
is találkozott). Tagore 1927-ben meghívta iskolájába és egyetemére Germanus Gyulát, hogy vegye
át az egyetem iszlám tanszékének vezetését. Germanus Gyula a meghívást elfogadta, több évet
töltött feleségével, Hajnóczy Rózsával Tagore iskolájában és egyetemén. Felesége, Hajnóczy Rózsa
a Bengáli tûz címû könyvében örökítette meg Tagore Bengáli sántinikétáni iskolájában, és egyetemén töltött évek során szerzett tapasztalataikat és emlékeiket. (Forrás: Wikipédia.)
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elôsegítô oktatás és tehetséggondozás megtagadása az emberektôl a dolgok lényegét
és az emberek egész életére és életútjára kiható következményeit tekintve olyan, mintha
egész életükre megcsonkítaná, megnyomorítaná, deformálná, eltorzítaná vagy fogyatékosság tenné ôket az a tisztességtelen hatalom, amely megtagadja tôlük a megfelelô, és
alkalmas minôségi és a »képességek kibontakoztatását, és az emberi fejlôdés céljait szolgáló oktatást«, illetve az ilyen »oktatáshoz való azonos esélyû hozzáférés biztosítását«.
Mielôtt bárki azt hinné, hogy túlzó kifejezéseket használunk a megfelelô, minôségi oktatás lehetôségeinek a megtagadásával kapcsolatosan meg kell jegyezzük, hogy a „megcsonkítás”, az „életre szóló megnyomorítás”, „eltorzítás” és „deformálás” kifejezéseket
elsôként Adam Smith használta az alkalmas képzés és oktatás lehetôségeinek a megtagadásával összefüggésben, annak valós hatása jellemzéseként a The Wealth of Nations
címû mûvében. (SMITH, 1776.) A megfelelô oktatás megtagadásából eredô megcsonkító, megnyomorító hatású, és az egész életútra kiható fogyatékosságot okozó következményei nem csak az oktatás, mint olyan teljes megtagadásából eredhetnek. Ugyanilyen
súlyos bûn például néhány a társadalom egészének és a benne élô embereknek a legalapvetôbb érdekeivel ellentétes, bizonyos tévedéseken és téves szemléleten alapuló oktatáspolitikai irány ráerôltetése a társadalomra és a felnövekvô generációkra. Az ilyen
rendkívül kártékony oktatáspolitikák néhány jellegzetes vonása például:
(i) a képzés aránytalanságai és egyoldalúsága (például a mûvészeti és bölcsészeti képzések háttérbe szorításával, vagy megtagadásával és a természettudományi, matematikai, mûszaki ismeretek szélsôségesen aránytalan túlsúlyának az erôltetésével);
(ii) az önálló kritikai gondolkodás képességét elnyomó magoltatás, és magolást kikényszerítô módszerek (például a túlzottan nagy mennyiségû lexikális tudásanyag
aránytalan erôltetésével és az önálló gondolkodást igénylô feladatok és helyzetek
mellôzésével);
(iii) a gyermekek, a fiatalok és szüleik pályaválasztási döntéseinek a káros manipulálása
félrevezetô információkkal, vagy megerôszakolása adminisztratív és államhatalmi
eszközökkel. Ilyen például (a) a fiatalok félrevezetése a diplomások munkanélküliségérôl szóló álhírekkel, dezinformációkkal (b) vagy a gyermekek jelentôs részének a kiszorítása a valódi minôségi képzésbôl és a különbözô kétes értékû, állítólagosan piaci igényeket kielégítô képzések, szakképzések felé terelése, kényszerítése
révén. Egy tisztességtelen rezsim mindezt részben a megtévesztô információkkal,
részben adminisztratív eszközökkel mesterségesen kreált kényszerpályák létrehozásával, zsákutcát jelentô, átjárhatóság nélküli alacsony szintû és színvonalú képzési utakkal, a keretszámok, felvételi rendszer és felvételi pontszámok manipulálásával, és a hasonló dezinformációkkal, adminisztratív trükkökkel, és
kényszerekkel próbálja elérni.
A fentiek még egy fontos dolgot világossá tesznek. Ez pedig az, hogy egyáltalán nem
elegendô pusztán csak »az oktatáshoz való hozzáférésrôl«, vagy jobban kibontva, a »kizárólag csak a képességektôl, tehetségtôl és ambícióktól függôen azonos hozzáférési esélyû
oktatás biztosításáról« beszélni. Egyáltalán nem mindegy az, hogy milyen az az oktatás,
aminek az »azonos esélyû hozzáférésérôl« beszélünk. Az oktatási rendszereknek számos
olyan lényegi jellemzôje van, amelyek együttes kölcsönhatása alapján az adott rendszer
a benne résztvevô gyermekek és fiatalok, azaz a teljes felnövekvô generáció legalapve-
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tôbb érdekei, és egész életútja szempontjából nézve „jónak és minôséginek”, vagy
„rossznak és kártékonynak” mondható. Egyáltalán nem mindegy az, hogy milyen is
az »azonos eséllyel hozzáférhetô oktatás« például:
(a) tartalmában (pl. elavult versus korszerû; vagy minden releváns ismeretet arányosan
közvetítô versus bizonyos ismereteket aránytalanul nagy túlsúlyban közvetítô),
(b) módszertanában és szemléletében (pl. magoltatás versus egyéni tehetségek kibontakoztatása és kritikus gondolkodás képességének a fejlesztése; vagy minden gyermek felismert tehetségének a gondozása versus elhibázott szelektív „tehetséggondozási programok”),
(c) képzési céljaiban (pl. »education for democracy« versus »education for profit«), és
(d) bizonyos lényegi rendszerjellemzôiben (mint például átjárhatóság, rugalmasság,
menetközbeni pályakorrekciók lehetôvé tétele és a hasonlók)

A

Z »ALAPVETÔ CAPABILITYK« (»BASIC CAPABILITIES«). Az emberek veleszületett képességeivel, tehetségével, és az ezek kibontakoztatásával kapcsolatos
megfontolások, valamint az az eredetileg Adam Smithtôl származó gondolat, hogy a
születéskori képességek és tehetség kibontakoztatására alkalmas és minôségi oktatás
megtagadása az emberektôl olyan mintha, az emberi élet alapvetô fontosságú dolgai
tekintetében egy „életre megcsonkítaná és megnyomorítaná az embereket a rendszer”
rávilágít a »capability approach«, illetve a »human development« megközelítés mögött
meghúzódó néhány fontos intuitív gondolatra.
A »capability megközelítés«, mint »alap capabilitykrôl« (»basic capabilities«) beszél
a »veleszületett képességekrôl és tehetségekrôl«, melynek realizálásához az szükséges,
hogy az adott társadalom intézményesített módon felismerje és gondozza, kibontakoztassa e képességeket és tehetséget. Az, hogy ez megtörténik-e, vagy sem, az az adott
társadalom igazságosságától, tehát tisztességességétôl függ.19 Az »alapvetô capabilityk«
(»basic capabilities«) azok a »veleszületett adottságok, képességek és tehetségek«, amelyek lehetôvé teszik a késôbbi fejlesztést, a felismert tehetségekhez szabott tehetséggondozást, a tehetségek szerint reális ambíciók kialakulását, a személyes fejlôdést, képzést,
oktatást, és mindezek révén a legkülönfélébb tudás, ismeret, tanult képesség és készség
elsajátítását, azaz a »belsô capabilityk« (»internal capabilities«) fejlesztését. (SEN,
1999; NUSSBAUM, 2011.)
Azt is tudhatjuk, hogy ezek a »veleszületett képességek és tehetségek« csak részben
öröklött tulajdonságok, azaz messze nincsenek százszázalékosan genetikailag meghatározva. Ezek a »veleszületett képességek és tehetségek«, illetôleg az »alapvetô capabilityk« (»basic capabilities«) fejlôdése és kibontakozása nagymértékben függ az anya
terhesség idôszaka alatti életkörülményeitôl, táplálkozásától, az ôt érô káros hatásoktól
és stressztôl, és mindezeken keresztül a születendô gyermek születést megelôzô „élettapasztalataitól”. Ebbôl a ma már bizonyított ténybôl további rendkívül jelentôs és fontos
»társadalmi igazságossági szintû morális kötelezettségek« adódnak, továbbá alapvetôen
19

Vegyük észre, hogy terminológiailag idáig a következô „képletnél” tartunk: »Combined Capabilities« =(»Basic Capabilities« + »Internal Capabilities«)+ »társadalmi, gazdasági, politikai környezet által biztosított szabadságok és lehetôségek«
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kikényszerítik a »társadalmi-gazdasági egyenlôtlenségekkel« kapcsolatos számos közkeletû elképzelés felülvizsgálatát és újra gondolását. Ugyanis bárki, bármennyire is
hisz abban, hogy a kialakult egyenlôtlen társadalmi, gazdasági viszonyok között mindenki végsô soron abba a társadalmi pozícióba kerül, amelybe érdemei alapján jogosan
és megérdemelten tartozik, azt a társadalmi egyenlôtlenséget, amelynek kialakulása bizonyítottan már az anyaméhben, a születést megelôzô idôszakban megkezdôdik, sôt
sokszor szinte „eleve elrendeltetés szerûen” ki is alakul, mégsem lehet megmagyarázni
az egyéni érdemekkel, rátermettséggel és érdemességgel. (KOMLOS, 2016.)
Mindennek még egy következménye is van. A gyermekek születésétôl kezdve, nemcsak a »születéskori képességekkel, tehetséggel«, azaz az »alapvetô capabilitykkel« (»basic
capabilities«) kell foglalkozni minden egyes gyermek intézményesített tehetséggondozása részeként, hanem bizonyos, igen nagyon korai, a születést megelôzô életszakasz
környezeti és anyai tényezôi által meghatározott és kondicionált »belsô capabilityk«
(»internal capabilities«) fejlôdését is jó irányba kell alakítani, e folyamat torzulásait,
kisiklásait ki kell védeni már a magzati élet során, a kismamák, anyák megfelelô intézményesített védelmével, gondozásával. (HECKMAN, 2013.) Másképp: bizonyos születéskori képességeknek, adottságoknak tûnô jellemzôk, valójában nem valódi »basic
capabilityk«, hanem a születést megelôzô idôszak környezeti hatásainak következtében
kialakult »internal capabilityk«. (NUSSBAUM, 2011.)
Az »alapvetô capabilityk« (»basic capabilities«), illetôleg a »veleszületett képességek
és tehetségek« koncepciójával óvatosan kell bánni. Egyrészt a polgárok szabadsága és
egyenlôsége szempontjából az »alapvetô capabilityk« eltérései a »normál tartományon
belüliek«. Másrészt már a »születéskori képességek és a tehetség« is nagymértékben meghatározott a születést megelôzô, magzati életszakasz anyai és külsô környezeti tényezôitôl, azaz már a „velünk született” képességünk, tehetségünk sem százszázalékosan
genetikailag determinált. E két tény kizárja az olyan »érdemalapú koncepciók« társadalmi igazságossági alkalmazhatóságát, amely az alapvetô »születéskori képességek«
eltérései alapján eleve differenciálna a különbözô emberek különbözô jogosultságai és
lehetôségei között.
Igen egyszerûen fogalmazva: nincsenek genetikailag eleve százszázalékosan determinált módon alsóbbrendûbb és felsôbbrendûbb emberek, akiknek eleve más és más
jogosultságaik kellene legyenek „genetikai érdemeik”, majd ebbôl eredô késôbbi „érdemeik” alapján. Ne csak a fajelméletekre, vagy a kasztrendszerre gondoljunk. Akár a
modern demokratikus társadalmakban is, különösen az extrém mértékû társadalmi,
gazdasági és politikai egyenlôtlenségek, gazdagságok és szegénységek kialakulásakor
idôrôl idôre búvópatakként a felszínre kerülnek azok a fajta koncepciók, sugalmazások,
hogy az »extrém mértékû társadalmi, gazdasági és politikai egyenlôtlenségekkel« nem is
biztos, hogy foglalkozni kell társadalmi igazságossági szempontból, mert „a gazdagok
végül is a saját képességeik, rátermettségük, tehetségük, kitartásuk, szorgalmuk és egyéb
fantasztikus személyes tulajdonságaik és csodálatos személyes érdemeik alapján gazdagok”. Azaz: eszerint tulajdonképpen nincs is társadalmi igazságossági probléma; mert
mindenki pontosan olyan társadalmi, gazdasági helyzetben van, mint amit száz százalékban, egyedül, kizárólag csak a saját maga személyes érdemei alapján megérdemel.
Igazságtalan és tisztességtelen társadalmi mûködésrôl, haveri kapitalizmusról, korrup-
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cióról, járadékhajhászásról (8.5.§), gazdasági, politikai erôfölénnyel való visszaélésekrôl,
szerencsérôl, balszerencsérôl, mások becsapásáról és kizsákmányolásáról, a társadalmi
együttmûködés legalapvetôbb tisztességességi feletételeinek a megszegésérôl, törtetésrôl,
másokon való gátlástalan átgázolásról és gátlástalan egoista és antiszociális önérdekérvényesítésrôl és hasonló dolgokról az ilyen „érdemalapú” – és valójában igencsak önigazoló és antiszociális – nézetek szerint természetesen szó sincs. Ehelyett vannak, akik
azt mondják, hogy „mindenki annyit ér, amennyije van” (értsd: amennyit össze tudott
harácsolni) és „mindenkinek pont annyija van és pont olyan helyzetben van, mint amit
megérdemel”, hisz „az összes létezô világok e legtökéletesebbikében” nyilvánvalóan (?)
semmi mással (?) nem magyarázhatók (?) az extrém és obszcén mértékû társadalmi,
gazdasági és politikai egyenlôtlenségek.
A »capability megközelítés« az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness)
politikai koncepciójával« teljes egyetértésben elveti az összes ilyen »érdemalapú« koncepciót. A »capability megközelítés« a polgárok, mint szabad és egyenlô személyek elvével
összhangban ragaszkodik ahhoz, hogy a társadalom minden egyes polgárára vonatkozóan
azonos politikai és társadalmi igazságossági elvek és célok kell, hogy vonatkozzanak.
Eszerint a társadalom »minden egyes tagja« egy bizonyos »küszöbszint felett« kell részesedjen »kombinált capabilitybôl« (»combined capabilities«).
A »tíz központi jelentôségû capability« definiálja azokat a »kombinált capabilityket«,
amelyeket minden egyes ember számára tisztességesen elegendô küszöbszint feletti
mértékben kell biztosítani bármely társadalomnak ahhoz, hogy tisztességesnek és igazságosnak nevezhesse magát és mások is annak tartsák, mert »szabad emberhez méltó
életet« biztosít »minden egyes polgára« számára. Mint majd látni fogjuk, ez a »tíz központi jelentôségû capability« teljes mértékben magába építi, „inkorporálja” az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«. Ebben az értelemben a »tíz központi (kombinált)
capabilityre« vonatkozó megfontolások valójában az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak indexére« is vonatkoztathatók gyakorlati, politikai értelemben.

C

APABILITIES VERSUS FUNCTIONINGS, avagy halat adjunk-e az éhezôknek
(»functionings«), vagy inkább hálót, s tanítsuk meg ôket halászni, hogy képesek
legyenek halat fogni maguknak, ha akarnak (»capabilities«)? E »tíz központi (kombinált) capability« küszöbérték feletti szintjének biztosítását, alapvetôen megfelelô és
valós választási, döntési és cselekvési szabadságokkal és lehetôségekkel kell megoldani;
s nem pedig bizonyos mûködések, funkciók (»functionings«) erôszakolásával. Rövidebben: az emberek számára a »capabilityk« s nem pedig a »functionings« szintjén kell
biztosítani a releváns dolgokat. Például az éhezôkön nem azzal tudunk segíteni, ha
beléjük tömjük a fôztünket (»functionings«), hanem azzal, ha például jövedelmet biztosítunk számukra, amelybôl ennivalót is tudnak vásárolni maguknak (»capabilities«).20

20

Megjegyzendô, hogy ez a »functionings« versus »capabilities« szembeállítás, kísértetiesen hasonlít
a jóléti közgazdaságtanból (»welfare economics«) ismert »ártámogatás« (»price subsidies«) versus
»jövedelempótló támogatás« (»income subsidies«) ellentéthez (ami összefügg a »természetbeni juttatások« (»in-kind benefits & transfers«) versus »pénzbeli juttatások« (»in-cash benefits & transfers«)
kérdéskörével (de nem azonos vele). Az ökölszabályszerû irányelv az, hogy mindaddig, ameddig
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Az, hogy az »capability megközelítés« a »capabilityk« és a valós választási, döntési
szabadságok és lehetôségek küszöbszint feletti biztosítására fókuszál és elveti a »functionings« (mûködés, funkciók) szintû beavatkozásokat egyben »minden egyes ember és
polgár egyenlô tisztelettel való kezelését« is kifejezi. Az egyenlô tisztelet, az egyenlô
méltóság elvei és ennek következményei a »capability megközelítés« fontos és rendszerszervezô jelentôségû alapelveit jelentik.
A »functioning«, azaz a mûködés, funkcionálóképesség nem más, mint egy, vagy
néhány »capability« aktív realizálása. »Functioning« alatt nem feltétlenül aktív cselekvést
kell érteni. Például az, hogy valaki jó egészségnek örvend, vagy valaki okos és sokat
tud, vagy hogy valaki békésen pihen a strandon a medence partján – mind valamilyen
funkcionálást (»functioning«) jelent. E „funkcionálások” (»functionings«), mind olyan
létezést, szerepek betöltését, mûködést, cselekvést (»beings & doings«) jelentenek, amelyek valamilyen »capabilityknek« a realizálásából erednek.
Mint korábban írtuk, a »capabilityk« képességeket, lehetôségeket jelentenek (a) a
valamilyen számunkra fontos, hasznos értékes dolgok megtételére, vagy reális élettervünk realizálására (»capability to do«) (b) és a valakivé való válásra, valamilyen szerep
betöltésére (»capability to be«).
A »capability« magában foglalja a »választás lehetôsége«, a »választás szabadsága«
és a cselekvés lehetôsége, szabadsága és képessége jelentéseit is. Amartya Sen a »capabilityk« és a »functioning« közötti különbséget a fogyókúrázó és az éhezô ember közti
különbség példáján keresztül próbálta illusztrálni. A fogyókúrázó és az éhezô ember a
»functioning« szempontjából igen hasonló helyzetben van – már, ami a táplálékbevitel
az csak megvalósítható a »jövedelem támogatása« (»income subsidy«) kell, hogy prioritást élvezzen,
mert az »ártámogatás« (»price subsidies«) nemcsak megalázó helyzetet eredményez a támogatott
számára (pl. éjszakai melegedô, szegénykonyha stb.), de nem is hatékony, mert valójában nem a
támogatni szándékozott embereket, hanem a támogatott terméket elôállító gyártót, szolgáltatót (és
a korrupciót) támogatjuk az »ártámogatásokkal«. Gondoljunk a központilag ártámogatott államszocializmus korabeli menzák színvonalára például. Ugyanakkor a másik ökölszabályszerû irányelv
az, hogy csak akkor érvényes a »jövedelemtámogatások« elônyben részesítésére vonatkozó mondás,
ha a piac és a piaci elosztás, mint olyan többé-kevésbé hatékonyan mûködik (például élelmiszerek
esete). Ha azonban a piaci verseny feltételei egyáltalán nem állnak fenn, és súlyos információs
aszimmetria és piaci kudarcok jellemzik az adott piaci szegmenst (például egészségbiztosítások
piaca), akkor nem lesz hatékony a jövedelempótló pénzbeli támogatás, és mégiscsak a természetbeni
juttatásokhoz kell forduljunk (például társadalmi egészségbiztosítás, egészségügy). Ezért van az,
hogy noha egyaránt »alapvetô emberi szükséglet« az, hogy együnk és ne haljunk éhen, valamint az
is, hogy baleset, sérülés betegség esetén megfelelô egészségügyi ellátásban részesüljünk – soha sehol
nem merült fel komolyan az élelmezés »National Food Service« létrehozásával való megoldása, viszont az USA kivételével minden fejlett országban »National Health Service«, vagy »társadalmi
egészségbiztosítás« révén oldják meg a lakosság egészségügyi ellátását, illetôleg annak finanszírozását.
(BARR, 2001, 2012.) Végül: a »capability« versus »functionings«, és az »income subsidy« versus
»price subsidy« nem teljesen ugyanaz a koncepció, mert a »capability megközelítés« egy magasabb
absztrakciós szintû és általánosabb igazságosságelmélet része, míg az ártámogatásokkal kapcsolatos
kérés egy jóléti közgazdaságtani probléma. Ugyanakkor úgy fogható fel a hasonlóság lényege, hogy
az »ártámogatás« versus »jövedelemtámogatás« problémakör a »capability« versus »functionings«
problémakör egyik, de csak az egyik(!) jóléti közgazdaságtani lecsapódása, illetve konzekvenciája.
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hiányát illeti. A »capabilityk« esetében azonban óriási a különbség: az, aki fogyókúrázik, annak »lehetôsége van arra«, és »szabadságában áll« úgy dönteni, hogy ne éhezzen tovább, azaz »képes változtatni« az aktuális funkcionálásán (»functioning«). Ezzel
szemben az éhezônek nincs ilyen »választási lehetôsége, szabadsága és képessége«.
A »capabilityk« értelmét és értékét nagyrészt a funkciók, mûködések, cselekvések
(»functionings«) adják meg. A különbözô »capabilityk« realizálása vezet a különbözô
funkciókhoz, mûködésekhez, cselekvésekhez, létezésekhez (»beings & doings«), és ez
utóbbiak jelentik a »capabilityk« végsô értelmét és célját. Ha például az egész életünket
végigaludnánk, akkor teljesen mindegy, hogy milyen »capabilityk« állnának rendelkezésünkre, mert egyik választási és cselekvési lehetôségünket, szabadságunkat és képességünket (»capabilities«) sem váltanánk át funkcióra, mûködésre, cselekvésre, létezésre
(»functionings«).
Az a mondás, hogy a »capabilityk« értelmét, értékét „nagyrészt”, azaz nem teljes
egészében a „funkcionálások” adják meg, fontos és elvi jelentôségû mögöttes tartalmat
hordoz. A »capabilityk«, mint a különbözô személyes választások és cselekvések szabadsága, lehetôsége és lehetôvé tevô képességei önmagukban is fontos értékeket és önmagukban is fontos célokat jelentenek. Az opciók, azaz a választási lehetôségek szabadságot jelentenek és a szabadság önmagáért való érték. Ezen a ponton a »capability
megközelítés« mást mond, mint a hagyományos közgazdasági tanítások, amelyek szerint
az opciók valós értékét az adja, hogy mekkora hasznukat lehet venni, illetve mekkora
hasznokat lehet belôlük húzni. A »capability« nemcsak ilyen instrumentális, eszközként
való felhasználhatósági értéket, hanem önmagáért való célt és önmagában való intrinsic
értéket is tulajdonít minden egyes opciónak, azaz választási, döntési, cselekvési lehetôségnek és szabadságnak.
Néhány politikai igazságossági nézet ezzel ellentétesen azt vallja, hogy az állam és
a kormányzat feladata pusztán csak annyi, hogy (a) egészséges életet (b) megfelelô
oktatást (c) értelmes, érdemes és értékes tevékenységeket, elfoglaltságot (munkalehetôséget) (d) a szabad vallásgyakorlást, a lelkiismeret szabadságát és különbözô politikai
jogokat, valamint és más hasonló dolgokat biztosítson polgárai számára. Megjegyzendô, hogy ha számos alapvetôen tisztességtelen hatalom pusztán csak ennyit tartana
kötelességének, az az adott társadalmi igazságtalanságokkal terhelt ország polgárainak
már jelentôs elôrelépést jelentene.
A »capability megközelítés« azonban tagadja, hogy pusztán csak ennyi lenne az
állam feladata. A »capability megközelítés« szerint nem a különbözô »funkciók,
mûködés, cselekvések és létezések« önmagukban (»functionings«), hanem az ezekhez
vezetô, illetve ezeket lehetôvé tevô »cselekvési, választási döntési lehetôségek, szabadságok« a »kombinált capabilityk« biztosítása kell legyen az elsôdleges politikai és társadalmi igazságossági cél. Ez utóbbi hagy ugyanis elegendô teret az emberi szabadság
érvényesülésének is, miközben érvényesíti az alapvetô társadalmi igazságossági elveket.
Például, óriási a morális különbség az »egészséget elômozdító« versus az »egészséghez,
egészséges élethez szükséges capabilityket elômozdító« egészségpolitikák között. Ez
utóbbi, az egészség »capabilityre« fókuszáló egészségpolitika az, amely kellôen tiszteletben tartja az egyes polgárok saját egészséggel és egészséges életmóddal, életvitellel
kapcsolatos döntéseit.
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Az, hogy az elsôdleges fókuszba a »capabilityk« kerülnek (és nem a »functionings«)
még egy fontos dolgot is jelent. A »capabilityk« fókuszba helyezése szorosan összefügg az
»átfogó jellegû nézetek és értékrendek pluralizmusának a tényével«, és ennek számos következményével; például azzal, hogy a »politikai szintû igazságossági koncepció« szintjén tiszteletben kell tartani azt a tényt, hogy a legkülönbözôbb vallási és szekuláris nézetrendszerek
más és más világnézetek és értékrendek alapján más és más nézeteket vallanak az élet fontos
dolgairól, értelmérôl, értékeirôl, céljáról és a hasonlókról. Ha a politikai igazságossági koncepció fókuszában nem a »capabilityk«, hanem a tényleges funkciók, mûködések, cselekvések, létezések (»functionings«; »beings & doings«) lennének, akkor lényegében lehetetlen
lenne megfelelni ennek a követelménynek, mert szinte kikerülhetetlenül sértjük meg másoknak a világ és az élet helyes és értékes dolgaira vonatkozó nézeteit. Ha viszont a fókusz a
»capabilityn«, mint döntési, választási lehetôségen, szabadságon és képességen van, akkor
ezt a csapdát könnyen kikerülhetjük, mert a »capabilityk« által biztosított és választási, cselekvési lehetôségekkel a saját »átfogó nézeteiknek« megfelelôn élhetnek az egyes polgárok.
Megjegyezzük, hogy ezen a ponton érdemes röviden elgondolkodni azon is, hogy
az itt elmondottak vajon hogyan is függhetnek össze a klasszikus »biomedicinális modellen« alapuló egyéni egészségnevelési, életmódváltoztatási, betegségmegelôzési programok kudarcaival. Véleményünk szerint jelentôsen. Hasonlóan kudarcra vannak ítélve
más, az eltérô egyéni értékrendeket, nézeteket, prioritásokat és preferenciákat figyelmen
kívül hagyó, némiképp paternalisztikus megközelítések, például bizonyos az elhízással,
a cukorbetegek diétájával, a magasvérnyomás betegek életmódjára és diétájára vonatkozó elôírásokkal, és számos hasonló problémával kapcsolatosan. Nem a „beteg együttmûködésének a hiánya” (»non-compliance«; „a nem együttmûködô beteg”) a kudarcok
oka, hanem az ellátandó ember tiszteletben tartásának a hiánya vezet az úgynevezett
„non-compliance” problémához, azaz a kezelési, gyógyszerszedési utasítások és az életmódra vonatkozó orvosi utasítások figyelmen kívül hagyásához. A kezelendô betegek,
mint személyek és nézeteik, értékrendjük megfelelô tiszteletben tartása, valószínûleg
jelentôs mértékben javítaná az ún. „non-compliance” és „betegegyüttmûködési” problémákat és ezáltal a különbözô gyógyítási folyamatok orvosi értelemben vett eredményességét. E megjegyzéseinket azonban itt csak gondolatébresztô céllal rögzítjük. Mind
ezek bôvebb kifejtése messze vezetne.
A gyermekek esete más. Az ô esetükben nem elegendô csak a »választási, cselekvési
lehetôségeket és szabadságokat« (»capabilityket«) biztosítani, hanem a »functioning«
tekintetében is bizonyos dolgokat el kell várni, illetôleg biztosítani kell. Ilyen például
az »általános iskolakötelezettség«, de valójában ilyenek például a »kötelezô védôoltások«
és néhány más hasonló dolog. Ezekre a »functionings« típusú dolgokra épp azért van
szükség, hogy a gyermekek fejlôdése zavartalanul végbe menjen, és késôbb felnôttként
megfelelôen élni tudjanak a számukra biztosított »kombinált capabilityk« adta választási, döntési, cselekvési lehetôségekkel és szabadságokkal.

M

ELYEK A KÜLÖNÖSEN FONTOS »CAPABILITYK«? Ugyanúgy, mint a »társadalmi javak« és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« esetében a »capabilityk« esetében is felvetôdik a kérdés, hogy mégis melyek azok a »capabilityk«,
amelyek különösen fontosak társadalmi igazságossági szempontból? Ha ugyanis vé-
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giggondoljuk azt, hogy a »capabilityk« végül is az egyes emberek döntési, választási,
cselekvési lehetôségeit, szabadságát és képességeit jelentik, akkor beláthatjuk, hogy
nem minden választási, döntési és cselekvési lehetôség, vagy szabadság bír olyan »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôséggel«, hogy mindjárt az igazságosság normatív
koncepciójává kellene tenni ôket. Kicsit leegyszerûsítve minden bizonnyal léteznek
(a) »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû« »capabilityk« (mint ahogyan léteznek »elsôdleges prioritású társadalmi javak«),
(b) különösebb társadalmi igazságossági jelentôséggel nem bíró »capabilityk« (mint
ahogyan léteznek »egyáltalán nem elsôdleges prioritású javak«);
(c) sôt, ha jobban belegondolunk léteznek kifejezetten nem kívánatos cselekvések
(»functionings«), és ennek megfelelôen kifejezetten nem kívánatos cselekvési lehetôségek és szabadságok (»capabilityk«) (mint ahogy léteznek nem kívánatos javak
is). Például, ilyen nem kívánatos cselekvést és cselekvési lehetôséget jelent minden
olyan dolog, ami bûncselekménynek minôsül.
Ha a társadalmi igazságosság szempontjából elsôdlegesen fontos, és ezért »központi
jelentôségû capabilityk« és a kevésbé fontos, mert különösebb társadalmi igazságossági
jelentôséggel nem bíró »capabilityk« közötti különbségtételt meg akarjuk érteni, akkor
elsôként elegendô, ha néhány intuitív példára gondolunk. Például, az eddigiek alapján
eléggé világos, hogy az alapvetô írási, olvasási és számolási képességeket átadó oktatás;
vagy általában is a velünk született morális- és természetes képességek minél teljesebb
kibontakoztatását elôsegítô, megfelelô és minôségi oktatási, képzési, tehetséggondozási
rendszer; vagy az egészségünket fejlesztô, megôrzô, vagy helyreállító egészségügyi ellátások, vagy így, vagy úgy de központi jelentôségûek kell legyenek.
Könnyen belátható, hogy sem tanulatlanul, tudatlanul és bután, sem betegen nem
képzelhetô el, hogy teljes értékû életet éljünk.
Az azonban, hogy például a sokadik szépészeti beavatkozással még szebbek legyünk,
vagy hogy mi legyünk a legjobbak szekrényugrásban vagy fociban, vagy hogy nekünk
legyen a legdrágább és legdivatosabb ruhánk, és az ehhez hasonló dolgok egyénileg
ugyan rendkívül fontosak lehetnek, és így az ezekhez szükséges »capabilityk« is rendkívül fontosak lehetnek egy-egy ember számára, azonban semmiképpen nem tartoznak
azok közé a »társadalmi igazságossági jelentôségû«, és ezért elsôdleges fontosságú, »központi jelentôségû capabilityk« közé, mint például a megfelelô oktatás, vagy az egészségügy, vagy például az »alapvetô szabadságjogok és jogok«.

17.3.§ A tíz központi emberi capability

A

Z ÖNBECSÜLÉS, AZ EMBERI MÉLTÓSÁG, ÉS AZ EZT BIZTOSÍTÓ FELTÉTE-

központi szerepe. Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexének«
megállapításakor az irányelv az volt, hogy azok a »társadalmi javak« minôsülnek társadalmi igazságossági jelentôségük miatt »elsôdleges fontosságú társadalmi javaknak«
amelyek a polgárok (i) »két születéskori morális képességének« (azaz az (a) »igazságosságérzetre való képességnek« és a (b) »saját érdekek, célok felimerésével, meghatározásával és elérésével kapcsolatos képességeknek«) a kibontakoztatásához és (ii) ezen
LEK
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keresztül a társadalmi együttmûködésben való teljes körû normál funkcionálóképességgel való részvételhez (iii) valamint az önbecsülés, a méltóság és a szégyenmentes
élet társadalmi alapfeltételeinek a biztosításához szükségesek.
A »capability approach«, pontosabban annak a Martha C. Nussbaum által kidolgozott verziója, hasonlókból indul ki. A »tíz központi jelentôségû capability« meghatározásakor Nussbaum az emberi méltóságot (»dignity«) és az önbecsülést (»selfrespect«), az emberi méltóságnak megfelelô teljes emberi életet, illetve ennek feltételeit
tette a középpontba. Martha C. Nussbaum alapvetô kérdése, a »központi jelentôségû
capabilityk« azonosításakor a következô volt (NUSSBAUM, 2011):
(a) Melyek azok a »választási, döntési, cselekvési lehetôségek és szabadságok« (»capabilities«) minden ember életében, amelyek feltétlenül szükségesek önbecsülésének
(»self-respect«) és emberi méltóságának (»human dignity«) a megôrzéséhez és
amelyek hiányában az ember nem tud önbecsüléséhez és emberi méltóságához
méltó teljes körû emberi életet élni?
(b) Ebbôl eredôen melyek azok az alapvetô »döntési, választási, és cselekvési lehetôségek és szabadságok« amelyeknek a védelme feltétlenül szükséges ahhoz, hogy
minden egyes ember meg tudja ôrizni önbecsülését és emberi méltóságát, és az
emberi méltóságához méltó életet élhessen méltóságának és önbecsülésének sérelme nélkül?
Ha jól belegondolunk Rawls »elsôdleges prioritású társadalmi javak« azonosítása kapcsán
alkalmazott szempontjai, azaz a (a) »két velünk született morális képesség kibontakoztatása
és realizálása« (b) a »teljes körû normál funkcionálóképesség« (c) és az »önbecsülés, emberi
méltóság és szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételei« (»social bases of self-respect«) –
egyrészt egymással is szorosan összefüggenek, abban az értelemben is, hogy az egyik tétel
nehezen képzelhetô el a másik nélkül. Másrészt, ezek teljesen egybevágnak, és a következtetéseket tekintve igencsak egyirányba mutatnak a Martha C. Nussbaum által központi
jelentôségûvé tett »emberi méltóság«, »önbecsülés«, és az ezek teljes körû megôrzésével
leélt »emberi méltósághoz méltó élet« szempontjaival. Az »emberi méltóság« és az »önbecsülés« pedig nem képzelhetô el a »szégyenmentes élet«21 nélkül.
Korábban már többször említettük, hogy a Martha C. Nussbaum által kidolgozott
»tíz központi jelentôségû capability« egyrészt teljes mértékben magában foglalja az »el-

21

Meg kell jegyezzük, hogy a »szégyenmentes életet« mi magunk azért is hangsúlyozzuk, mert az
olyan kutatásokban, amelyekben azt vizsgálták, hogy mégis milyen „patomechanizmusok” vezetnek
ahhoz, hogy a várható élettartam, az elkerülhetô idô elôtti halálozás, a betegségben töltött évek
száma, vagy az elkerülhetô megbetegedések gyakorisága (incidenciája és prevalenciája), valamint
a betegségek közvetlen okait jelentô egészségkárosító magatartások, pontosabban mind ezek társadalmon belüli elôfordulásának az eltérései, azaz megoszlásának egyenlôtlenségei nem random
módon, hanem »szociális gradiens« szerint alakulnak (azaz minél lejjebb van valaki a társadalmi
hierarchiában, annál rosszabb egészségre, több betegségben töltött évre és rövidebb életre számíthat) akkor azt találták, hogy a számos beazonosítható tényezô (alacsony jövedelem, egzisztenciális
bizonytalanság, relatív szegénység, saját munka feletti kontroll hiánya stb.) végsô soron a szégyenen,
a szégyen érzeten és az ezzel összefüggésô krónikus stressz állapoton keresztül vezet megbetegedésekhez, idô elôtti halálozáshoz. (MARMOT, 2005a.)
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sôdleges prioritású társadalmi javakat«, valamint részben kibontja azokat, részben kiegészíti azokat. Fontos az is, hogy mind az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«,
mind a »központi jelentôségû capabilityk« úgy értendôk, és úgy alkalmazandók, hogy
(a) mindegyiket, minden egyes polgár számára egy a »teljes körû normál funkcionálóképességéhez« tisztességesen elegendô minimális küszöbszint felett kell biztosítani;
(b) minden elemét kell e »tisztességesen elegendô küszöbszint felett« biztosítani, azaz
nem lehet egyiket, vagy másikat ötletszerûen, vagy önkényesen kiemelni, preferálni,
míg más elemeket egyáltalán nem, vagy csak küszöbszint alatt biztosítani;
(c) mind az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«, mind a »tíz központi jelentôségû
capability« meglehetôsen flexibilis módon alakítható,
(d) továbbá egyik lista sincs se kôbe vésve, se ércbe öntve, az adott társadalom adott
konkrét problémái, körülményei kapcsán alakítható, bôvíthetô és pontosítható.
Ez utóbbi pont azonban nem azt jelenti, hogy rugalmas alakítás vagy pontosítás címén
például teljesen átírható vagy kiüresíthetô lenne. A rugalmas alakíthatóság a lista bôvítésére és a lista tételeinek az adott helyzethez való igazítására vonatkozik, nem pedig
a felsoroltak lényegének „ügyes” kiürítésére.

A

CAPABILITY MEGKÖZELÍTÉSBEN A »TÍZ KÖZPONTI JELENTÔSÉGÛ CAPABILITY« Martha C. Nussbaum elméletének logikai szerkezetébe úgy illeszkedik

bele, hogy egy igen erôteljes mögöttes morális és normatív állítást hordoz. Ez a mögöttes állítás az, hogy az a társadalom, illetve az a politika, az az állam és az a hatalom
nem tisztességes, amelyik legalább ezt a »tíz központi jelentôségû capabilityt« egy alkalmas küszöbérték feletti szinten nem biztosítja a társadalom »minden egyes tagja számára«. Ennek szem elôtt tartásával kell az alábbiakban ismertetésre kerülô »tíz központi
jelentôségû capabilityt« áttanulmányozni.
Ahhoz, hogy egy társadalom, illetôleg politikai hatalom tisztességesnek tarthassa
magát az alábbi »tíz központi jelentôségû capabilityt« kell – tisztességesen elegendô
küszöbszint felett – biztosítania a társadalom minden egyes tagja, mint ember és mint
polgár számára.22

22

Az alábbiakban Martha C. Nussbaum mûvei alapján ismertetjük az általa kidolgozott »tíz központi
humán capabilityt«. Ez eredetiben például az alábbi mûvekben található (i) Frontiers of Justice:
Disability, Nationality, Species Membership (75–78. o.) (NUSSBAUM, 2006) (ii) Creating Capabilities: The Human Development Approach (33–34. o.) (NUSSBAUM, 2011) (iii) Political
Emotions: Why Love Matters for Justice? (415. o.). (NUSSBAUM, 2013.) E három mû alapján
ismertetjük Martha C. Nussbaum »tíz központi human capabilityt« bemutató listáját.
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A »TÍZ KÖZPONTI HUMÁN CAPABILITY« FÔ CSOPORTJAI:
(1) Élet (2) Testi egészség (3) Testi integritás (4) Érzékelés, értelem, ész,
képzelôerô, fantázia és gondolkodás (5) Érzelmek (6) Gyakorlati ész
(7) Társulás, egyesülés (8) Egyéb fajok (9) Játék
(10) Az ember saját környezete feletti kontrollja.

A »TÍZ KÖZPONTI HUMÁN CAPABILITY«
1. Élet (»Life«)
(a) A normál emberi élethossznak megfelelô élettartamú élet leélésének a képessége;
a korai halálozás elkerülése,
(b) vagy annak az elkerülése, hogy korábban haljunk meg annál, mint amikor az életünk már oly mértékben redukálódik, hogy nem tudunk emberhez méltó életet élni.
2. Testi egészség (»Bodily health«)
A jó egészségre való képesség, beleértve a reproduktív egészséget, az alkalmas, minôségi táplálkozást, és a megfelelô lakhatási körülményeket.
3. Testi integritás (»Bodily integrity«)
(a) Képesség, lehetôség és szabadság az egyik helyrôl a másik helyre való szabad mozgásra; az erôszakos támadásoktól való biztonság, ideértve a szexuális támadásoktól,
a házasságon belüli és az egyéb erôszaktól való mentességet és biztonságot is.
(b) A szexuális élettel és a szexuális kielégüléssel kapcsolatos választási, döntési, önrendelkezési szabadság és lehetôségek.
(c) A gyermekvállalással kapcsolatos (reprodukciós) kérdésekben a szabad döntési,
választási lehetôségek biztosítása.

(a)

(b)

(c)

(d)

4. Érzékelés, értelem, ész, képzelôerô, fantázia, gondolkodás
(»Senses, Imagination, Thought«)
Képesség, lehetôség és szabadság az érzékek, az értelem, az ész, a képzelôerô és
a gondolkodás használatára mégpedig, valóban emberhez méltó módon (»in a
truly human way«), azaz alkalmas oktatás és képzés által informált és kimûvelt
módon, amely magában foglalja az írás-olvasás tudását, a matematikai készségeket
és a természettudományos ismereteket, de semmiképp sem szûkül le csak ezekre.
A képzelôerô, a fantázia és a gondolkodás használatának képessége, lehetôsége és
szabadsága, saját magunk által választott irodalmi, zenei, vallási és hasonló mûvek
vagy rendezvények, események résztvevôjeként, vagy ilyen mûvek alkotójaként.
Az ész és az értelem használatának a képessége, lehetôsége és szabadsága, a »gondolatok kifejezése szabadságának« a garantált védelme mellett, mind a politikai
szólásszabadság és a politikai vélemény kifejezésének szabadsága, mind a mûvészi
kifejezés szabadsága, mind a vallásgyakorlás szabadsága terén.
Képesség, lehetôség és szabadság élvezetes és szórakoztató élményekre, valamint
a szükségtelen, értelmetlen és haszontalan fájdalmak elkerülésére.

186

17.§ A CAPABILITY SZEMLÉLET ÉS A »KÖZPONTI CAPABILITYK«

5. Érzelmek (»Emotions«)
(a) Képesség, lehetôség és szabadság arra, hogy magunkon kívül más emberek vagy
dolgok iránt kötôdést érezzünk; hogy szeressük azokat, akik szeretnek minket és
gondoskodnak rólunk; hogy fájdalmat érezzünk a hiányuk miatt és meggyászoljuk
a halálukat; és hogy megtapasztaljuk a vágyódás, a hála, a megbocsátás, a megbánás és a jogos harag (morális felháborodás) érzéseit.
(b) Az érzelmi fejlôdés zavartalansága, amelyet nem rombol, nem tesz tönkre félelem
vagy szorongás.
(c) E »capabilityk« biztosításához szükséges a különbözô kisközösségek és szervezôdések támogatása, ezeknek igazolhatóan fontos szerepük van e »capabilityk« egészséges fejlôdésében.
6. Gyakorlati ész (»Practical reason«)
(a) Képesség, lehetôség és szabadság arra, hogy az ember saját maga alakítsa ki a
saját elképzelését arról, hogy számára mi a „jó” (»to form a conception of the
good«),23
(b) és ennek megfelelôen kritikus önreflexióval kialakítsa (rendszeresen felülvizsgálja
és szükség esetén módosítsa) saját élettervét. Ez a »capability« magában foglalja
a »lelkiismeret szabadságának«, és a »vallásgyakorlás szabadságának«, és a »vallási
szertartások szabadságának« a védelmét is.
7. Kapcsolatok, tartozás valakihez, tartozás valahova (»Affiliation«)
(A) Képesség, lehetôség és szabadság arra (a) hogy másokkal és másokért éljünk (b)
hogy megismerjünk, értékeljünk, elismerjünk, elfogadjunk és megbecsüljünk másokat (c) hogy törôdést és aggodalmat mutassunk mások iránt (d) hogy részt vegyünk a legkülönfélébb szociális interakciókban (e) és hogy bele tudjuk képzelni
és érezni magunkat mások helyzetébe. (f) E »capability« védelme és biztosítása
mindazon intézmények védelmét is jelenti, amelyek a társulások ilyen formáit képviselik, illetôleg támogatják (g) továbbá a »társulás, egyesülés és gyülekezés szabadságának«, és a »szólás szabadságának« a védelmét és garantálását is igényli.
(B) Az »önbecsülés és a „megalázásmentesség” (»non-humiliation«) társadalmi alapfeltételeinek« megléte;24 valamint minden egyes ember olyan méltósággal rendelkezô személyként való kezelése, akinek az értéke és értékessége azonos mindenki
máséval. Ez a fajra, rasszra, nemre, szexuális orientációra, etnikumra, kasztra,
vallási hovatartozásra, nemzeti, nemzetiségi származásra vonatkozó diszkrimináció
tilalmára vonatkozó rendelkezéseket is maga után von.

23

24

Ez nem más, mint a velünk született »két erkölcsi képesség« közül a második: a »capacity for our
own conception of the good«, amely a saját értékek, célok, érdekek, és az ezek érvényesítése érdekében megteendô cselekvések saját magunk általi meghatározására vonatkozik.
Ez az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« közé tartozó »önbecsülés, méltóság és szégyenmentes
élet társadalmi alapfeltételeinek« a megfelelôje. A „megalázásmentesség” (társadalmi alapfeltételei) a
„non-humiliation” az »önbecsülés, emberi méltóság és szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeirôl«.
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8. Egyéb fajok (»Other species«)
Képesség, lehetôség és szabadság arra, hogy az állatokkal, a növényekkel, és a természet világával együtt éljünk és törôdjünk.
9. Játék (»Play«)
A képesség, a lehetôség és a szabadság arra, hogy nevessünk, játsszunk és élvezzük a
rekreációs tevékenységeket.
10. Az ember saját környezete feletti kontrollja
(»Control over one’s environment«)
(A) POLITIKAI. Képesség, lehetôség és szabadság arra (a) hogy az ember érdemben
részt vegyen a saját életét meghatározó politikai döntésekben (b) hogy joga és lehetôsége legyen a politikai folyamatokban való érdemi részvételre. (c) A »szólás
szabadságának«, a »vélemény és gondolatok kifejezése szabadságának«; a »társulás,
egyesülés és gyülekezés szabadságának« a védelme.25
(B) ANYAGIAK. Képesség, lehetôség és szabadság (a) a személyes tulajdon birtoklására
(mind a földre és ingatlanokra, mind az ingóságokra vonatkozóan); mégpedig mindenki mással azonos alapon egyenlô tulajdonhoz való jogok alapján (b) Képesség,
lehetôség és szabadság arra, hogy minden ember, mindenki mással azonos alapon
(és esélyekkel) jogosult legyen a munkakeresésre és munkavállalásra. (c) Szabadság
és védelem az alaptalan, illetéktelen és jogosulatlan rajtaütéstôl, ôrizetbe vételtôl,
fogva tartástól, tulajdon lefoglalásától, kutatástól, vizsgálattól, kihallgatástól és vallatástól. (d) A munkát és a munkahelyet illetôen emberhez méltó munka és munkakörülmények; továbbá a gyakorlati ész és az értelem felhasználásának, használatának,
valamint a többi munkatárssal való értelmes, tartalmas, kölcsönös tiszteleten alapuló
viszony létesítésének a képessége, lehetôsége és szabadsága.

A

KÉT »META-CAPABILITY«: AZ OKTATÁS ÉS AZ EGÉSZSÉG, EGÉSZSÉGÜGY.
Ha alaposan végig gondoljuk a »tíz központi jelentôségû capabilityt«, és azt,
hogy e lehetôségek és szabadságok által biztosított képességekbôl vajon melyiket tudjuk
kihasználni (a) betegen és megfelelô egészségügyi ellátás nélkül, vagy (b) tudatlanul,
információk nélkül, az információk megfelelô értelmezési képessége nélkül, önálló kritikai gondolkodási képességek nélkül, ostobán és bután, akkor rájöhetünk, hogy néhány
»capabilityt« –mint például a személyes integritásra, fizikai biztonságra vonatkozókat
– leszámítva szinte egyiket sem.

25

A »vélemény és gondolatok kifejezése szabadságának« és a »gyülekezés szabadságának« a védelme
ennél a pontnál nem szerepel Nussbaum eredeti listáján (más pontoknál igen). E szabadságjogok
más pontoknál szerepelnek, viszont mindenképpen ide is tartoznak. Ezért didaktikai okokból kiegészítettük ezt pontot ezekkel a tételekkel. Megjegyzendô, hogy a politikai folyamatokban való részvétel
kapcsán az összes választójoggal, választással, választásokon való indulással, politikai posztok betöltésével kapcsolatos jog és egyenlô lehetôség megjelenik. Ezek feltétlenül beleértendôk ebbe a pontba
még akkor is, ha explicit kiírva itt nem szerepelnek. A politikai részvétel, a politikai döntésekben való
érdemi részvétel és azok érdemi befolyásolása alatt ugyanis mindig bele kell érteni ezek a jogokat is.
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A lista egyik elemeként jelenik meg a testi egészség, míg a lista néhány másik elemében megjelennek a lelki egészség egyes fontos összetevôi, illetve az oktatás. Azonban
ha mélyen végiggondoljuk, rájöhetünk, hogy az egészség, és annak a fejlesztésére, megôrzésére, vagy helyreállítására vonatkozó dolgok, valamint a tudás és az oktatás nem
egyszerûen csak e tíz tételbôl álló lista egy-egy tétele, hanem tulajdonképpen az a két
alapvetô fontosságú »capability«, amelyeknek a hiánya, a megléte vagy a minôsége
alapvetôen határozza meg, hogy mit tudunk kezdeni az összes többi képességgel, lehetôséggel és szabadsággal, hogyan tudunk élni ezekkel, hogyan tudjuk a magunk és
a közösség hasznára fordítani ezeket és mindezek alapján mi is a valós értéke e többi
»capabilitynek« a számunkra. Betegen, tudatlanul és bután ugyanis, semmit nem tudunk kezdeni a többi lehetôségünkkel.
A tudás és az oktatás, valamint az egészség és az egészségügy az összes többi »capabilitynek« egyfajta „lehetôvé tevô tényezôje” (»enabling factor«), nem pusztán a »tíz
központi humán capabilityt« felsoroló lista egy-egy tétele. Ezt fejezi ki a »meta-capability« kifejezés. (VENKATAPURAM és mtsai, 2011.)
I

… az egészség határozza meg az ember összes többi képességének és lehetôségének a valós
értékét, … azt, hogy [az ember] 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)
I

A

»TÍZ KÖZPONTI JELENTÔSÉGÛ CAPABILITY« KÜSZÖBSZINT FELETTI BIZTOSÍTÁSÁNAK A KÖVETELMÉNYE minden egyes emberre vonatkozik. Egyetlen em-

bert, vagy egyetlen társadalmi csoportot vagy réteget sem lehet a „nagyobb társadalmi jó”
érdekében, azaz valaki mások érdekében eszközként használni, vagy feláldozni, vagy a
»központi jelentôségû capabilitykhez« fûzôdô jogos érdekeit semmibe venni annak érdekében, hogy a társadalom más tagjainak, csoportjainak, rétegeinek jobb legyen a helyzete.
Ez elsôre lehet, hogy magától értetôdônek tûnik, azonban idézzük itt fel, hogy például a
jelenlegi társadalmak gazdasági, társadalmi, politikai folyamatait és az emberek életét domináns módon meghatározó közpolitikák, végsô soron alapvetôen a »haszonelvû (utilitárius) igazságossági koncepciók« számtalan változatának valamelyikén alapulnak, és e koncepciók a „társadalmi jót” és a „legtöbb embernek a legtöbb jót elv« érvényesítését
alapvetôen az – adott hasznossági koncepció változat szerint – „elfogadható” preferenciák,
szükségletek és vágyak kielégítésének a valamilyen átlagos, vagy aggregát mutató számmal
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mért értékének a maximálásában látják (pl. GDP, vagy valamely GDP-bôl képzett
index).26 Önmagában a „társadalmi jó” valamilyen átlaggal vagy aggregát értékkel való
mérése, és az átlagértékek szórásának – azaz például a GDP társadalmon belüli megoszlásának – a figyelmen kívül hagyása, azt jelenti, hogy az egyes személyek tényleges, konkrét
egyéni helyzete, mint olyan „felolvad” és „eltûnik” az átlagértékek mögött. Egy átlagérték,
mondjuk például az egy fôre jutó GDP 5%-os növekedése azt is jelentheti, hogy a társadalom minden egyes tagjának 5%-al javult a helyzete, de azt is jelentheti, hogy a társadalom
mondjuk 1-2%-ának a helyzete extrém módon javult, miközben a maradék 98-99%-nak
extrém módon romlott, de a kevesek helyzetének extrém mértékû javulása 5%-al nagyobb,
mint a maradék 98-99% helyzetének extrém mértékû romlása.
Amikor a társadalom életét meghatározó alapvetô közpolitikai döntések átlagos vagy
aggregát értékeket mutató számokra, és ezek ilyen-olyan indexeire épülnek valamely
»haszonelvû (utilitárius) koncepció szintjén«, az azt az implicit módon eldöntött elvet
jelenti és egyben érvényesíti, hogy az egyes emberek, vagy ezek csoportjai, illetve egyes
társadalmi rétegek feláldozhatók a „nagyobb jó érdekében”, mert nem az ô személyes
sorsuk alakulása az érdekes, hanem valamely átlag értékeket kifejezô mutatók javulása.
Itt a példa szerinti esetben a „nagyobb jót” közvetlenül a GDP növekedésének mutatóival mérik, de a tényleges és valós jelentése az, hogy – az ilyen koncepciók szerint –
a társadalom egyes tagjai egyéni jólétének a növelése érdekében feláldozhatók lennének
a társadalom más tagjai mindaddig, amíg a mûködés „haszonélvezôinek” a jóllét növekedése nagyobb, mint a „kárvallottak” kára és jóllétének a csökkenése. Ráadásul, az
ilyen átlagokat kifejezô indexek szerinti „nagyobb jó” még akkor is megvalósul, ha a
társadalom akárcsak 1-2%-a jóllétének növekedése bármennyivel nagyobb, mint mindenki más elszegényedésének, elnyomorodásának a mértéke.
Ez messze nem csak egy elméleti probléma, és messze nem csak egy elméleti példa.
Precízen, pontosan ez az egyik mélyen fekvô probléma, ami a mai világ számos visszás,
a társadalmi, gazdasági és politikai hatalmi egyenlôtlenségek extrém mértékû növekedésével összefüggô jelenség, és súlyos társadalmi, gazdasági, politikai baj mögött meghúzódik. Pontosan, ilyen és hasonló okok miatt tûzte ki Rawls maga elé azt a célt,
hogy egy olyan igazságosságelméletet dolgozzon ki, amely meghaladja a domináns
haszonelvû (utilitárius) filozófiákon alapuló igazságossági koncepciókat és a demokratikus értékek és alapvetô szabadságjogok biztosítása mellett korrigálja annak bizonyos
visszásságait és hibáit. (RAWLS, 1999a, 1999b.) Ez a fajta probléma volt az egyik
azok közül a visszásságok közül, amit Rawls »Justice as Fairness« (»igazságosság mint
tisztességesség«) koncepciója korrigál sok más mellett azzal, hogy az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességesen egyenlô értékét«, a »tisztességesen egyenlô esélyeket«, az
»eltérési elvet«, az »elsôdleges prioritású társadalmi javak küszöbérték feletti biztosítását«,
és általában az »igazságosság két elvének« az érvényesítését mindvégig »a társadalom
minden egyes polgárjára« vonatkozóan fogalmazza meg és „írja elô”.
26

Természetesen nem csak az átlagos (vagy aggregát) GDP, GDP-növekedés, vagy valamely ebbôl
képzett, ezen alapuló makrogazdasági mutatóról van szó. A GDP-t illusztratív példaként hozzuk
itt fel közismertsége és a mindennapi politikai folyamatokat fundamentálisan és szinte mindenre
kiterjedôen meghatározó és befolyásoló jelentôsége miatt.
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Ebben rejlik, mind az Amartya Sen, mind a Martha C. Nussbaum által képviselt
»capabilities megközelítés« jelentôsége is. Így kell érteni azt, és így kell értelmezni annak
a látszólag ártatlan és elméletinek tûnô kijelentésnek a jelentôségét, hogy a »capabilityk«
elsôdlegesen, és mindenekfelett minden egyes személyre vonatkoznak, és csak másodlagosan vonatkoztathatók ezek bizonyos csoportokra vagy társadalmi rétegekre (osztályokra). Korábban már megemlékeztünk róla, de itt is érdemes felidézni, hogy az az
elv, hogy senkinek sincs joga ahhoz, hogy bármelyik másik embertársát eszközként kezelje saját céljai elérése, vagy saját érdekei érvényesítése érdekében Immanuel Kanttól
származik. (KANT, 1991.)
Annak, hogy a »capability megközelítés« (az »igazságosság mint tisztesség politikai
koncepciójához« hasonlóan) az egyénre fókuszál, és elsôdlegesen és mindenekelôtt minden egyes emberre vonatkozóan írja elô a »tíz központi jelentôségû capability« »tisztességesen elegendô küszöbszint« feletti biztosítását rendkívül mélyreható és szerteágazó
politikai és szakpolitikai jelentôsége van. A fenti GDP-vel kapcsolatos példa végig
gondolásával ez könnyen belátható.
Annak a fontosságát, vagy létjogosultságát, hogy a »tíz központi jelentôségû capability« kapcsán minden egyes személyre fókuszáljunk nem kérdôjelezi meg az a jól ismert
és nyilvánvaló tény, hogy az emberek jelentôs része a legkülönbözôbb társadalmi, etnikai,
nemzetiségi, nemi és hasonló csoportokhoz tartozóként identifikálja magát, és adott esetben még akkor is büszke az identitásának megfelelô csoport teljesítményére, ha neki
magának ebbôl konkrétan semmilyen elônye nem származik (sôt esetenként még akkor
is, ha neki magának ebbôl hátránya is származik). Mindenki örül például, ha nô az ország GDP-je, és a legtöbben még akkor is örülnek ennek, ha ennek semmilyen elônyét
a maguk számára nem látják, netán a GDP növekedése az ô elszegényedésükkel járt
együtt. Vagy például, mindenki örül az olimpiai csapat sikerének és büszke arra, noha
személyesen túl sok köze nem volt a sikerhez, és személyesen – a nemzeti büszkeségen
kívül – túl sok hasznát nem is látja ennek a sikernek. Az ilyen illusztratív példákat még
hosszasan lehetne sorolni. Az ilyen, az egyes személyek identitásával kapcsolatos – és
a »politikai szintû igazságossági koncepción« kívül esô – »nem politikai szintû« dolgok
és csoportidentitások, alapján azonban a »politikai igazságosság szintjén« nem kérdôjelezhetô meg annak a jelentôsége és fontossága, hogy mind az »igazságosság elveit«,27
27

Az »igazságosság elvei«, illetve az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« fogalmai Rawls »igazságosság
mint tisztességesség« koncepciójához tartoznak. Nem véletlenül, hanem teljesen tudatosan keverjük
bele a szövegbe számos helyen ezeket a fogalmakat és koncepciókat, mert (i) egyrészt láttatni szeretnénk
a két koncepció közötti összefüggéseket, és a két koncepció átfedéseit, konvergenciáját, komplementaritását és kompatibilitását (ii) másrészt be is akarjuk mutatni, hogy e két koncepció gyakorlati, politikai
célokból, hogyan kapcsolható egybe. A Nussbaum-féle »capability megközelítés« véleményünk szerint
a felszínre hoz és egyben ki is emel számos olyan „emberi” szempontot, megfontolást, amely Rawls
koncepciójának is abszolút lényegi része, de messze nincs olyan élô és „szerethetô módon” kihangsúlyozva, mint Nussbaum mûveiben. Például, ilyen a méltóság kérdése, ilyen számos kifejezetten emberi
érzés és az egyes emberek életében fontos dolog kihangsúlyozása, vagy ilyen a politikai és morális
jelentôségû érzelmek kérdésköre is. Természetesen lehetne elemezni a két koncepció és megközelítés
közötti eltérések, ellentmondások, divergenciák, különbségek részleteit is, mi azonban ezt az elméleti
jellegû feladatot meghagyjuk másnak, mert messze esik ezen írás gyakorlati, politikai céljaitól.
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mind a »tíz központi jelentôségû capabilityt«, és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« minden esetben »minden egyes polgárra« vonatkozóan kell érvényesíteni, és nem
általában és átlagosan egyes rétegekre, csoportokra, vagy valamely identitás politika szerinti ilyen vagy olyan identitású csoportra.
Ez azt is jelenti, hogy nem az egyes identitáspolitikák szerinti csoportokat kell, vagy
nem kell támogatni, pusztán csak azért mert valamely »identitás szerinti csoport« tagjai,
hanem azokat a személyeket, akik identitás politikai csoport hovatartozásuktól függetlenül olyan helyzetben vannak, hogy a »tíz központi jelentôségû capabilitybôl«, illetôleg
az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való részesedésük nem éri el az »önbecsülésük, emberi méltóságuk és szégyenmentes életük« biztosításához szükséges »tisztességesen elegendô küszöbszintet«.
Ezt az elvi fejtetegetést, illetve ennek gyakorlati konzekvenciáit egy egyszerû fiktív
példával jól lehet illusztrálni. Tegyük fel, hogy egy adott társadalomban mondjuk három
szimbolikus identitás politika szerinti identitás és csoport létezik. A „zöldek”, a „lilák”
és a „kékek”.
Kit kell támogatni? Kit kell a többieknél nagyobb mértékben támogatni ebben a
társadalomban? Ennek megválaszolásához nem árt tudni néhány fontos részletet:
– „A zöldekrôl” közismert, hogy a „zöldek” általában a társadalom felsôbb rétegeihez
tartoznak; ami persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy minden egyes „zöld” a társadalom legfelsôbb rétegéhez tartozik, ha a javakból és a »capabilitikbôl« való részesedésüket, és tényleges életvitelüket, lehetôségeiket nézzük. Van olyan „zöld”,
aki társadalmi, jövedelmi helyzete, vagy »capabilitykbôl« való részesedése alapján
a közép, vagy az alsóbb rétegekhez tartozik (függetlenül erôs „zöld” identitástudatától, a „zöld” büszkeségétôl és a szimbolikus „zöld” értékektôl).
– „A lilákról”, közismert, hogy a „lila” identitású »identitáspolitikai csoport« tagjai
közismerten általában a középrétegekhez tartoznak. De nem mindenki. Van, aki a
felsôbb, van, aki az alsóbb társadalmi rétegek helyzetének megfelelôen részesedik
a javakból és a »capabilitykbôl«, noha minden „lilának” nagyon erôs a „lila” identitástudata, és majd szétfeszíti ôt a „lila” büszkeség.
– „A kékek” általában az alsóbb rétegekhez tartoznak, s „mindenki tudja, hogy:” a
„kékek” helyzete nagyon rossz – kivéve azt a „kéket”, akinek egyáltalán nem rossz
a helyzete, mert a javakból és »capabilitykbôl« való részesedése, életvitele alapján
a felsô-, vagy a középsô társadalmi rétegekhez tartozik, s de facto úgy él, mint a
„zöldek” vagy mint a „lilák”. Ettôl persze – hasonlóan a „zöldekhez”, a „lilákhoz”
– a „kékeknek” is erôs identitástudatuk van, ôket a „kék” büszkeség feszíti.
Kit kell tehát támogatni, vagy nagyobb mértékben támogatni?
Az összes „kék” identitásút, „mert mindenki tudja, hogy” a „kékek” helyzete általában
nagyon rossz? Vagy azokat, akiknek a »központi capabilitykbôl«, és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való részesedése alapján – identitásuktól függetlenül –
ténylegesen a társadalom legrosszabb helyzetben lévô tagjai; s e fontos »capabilitykbôl«
és javakból való részesedésük még azt a küszöbszint feletti értéket sem éri el, ami »önbecsülésük, emberi méltóságuk, és szégyenmentes életük« fenntartásához szükséges –
függetlenül attól, hogy melyik identitású csoporthoz tartozik, és a különbözô identitásképzô, identitáspolitikai csoportosulások mennyire erôs szimbolikus politizálást folytatnak, s kinek milyen erôs az identitáspolitikai büszkesége, vagy lobbi ereje stb.
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A »capability megközelítés« válasza – ugyanúgy, mint az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« válasza – egyértelmûen és félremagyarázhatatlanul
az, hogy az utóbbiakat, azaz a ténylegesen rossz helyzetben lévôket kell támogatni –
identitáspolitikai hovatartozásuktól függetlenül. Ellenkezô esetben azok a „zöldek” és
„lilák” akikrôl „mindenki tudja, hogy nekik jól megy”, ámde elkeserítôen rossz helyzetben vannak, ebben az elkeserítô helyzeteben is fognak maradni, ami súlyos társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi problémákat okoz és konzervál.
Mindaddig, azonban amíg a „zöldek”, a „lilák”, és a „kékek” elhiszik, vagy azt hiszik,
hogy nekik az eléjük vetített szimbolikus identitáspolitikai törésvonalak alapján kialakult
táborokban kell a különbözô szimbolikus – zöld, lila és kék – identitások, „értékek” és
büszkeségek alapján politizálni és szavazni, s netán egymással szemben „harcolni”, fenn
fog maradni az a status quo, amelyben a de facto rossz helyzetben lévô „zöldek” és „lilák”
és „kékek” tömegeinek a problémáival azért nem kell foglalkozzon a – társadalmat az
ilyen szimbolikus törésvonalak alapján megosztó – tisztességtelen hatalom és „elit”, mert
egyrészt „mindenki tudja, hogy” a „kékek” azok akiknek rossz a helyzetük, s ezért a „zöldek” és a „lilák” helyzetével „most nem foglalkozunk”; másrészt azonban a „kékek” helyzetén sem is fog javítani a tisztességtelen hatalom – a „zöldekre” és „lilákra” való ilyenolyan hivatkozásokkal –, merthogy épp ez hatalomgyakorlásának a lényege és a célja,
ezért osztja meg a társadalmat szimbolikus törésvonalak mentén.
Azaz a társadalom ilyen, szimbolikus és identitáspolitikai törésvonalak mentén való
szanaszét szabdalása, azért „éri meg”, és azért fontos a status quo haszonélvezôinek
(legfeljebb: 1-2%), mert mindaddig, amíg a társadalom rossz helyzetben lévô tagjai
(legalább: 90%), a mesterségesen kreált szimbolikus törésvonalak mentén egymással
szemben határozzák meg magukat, és egymással szemben határozzák meg értékeiket,
céljaikat, büszekeségeiket és törekvéseiket, a status quo stabil marad. Amíg ez a stabilitás fennáll, addig a status quo haszonélvezôi (legfeljebb 1-2%) nem kell attól féljenek,
hogy netán véletlen, talán, egyszer igazságosan, tehát tisztességesen kezdene mûködni
a társadalom, és ebbôl eredôen már egyáltalán nem tehetnének szert olyan meg nem
szolgált jövedelmekre (»rents«) és hasznokra, mint most – a társadalom igazságtalan
mûködésén alapuló status quó haszonélvezôiként. A kevesek extrém gazdagsága
(8.5.§) ugyanis nem az égbôl pottyan az ölükbe. A kevesek extrém gazdagsága közvetlen és szoros ok-okozati összefüggésben van a sokak szegénységével, nyomorával,
kilátástalan helyzetével és reménytelenségével.
A »capability megközelítés« egyértelmû, normatív álláspontja az, hogy nem az identitáspolitikák, és szimbolikus politikák szerinti, ilyen vagy olyan identitású csoportokhoz
való tartozás alapján kell adott személyt támogatni, s fôként nem pusztán, csak azért
mert, valaki az adott identitáscsoport tagja – hanem ezen identitáspolitikai tényezôktôl
teljesen függetlenül, minden olyan ember számára, aki – a társadalmi javakból és a
»capabilitykbôl« való részesedése alapján – hátrányos vagy rossz társadalmi helyzetben
van tisztességesen elegendô küszöbszint feletti mértékben biztosítani kell a »központi
capabilityket«, illetôleg az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«.
A »capability megközelítés« – függetlenül az egyes személyek különbözô csoportokkal kapcsolatos kötôdéseitôl és csoport azonosság tudatától, identitásától – minden
egyes személyt, mint embert és mint polgárt egyenlô értékûnek, egyenlô méltóságúnak
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tart és kezel, továbbá minden egyes személyt egyenlô módon tart tiszteletre méltónak
és tisztelendônek, függetlenül attól, hogy a konkrét személy hogyan tekint saját magára.
Ez a megközelítés, mint írtuk (a) általában sem a valakik által valamilyen alapon „elfogadhatónak” minôsített preferenciák, szükségletek és vágyak kielégítésére törekszik
(b) s különösen nem az ilyen preferenciák kielégítésének – az egyes személyek tényleges
sorsát figyelmen kívül hagyó – átlagos, vagy aggregát értékeinek a növelésére törekszik
(c) hanem a társadalom minden egyes tagja központi »capabilitykbôl« való részesdésének a »tisztességesen elegendô küszöbszint« feletti biztosítását végzi el, függetlenül az
adott személy szimbolikus értékek, vagy identitáspolitikák szerinti csoport hovatartozásától, melyet sem elônyként, sem hátrányként nem hajlandó figyelembe venni.

A

»KÖZPONTI JELENTÔSÉGÛ CAPABILITYK« REDUKÁLHATATLAN HETEROGENITÁSA, PLURALITÁSA ÉS »NEM HELYETTESÍTHETÔSÉGE« extrém fontosságú.
Egy adott társadalom nem tudja megtenni és nem is teheti azt meg, hogy az egyik »központi
jelentôségû capability« hiányát azzal pótolja, hogy egy másik »központi jelentôségû capabilitybôl« többet biztosít a polgárai számára, vagy netán készpénzzel (mint afféle »bármely
célra felhasználható eszközzel«) kárpótolja az adott »capability« hiányát. Minden egyes
»központi jelentôségû capability« egyedi és pótolhatatlan, és minden egyes ilyen »capabilityt«
a saját egyedi sajátosságainak megfelelôen más és más módon kell biztosítani.28
Egy fiktív, bár a világ számos országában vélhetôen elôforduló példán keresztül mutatjuk be, hogy hogyan lehet ezt értelmezni. Tételezzük fel, hogy egy adott társadalom
az alkotmányában rögzíti a »tíz központi jelentôségû capability« állam általi biztosításának
a társadalmi kötelezettségét. Tegyük fel, hogy ebben az országban mindenki viszonylag
jó jövedelemhez jut, senki nem éhezik, mindenkinek van megfelelô lakása, vagy háza és
nagyjából jólétben él mindenki. Csak éppen a »vallásgyakorlás szabadsága« és a »lelkiismeret szabadsága« és bizonyos »alapvetô politikai szabadságjogok« nem érvényesülnek
a valóságban, mert mindenkit egy bizonyos vallásra akarnak megtéríteni, míg más vallások
híveit megfélemlítik, zaklatják és át akarják téríteni az „egyetlen igaz és üdvözítô hitre”.
Ráadásul, akik nem a „hivatalos vallás” hívei, a politikai folyamatokból is kiszorulnak,
sem érdemben nem tudják befolyásolni az ô életüket is érintô döntéseket és folyamatokat,
se bizonyos pozíciókat, állásokat nem tölthetnek be, mert valamilyen rejtélyes módon
mindig akad náluk „jobb jelölt” is az adott pozícióra. Természetesen ez az alkalmasabb
jelölt teljesen véletlenül mindig az adott egyházi mozgalomhoz és a vele összefonódott
politikai párthoz köthetô. Bizonyos, hogy egy ilyen országban súlyos társadalmi konfliktusok és megosztottság alakul ki és bizonyos, hogy sokan érzik úgy, hogy nem tartják tisz-
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Felhívjuk a figyelmet, hogy mindaz, amit itt ebben a részben a »központi capabilitykre« vonatkozóan
elmondunk, egy az egyben ugyanúgy érvényes az »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« is –
tekintve, hogy (i) a »központi capabilityk« maradéktalanul magukban foglalják az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« (ii) valamint amiatt, hogy a »központi capabilityket« Nussbaum eleve
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« bôvített, pontosított, tovább specifikált alternatívájaként
dolgozta ki, azzal az igénnyel, hogy ez a capability lista alkalmas legyen arra, hogy Rawls »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójában« (»Justice as Fairness«),
és annak gondolati rendszerébe illesztve az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« helyére kerüljön.
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teletben nézeteiket, hitüket és emberi méltóságukat, és hogy ebbôl eredôen nincs biztosítva
számukra a teljes körû emberi élet minden lehetôsége, mert számos számukra fontos és
az emberi mûködések (»functionings«) teljességéhez hozzátartozó dolgot nem tudnak
megvalósítani, megcsinálni; e példa szerinti esetben az érintettek vallásuk szabad gyakorlását nem tudják megvalósítani, továbbá ki vannak zárva a politikai folyamatokból, és
bizonyos felelôsségteljes pozíciók betöltésébôl. Ezek a »lelkiismeret szabadságával«, a
»szabad vallásgyakorlással«, az »ember saját sorsát érintô döntési folyamatokban való érdemi részvétellel« és »bizonyos felelôsségteljes pozíciók betöltésével«, és a »tisztességesen
egyenlô esélyekkel és lehetôségekkel« kapcsolatosan hiányzó »központi jelentôségû capabilityk« nem pótolhatók más »központi jelentôségû capabilitykkel«, például több étellel,
vagy melegebb lakással, vagy nagyobb általános jólléttel, vagy jobb egészségügyi ellátással
és hasonlókkal. Mint ahogy az egészségügyi ellátás hiánya, vagy a lakás hiánya, vagy a
létfenntartáshoz szükséges egyéb javak és a megfelelô jövedelem sem lenne pótolható más
esetben mondjuk például a »lelkiismeret szabadságának« a biztosításával és deklarálásával.
Megjegyzendô, hogy a volt „államszocialista tábor” számos országának a „lakossága” saját bôrén is megtapasztalhatta, hogy milyen is volt a szabadság hiányával társult
viszonylagos egzisztenciális biztonság világában élni; majd a rendszerváltozás kezdetét
követôen azt, is megtapasztalhatta, hogy milyen is az egzisztenciális biztonság és jólét
hiányával társult deklarált szabadságjogok világában élni. A mondás szerinti „ló, e két
oldala közül” a »capability megközelítés« (és az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« is) tulajdonképp a mondás szerinti „ló közepét, illetve a hátát” jelenti, mert ezek a koncepciók:
(i) nem az államszocialista rendszerek (a) szabadság hiányával társuló (b) egzisztenciális biztonságát;
(ii) nem a rendszerváltás kezdete óta eltelt két évtized neoliberális világának (a) deklarált, ámde valós értékkel nem bíró szabadságával társuló (b) egzisztenciális biztonság nélküli és (c) extrém egyenlôtlenségekkel terhelt –igazságtalan, tehát tisztességtelen rendszert;
(iii) nem is a »szabad emberhez nem méltó« rezsimeknek a (a) szabadság és tisztességes
lehetôségek nélküli és (b) egzisztenciális biztonság nélküli és (c) extrém egyenlôtlenségekkel terhelt – igazságtalan, tehát tisztességtelen rendszer koncepcióit fogalmazzák meg, hanem
(iv) a »szabad emberhez méltó demokrácia« (a) valós értékû szabadsággal és tisztességesen egyenlô lehetôségekkel társuló (b) egzisztenciális biztonságot biztosító
(c) és az extém és elfogadhatatlan egyenlôtlenségeket folyamatosan kiegyenlítô –
igazságos, tehát tisztességes politikai igazságossági koncepcióit jelentik.
Miután a volt szocialista országok társadalmainak egy része az elmúlt 5-6 évtizedben
már kipróbálta az elsô három pont szerinti rendszermodelleket és így empirikus tapasztalatokkal rendelkezik arról az intuitív alapon is egyszerûen belátható tényrôl, hogy
sem (a) szabadság nélküli egzisztenciális biztonság államszocialista rendszere (b) sem
az egzisztenciális biztonság nélküli – formális és valós értékkel nem bíró – szabadságok
és lehetôségek neoliberális rendszere (c) sem a szabadság nélküli és egzisztenciális biztonság nélküli »szabad emberhez nem méltó« (azaz illiberális) rezsim (9.4.§) nem szolgálja a társadalomban élô emberek széles tömegeinek az érdekeit és nem is
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mûködôképes – esetleg, talán, lassan ideje lenne megpróbálkozni a »szabad emberhez
méltó demokrácia« szabadságot is és egzisztenciális biztonságot is együttesen biztosító
»igazságos, tehát tisztességes politikai koncepciójának« a mûködésbe való átültetésével,
és megvalósításával. Végül is, most, hogy ezek országok egyike-másika már minden
egyes mûködésképtelen, fenntarthatatlan, és társadalmilag kifejezetten káros, kártékony
és veszélyes, igazságtalan, tehát tisztességtelen rendszermodellt kipróbált esetleg, talán,
a sor legvégén lassan érdemes lenne megpróbálkozni azzal az utolsónak maradt modellel, amely például a skandináv országok tapasztalata alapján mûködôképesnek,
fenntarthatónak, virágzónak, fejlôdôképesnek, versenyképesnek és igazságosnak, tehát
tisztességesnek bizonyult. (LUNDBERG és mtsai, 2008; MARMOT, 2015.)
A »capability megközelítés« politikai szintû igazságossági koncepciójának (az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójához« hasonló és egybevágó módon)
az alapvetô tétele és követelménye, hogy
(a) minden ember egyformán fontos és értékes és minden ember méltóságát egyformán tiszteletben kell tartani;
(b) s ehhez az szükséges, hogy minden más szempontot megelôzôen maga a polgár
és jóléte, biztonsága és méltósága, mint olyan kell, hogy az elsôdleges szempontot
jelentse;
(c) amihez viszont az szükséges, hogy a társadalom egésze egy »tisztességesen elegendô
küszöbértéket meghaladó szinten« mind a »tíz központi jelentôségû capabilityt« biztosítsa a »társadalom minden egyes tagja számára«.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« ugyanezt az alapkövetelményt az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« nyelvén fogalmazza meg hasonló tartalommal. E javakat pedig, mint felhívtuk rá a figyelmet a »tíz központi jelentôségû capability« magában foglalja.

A

TISZTESSÉGESEN ELEGENDÔ KÜSZÖBÉRTÉK JELENTÔSÉGE. Az olyan esetekben, amikor a »tíz központi jelentôségû capability« egymással konfliktusba
kerül, vagy amikor szükségesnek látszik bizonyos belsô fontossági sorrend felállítása a
„klasszikus” költséghatékonysági, és hasonló elemzések (8.3.§; 20.§), valamint a közgazdaságtanból ismert »átváltási viszonyt« (»trade-off«) feltételezô gondolkodásmód
nem vezet megfelelô eredményre (9.6.§; 14.1.§; 14.8.§; 15.1.§; 16.5.§; 17.1.§;
17.4.§.; 18.1–18.3.§§; 18.9.§; 20.2.§). Ilyenkor egyrészt érdemes szem elôtt tartani
Rawls »igazságossági elvekre« vonatkozó »abszolút lexikális prioritási rendjét«: az elsô
az »alapvetô szabadságjogok abszolút lexikális prioritása« (14.3.§), majd a »tiszteségesen egyenlô esélyek és lehetôségek« (14.2.§), majd a még fennmaradt „reziduális”
»disztributív igazságossági« problémák (14.8.§; 18.§) kezelésére az »eltérési elv« (»difference principle«) (14.§; 18.§). Másrészt, azt kell végiggondolni, hogy tulajdonképpen
nem kell minden egyes személy »központi jelentôségû capabilityjeit« „milliméter pontossággal” egymáshoz méricskélni, viszonyítgatni és egymáshoz viszonyítva beállítani.
A »küszöbérték« koncepciója rendkívüli jelentôségû, mert számos másképp nehezen
feloldható és nehezen megoldható mérési és »allokációs-igazságossági« (16.1.§) típusú
elosztási problémától kímél meg minket, noha természetesen nem minden problémára
ez a megoldás.
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A tisztességesen elegendô mértékû »küszöbérték« mind a »tíz központi jelentôségû
capability« esetében megállapításra kerül. Ezek együttesen definiálnak egy tisztes és
tisztességes, az önbecsülés, a méltóság, a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeit
biztosító és a »teljes körû normál társadalmi funkcionálóképességhez« szükséges társadalmi minimumot. Megjegyzendô: itt nem csak társadalmi erôforrások allokálásáról
van szó. Például, elsôként is a tisztességes és értelmes munkáért fizetendô tisztességes
bér, s az azonos munkáért járó azonos bér megfizetésének a kötelezettsége meglepôen
sokat képes segíteni bizonyos problémákon. Ez nem ronthatja alapvetôen a vállalatok
versenyképességét, mert nagy kérdés az, hogy van-e egyáltalán létjogosultsága olyan
vállalat mûködésének, amely csak úgy képes talpon maradni, ha még a létezéshez sem
elegendô, éhenhalási bért fizet a dolgozóinak. Az sem helyes, ha fôállású munkavégzés
melletti szegénység okán a társadalom társadalmi erôforrásokat kell áldozzon az ilyen
dolgozók bérének, jövedelmének a pótlására. Ilyenkor valójában az adófizetôk a tisztességes bért fizetni képtelen (vagy nem hajlandó) vállalatot és annak tisztességtelen
profitját finanszírozzák közvetett módon.
A »tisztességesen elegendô küszöbérték«, mint olyan, azért old meg számos társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi problémát, mert a társadalmi igazságosság
mint tisztességesség elsôdleges fókusza az kell legyen, hogy (a) maguk a küszöbértékek
»tisztességesen elegendô mértékûek« legyenek mind a »tíz központi jelentôségû capability« (illetve az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«) esetén (b) s hogy »minden
egyes polgár« e tisztességesen elegendô »küszöbértékek« fölé kerüljön.
Ehhez képest az már másodlagos probléma, hogy a küszöbértékek felett lévô tisztes
körülmények között élôk, a tehetôsebbek, a gazdagok, a még gazdagabbak és a még
annál is gazdagabbak között milyen különbségek vannak. Mindaddig, amíg mindenki
a »tisztességesen elegendô küszöbérték« felett van és mûködik az »eltérési elv« (azaz
mindig a legrosszabb helyzetûek helyzetén javítunk a legnagyobb mértékben az egyenlôtlenségek révén keletkezô többlet társadalmi hasznokból) (18.§ – 1. sz. ábra) addig
alapvetôen megoldható a társadalmi igazságosság, tehát tisztességesség érvényesítése.
Például, egy bizonyos minimális standardnak megfelelô tisztes és egészséges életkörülményeket biztosító lakhatás megoldása társadalmi igazságossági probléma. Az
azonban, hogy mindenkinek feltétlenül saját kertes háza legyen, vagy mindenkinek
egyforma lakása, vagy háza legyen, vagy hogy a kevésbé tehetôseknek olyan nagy háza
legyen, mint a gazdagoknak az már nem társadalmi igazságossági kérdés.
Ezzel szemben például az »alapvetô politikai szabadságjogok és jogok«, fôként azok
»tisztességesen egyenlô valós értéke« (15.1.§), vagy a »tisztességesen egyenlô esélyek és
lehetôségek« (14.2.§) esetében teljesen más a helyzet. Itt messze nem elegendô, hogy
mindenki egy adott küszöbérték felett legyen, és igencsak számít, hogy a küszöbérték
felett lévô polgárok között léteznek-e egyenlôtlenségek, és milyen mértékûek és
természetûek ezek az egyenlôtlenségek, akár az »alapvetô szabadságjogok, jogok«, és
a »társadalmi esélyek és lehetôségek«, akár ezek »tisztességes egyenlôsége« és »valós értéke« tekintetében (14–15.§§).
E »capabilityk«, azaz az »alapvetô szabadságjogok, jogok«, és a »társadalmi esélyek
és lehetôségek« esetében egyedül a tényleges egyenlôség biztosítása jelenti az igazságos,
tehát tisztességes megoldást.
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I

Minden olyan egyenlôtlenség, amely a politikai jogosultságokat érinti valójában az egyenlôtlenebbek méltóságát érô súlyos sérelem.29
Martha C. Nussbaum: Creating Capabilities: The Human Development Approach
(2011)
I

C

APABILITY SECURITY. A »capabilityk« küszöbértékéhez kapcsolódóan még egy
fontos fogalomról kell megemlékezzünk, amelyet Jonathan Wolff és Anvar DeShalit vezettek be Disadvantage (2007) címû könyvükben. Ez a »capability security«
fogalma, azaz a »capabilityk kiszámíthatóságának és biztonságának« a koncepciója. Ez
alatt azt kell érteni, hogy az nem elég, ha idôrôl idôre a társadalom biztosítja tagjai számára a »tíz központi jelentôségû capability« megfelelô küszöbérték feletti szintjét. Rendkívül fontos, hogy ezt olyan módon tegye, hogy minden egyes érintett számára kiszámíthatóan stabil legyen e »capabilityk« biztosításának a ténye és minden egyes érintett
biztosan tudhassa, hogy ezekre a »capabilitykre« stabilan, biztonságosan és kiszámítható
módon számíthat a jövôben is. Ez két fontos dolgot biztosít, amelyek egyébként önmagukban is fontos »capabilitynek« számítanak az érzelmi és mentális egészség »capabilityjei« között: (a) biztonságérzet és kiszámíthatóság a jelenben (b) biztonságérzet, kiszámíthatóság és tervezhetôség a jövôre vonatkozóan. (WOLFF és mtsai, 2007.)
A »capability security« nem csak a jelenre és a jövôre vonatkozó biztonságérzet, és
így az »érzelmi egészséggel összefüggô capabilityk« miatt fontos. Az a kiszámíthatóság és
biztonságérzet, aminek a kulcsa a »capability security« több más mellett az egyes polgárok
reális elvárásai, »megszolgált jogosultságai« (»earned entitlements«), »jogos várakozásai,
várományai és követelései« (»legitimate expectations & legitimate claims«) (18.6.§), illetôleg az ezeken alapuló, ezeket is figyelembe vevô jövôre vonatkozó rövid, közép és hosszú
távú tervei, és reális élettervei szempontjából is alapvetô fontosságú. Minden ember s
minden család – a rövid, közép és hosszú távú tervei kialakításakor – számít azokra a
»megszolgált jogosultságok« alapján »jogos várományokra«, amelyet a »capabilityk«, illetôleg az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« jelentenek. Például egy pályaválasztási,
továbbtanulási döntésnél nem mindegy, hogy van tandíj, vagy nincs tandíj, vagy hogy
lesz e olyan képzésen férôhely, ahol eddig még volt; egy komolyabb választott, elôre tervezett mûtét esetén nem mindegy, hogy kell-e fizetni azért, amiért korábban még nem
kellett; egy autó vásárlási döntésnél nem mindegy, hogy van-e, lesz-e a jövôben is biztonságos, alkalmas és megfizethetô árú tömegközlekedés, vagy nem lesz. Számos hasonló
példát lehetne sorolni még arra, hogy miért nem mindegy a »capability security« kérdése,
azaz kiszámíthatósága, tervezhetôsége és az ezzel kapcsolatos jogbiztonság.

29

Az eredeti kifejezés: »all the political entitlements«. A kifejezés más, de még mindig az »alapvetô
szabadságjogok tisztességes értékének az egyenlôségérôl«, és a »tisztességesen egyenlô lehetôségekrôl«
van szó.
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Ha az adott kormány folyamatosan változtatgatja a »központi jelentôségû capabilityk« biztosítása szempontjából alapvetô fontosságú »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeket« (9.§; 16.§), az ezek mûködését érintô jogszabályokat, vagy folyamatos „átszervezésekkel” destabilizálja ezek mûködését, vagy masszív
forráskivonásokkal alkalmatlanul alacsony szintre csökkenti a mûködés finanszírozását
akkor elôfordulhat, hogy a polgárok azt hiszik, hogy a »capabilityk« szempontjából
biztonságban vannak, miközben már régen nincsenek biztonságban. (NUSSBAUM,
2011.) Például, mindazok számára, akik egy egész életen át fizették a nyugdíj és az
egészségügyi járulékot, igencsak kezelhetetlen helyzetet eredményez az, amikor öregkorukra kiderül, hogy a kormány nem hajlandó megfelelô nyugdíjat biztosítani, az
egészségügyi ellátórendszer mûködését pedig nem hajlandó a kor színvonalának megfelelô és elvárható minôségû ellátás nyújtásához alkalmas szinten finanszírozni.
Az is elôfordul, hogy a polgárok eddig reálisnak tartott élettervei, életcéljai, amelyek
megvalósításán esetleg már évek óta dolgoznak egy hirtelen kormányzati döntés, vagy
egy-egy úgynevezett reform hatására az érintett polgár által elôre nem látható, és nem
befolyásolható, sôt nem is egyszerûen korrigálható módon felborulnak. Ha például,
az adott egyetem képzésére jelentkezô gimnazista diák, a szabályoknak megfelelôen
már 2-3 éve tudatosan és elôrelátóan készül a felvételijére, akkor már a fakultációs tárgyait is ennek megfelelôen választja ki 15-16 évesen. Ha azonban például, az adott
kormány a felvételi évében, a jelentkezési lapok beadási határidejét megelôzôen nem
sokkal közli, hogy azokon a képzéseken, amelyre az illetô már legalább 2-3 éve készült
a tandíjmentességet feltételezve, mégsem lesz államilag finanszírozott hely, akkor ebben
a helyzetben megengedhetetlen módon omlik össze a »capability security« az adott
diák és családja számára. Egy ilyen helyzetre nem lehetett felkészülni és ezt a helyzetet
ebben a fázisban már nem lehet kezelni.
Ha egy adott kormány folyamatosan „reformokat”, „átszervezéseket” hajt végre az
összes, a »capabilityk«, illetôleg az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« biztosítása
szempontjából »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményben«,
akkor valójában az történik, hogy ezen háttérintézmények destabilizálódnak, mûködés
biztonságuk és mûködôképességük megrendül, vagy megszûnik. E háttérintézmények
permanens átszervezése és mûködési forrásainak kivonása miatti destabilizációja és
mûködôképességének, mûködésbiztonságának a megrendülése a társadalom szinte
minden tagjának az alapvetô »capability securityjét« aláássa és megszünteti, ezzel súlyosan romlik az emberek jelenbeli és jövôre vonatkozó biztonságérzete, továbbá a
rendszer kiszámíthatósága és ezen keresztül az emberek képessége, lehetôsége arra vonatkozóan hogy a jövôjükre vonatkozó életterveiket – a »capability securityt« éppen
romba döntô és felszámoló kormány által biztosítandó »capabilityket« is figyelembe
véve – reálisan tervezzék. Ezzel viszont tényleges életterveiket rendkívül nagymértékben
redukálniuk kell. Nem mindegy, hogy van-e tandíj vagy nincs, hogy fizetni kell-e a kórházi ellátásokért vagy sem, hogy lesz e elegendô számú férôhely a minôségi képzést
nyújtó középiskolákban,vagy külföldre kell menekíteni a gyermekeket azért, hogy az
illusztratív példánk szerinti kormány oktatási, úgynevezett „reformjai”, és úgynevezett
„átszervezései” ne tegyék egy életre tönkre ôket.
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ERTILE FUNCTIONINGS ÉS CORROSIVE DISADVANTAGE. Szintén Jonathan Wolff
és Anvar De-Shalit vezette be e két fontos, a »capability megközelítést« kiegészítô,
de az »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« is érvényes fogalmat, illetve koncepciót.
(WOLFF és mtsai, 2007.)
1.
A »FERTILE FUNCTIONING« talán »termékeny functioning«, vagy »termékeny funkció
(mûködés)« kifejezésekre fordítható le. Az egyszerûség kedvéért a »termékeny functioning« kifejezést fogjuk most használni. Itt arról van szó, hogy a különbözô »capabilityk« – azaz képességek, lehetôségek és szabadságok – révén megvalósítható funkciók,
mûködések (»functionings«), között egyáltalán nem mindegyik egyenértékû. Léteznek
ugyanis olyanok ezek között, amelyek nagymértékben maguk is hozzájárulnak más »capabilityk« – azaz képességek, lehetôségek és szabadságok – érvényesüléséhez, kiteljesedéséhez és pozitív hatásaihoz és így maguk is számos más »functioning« – „generálójává” válnak. Innen az elnevezés: ôk maguk termékenyek és más »capabilitykre« is
„megtermékenyítô hatással vannak”. Ennek az az alapvetô jelentôsége, hogy például
egy közpolitikai, vagy komplex szakpolitikai program tervezésekor alapvetô fontosságú,
hogy elsôként is gondoljunk erre a jelenségre, és eleve próbáljuk meg beazonosítani,
hogy melyek lehetnek a releváns »termékeny funkciók«. Célszerû, ha ezekre fókuszálunk
és ezeknek adunk prioritást, mert ezek, illetve az ezekhez szükséges »capabilityk« fejlesztésével »multiplikatív hatásokat« érhetünk el.
A »termékeny funkciók« adott társadalom adott konkrét problémájától függôen mások
és mások lehetnek. Az azonban biztos, hogy például az oktatás, a képzés, minden egyes
gyermek tehetséggondozása és az azon keresztül kibontakoztatott tehetségek és képességek,
a tudás és a készségek számos más »capabilityt« és »funkcionálóképességet« generálnak
és mozgatnak. Például minél magasabb valakinek a képzettsége, minél sokoldalúbb készségekkel és minél nagyobb tudással rendelkezik, annál jobbak a munkaerôpiaci pozíciói,
annál inkább kap jó, értelmes munkát adó, és biztos állást, annál kisebb a valószínûsége,
hogy munkanélküli lesz, annál magasabb lesz az életútra vetített jövedelme és annál jobb
lesz az életminôsége, továbbá annál hosszabb ideig él egészségben.
Miután sem súlyos betegen, sem tudatlanul nem tudunk élni a számunkra biztosított
alapvetô szabadságjogokkal, jogokkal, társadalmi esélyekkel és lehetôségekkel úgy hiszszük világos kell legyen mindenki számára, hogy az oktatás és a tudás, s az egészségügy
és az egészség alapvetô fontosságú »meta-capability«, illetve »termékeny funkció« (»fertile
functioning«). Ha ehhez hozzávesszük, hogy a stabil és értelmes munkát, tisztes megélhetést biztosító munkahely, a tisztes jövedelem, az egzisztenciális biztonság, a jó lakás
és életkörülmények és a hasonlók maguk is az »egészséget eleve meghatározó társadalmi
tényezôk« (»social determinants of health«) (1.3–1.6.§§; 10.2.§) az oktatás és a képzés
mellett, akkor azt is láthatjuk, hogy a megfelelô minôségi képzés, oktatás és az ehhez
való »tisztességesen egyenlô esélyû hozzáférés« rendkívüli mértékben mozgat, elômozdít
és generál számos más »capabilityt« is, és »funkciót és mûködést« is (»beings & doings«;
»functionings«). Ebben az értelemben bizonyos, hogy az oktatás számos más a »termékeny funkció« (»fertile functioning«) elôállítása szempontjából fontos »meta-capability«.
A másik ilyen alapvetô fontosságú »termékeny funkció« (»fertile functioning«) az
egészség. Az ezzel kapcsolatos érveket és szempontokat ezen a helyen nem ismételjük
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el részleteiben is. Mindössze utalunk mindarra, amit az egészség kapcsán mindeddig
elmondtunk, továbbá arra az intuitív gondolatra, hogy aki beteg vagy sérült, annak a
számára átmenetileg alapvetôen értelmezhetetlenné válik az összes egyéb »capability«,
és a minimális küszöbérték alatti szintre zuhan annak felhasználhatósága és valós értéke. Az egészség, mint funkció és állapot (»functioning«), és az ehhez szükséges rendszerek (több más mellett az egészségügy), mint »meta-capability« szintén a „megtermékenyítô” és „termékeny” funkciókhoz (»fertile functionings«) kapcsolódnak, nélkülük
ugyanis semmilyen más »capability« nem értelmezhetô, nem használható ki és ezért a
megbetegedések idején el is veszti valós értékét.
2.
A »CORROSIVE DISADVANTAGE« a »fertile functioning« ellentetje, az „érem másik oldala”. Ez azokra a »társadalmi hátrányokat« (»social disadvantage«) jelentô helyzetekre
vonatkozik, amelyik mintegy generálja maga körül a további hátrányokat. Nem egyszerûen
a „halmozottan hátrányos helyzetrôl” van szó, hanem tulajdonképpen arról a hátrányos
helyzetrôl, amely maga köré generál még számos további hátrányt és jelentôs szerepet
játszik a „halmozottan hátrányos helyzet” elôállásában. A »társadalmi hátrányok« halmozódást mutatnak, s egymással kölcsönhatásban egymás hatásait felerôsítik és súlyosbítják, továbbá ezen halmozódó, társadalmilag hátrányos helyzetek egyike-másika nem
egyszerûen csak egy a többi hátrányos helyzet között, mint egy szál virág egy virágcsokorban, hanem ô maga generálja a többi »társadalmi hátrányt«, hátrányos helyzetet. Gondoljunk például arra, hogy egy hajléktalan ember öltözéke, tisztálkodási lehetôségeinek a
korlátozottsága, önbecsülésének és önbizalmának, valamint emberi méltóságának a megrendülése és hasonló okok miatt eleve el sem tud menni például egy állásinterjúra, ezáltal
nem tud olyan értelmes munkalehetôséghez és – a saját munkájának az értékével, értékességével összefüggô – jövedelemhez jutni, amely mind önbecsülését és önbizalmát viszszaerôsítené, mind lehetôvé tenné a számára hogy saját helyzetén javítson. Számos ilyen
és hasonló példát lehetne sorolni, ebbe irányba azonban itt, most, nem kanyarodunk el.
A »corrosive disadvantage« hasonló stratégiai jelentôséggel bír az egyes szakpolitikák kialakítása, megtervezése szempontjából, mint a »fertile functioning«. Ezek beazonosításával és fókuszba állításával célszerû megtervezni a különbözô »társadalmi
hátrányok« felszámolására irányuló programokat és szakpolitikákat, mert ahogyan egyegy ilyen »corrosive disadvantage« generálja maga körül a többi hátrányos helyzetet,
úgy felszámolásával nemcsak maga az adott »corrosive disadvantage«, de az általa generált többi »társadalmi hátrány«, és az ebbôl eredô hátrányos helyzetek halmaza is
sikeresen felszámolható, de legalábbis a káros hatásuk jelentôsen csökkenthetô.
Másfelôl nézve: ha a »társadalmi hátrányok« egy-egy jellegzetes halmozódása esetén
csak izoláltan egy-egy »társadalmi hátrányra« fókuszál egy-egy adott szakpolitikai vagy
egyéb intézkedés, de nem foglalkozik a többi, egyidejûleg fennálló »társadalmi hátránnyal«, ezek kölcsönhatásaival és összefüggéseivel; s legfôképp nem foglalkozik a
»hátrányos helyzetek halmozódását«, és egymást felerôsítô hatását okozó, és a háttérbôl
fenntartó »corrosive disadvantage« megoldásával, akkor az érintettek halmozottan hátrányos helyzete nem fog megoldódni, legfeljebb ezekbôl egy-egy probléma lesz átmenetileg elviselhetôbb. Például, bizonyosan fontos és a helyzet súlyosságát némiképp
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enyhítheti az, ha ételt vagy ruhát oszt valaki a hajléktalanoknak, de látni kell, hogy
például az ô helyzetüket az ilyen akciókkal nem megoldani, hanem csak átmenetileg
enyhíteni lehet.
Orvosi hasonlattal élve: ha mondjuk például egy sebben lévô idegentest (szálka, szög,
lövedék stb.) fenntart egy folyamatos sebgennyedést, egy egyre jobban kiterjedô gyulladásos
folyamatot, a sebgyógyulás elhúzódik, további másodlagos fertôzések lépnek fel és hasonló
rossz dolgok miatt halmozódnak a beteg sebgyógyulását akadályozó „hátrányos körülmények”, akkor hiába „varrjuk be” a sebet, hiába adunk antibiotikumot, hiába kenegetjük,
mosogatjuk a seb környékét, hiába teszünk rá „szép” és szakszerû kötést – a probléma
addig nem fog megoldódni – sôt súlyosbodni fog bármit is csinálunk ellene –, amíg az
idegentestet el nem távolítjuk a sebbôl. E példában a sebben lévô idegentest az a »corrosive
disadvantage«, amely nem egyszerûen egy az összes többi – elsôre egyébként akár sokkal
riasztóbb látványt is nyújtó probléma – közül, hanem ô maga az a probléma, amely az
összes többit „generálja”, s amelynek a megoldásáig a többi probléma nem fog elmúlni, s
amelynek a megoldásával az összes többi probléma részben magától is elkezd megoldódni,
részben pedig egyáltalán kezelhetôvé, megoldhatóvá válik.

17.4.§ Az aspiráló társadalom és politikai értékei,
valamint a politikai és morális jelentôségû érzelmek

M

C. NUSSBAUM »ASPIRÁLÓ TÁRSADALOM« ELNEVEZÉSSEL ÍRJA
azt az igazságosságra törekvô, és egy igazságos és tisztességes társadalmi
mûködést az éppen aktuális állapotából kiindulva megvalósítani szándékozó társadalmat, amely folyamatosan igyekszik egyre jobbá, tisztességesebbé és igazságosabbá tenni
a mûködését és e mûködésén keresztül biztosítani minden egyes polgára számára a
»tíz központi jelentôségû capabilityt« az alkalmasan elegendô küszöbszintet meghaladó
mértékben. A társadalmi igazságosságra, tehát tisztességességre törekvô »aspiráló társadalom« (»aspiring society«) messze van attól a „tökéletes” »realisztikusan utópisztikus« – azaz realisztikus és megalapozott remények alapján elvben elérhetô (3.4.§;
23.§) mûködéstôl, amelyet Rawls »jól elrendezett társadalma« (»well-ordered society«)
(7.§) mint eszmény, s mint »idealizált társadalmi jövôkép« jelentene (7.§; 23.§).
Ugyanakkor, mint korábban is mondtuk a társadalmi mûködések jelenlegi igazságossága, tehát tisztességessége, és a »jól elrendezett táradalom« eszménye közötti úton,
szinte minden egyes pont, illetôleg szakasz olyan, amely ugyan messze van a »jól elrendezett társadalom« eszményétôl, mint idealizált társadalmi jövôképtôl, ámde a jelenleg létezônél lényegesen jobb, igazságosabb, tehát tisztességesebb mûködést jelent, és
amelynek egy konzekvens elôre haladó »társadalmi fejlôdési folyamat« során a mindig
éppen soron következô pontja, vagy fejlôdési szakasza az elôzôhöz képest mindig jobb
és mindig megvalósítható. Az »aspiráló társadalom«, mint alapgondolat és mint egy –
folyamatosan és konzekvensen az igazságosság mint tisztességesség felé haladó társadalom fejlôdési folyamatát feltételezô – koncepció tulajdonképpen azt a szakadékot és
jelentôs távolságot hidalja át, ami az ismert és létezô igazságtalan, tehát tisztességtelen
társadalmi mûködések és a »jól elrendezett társadalom« mint »eszményi társadalmi jövôARTHA
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kép« között létezik. Ez egyben realisztikusabbá is teszi az igazságos, tehát tisztességes
társadalom megvalósításáról, megvalósíthatóságáról való gondolkodásunkat is, mert
nem egyszerre kellene egyetlen, szinte elképzelhetetlenül nagyot ugrani, hanem egy
konzekvensen elôre haladó, progresszív »társadalmi fejlôdési folyamatban« kell sok-sok
olyan vállalható és megtehetô lépést tenni egymás után, amelyekre mindig érvényes
az, hogy az éppen soron következô lépés elôrehaladást jelent és megvalósítható.
Ha végignézünk a fejlett, és a közepesen fejlett országok között, akkor azt láthatjuk,
hogy a legigazságosabb és legtisztességesebb társadalmi mûködést megvalósító – azaz a
»jól elrendezett társadalom« ideájához legközelebb lévô (de még így is távol lévô) – skandináv országok, és a talán legigazságtalanabb és legtisztességtelenebb társadalmi mûködésû, és az igazságtalan mûködés legsúlyosabb végkövetkezményeivel küzdô országok
(amelyek elsô közelítésben talán a volt szocialista országok, és a volt szovjet tagköztársaságok) között ég és föld a különbség – az igazságosság, tehát tisztességesség állapotát és
végkövetkezményeit jelzô egészségi állapotmutatók és a jelentôs társadalmi problémák tekintetében (1.§; 1.3–1.6.§; 10.2.§). E két szélsôség között helyezkedik el a többi közepesen fejlett és fejlett ország a társadalmi igazságosság mint tisztességesség állapotát tekintve. E különbözô pozíciók tulajdonképpen felrajzolják azt a pályát, amelyen a „nagyon
igazságtalan és tisztességtelen« mûködés felôl a „lényegesen igazságosabb, tehát tisztességesebb« mûködés felé lehetne haladni; s empirikusan is bemutatják, hogy attól, hogy egyegy társadalom messze van a »jól elrendezett társadalom« (»well-ordered society«) ideájától
és eszményétôl, egyáltalán nem mindegy a benne élô emberek – egész élete, életminôsége,
egészsége, idô elôtti halála, elkerülhetô betegségei, és általános jóléte – szempontjából,
hogy mégis mennyire van messze ettôl az idealizált jövôképtôl, illetve mégis mennyivel
igazságosabb, tisztességesebb a mûködése, mint a legigazságtalanabb és legtiszteségtelenebb
társadalmaké; vagy fordítva, mennyivel igazságtalanabb és tisztességtelenebb a mûködése
ahhoz képest, mint amilyen a nála sokkal igazságosabb mûködésû társadalmak – egészen
konkrétan a skandináv országok – példája alapján lehetne.
Mielôtt bárkiben „felcsendülnének” a skandináv országok példájának felemlegetése
kapcsán a szokásos standard sztereotip elhárító mondások gyorsan megismételjük itt
is azt, hogy a skandináv országok neves tudósai a WHO Social Determinants of Health
Munkacsoport munkája keretében, a skandináv országok kormányainak a külön finanszírozásával készítették el azt a tanulmányt – a szokásos hárító jellegû standard sztereotípiák megingatása érdekében – (NEWS: The Nordic Experience Welfare States
and Public Health; 2008), amelynek célja annak a tudományos igényû igazolása volt,
hogy (i) a skandináv országok »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményei« által megvalósított társadalmi igazságosság és a skandináv jóléti rendszer
igenis példa lehet más, hozzájuk képest kevésbé fejlett országok számára (ii) s a társadalmi igazságosság egyáltalán nem a gazdag országok luxusa (iii) valamint a skandináv
országok igazságos, hatékony és versenyképes mûködése kifejezetten a társadalom igazságos, tehát tisztességes mûködésére és a fejlett jóléti rendszereinek a mûködésére vezethetô vissza (iv) azaz egyáltalán nem azért vannak jól mûködô társadalmi igazságossági intézményeik, mert gazdagok és megengedhetik maguknak, hanem azért tûnnek
mások számára gazdagnak, mert jól fejlett társadalmi igazságossági rendszereket
mûködtetnek. (LUNDBERG és mtsai, 2008; MARMOT, 2015.)
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A »jól elrendezett társadalom« (»well-ordered society«), mint eszményi társadalmi
jövôkép irányába haladó, társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalmak«
(»aspiring societies«) koncepciója kapcsán emlékeztetôül fel kell idézzük, hogy Rawls
alapvetôen annak a kidolgozására és megfogalmazására törekedett, hogy a demokratikus kultúrában jelenlévô, és nagyjából mindenki által ismert, és nagyjából mindenki
által elfogadott néhány alapvetô eszmére, mint közös kiindulópontra építve, mégis hogyan lehet megalkotni egy olyan »politikai szintû igazságossági koncepciót« (azaz az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját«), amellyel kapcsolatosan (a)
egyrészt reálisan elvárható, hogy a legkülönbözôbb »mérsékelt átfogó filozófiai, erkölcsi,
vallási doktrínákat és nézeteket« valló polgárok a saját »átfogó nézeteik« alapján el tudják fogadni a »politikai szintû« »igazságosság alapelveit«, és ennek következményeit, s
így kialakítható legyen a »politikai szintû igazságossági koncepcióról« az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« (b) másrészt ez a »politikai szintû igazságossági koncepció«,
tényleges megvalósulása esetén egy nagyjából „tökéletesnek” tartható igazságos társadalmi mûködést valósítson meg, amely nem más lenne, mint az »igazságosság mint
tisztességesség koncepciója alapján jól elrendezett társadalom« (»well-ordered society«),
mint »realisztikus utópia«, eszmény és társadalmi jövôkép (7.§; 23.§).
Ennek fényében tudjuk jól megvilágítani az igazságos, tehát tisztességes mûködésre
törekvô »aspiráló társadalom« koncepcióját. Az »aspiráló társadalom«, avagy a társadalom tisztességes és igazságos mûködésének megvalósítására »törekvô társadalom«
nem e „tökéletes állapotban” »realisztikus utópiaként« mûködô társadalom, hanem egy
olyan „egységsugarú” valódi társadalom, amelynek mûködése, messze nem nevezhetô
sem tisztességesnek, sem igazságosnak, sem ilyen értelemben tökéletesnek; de – szemben például a »szabad emberhez nem méltó« és eleve megátalkodottan tisztességtelen
rezsimekkel, illetôleg a »lator államokkal« – elszántan törekszik, azaz aspirál arra, hogy
az éppen aktuális állapotának a folyamatos fejlesztésével, a létezô társadalmi igazságtalanságok azonosításával, és minél alkalmasabb korrekciójával – egy konzekvensen a
társadalmi igazságosság mint tisztességesség felé haladó »társadalmi fejlôdési folyamatban« – egyre inkább közelítse a »jól elrendezett társadalom« igazságos, tehát tisztességes társadalmi mûködését – mint eszményt és idealizált társadalmi jövôképet.
Martha C. Nussbaum a »capability megközelítés« részeként, a »tíz központi
jelentôségû capability« gyakorlati mûködésbe való átültetése kapcsán írta le az »aspiráló
társadalom« jellemzôit, amely az aktuális – igazságosnak és tisztességesnek nem nevezhetô – mûködési állapotából, folyamatos menedzselt társadalmi, politikai fejlôdési
folyamat, s tudatos törekvések révén igyekszik minél jobban megközelíteni egy tökéletesnek nevezhetô állapotot, mint eszményt és »realisztikus utópiát«. Miután ebben az
értelemben az »aspiráló társadalom« egy folyamatos úton lévô állapotban van, nemcsak
mûködési jellemzôi, hanem alapvetô politikai értékei, a társadalom tagjainak attitûdjei,
és domináns politikai és morális jelentôségû érzelmei felôl írja le Nussbaum az igazságos
és tisztességes mûködés megvalósítására törekvô »aspiráló társadalmat«, és annak központi jelentôségû értékeit. (NUSSBAUM, 2013.)
Ez a megközelítés rendkívül praktikus, mert rámutat arra, hogy bármelyik létezô társadalom, hogyan, milyen irányban tudja fejleszteni saját mûködését az igazságos, tehát
tisztességes társadalmi mûködés irányába. Egy-egy aktuálisan igazságtalanul, tehát tisz-
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tességtelenül mûködô társadalom és mondjuk az igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója által »jól elrendezett társadalom« közti távolság reménytelenül nagy lehet. Az
»aspiráló társadalom« koncepciója azt az üzenetet is hordozza, hogy még akkor is folyamatosan sok fontos lépést tehetünk az igazságos, mint tisztességes társadalmi mûködés
irányába, ha nem tudunk a társadalom jelenlegi, aktuális igazságtalan mûködésébôl egyetlen nagy ugrással, egyik-napról a másikra átugrani a »realisztikusan utópisztikus« tökéletes
és eszményi állapotba. Ebben az értelemben az »aspiráló társadalom« koncepciója reményt
ad és realisztikus cselekvési és fejlesztési irányokat jelöl ki mindenki számára, aki fontosnak
érzi, hogy egy adott társadalom éppen aktuális mûködési állapotából folyamatosan egyre
igazságosabb és tisztességesebb mûködési állapotokon keresztül haladjunk egy az igazságosság elvei által »jól elrendezett társadalom« eszménye felé, egy haladó »társadalmi fejlôdési
folyamat« során. Emellett, az »aspiráló társadalom« nézôpontjából mélyebb benyomásunk
lehet arról is, hogy hogyan is néz ki a »tíz központi jelentôségû capability« társadalmi fejlôdési és mûködési folyamatokon keresztül történô biztosítása a gyakorlati megvalósulás
szempontjából. Ez segíthet abban is, hogy jobban el tudjuk képzelni a »tíz központi
jelentôségû capability« gyakorlati jelentôségét és gyakorlatban történô biztosítását.

E

LSÔRE MEGLEPÔ LEHET majd az, hogy az »aspiráló társadalom« jellemzôinek
a leírásában a központi jelentôségû »politikai értékek« és a »politikai és morális
jelentôségû érzelmek« milyen fontos szerephez jutnak. Ez azért van így, mert az ilyen
értékeknek és a »politikai és morális jelentôségû érzelmeknek« a társadalmak mindennapi
mûködésében, azaz a valóságban is nagy szerep jut, még akkor is, ha ez nem mindig
tudatosul, vagy nem mindig nyilvánvaló.
Nemcsak az igazságosságra törekvô »aspiráló társadalomban« (»aspiring society«),
hanem bármely társadalmi mûködésben megnyilvánulnak valamilyen politikai értékek,
amelyekhez ezeket erôsítô »politikai és morális jelentôségû érzelmek« társulnak. Sôt a
»politikai értékek«, és az ôket erôsítô »politikai és morális jelentôségû érzelmek« nem
össze-vissza, random módon társulnak, hanem jellegzetes mintázatokat és társulásokat
mutatnak. Bizonyos »politikai értékekhez« tipikusan bizonyos, ezeket erôsítô »politika
és morális jelentôségû érzelmek« társulnak. Amikor »politikai értékekrôl«, és ezeket erôsítô, »politikai és morális jelentôségû érzelmekrôl« beszélünk, akkor ezt általános megfogalmazásban tesszük. Azaz nem csak pozitív értékekre és érzelmekre kell gondoljunk.
A legsötétebb diktatúrák, vagy »szabad emberhez nem méltó« korlátolt, kicsinyes,
szûklátókörû, és szervilizmusra és – a hatalmi pozíciónak szóló – tekintélytiszteletre
épülô rezsimek is bizonyos »politikai értékeket« (vagy ha úgy tetszik „antiértékeket”) fejeznek ki és juttatnak érvényre mûködésük szinte minden elemében, amelyekhez tipikusan ezeket erôsítô „negatív érzelmek” társulnak. Nem véletlen, hogy általában nem a
»szabad emberhez méltó demokráciákban« fektetnek rendkívüli hangsúlyt a politikai propagandára, és tipikusan nem a »szabad emberhez méltó demokráciákban« hoznak létre
propaganda minisztériumokat, élükön nagy befolyású propaganda miniszterekkel. Míg
a »szabad emberhez méltó demokráciák« a polgárok és a társadalom valós problémáinak
az ember és polgárközpontú megoldásain, és a valós eredményeiken keresztül kommunikálnak; addig a »szabad emberhez nem méltó« tisztességtelenül mûködô rezsimek valódi,
önmagukért beszélô eredmények hiányában a propagandaminiszter vezényletével vég-
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rehajtott propagandán keresztül, próbálják üres propagandával pótolni az emberek sorsán, életkörülményein érdemben javító, önmagukért beszélô eredményeket.
Ebben az általános és mind negatív, mind pozitív irányokat is magában foglaló értelemben beszélünk »politikai értékekrôl« és ezeket erôsítô »politikai és morális
jelentôségû érzelmekrôl«. Mielôtt rátérünk az igazságosságra törekvô, »aspiráló társadalmakra«, röviden sorra veszünk néhány társadalmi, politikai és hatalmi rendszert az
adott rezsimre jellemzô »politikai értékek« és a »politikai-morális jelentôségû érzelmek«
szempontjából. Azért is, mert azzal a ténnyel is fontos szembesülni, hogy minden társadalmi-politikai mûködés kifejez valamilyen politikai értékrendet és ezek érvényesüléséhez politikai és morális jelentôségû érzelmek speciális és jellegzetes csoportjaira
van szükség. Nehogy azt higgyük, hogy az igazságos és tisztességes társadalom vagy
az »aspiráló társadalom« érzelgôs, míg a többi racionális. Politikai értékek és azokhoz
tartozó jellegzetes érzések minden rendszerben vannak, csak ezek mások és mások, és
esetenként kifejezetten nem kívánatosak és károsak. A más társadalmi, politikai rendszerek néhány típusának a rövid és illusztratív célú átfutását követôen térünk rá az »aspiráló társadalom« jellegzetes politikai értékeire és ehhez tartozó politika és morális
jelentôségû érzéseire.
1.
AZ ABSZOLÚT MONARCHIÁKBAN például a királytól, mint afféle kvázi istentôl való némileg gyermekes függôséget és az ezt erôsítô érzéseket kultiválták. Egy modernkori, »szabad emberhez nem méltó rezsimben« is ilyesmi – a vezér személyével, a »kedves vezetôvel«
vagy „Kádár apánkkal”, és a hasonlókkal – próbálkoznak. Az autoriter nemzetvezetô
vagy népvezér személyétôl való függôségérzés erôsítésén keresztül (is) próbálkoznak a fennálló hatalmi rend erôsítésével, illetôleg az ilyen érzelmek is hozzájárulnak nagymértékben
a fennálló, általában tisztességtelen és »szabad emberhez nem méltó rezsim« stabilizálásához. A Kádár-rendszer utolsó szakaszában például az „addig jó míg a Kádár (apánk)
él”, vagy a „…jó, [hogy jogos a vele szembeni kritikád], de mondd meg ki lenne jobb, ki
jöjjön helyette” volt a sokak által sokszor és sokféle kontextusban hangoztatott sóhajjellegû
szlogen, ami lényegében a »félelem politikájának« a »nincs más alternatíva« (2.4.§) típusú
korabeli 1.0-ás verziója volt (amit nem véletlen terjedt el széles körben, hanem azért, mert
központilag terjesztették megfelelô suttogó propagandával a nép körében).
2.
A NÁCI NÉMETORSZÁG, VAGY EGYES KVÁZI FASISZTA,30 ILLETÔLEG »SZABAD
EMBERHEZ NEM MÉLTÓ REZSIM« jellegzetes „antiértékei” és ezt erôsítô jellegzetes
negatív érzelmei
(a) a vezérkultusz, és a szolidarisztikus, nemzeti felsôbbrendûség és nemzeti exceptionalizmuson (nemzeti kivételesség, különlegesség tudaton) alapuló büszkeség, kiválasztottság érzés és küldetéstudat, a (nemlétezô) szimbolikus nemzeti egység érzete
(igen súlyos de facto létezô társadalmi megosztottság, társadalmi igazságtalanságok,
mint tisztességtelenségek, és extrém társadalmi egyenlôtlenségek mellett),
30
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(b) a „kivételes”, „kiválasztott”, és „küldetést megvalósító” nemzetet veszélyeztetô és fenyegetô külsô és belsô erôk és az azok elleni hôsies küzdelem – a nemzeti egységet
személyében is megtestesítô „vezér”, mint „a két lábon járó: mi a nemzet” vezényletével;
(c) a belsô ellenségtôl és a magányos vagy kisebbséget jelentô – és „bizonyára” a nemzet ellen áskálódó külsô erôk által felbujtott, irányított pénzelt – másképp gondolkodóktól, és a hivatalos kánontól eltérô véleményektôl, nézetektôl, gondolatoktól
való félelem, és az ezekkel szembeni gyûlölet;
(d) a félelem, undor, közöny, együttérzés hiány és a gyûlölet általában;
(e) bizonyos, a hatalom által a félelem és gyûlölet tárgyának kiválasztott és kipécézett kisebbségi csoportok – mint minden probléma okozóinak – a gyûlölete, dehumanizálása;
(f) a kipécézett kisebbségi csoportok tagjaival, és általában a segítségre szorulókkal
(mélyszegénységben élôk, nyomorgók, hajléktalanok, éhezôk, tartós munkanélküliek stb.) szemben negatív dehumanizáló érzelmek, mint például: undor, fertôzéstôl-, bekoszolódástól való félelem, s az embertársaknak járó együttérzés, empátia,
részvét, szánalom, könyörület megszûnése.
Az ilyen és a hasonló érzelmek azok, amelyek a »szabad emberhez nem méltó« és vezérkultuszra épülô rezsim stabilizálásának jellegzetes és általában a hatalmi propaganda által
generált »politikai és morális érzelmei«. Ezeket az érzelmeket a tisztességtelen hatalom
gerjeszti, és pontosan ez az, amivel megrontja, megfertôzi, megmérgezi a társadalmat és
a benne élô embereket és mérhetetlen kárt és pusztítást visz végbe a lelkekben, az erkölcsökben és a közerkölcsökben, saját tisztességtelen hatalmának a stabilizálása érdekében.
Megjegyzendô, hogy az önmagunk esendôsége és sebezhetôsége miatti »primitív szégyenre« és az elfojtott kisebbrendûségi érzés másokra való kivetítésére visszavezethetô
undor érzése fontos mediátor számos kirekesztésre, gyûlöletre, felsôbbrendûség és kiválasztottság érzetre és egyes csoportok (például hajléktalanok) dehumanizálására építô
hatalmi manipuláció szempontjából. (NUSSBAUM, 2004.) Az ilyen gyûlöletpolitika
hatása alá került személyek szerint a gyûlölet céltáblájául kiválasztott csoport tagjai nem
egyszerûen csak alsóbbrendûek, hanem undort keltôk is, „sôt még az is lehet hogy fertôznek”; vagy „eleve rosszat akarnak tenni nekünk”, vagy „valamilyen bajt hoznak ránk”
(azaz a kivételes, kiválasztott, küldetéses, felsôbbrendû, erôs és büszke többségre). Ezért
aztán nem csoda ha nemcsak félnek tôlük, nemcsak jogosnak és kiérdemeltnek érzik
azt, ha gyûlöletet éreznek irányukban, de valójában még dehumanizálják is ôket, ami
számos egyébként erkölcsileg súlyosan elítélhetô cselekedet (vagy nem cselekedet) alól
felmentést is ad (hisz a „jó polgárok” a „jogos” és „megalapozott” félelmükben, nem is
a velük azonos értékû és méltóságú embertársaikkal szemben követik el amit elkövetnek,
hanem valamiféle dehumanizált alsóbbrendû lények rontásától óvják magukat.)
Ilyen és ehhez hasonló jelenségek egyébként megfigyelhetôk az indiai kasztrendszerben is, a különbözô felsôbbrendû és alsóbbrendû kasztok tagjainak egymáshoz való
viszonyaiban.
3.
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ IDÔSZAKÁBAN A FASISZTÁNAK, NÁCINAK EGYÁLTALÁN NEM MONDHATÓ SZÖVETSÉGES HATALMAK politikai elitje is felismerte a
nemzeti egység és a kapcsolódó szolidarisztikus érzelmek jelentôségét, például a háborús
erôfeszítések, illetve az ellenség elleni sikeres küzdelem sikere szempontjából. Például
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Roosevelt elnök a Four Freedoms beszédében (1941), majd a Second Bill of Rights
beszédében (1944) (és számos más beszédében) (14.7.§) eleve azzal érvelt, bizonyos
belsô társadalmi igazságossági problémák felszámolása, és bizonyos a szociális és gazdasági igazságosságot erôsítô intézkedések bevezetése kapcsán, hogy ha a gazdagok
azt akarják, hogy a szegények is részt vegyenek a külsô ellenség elleni harcban, az ország (és az érdekeltségeik) megvédésében, és a külsô ellenségtôl való félelmeik okainak
elhárításában, akkor meg kell értsék a szegények egzisztenciális biztonságának a hiányából adódó problémákat és félelmeiket, és támogatniuk kell a szegények egzisztenciális félelmeinek leküzdése és egzisztenciális biztonságának megvédése érdekében teendô intézkedéseket. (ROOSEVELT, 1941; ROOSEVELT, 1944.) A külsô ellenséggel
kapcsolatos biztonság megszûnése és a társadalmi igazságtalanságok miatti egzisztenciális biztonsággal kapcsolatos problémák ilyetén párhuzamba állításával (»freedom
from fear« & »freedom from want«) számos fontos, a társadalmi igazságosságot javító
intézkedés bevezetéséhez sikerült megszerezni a szükséges társadalmi és politikai támogatottságot. (SUNSTEIN, 2004; NUSSBAUM, 2013.)
Hasonlóképp, a brit »Nemzeti Egészségügyi Szolgálat« (»National Health Service«)
bevezetése (és az addigi magánegészségügyi szolgáltatók és kórházak jelentôs részének
államosítása) mögötti társadalmi-politikai támogatás is minden valószínûség szerint a
második világháború alatti nemzeti szolidaritás érzés felerôsödésének is volt köszönhetô.
A rendszer elôkészítése Lord William Beveridge – Social Insurance and Allied Services: Report by Sir William Beveridge címû – 1942 novemberében közzétett jelentésében foglalt javaslatokkal kezdôdött (BEVERIDGE, 1942), majd az 1945-ös választásokat követô törvénykezési folyamatokkal folytatódott és maga a rendszer 1948. július
5-én indult el. Azóta az állami egészségügyi szolgálat (»National Health Service«;
NHS) a királynô után folyamatosan a második helyet foglalja el a közvéleménykutatások népszerûségi listáján, toronymagasan megelôzve bármi mást és bárki mást.
4.
LIBERTARIÁNUS MINIMÁLIS ÁLLAM. Még a libertariánus »minimális, éjjeliôr állam« is
bizonyos jellegzetes »politikai és morális jelentôségû érzelmek« kultúráját feltételezi. A libertariánusok egyik gyakori érve saját ideáljaik mellett, hogy semmiféle jelentôs érzelmeket
és együttérzési és közösségi típusú érzelmeket nem feltételez az ô általuk ideálisnak gondolt
»minimális állam«. Eszerint ôk, „realisztikusan” az »emberi természetre«, annak eredendô
hibáira és bûneire, a gyûjtési, szerzési vágyra, és az ember nyereséghajhász természetére
építenek (mert ô szerintük ez lenne az emberi természet lényege).
Emellett a hobbes-i – rendet tartó, minden és mindenki felett álló, és a szabályok áthágását részrehajlás nélkül, könyörtelenül megtorló abszolút hatalomtól, a »Sovereigntôl«
való – félelem, a limitált közösségi érzés, limitált együttérzés, és limitált szociális érzékenység
által hajtott, nyereséghajhászási motivációjú verseny és versenyszellem (és az
együttmûködés igen limitált volta) az, amire a libertariánus ideál épülne. A libertariánusok
állítása szerint például a liberalizmus legfôbb hibája, hogy a liberálisok mindenféle kétes
kimenetû, az egyén szabadsági körébe betolakodó, azt sértô és bizonytalan kimenetû társadalomfejlesztési eszmékbe és projektekbe bonyolódnak. (NUSSBAUM, 2013.)
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Azonban a libertariánus ideál maga is sokkal több állami és közösségi beavatkozást
igényel, mint amit ôk maguk errôl állítanak, és mint amit a libertariánus eszmék alapján
elsôre gondolnánk. Ha ugyanis jó alaposan végiggondoljuk, hogy például milyen társadalmi szintû és közösségi beavatkozásokat és erôforrásokat igényel a libertariánusok
által abszolutizált szerzôdések szabadságának vagy a magántulajdon szentségének a biztosítása és a szerzôdések betartatása, akkor kiderül, hogy a libertariánusok »minimális
(éjjeliôr) állama« nem is annyira minimális, mint azt bárki elsôre hinné, csak éppen
más dolgokra fókuszálja a társadalom erôforrásait, mint egy más eszmék szerint
mûködô társadalom. (SUNSTEIN, 2004.) A tulajdon és a szerzôdések szentségének
érvényesítése igencsak fejlett és közösségileg fenntartott rendôrséget, egyéb biztonsági
intézményeket, jogszolgáltatást (pl. bíróságokat, ügyészséget, ügyvédeket), végrehajtó
hatalmat, börtönöket, jogrendet és sok más hasonlót igényel. A minimális állam egyáltalán nem minimális, csak másra fókuszálja a közösségi eszközöket. Emellett, még ha
másért nem is, de legalább a magántulajdon és a szerzôdések szentsége miatt még a
libertariánusok is ellenzik például a csalást, a hazugságot, a becsapást, a lopást és az
erôszakot. Ezért még ôk sem tudnak meglenni számos a »társadalmi stabilitás« szempontjából fontos »morális és politikai jelentôségû érzelem« nélkül, még akkor sem, ha
büszkén ennek az ellenkezôjét állítják és hiszik. (NUSSBAUM, 2013.)
A társadalmi stabilitás és béke, mint olyan, a törvények és a jogrend tisztelete és
betartása, a szerzôdések betartása, a magántulajdon tiszteletben tartása, a csalás, a
hazugság, a mások tulajdonának az ellopása, vagy erôszakos elvétele, mind olyan, a
libertariánus ideál szempontjából fontos dolgok, amelyek nélkül nem tud meglenni a
libertariánus ideál szerinti társadalom, viszont éppenhogy nem következnek a libertariánusok »emberi természetre« és hobbes-i »természeti állapotra« (az ember embernek
a farkasa világképre) épülô emberképébôl és koncepcióiból. A morális felháborodás,
a harag, a szégyen, a félelem például csupa olyan politikai és morális jelentôségû érzelem, amelyek nem szerepelnek a libertariánusok minimális érzelmeket feletételezô, minimális államra vonatkozó koncepcióiban, mégis ezek nélkül elképzelhetetlen a libertariánus állam és társadalom stabilitása. (NUSSBAUM, 2013.)
Mint fentebb írtuk, az alapállítás az, hogy a libertariánus »minimális állam« egyik
elônye a megvalósíthatóság és a stabilitás lenne, mert állítólag nem feltételez túlzottan
sok közösségi jellegû érzelmet. Azonban, minél inkább negálják ezen állítás érvényességének a fenntartása érdekében, az olyan narcisztikus gyökerû érzelmek jelenlétét
vagy jelentôségét, mint például az irigység, a szégyen vagy az undor, és így minél kevésbé próbálnak meg tenni ezek ellen, annál inkább teszik instabillá a libertariánusok
saját rendszerüket és annál inkább alá ássák annak stabilitását. (NUSSBAUM, 2013.)
A versengô szerzési vágy és nyereséghajhászás, a mások legyôzése és mások fölé kerülés iránti vágy rendkívüli mértékben képes destabilizálni a társadalmat és sajátos törvény nélküli „törzsi rendszerekhez” és „törzsi háborúkhoz” vezethet. Megjegyzendô,
hogy e törzsi rendszerek szintén számos „törzsi érzelmet” igényelnek. Tehát, a libertariánus minimális államban nem az történik, hogy nincsenek közösségi jellegû és politikai és morális jelentôségû érzelmek, hanem ehelyett az történik, hogy intenzív, a társadalom alapszövetét roncsoló, negatív és a társadalom alacsonyabb szervezôdési
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szintjein megjelenô érzelmek kezdenek el elburjánozni, mintegy önbeteljesítô jóslattá
téve az eredeti hobbes-i »természeti állapotra«, a rossz »emberi természetre« és az »ember
embernek a farkasa« típusú társadalmi mûködésre vonatkozó libertariánus világképet.
Persze, az az önzésen, nyereséghajhászáson, szélsôséges versenyen, az együttmûködés
hiányán és a pozitív közösségi érzések hiányán alapuló »minimális (éjjeliôr) állam«,
amely a társadalom alapszövetének a szétroncsolása következtében valóban mintegy
„önbeteljesíti” a saját világképe szerinti jóslatokat, éppen igazolva is láthatja eredeti
világképét mind ezek alapján, ha megfeledkezik arról, hogy mik is voltak az okok és
mik is az okozatok a kialakult társadalmi mûködésben. (NUSSBAUM, 2013.)
Mindezeken túlmenôen a libertariánus »minimális állam« proponálói tipikusan
eleve abból az elôfeltételezésbôl indulnak ki, hogy az »emberi természetre« vonatkozó
nézeteik az adott társadalom tényleges kultúrájától függetlenül igazak, s mint ilyen általános és a körülményektôl független igazságok idôben is állandók. Ez az eleve megdönthetetlen igazságként kezelt elôfeltételezés az, amin az az érv alapul, hogy a libertariánus ideál sokkal kevésbé tolakodó, kevésbé intruzív, és sokkal egyszerûbb stratégiát
jelent, mint a liberális ideálok, amelyek szerintük „többet feltételeznek az emberrôl és
többet várnak el az emberektôl, mint amit az emberi természet alapján lehetne”, valamint
szerintük „figyelmen kívül hagyják az emberi természet sajátosságait” (amin az önzést,
a nyereséghajhászást, a közösségi érzések hiányát és a hasonlókat értenek). (SUNSTEIN,
2004; NUSSBAUM, 2013.) A történelmi tapasztalatok azonban azt igazolják, hogy
az emberek együttérzésre, részvétre, egymással való törôdésre, szimpátiára, és más hasonló a közösség szempontjából fontos érzésre való képessége igen nagymértékben változó annak a függvényében, hogy milyen az a kultúra és társadalmi közeg, amelyben
élnek és mûködnek. (STOUT, 2010; PRINZ, 2013.) Hasonlóképp az emberek nyereséghajhászása, önzése, irigysége, az egymás fölé kerekedésre irányuló vágyai, a túlzott
versenyszellem és az alacsony fokú együttmûködési képesség, a dominancia iránti vágya,
a kirekesztô viselkedése és számos hasonló negatív érzés szintén nagymértékben az
adott társadalmi mûködési közegtôl és kulturális környezettôl függ. (TOMASELLO,
2016; PRINZ, 2013; RAWLS, 1999a.)
Egészen bizonyos, hogy nem tekinthetôk általános, megdönthetetlen, idôtlen és kultúrafüggetlen általános igazságnak és faktumnak például mind azok az ellenséges érzések,
az a sok áskálódás, intrika és rossz szándékú manipuláció, az a sok tulajdonképpeni aljasság és a többiek ellehetetlenítésére, csôbe húzására irányuló manôver, az a gátlástalan,
mindenkin és mindenen átgázoló önzô törtetés, amely egy-egy rossz szervezeti kultúrájú
nagyvállalatnál, vagy rosszul irányított minisztériumnál, vagy egyéb nagy szervezetnél
megfigyelhetô. (BABIAK és mtsai, 2007; BARON-COHEN, 2012; NUSSBAUM, 2013;
PRINZ, 2013.) Az pedig teljesen bizonyos, hogy mindezek a negatív jelenségek és ezek
»leíró (deskriptív) jellegû« rögzítése semmiféleképpen sem lényegíthetô át olyan »elôíró
(preskriptív) normává«, amely elôírja, hogy márpedig ilyen kell, hogy legyen a mûködés
mindenhol, mert állítólag „ilyen az emberi természet”. Magyarán, a korábban említett és
David Hume (1711–1776) által »van, kell tévedésnek« (»Is-Ought Fallacy«; »’NoOught-from-Is’ Problem«) (5.5.§) nevezett gondolkodási hibába, azaz a jelenségek deskripcióját (leírását) a dolgok kívánatos menetének elôírásával összekeverô tévedésbe sem
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szabad beleesni. (HUME, 1739–40.) Az, hogy egy adott dolog most úgy van, ahogyan
van, nem azt jelenti, hogy normatív elôírás, hogy úgy is kell legyen, ahogyan most van,
azért mert most úgy van.

A

LIBERTARIÁNUS FELVETÉSEK EGY DOLOGRA MINDENKÉPPEN FELHÍVJÁK
A FIGYELMET.

Ez pedig az, hogy az igazságosság politikai koncepciója figyelemmel kell legyen az alapvetô emberi és pszichológiai tényekre: olyan dolgokat nem
kérhetünk és nem várhatunk el az emberektôl, amelyeket nem tudnak teljesíteni, vagy
csak nagyon nagy erôfeszítések és feszültségek árán tudnak teljesíteni. A másik oldalról
azonban az olyan politikai kultúra és koncepció sem megfelelô, amelyik meg sem próbálja jobbá és igazságosabbá tenni a világot és az adott társadalom mûködését a jelenlegi állapotánál. Teljes mértékben bizonyos ugyanis, hogy a jelenlegi világ és a jelenlegi
társadalmi mûködés nem a realizálható és „nem a létezô világok legjobbika”. (NUSSBAUM, 2006.)
Minden olyan társadalomnak, amelyik fontosnak tartja az igazságosságot és a tisztességet alapvetô jellemzôje, hogy folyamatosan keresi a kreatív megoldásokat az éppen
létezô mûködés javítására; s ehhez a törekvéshez az is szükséges, hogy legyen egy alapvetô
víziónk az elérendô célokról, és a jelenleginél jobb, és igazságosabb mûködést megvalósító
társadalomról. Tulajdonképpen az aspirációk, törekvések és a helyzet elfogadása közötti
megfelelô egyensúly megtalálása mind a politika, mind a magánélet terén az egyik legbonyolultabb és legnagyobb kifinomultságot igénylô kihívás. A megfelelô egyensúly azonban nem alapulhat azon, hogy bármiféle realitásokra hivatkozva eleve lemondunk az
igazságosabb és tisztességesebb mûködés elérésérôl. Az emberiség történelmének szinte
minden idôszakában az ember, mint olyan alapvetô jellemzôje volt, hogy az éppen aktuális
társadalmi, politikai valóság mellett, létezett valamilyen távolibb, magasabb rendû célrendszer és vízió, amely, ha nem is mindenki, de legalább az írástudók szeme elôtt lebegett, mint egy jobb és igazságosabb mûködés eléréséhez irányt mutató ideál. Tagore szerint ez az, ami az embert megkülönbözteti a többi élôlénytôl. (TAGORE, [1932] 2003.)
Ha a nemzet politikai kultúrája olyan, hogy mindenki szépen belenyugszik és kényelmesen belesüpped abba a helyzetbe, amiben éppen van, azzal az emberek tulajdonképpen
feladják humanitásuk egy részét. (NUSSBAUM, 2013.)
Az igazságosságra és tisztességességre törekvô »aspiráló társadalom« (»aspiring society«) nem a már megvalósult, és Rawls által »realisztikus utópiaként« leírt, az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) koncepciója« szerint »jól elrendezett
társadalom« (»well-ordered society«) (7.§), hanem az a társadalom, amelynek mûködése messze nem tekinthetô ideálisnak és igazságosnak, de folyamatosan törekszik arra,
hogy azzá váljon és közben folyamatosan halad is elôre egy ilyen ideál által meghatározott célokkal és törekvésekkel. Számos ilyen elérendô cél már eleve rögzítve van az
»aspiráló társadalom« alkotmányában, vagy mint alkotmányos elkötelezettség, vagy
mint a polgárok alkotmányos jogai és jogos követelései, vagy valamely egyéb formában.
Mind ezek az alkotmányosan rögzített dolgok, mind a társadalom által elérni kívánt
célok, mind maga az ideál, amely felé az ilyen táradalom törekszik, valamint az alkotmányos elvek és a demokratikus ideálok jelölik ki az igazságosságra törekvô társadalom
aspirációinak az irányait. Ez lehet az »igazságosság mint tisztességesség politikai kon-
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cepciója szerint« »jól elrendezett társadalom«, vagy mint Rawls maga is írta kései
mûveiben a »szabad emberhez méltó demokráciák« politikai koncepcióinak családjába
tartozó valamely más, hasonlóan tisztességes és igazságos társadalmi mûködéshez vezetô »politikai szintû igazságossági koncepció« is.31
A félreértések elkerülése végett rögzíteni kell, hogy ebben az értelemben a Martha
C. Nussbaum által leírt igazságosságra törekvô, »aspiráló társadalom«, ebbe a politikai
igazságossági koncepció családba tartozó koncepciónak tekinthetô, amely a »capability
megközelítésen« alapul, s nem pedig konkrétan az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciójához« közvetlenül kapcsolódó koncepció. Mindazonáltal, mint korábban részletesen kifejtettük Rawls igazságosságelmélete és Nussbaum »capability
megközelítése« oly sok szempontból kiegészíti egymást, és oly mértékben kompatibilis
egymással, hogy gyakorlati, politikai szempontból érdemes és fontos mind a két koncepciót végiggondolni akkor, amikor a társadalom igazságos, tehát tisztességes mûködésének a lehetséges és kívánatos javítási, fejlesztési irányairól gondolkodunk a »politikai
szintû igazságossági koncepció« szintjén. Amikor mi, itt és most akarunk gondolkodni
a társadalmi igazságosság kérdéseirôl, akkor kifejezetten hasznos, ha mindkét megközelítésbôl és nézôpontból nézzük a dolgokat, mert bizonyos fontos dolgokat az egyik,
míg más fontos dolgokat, a másik koncepció alapján érthetünk meg.

A

Z IGAZSÁGOS TÁRSADALOM KÖZPONTI POLITIKA ÉRTÉKEI és az azok érvényesülését elôsegítô politikai és morális jelentôségû érzelmek. Mint láthattuk
a »politikai értékek«, és az azok érvényesülése szempontjából fontos »politikai, morális
jelentôségû érzelmek« (»political emotions«), nem specifikusan az »aspiráló társadalmak«, vagy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szerinti »jól elrendezett társadalom« (7.§) egyedi sajátossága. Az összes létezô rezsim a mûködésével
de facto kifejez politikai értékeket (még akkor is ha ezeket nem deklarálja), és minden
ilyen »politikai értékrend« magával vonja bizonyos »politikai érzelmeknek« az adott rezsim értékrendjét erôsítô jellegzetes csoportjait, mintázatait. (NUSSBAUM, 2013.)
Ebben a részben annak az igazságos, tehát tisztességes társadalomnak a központi
jelentôségû »politikai értékeire« és a kapcsolódó »politikai érzelmekre« fókuszálunk,
amely igazságos társadalom megvalósítására az »aspiráló társadalom« törekszik. Ezeket
az központi politikai értékek és a kapcsolódó érzelmek a »capability megközelítés« és
a »tíz központi jelentôségû capability« alapján fogalmazta meg Martha C. Nussbaum.
Azaz tartsuk szem elôtt, hogy itt most nem az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója« által »jól elrendezett társadalom« központi »politikai szintû polgári és kooperatív értékeirôl és erényeirôl« (13.4.§; 19.3.§; 23.§), hanem egy, az e koncepcióval
igen nagymértékben kompatibilis, és azt sok szempontból kiegészítô koncepció, a »ca-

31

Mint korábban írtuk, mi magunk is próbáltuk ezt a kettôsséget végigvinni az íráson, mindazonáltal
Rawls konkrét, »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója« az,
ami a legalkalmasabbnak tûnik a legszélesebb »átfedô konszenzus«, és így a legnagyobb »társadalmi
stabilitás« kialakítására, s ezért annak mentén megyünk végig az igazságosság elvein, illetve magának az igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának a részleteit tárgyaltuk nagyobb
mélységekben.
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pability megközelítés« szerinti igazságos, tehát tisztességes társadalom koncepcióját és
az aszerinti »politikai értékeket« és »politikai érzelmeket« körvonalazzuk. Másik lehetséges felfogás lehet az is, hogy az itt leírásra kerülô igazságosságra törekvô, »aspiráló
társadalom« valójában az »igazságosság mint tisztességesség koncepciója« által leírt »jól
elrendezett társadalom« felé vezetô utat írja le: a tökéletestôl és ideálistól még messze
lévô, de az úton elôre haladó »társadalmi fejlôdési folyamat« során az egymásra következô szakaszokon mindig egyre jobban és jobban igazságosabbá, tehát tisztességesebbé
váló társadalom képét. Fontos, hogy ez a leírás a létezô társadalmak létezô körülményeibôl indul el, és azt is vizsgálja, hogy a létezô társadalmak, hogyan tudnak elindulni
egy jobb irányba, és végighaladni egy egyre igazságosabbá és tisztességesebbé váló társadalmi fejlôdési folyamaton.
Nem véletlen használjuk a »társadalmi fejlôdési folyamat« kifejezést. Világosan látni
kell, hogy egyetlen pozitív társadalmi változás sem egy egyszeri „nagy durranás”-szerû
eseményhez hasonlatosan következik be, hanem egy konzekvensen elôre haladó, néha
felgyorsuló, néha lelassuló, s néha irányokat változtató, de a változások fô irányát és
„eredô vektorát” tekintve egy irányba mutató »társadalmi fejlôdési folyamatként« zajlik
és halad elôrefelé. E társadalmi fejlôdési folyamatnak lehetnek néha lassabb, s néha
felgyorsuló (és ezért „eredménynek”, „részeredménynek” vagy „eseménynek” látszó)
szakaszai, de a lényeget tekintve mindig egy olyan »társadalmi fejlôdési folyamatról«
van szó,32 amelyben az éppen aktuális akármilyen állapothoz képest a soron következô
fejlôdést jelentô lépések megtétele, soha nem tûnik olyan megvalósíthatatlannak, mint
amennyire a társadalom aktuális állapota és az ideálisnak, elérendônek, kívánatosnak
tartó állapota közötti távolság áthidalhatatlannak tûnik.
A »társadalmi fejlôdési folyamat« jelleget azért is kell hangsúlyozni, mert az is nagyot téved, aki azt hiszi, hogy ebben a mûfajban bármi úgy történik meg egyszeri eseményjelleggel – mintegy varázsütésre vagy gombnyomásra –, mint ahogyan mondjuk
az üdítô automatából a pénz bedobása, majd a megfelelô gomb megnyomása után kiesik a kiválasztott üdítô. Az ilyen típusú csodavárással, és intellektuális restséggel azért
kell leszámoljunk, mert minden pozitív változásnak, és minden egyes megtehetô pozitív
lépésnek az elgáncsolója, és gyilkosa az a fajta csodaváró és gombnyomásra, varázsü32

A Nagy Francia Forradalom sem azzal kezdôdött, s nem is azzal ért véget, és nem is abból állt, hogy
a nép 1789. július 14-én megostromolta a Bastille épületét. Már sokkal elôbb megkezdôdött a folyamat, például akkor, amikor az elsô enciklopédista elhatározta, hogy enciklopédiát készít, s leírta
az elsô sort az elsô enciklopédiába. Az Amerika Egyesült Államok függetlensége sem akkor kezdôdött, s nem is azzal ért véget, és nem is abból állt, hogy 1776. július 4-én a kontinentális kongresszus
elfogadta a tizenhárom gyarmatnak a brit birodalomtól való elszakadását és függetlenségét kinyilatkoztató Függetlenségi Nyilatkozatot. Valójában már az alapító atyák gondolkodására igen nagy hatással bíró John Locke (1632–1704) sokkal korábbi munkásságával s Értekezés a polgári kormányzat
igaz eredetérôl, hatáskörérôl és céljairól (LOCKE, 1690) címû mûvével és egyéb mûveinek a megírásával, és számos más gondolkodó és politikus munkásságával, vagy Thomas Paine Common Sense
(1776) címû írásával elindult az a folyamat, ami késôbb a Függetlenségi Nyilatkozat kiadásához vezetett, s ezt követôen még sokáig tartott mire az Amerikai Egyesült Államok létrejött. Mindkét történelmi fejlemény igen nagy jelentôségû az emberiség történelmében, s egyik sem egyetlen „nagy
durranásszerû” eseményként zajlott le, mintegy varázsütésre.
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tésre, s különösebb erôfeszítés nélkül megtörténô eseményekben gondolkodó szemlélet
és alapattitûd, amely oda vezet, hogy azért nem teszünk meg soha semmit még abból
sem amit megtehetnénk, s azért adunk felmentést saját magunknak a restségünk miatt,
mert még mindig nem látjuk, hogy hol van az a varázspálca, vagy az a „magic bullet”,
amely minden problémát – minden gondolkodás, minden befektetett munka, minden
erôfeszítés és minden kockázat nélkül– egyetlen varázsütésre, vagy egyetlen „varázslövéssel” megold, mégpedig maximálisan, tökéletesen túlbiztosított módon, és minden
részletre kiterjedôen, s lehetôleg maximum 5 perc alatt – miközben mi a fotelben üldögélünk. A ma számos problémája ebbôl az intellektuális és morális restségbôl ered.

A

TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGRA , TEHÁT TISZTESSÉGESSÉGRE TÖREKVÔ
»ASPIRÁLÓ TÁRSADALOM« fôbb koncepcionális elemei és jellemzôi.

1.
A FÔ CÉL AZ »EMBERI FEJLÔDÉS« (»HUMAN DEVELOPMENT«), és nem pusztán
bizonyos gazdasági mutatók, mint például az egy fôre jutó GDP növelése. Az elsô
dolog, amit az elképzelt igazságos, tehát tisztességes mûködésre törekvô »aspiráló társadalomról« le kell szögezni, hogy az ilyen társadalom nem egyedül csak az egy fôre
jutó GDP növelését tartja elsôdleges célnak, és nem rendel mindent alá ennek a gazdasági szempontnak, mert nem osztja azt az egyébként téves hitet, hogy az egy fôre
jutó GDP a társadalomban élô polgárok életminôségének, vagy a társadalom jólétének
az indikátora, sôt netán egyetlen és abszolutizálható indikátora lenne. Az egy fôre jutó
GDP ugyanis, mint korábban már részleteztük, végsô soron az adott területen (pl. országban) adott idô (pl. egy év) alatt elôállított végsô (piaci) felhasználásra szánt termékek és szolgáltatások összességének a piaci árakkal, illetve egyes tételek (pl. oktatás,
egészségügy) esetén az állami ráfordításokkal kifejezett értéke. Ennek részleteibe itt
nem megyünk bele, utalunk a korábbiakban elmondottakra (8.§). Korábban részletesen kifejtettük (a) az emberi fejlôdés céljaival kifejezetten káros GDP-növekedés ötféle
típusának33 a részleteit (8.2.§). (b) Rögzítettük, hogy az emberi és társadalmi fejlôdés
szempontjából nem csak azok a dolgok jelentenek alapvetô fontosságú értéket, amelyekhez piaci árat lehet rendelni (8.1.§), (c) mert például az olyan szektorok által elôállított valódi értékek, mint mondjuk az oktatás és egészségügy messze nagyobbak és
minôségileg is mások, mint az az összeg, amelyet az állam és a társadalom tagjai adott
33

Emlékeztetôül (i) »könyörtelen növekedés«, az emberek széles tömegeinek könyörtelen elszegényítése árán végigerôszakolt növekedés (»ruthless growth«) (ii) »állás és munkalehetôség nélküli növekedés«, azaz az álláshelyek és munkalehetôségek megszûnésével járó, de a gazdasági statisztikai
mutatókat és indexeket (papíron) javító növekedés (»jobless growth«) (iii) »néma növekedés«, azaz
elnyomással, az ellenvéleményen lévôk elnémításával és a demokratikus értékek súlyos csorbításával
járó növekedés (»voiceless growth«) (iv) »jövô nélküli növekedés« azaz a természeti kincsek és erôforrások kizsákmányolásával és felélésével (és általában is a jövô felélésével) járó növekedés (»futureless growth«) (v) »gyökértelen növekedés«, azaz az adott társadalom kultúrájától és mûködésétôl
idegen, külföldi modellek kritikátlan másolásával és transzplantálásával történô fenntarthatatlan,
és a társadalom szöveteit roncsoló növekedés (»rootless growth«). Ennek részletes kifejtését lásd a
8.2.§ alfejezetben, tágabb összefüggéseivel pedig a teljes 8.§ fejezetben.
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évben ráfordítanak az oktatás és az egészségügy által nyújtott szolgáltatásokra, és egyéb
dolgokra. A gyermek, aki képességét, tehetségét kibontakoztatja az oktatás révén, vagy
a beteg ember, akit az egészségügy meggyógyít és visszanyeri »teljes körû normál funkcionálóképességét« sokkal nagyobb értéket jelenít meg valójában, mint az éves oktatási
és egészségügyi ráfordítások éves mérhetô összege, azaz mint az az összeg, amit a
GDP kalkulációjakor egyáltalán figyelembe vesznek (8.1.§; 8.2.§).
Az igazságos, tehát tisztességes társadalmak, illetve az igazságosságra törekvô »aspiráló társadalmak«, és azok megválasztott vezetôi valóban az emberek alapvetô érdekeinek megfelelôen járnak el, és az országot nem egy szûk elit, hanem a társadalom
egészének az érdekeben mûködtetik. Ennek megfelelôen nem az egy fôre jutó GDP
növelésének (és az abból képzett indexek javításának) a sok szempontból redukált gazdasági érdekeket megvalósító gazdasági célnak rendelnek alá lényegében mindent, és
minden alapvetô fontosságú társadalmi és »emberi fejlôdési célt«; hanem ennél lényegesen szélesebb és változatosabb, a társadalomban élô minden egyes ember életminôségének és életkörülményeinek a javítására irányuló társadalmi igazságossági és emberi
fejlôdési célokat követnek; valamint nem rendelik alá a társadalom fejlôdését és az emberek életét, egészségét, életminôségét egyes redukált gazdasági céloknak és érdekeknek
az egy fôre jutó GDP – mint az „életünket eleve félremérô indikátor”34 – növelésére
irányuló redukált és téves cél abszolutizálásával.
Ezért az egy fôre jutó GDP növelése, mint a társadalom fejlôdése és az emberi fejlôdési célok megvalósítása érdekében fontos egyik (és nem az egyetlen) eszköz (és nem
cél), mellett számos más fontos célt is követnek, így például az emberek egészségével és
egészségügyi ellátásával, az oktatással és a képességek és tehetség kibontakoztatásával,
az alapvetô politikai szabadságjogokkal és jogokkal, a természeti, épített és társadalmi
környezet minôségével és hasonló fontos dolgokkal kapcsolatos célokat tûznek ki és próbálnak megvalósítani. Emellett ezeket a célokat nem rendelik alá a GDP-növekedés
szempontjainak, mert az semmiképp em cél, hanem csak az egyik eszköz, mely abban
a pillanatban válik társadalmilag károssá, kártékonnyá és a közösségre veszélyessé, amint
az a társadalmi és emberi fejlôdést szolgáló eszközbôl, a társadalmi és emberi fejlôdést
maga alá gyûrô, és eszközként kezelô abszolutizált öncéllá válik, és egyetlen fontos célként abszolutizálódik. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert minden szép beszéd és deklaráció ellenére a de facto létezô és megvalósult közpolitikák és gazdaságpolitikák a világ
legtöbb országában a GDP ilyen értelemben vett fetisizálásán alapulnak.
A sokféle fontos »társadalmi és emberi fejlôdési célból« álló, és a társadalmi fejlôdést
és az emberi fejlôdést szolgáló célrendszer szükségessége a »tíz központi jelentôségû
capability« kikerülhetetlen diverzitásából, redukálhatatlanságából, felcserélhetetlenségébôl és „nem behelyettesíthetôségébôl” következik. Ezek fô célja az »emberi fejlôdés«
(»human development«) elômozdítása, amely alatt egyszerûen fogalmazva azt értjük,
hogy a »társadalom minden egyes polgára« számára biztosítva legyenek:

34

Az „életünk félremérése” fordulat a Sarkozy-riport könyv formájában kiadott változatának a címébôl
ered: Mismeasuring our Lives: Why GDP Doesn’t Add Up, The Report by the Commission on
the Measurement of Economic Performance and Social Progress. (STIGLITZ és mtsai, 2010.)
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(a) a valós és tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek arra, hogy a
valós, születéskori képességeiknek és tehetségüknek megfelelô ambíciókat és életterveket alakítsanak ki;
(b) a születéskori képességük szerint (és nem társadalmi helyzetük szerint) reális ambíciójukat és élettervüket e képességeik és tehetségük lehetô legmagasabb szintû
kibontakoztatásával életükben meg is tudják valósítani;
(c) és mind ezek által gazdag, virágzó és gyümölcsözô emberi életutat tudjanak bejárni
életükben.
A tapasztalati tények azt mutatják, hogy ahhoz, hogy egy adott – igazságos, tehát tisztességes társadalmi mûködésre törekvô – »aspiráló társadalom« ezekben az »emberi fejlôdési célokban« (»human development goals & objectives«) jelentôs elôrelépést és fejlôdést tudjon elérni, nem az szükséges, hogy az adott ország és társadalom gazdag
legyen, hanem az, hogy a mûködését irányító megválasztott hatalom tisztességes és
igazságos társadalmi és politikai mûködést valósítson meg.
A kérdés fontossága miatt itt is felidézzük, hogy Richard Wilkinson és munkatársa
Kate Picket az egészség, az életminôség és számos fontos »emberi fejlôdési« (»human
development«) cél megvalósulásának állapotát mutató tényezôk35 nemzetközi összehasonlításával kapcsolatos kutatásaik és elemzéseik eredményeit számos helyen, többek
között a The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better36
címû könyvükben publikálták 2009-ben. Kutatásaikkal azt igazolták tudományos módszerekkel (1.3–1.6.§§), hogy a 10.000 USD és a 40.000 USD egy fôre jutó GDPvel rendelkezô országok között37 (i) az egészség, az életminôség, a várható élettartam
és lényegében az összes »emberi fejlôdési cél« és súlyos társadalmi probléma indikátora
semmilyen összefüggést nem mutat az egyes országok egy fôre jutó GDP-értékeivel,
dacára annak, hogy a vizsgált országok GDP-jei között négyszeres a különbség (ii)
azaz az országok egy fôre jutó GDP-értékei nem magyarázzák az érintett országok
vizsgált indikátorainak az országok közötti eltéréseit (iii) ezen országok vizsgált mutatóinak az egyes országok közötti eltérései viszont igen szoros, konzekvens és konzisztens
összefüggést mutatnak a vizsgált országokon belül a GDP társadalmon belüli eloszlásának az egyenlôtlenségeivel (iv) mégpedig, minél egyenlôtlenebb a GDP társadalmon
35

A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat a vizsgált paraméterekbôl: (i) várható élettartam
(amelyben végsô soron kifejezôdik minden egészségi és életminôségi probléma) (ii) a jelentôsebb
nagy népegészségügyi jelentôségû krónikus nemfertôzô népbetegség (pl. szív- és érrendszeri betegségek; krónikus légzôszervi betegségek, cukorbetegség, sztrók, daganatos megbetegedések) (iii)
csecsemôhalandóság és a terhességgel összefüggô anyai halandóság (iv) elhízottság (v) mozgásszegény életmód (vi) fiatalkori bûnözés és erôszakos bûncselekmények (vii) tinédzser lányok korai
terhessége, szülése (viii) a PISA felméréssel mért (olvasási, írási, matematikai és természettudományos) készségek (ix) mentális betegségek (súlyos szorongás, depresszió és minden egyéb mentális betegség) (x) alkohol, kábítószer és minden egyéb addikciós betegség (xii) a táplálkozás minôségi vagy mennyiségi elégtelensége és zavarai stb.
36
Talán úgy is lefordítható a könyv címe, hogy A vízmérték: Miért megy majdnem mindig jobban az
gyenlôbb társadalmaknak?
37
Tehát: olyan országok között, ahol az egy fôre jutó GDP között NÉGYSZERES (!), azaz
400%-os a különbség!
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belüli eloszlása annál súlyosabbak a vizsgált társadalmi és egészségi problémák, mégpedig a társadalom minden rétegében, azaz még a leggazdagabbak körében is (v) s
ahol igen nagy a GDP társadalmon belüli eloszlásának az egyenlôtlensége még a gazdagabb rétegek mutatói is rosszabbak, mégpedig sokszor nemcsak ezen, náluk „egyenlôbb” országok gazdagabb rétegeihez képest, hanem ezen „egyenlôbb” társadalmak alsóbb rétegeihez viszonyítva is. (WILKINSON és mtsai, 2009, 2005, 1996.)
Azt sem szabad szem elôl téveszteni, hogy az adott társadalomban a „GDP-eloszlás
társadalmon belüli egyenlôtlenségei«, mint némileg steril és eufemisztikus kifejezés (a)
primeren a jövedelem és vagyon eloszlásának az esetenként extrém egyenlôtlenségeit és
koncentrálódását takarja (b) továbbá azt is tartsuk szem elôtt, hogy a jövedelem és vagyon koncentrálódása a gazdasági hatalom, a valós lehetôségek és a politikai hatalom
koncentrálódásával (c) és ugyanezen érme másik oldalaként széles tömegek valós lehetôségeinek és tényleges politikai befolyásának beszûkülésével, így alapvetô szabadságjogai és jogai formálissá válásával és valós értékének az elvesztésével jár. Ezáltal
nyernek e primeren leíró, deskriptív jellegû epidemiológiai és társadalmi elemzések
eredményei normatív politikai-filozófiai, politikai és morális jelentôséget.
Azt is fontos tisztázni, hogy a „GDP-eloszlás társadalmon belüli egyenlôtlenségei”,
mint steril és száraz kifejezés, valójában a politika és a társadalom igazságos, tehát tisztességes, vagy épp ellenkezôleg igazságtalan, tehát tisztességtelen mûködésének az indikátora. Ha nagy a »GDP társadalmon belüli eloszlásának az egyenlôtlensége«, az nagy,
vagy akár extrém társadalmi, jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségre utal, ami mindig,
minden esetben azt jelzi, hogy vannak néhányan, kevesen, akik sokkal többet vesznek ki
a közösbôl, mint ami járna nekik, miközben sokan vannak, akiknek lényegesen kevesebb
jut a közösbôl, mint ami járna, s mint amire minimálisan szükségük lenne. Ez pedig nem
más, mint a társadalom igazságos, tehát tisztességes, vagy épp ellenkezôleg, igazságtalan,
tehát tisztességtelen mûködésének az egyik alapkérdése és alapproblémája; különösen
azóta, hogy Wilkinson kutatásai alapján ma már azt is tudhatjuk, hogy ebbe az egyenlôtlenségbe és ebbe az igazságtalan, tehát tisztességtelen mûködésbe az emberek idô elôtt
belebetegszenek, belerokkannak és idô elôtt belehalnak; sôt azt is tudhatjuk, hogy ebbe
betegszenek bele idô elôtt és ebbe halnak bele idô elôtt, nem másba – legalábbis a közel
azonos fejlettségû, kultúrájú és ráadásul egymáshoz közel lévô, vagy szomszédos országok
lakosságának a vizsgált megbetegedési és halálozási mutatói közötti eltérések egy jelentôs
része csak a társadalmak igazságossága és a társadalmi egyenlôtlenségek mértéke közötti
különbségekkel magyarázhatók; miután olyan géneket, és olyan kórokozókat még nem
sikerült kimutatni, amelyek szigorúan az adott országok épp aktuális közigazgatási területén, az államhatárokat maximálisan tiszteletben tartva fejtenék ki a hatásukat.
Az egy fôre jutó (átlagos) GDP fontos mutatója a gazdaság mûködésének; s használata is fontos, de csak akkor, ha arra használják, amire valóban alkalmas. Nem az
egy fôre jutó GDP-vel, mint gazdasági mutatóval van a probléma, hanem annak
visszaélésszerû használatával, illetve jelentésének a folyamatos félreinterpretálásával.
(STIGLITZ és mtsai, 2010.) Az emberi és társadalmi fejlôdés szintjét is valamennyire
jelzi a GDP; azonban az „átlag”, mint olyan számos lényegi dolgot „jótékonyan elfed”
– elsôként is átlagtól való eltérések mértékét, szórását –, ami igen jelentôs is lehet.
Azaz egy „csinos” átlag GDP-érték mögött elképzelhetetlen nyomorúság és extrém
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egyenlôtlenségek húzódhatnak meg. Ezért a társadalom fejlettségét, az emberek jólétét
egyáltalán nem az átlagos egy fôre jutó GDP-értékek mértéke jelzi, különösen akkor
nem, ha a társadalmon belül igen jelentôs jövedelmi, vagyoni egyenlôtlenségek és a
valós társadalmi esélyeket, és lehetôségeket, valamint a politikai szabadságjogok valós
értékét érintô súlyos és elfogadhatatlan egyenlôtlenségek figyelhetôk meg.
Minél nagyobb az egyenlôtlenség egy társadalomban, annál kevésbé alkalmas az egy
fôre jutó GDP a társadalmi jólét és az emberi fejlôdés valós szintjének a becslésére. Az is
igaz, hogy minél nagyobb az egyenlôség egy adott társadalomban, annál jobban egybevág
az egy fôre jutó GDP, mint mutató a társadalmi fejlettség mértékét jelzô mutatókkal.
(STIGLITZ és mtsai, 2010.)
2.
MINDEN EGYES EMBERT ÖNMAGÁBAN VALÓ ÉS ÖNMAGÁÉRT VALÓ CÉLKÉNT, s
nem pedig mások céljai, érdekei érdekében felhasználható eszközként kezel az »aspiráló
társadalom«, miközben a »politikai szintû igazságossági elvek« érvényesítésével és a
»tíz központi jelentôségû capability« megfelelô küszöbszint feletti biztosításával kapcsolatos célokat próbálja megvalósítani.
Vegyük észre, hogy amikor az egy fôre jutó GDP növelése az egyetlen, túlhangsúlyozott, fetisizált és abszolutizált cél, amelynek alárendelnek minden más az oktatással,
az egészséggel, az alapvetô szociális biztonsággal kapcsolatos célt (amelyet az államháztartás stabilizálása érdekében végrehajtott, e rendszerek mûködés finanszírozásából
történô masszív forráskivonás jelenít meg) (8.§), akkor az történik, hogy a társadalomban élô emberek széles tömegeinek a saját egészségükkel, oktatásukkal, képzésükkel
és szociális, egzisztenciális biztonsággal kapcsolatos legalapvetôbb és szó szerint életfontosságú, életbevágó érdekeit alárendelik elvont gazdasági céloknak, illetôleg azon
szûk réteghez tartozó személyek egyéni érdekeinek, akik az ilyen intézkedések személyes
haszonélvezôi. Ez egyben azt is jelenti, hogy a GDP és a GDP-növekedés fetisizálásával kierôszakolt közpolitikák és megszorító intézkedések (»austerity programok«)
(8.4.§) a társadalom tagjainak jelentôs részét személyükben eszközként kezelik az eszközbôl önmagáért való értékké és öncéllá vált gazdasági érdekek érvényesítéséért. Ez
persze valójában mindig egy szûk réteg személyes céljainak és magánjellegû gazdasági,
üzleti érdekeinek a megvalósulása érdekében történik. Ne legyünk naivok! Olyan, hogy
„a gazdaság”, mint megszemélyesülô és egyetlen homogén entitás, vagy mint egy személy attribútumaival rendelkezô, és a valódi emberekkel, mint valódi személyekkel öszszemosható kvázi személy nincs. Az ember nem dolog, hanem személy, a gazdaság
pedig nem személy, hanem dolog. Ezért „a gazdaság érdekei”, mint olyan nem létezik.
Ehelyett egy szûk (és gátlástalan, pénzéhes és mohó) haszonélvezôi érdekcsoport tagjainak egyéni és személyes érdekei léteznek a gazdaság érdekei, mint jelszó mögött elbújva, elbújtatva és elmaszkírozva.
Az, tehát, hogy a társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalom« egyik legfontosabb alapelve, hogy a társadalom minden egyes tagja egyformán értékes, s önmagában való értéket és önmagért való célt jelent a boldogulásának az elôsegítése – s következésképp a társadalom egyetlen egy tagja sem kezelhetô mások céljai elérésének és
érdekei érvényesítésének eszközeként –, számos fontos következménnyel jár. Az egyik
ilyen alapvetô fontosságú következmény az, hogy az »aspiráló társadalomban« explicit
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módon tilos olyan közpolitikákat és gazdaságpolitikákat megvalósítani, amely számos
polgár elszegényedéséhez és életkörülményeinek egyre nyomorúságosabbá válásához
vezet, annak érdekében, hogy bizonyos mutatók átlagos, vagy aggregát értéke nagyobb
legyen, illetve egyesek érdekei a többiek elszegényítése révén érvényesülhessenek.
Egy ilyen társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalomban« az igazságossági alapelvek szerint eleve tisztességtelen az, ha bizonyos GDP-alapú mutatókat,
az államháztartás egyensúlyát, a deficit (hiány) célokat és az eladósodottsági mutatókat
a hatalom (a) a társadalom jelentôs részének, mondjuk például a közel 40%-ának az
elszegényítése, és a középosztály lecsúszása árán (b) valamint az oktatási, egészségügyi,
rokkantsági-, munkanélküli ellátási és a nyugdíjrendszerbôl történô masszív – és a
mûködôképesség minimális szintje alá nyomott finanszírozási szintet eredményezô –
forráskivonással próbálja elérni és fenntartani. Az ilyen gazdaságpolitika, amely öncéllá
válik és mindent a nagyrészt GDP alapján számolt mutatók „jóságának” rendel alá,
igazságtalan, tehát tisztességtelen és morálisan elfogadhatatlan. Azért tisztességtelen,
mert az emberek jelentôs részét pusztán feláldozható eszközként kezeli más valakik
céljai érdekében, azzal, ahogyan emberek jóllétét, életminôségét, egészségét, egzisztenciális és szociális biztonságát, boldogságát, a felnövekvô generációk képességeinek
kibontakoztatását – és nagyjából mindent, ami csak az emberek legalapvetôbb emberi
szükségletei, érdekei, élete, jövôje, fejlôdése és egészsége szempontjából egyáltalán fontos lehet – érzéketlenül és tisztességtelenül alárendel a különbözô (GDP alapján számolt) gazdasági mutatók „jó” értékek között tartásának – ami végsô soron legfeljebb
csak egy szûk érdekcsoport személyes érdeke, de nem a társadalom többségének a
bármi áron – akár az elszegényedés, elnyomorodás, egzisztenciális biztonság és az
egészség elvesztése árán is– megvalósítandó érdeke.
Az, hogy az »aspiráló társadalom« minden egyes embert célként kezel, és morális
normaként tiltja, hogy bármelyik embert, vagy emberek csoportját bárki eszközként használja (a) akár a nagyobb „átlagos, vagy aggregát” „jó” (b) akár bárki más magánjellegû
céljai, érdekei elérése érdekében még egy fontos következménnyel jár. Semmilyen alapon
nem lehet senkit sem alárendelni senkinek. Például, az ilyen »aspiráló társadalomban«
nem fogadható el az, hogy a nôket a férfiak „háttértámogató rendszereként” fogja fel,
vagy kezelje bárki. De az sem fogadható el, hogy a felnövekvô generációk tagjait, valamilyen gazdasági érdekcsoport olcsó munkaerô utánpótlásaként fogja fel, és bárki megpróbálja a fiatalok egy részének ambícióit csökkenteni és a képességeik teljes kibontakoztatását elôsegítô minôségi oktatási, képzési rendszerbôl átterelni, vagy átkényszeríteni
az alacsonyabb szintû, kifejezetten a kevésbé képzett, kiszolgáltatott és olcsó, helyettesíthetô és eldobható munkaerôképzô rendszerekbe átterelni.
Az olyan vállalatok és vállalkozások, amelyek életképessége csak a dolgozók kiszolgáltatottsága, nyomorszintet és fôállású munkavégzés melletti szegénységet jelentô bérszínvonala mellett tartható fenn, valószínûleg olyan fundamentális problémákkal küzdenek, amelyek miatt eleve megkérdôjelezhetô a létjogosultságuk. Annak a vállalatnak
és vállalkozásnak, amely csak mások kiszolgáltatottsága és szégyentelenül tisztességtelen
alacsony bérezése mellett képes talpon maradni a társadalmi igazságosságra törekvô
»aspiráló társadalomban«, pont úgy nincs létjogosultsága, mint annak a vállalatnak,
amely csak a beszállítói számlák és a közüzemi számlák kifizetésének a folyamatos „el-
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sumákolása” révén képes talpon maradni. Az »aspiráló társadalom« a gazdaságilag
valóban életképes és valóban versenyképes vállalatokra épít, nem pedig azokra, akiknek
az életképessége, pontosabban annak látszata mások életképességének és biztonságának
folyamatos veszélyeztetése és aláásása révén tartható fenn. Az »aspiráló társadalom«
azt vallja, és szükség esetén jogilag is kikényszeríti, hogy aki nem képes tisztességes
módon talpon maradni gazdaságilag, az ne másokat próbáljon meg elszegényíteni,
hanem zárja be a boltját és keressen magának más foglalkozást.
Az »aspiráló társadalom« azt tartja, hogy minden egyes tagja bizonyos sérthetetlenséget
élvez az igazságosság elvei, a »reciprocitás és a kölcsönösség elvei« alapján, amelyet semmilyen alapon még a társadalom egészének a jóléte érdekében sem, és arra való hivatkozással sem lehet felülírni, elvitatni vagy megsérteni. Ez vonatkozik a fent említett példákra,
és a »tíz központi jelentôségû capability«, az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«, a jogosultságok (»entitlements«), várományok (»expectations«) és társadalmi együttmûködés
során elôállított hasznok tisztességes és igazságos megosztására is.
3.
HOGYAN

TEKINT MINDEN EGYES EMBERRE A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGRA

TÖREKVÔ »ASPIRÁLÓ TÁRSADALOM«? Néhány, a társadalmi és egyéni szintû életminôségre és jóllétre vonatkozó koncepció az embert, mint olyat nem másnak, mint pusztán
csak afféle »vágykielégülés- és preferenciatartálynak« kezeli, akinek, mint »racionális egoistának« semmi más motivációja nincs, mint a vágyai és preferenciái kielégítésének a maximálásaként definiált jólétének, »hasznossági (utility) funkciójának« a racionális és egoista
módon történô maximálása. Ha ezt sikerül elérnie, akkor a »vágykielégítés-tartály« tele
van. Ha ez a »vágykielégítés-tartály« félig van csak tele, akkor – e nézetek szerint – a vágyai kielégítésének a maximálásából eredô kielégülés érzés (»utility function«) maximálására törô »racionális egoista« még nem tudta elérni a teljes jóllétének a maximálást,
vagy azért, mert ebben akadályozták, vagy azért, mert nem volt elég hatékony. A tény,
hogy a »preferenciatartály« még mindig félig üres – e teóriákban – szükségletet is jelent,
amely szükséglet a tartály „teletöltéséig” fennáll, és hajtja a »racionális egoistát«, azaz a
»homo economicust«. Ebbe az alapképletbe még belefér, hogy az egyes (haszonelvû) elméletek eltérô – és egyébként »átfogó jellegû nézeteket« – fogalmazzanak meg az »elfogadható« és a »nem elfogadható« vágyakról és preferenciákról, vagy ezek között értékességi,
érdemességi és fontossági hierarchiákat állapítsanak meg, vagy hogy ennek megfelelôen
»szükségletek hierarchiájáról« beszéljenek. (NUSSBAUM, 2013.)
Az »aspiráló társadalom« teljesen másképp tekint az emberre, mint olyanra. A tisztességes és igazságos mûködésre törekvô »aspiráló társadalom« elismeri, hogy az ilyen
értelemben vett szükségleteknek és vágyaknak és azok kielégítésének lehet némi szerepe
az emberi motivációkban. Azonban az »aspiráló társadalom« emberképe szerint az
emberek ennél lényegesen több és másféle dolgot is fontosnak tartanak életük során.
Ilyenek például: (a) a »reális alternatívák közötti választás és a cselekvés lehetôségei és
szabadsága« (b) a »viszonosságon és kölcsönösségen alapuló kapcsolatok általában«
(c) a »viszonosságon és kölcsönösségen alapuló érzelmi és kapcsolatok« és a hasonló
magas rendû humán funkciókat feltételezô, illetve jelzô dolgok.
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A tisztességes és igazságos mûködésre törekvô, »aspiráló társadalomban« már csak
azért sem gondolják azt, hogy a preferenciák és vágyak kielégítése és az e feletti öröm
és megelégedettségérzés a társadalom igazságos, tisztességes és általános „jó”
mûködésének a megbízható indikátora, mert teljes mértékben tisztában vannak azzal,
hogy az igazságtalan, tehát tisztességtelen társadalmi körülmények igen gyakran arra
kényszerítik az embereket, hogy saját ambíciójukat, vágyaikat, preferenciáikat (valamint
azt, hogy mit élnek meg vágyaik kielégítéseként, és mind ez mekkora örömet okoz
nekik) a ténylegesen fennálló igazságtalan és tisztességtelen körülményekhez és lehetôségekhez igazítsák, pontosabban ezeknek megfelelôn redukálják. Másképp fogalmazva: az »aspiráló társadalom« teljes mértékben tudatában van a fent leírt »adaptív
preferencia« mechanizmusának, s ezért sem fogadja el, hogy a preferenciák kielégítése
megfelelô alapja lenne a társadalom igazságos és tisztességes mûködése és az életminôség reális megítélésének. A preferenciák ugyanis hozzátorzulnak a tisztességtelen
feltételekhez. (SEN, 1980, 1982, 1999; NUSSBAUM, 2006, 2011, 2013.)
4.
AZ EMBEREK EGYENLÔ ÉRTÉKESSÉGE az »aspiráló társadalom« egyik központi eszméje
és ideálja. Minden emberi lény egyenlôen értékes és ez az értékesség minden ember emberi
mivoltából eredô belsô és attól elválaszthatatlan sajátossága. Az egyes emberek értékessége
egyáltalán nem a másokkal való kapcsolatától függ, s nem abból eredeztethetô. Tehát például adott ember nem attól értékes, hogy valakinek a felesége, férje, barátja vagy ismerôse,
illetve, hogy valamilyen „nagy embernek” a barátja, embere, vazallusa vagy valamilyen
klientúra része. Ez az érték és értékesség egyenlô: minden emberi lény egyenlô tiszteletet
érdemel és egyenlô törôdésre méltó, pusztán emberi mivoltánál fogva.
Az »aspiráló társadalom« koncepciójában az ember, emberi mivoltából eredô egyenlô
értéke nem függ bizonyos képességek birtoklásától, például attól, hogy rendelkezik-e
megfelelô racionális képességekkel, vagy a morális ítéletalkotás és morális választások
képességével. Egyszerûbben fogalmazva: az ember emberi mivoltából eredô egyenlô
értéke és értékessége nem függ attól, ki, milyen nagy tudós, ki milyen eredményes olimpikon, ki mennyire ügyes politikus és ki mennyire kiváló szakember és a hasonlók.
Az »aspiráló társadalom« koncepciója úgy tartja, hogy az emberiség egészében az
ember emberi mivolta sokféle formában jelenik meg, s így például a súlyosabb mentális
fogyatékossággal élô emberek sem kevésbé emberek és nem kevésbé értékesek attól,
hogy kisebb a racionális, kognitív vagy számolási képességük, vagy kevésbé szofisztikált
a morális képességük. Ezek a képességek azonban nagymértékben fejleszthetôk, amint
azt a hazai Petô Intézet sok évtizedes szakmai munkássága is bizonyítja.38 Másrészrôl,
lehet, hogy ezek az egyébként fejleszthetô kognitív képességeik hiányosak, de például
a szeretetre, az örömre, a gyönyörködésre, általában is az érzelmekre való képességük,
vagy ezekre és a szépségre való megfelelô reagálási képességük olyan meglévô, sôt so38

A több, mint 50 éves Petô-módszer a központi idegrendszeri sérültek rehabilitációjával foglalkozik.
A kognitív pedagógia módszerével segíti az egészen kiskorú gyermekeket és a felnôtteket a társadalom hasznos tagjává válni. Az utolsó években sajnálatos módon a világhírû módszer elsorvasztása, tönkretétele zajlik.
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kuknál jól fejlett képesség, amelyekre nem lehet azt mondani, hogy kevésbé értékes és
fontos emberi képességek lennének, mint a racionalitásra, vagy a moralitásra való képesség. (NUSSBAUM, 2006.) Az ilyen súlyos mentális fogyatékossággal élôket az »aspiráló társadalom« a gyermekekhez hasonlóan kezeli, abban az értelemben, hogy minden gyermek – függetlenül attól, hogy a racionalitásra és a moralitásra való képességük
mennyire bontakozott ki – mint emberi lény egyenlô tiszteletet érdemel, és bizonyos az
emberi mivoltából eredô elidegeníthetetlen jogosultságokkal rendelkezik pusztán azért,
mert például képes bizonyos mûködésre, cselekvésre, vagy akaratának, érzelmeinek kifejezésére. (NUSSBAUM, 2006, 2013.)
Mielôtt továbbmegyünk a fô gondolatmeneten, ezen a ponton egy kisebb kitérôt
kell tegyünk, bizonyos félreértések elkerülése érdekében, illetve egy, e ponton felszínre
került fontos és érdekes probléma exponálása érdekében.
(i) Vegyük észre, hogy az »aspiráló társadalom« politikai koncepciója e ponton némiképp eltér az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójától«. E koncepcióban a polgárok, mint a társadalmi együttmûködésben »teljes körû normál
funkcionálóképességgel« résztvevô szabad és egyenlô személyek, s Rawls a polgárok egyenlôségét, egyenlô szabadságát, jogait és lehetôségeit a »két születéskori
erkölcsi képességre« (6.3.§) alapozza. Emlékeztetôül: e »két születéskori morális
képesség« (a) az »igazságosságérzetre való képesség« (»capacity for a sense of justice«); és (b) a racionális önrendelkezés képessége, azaz és a »saját érdekek, célok,
racionális élettervek saját magunk általi meghatározása a saját magunk számára«
(»capacity for our own conception of the good«).
(ii) Vegyük észre, azt is, hogy Martha C. Nussbaum az »aspiráló társadalom« (»aspiring society«) politikai koncepciójában nem a polgárokról, mint a társadalmi
együttmûködésben »teljes körû normál funkcionálóképességgel« résztvevô személyekrôl (»fully cooperating members of society«), hanem az emberrôl, mint olyanról,
és azokat, mint emberi lényeket az emberi mivoltuknál fogva megilletô egyenlô tiszteletrôl és méltóságról, és a személyüktôl elidegeníthetetlen jogokról beszél. Rawls
pedig nem általában az emberre, hanem a társadalmi együttmûködésben »teljes
körû normál funkcionálóképességgel« résztvevô polgárokra, és a »társadalmi
együttmûködés tisztességes feltételrendszerére« vonatkozóan fogalmazta meg igazságossági koncepcióját. Rawls legfôbb problémája az volt, hogy bizonyos a demokratikus kultúrában jelenlévô általánosan ismert és nagyjából széles körben elfogadott koncepciókból kiindulva, hogyan lehet kialakítani az igazságos és
tisztességes társadalom alapértelmezett politikai igazságossági koncepcióját a »társadalmi együttmûködésben teljes körû normál funkcionálóképességgel résztvevô«
szabad és egyenlô polgárokra vonatkozóan. A súlyos mentális fogyatékossággal
élôk, vagy általában is a társadalmi együttmûködésben normál funkcionálóképességgel részt venni nem képes, például súlyos mentális fogyatékossággal élô emberek, vagy például az együttmûködésben egyáltalán nem résztvevô emberek (például, akár a más nemzetek tagjai, más társadalmak polgárai) emberi mivoltából
eredô elidegeníthetetlen emberi jogait, az azonos tisztelethez, vagy azonos emberi
méltósághoz való elidegeníthetetlen jogukat soha nem tagadta, csak épp a polgárok
társadalmi együttmûködésének tisztességes feltételrendszerére vonatkozó igazsá-
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gosság elméleten kívüli problémaként kezelte. Egy dolog az, hogy hogy minden
ember az emberi mivoltából eredôen egyenlôen értékes, és bizonyos elidegeníthetetlen jogosultságokkal rendelkezik; s egy másik dolog az, hogy milyen feltételek
és igazságossági elvek kell, hogy vonatkozzanak a »társadalmi együttmûködésben
teljes körû normál funkcionálóképességgel« résztvevô polgárokra, a társadalmi
együttmûködés tisztességes feltételrendszereként. Itt a „minden társadalom minden
polgára ember, de nem minden ember ugyanazon társadalomnak a polgára” típusú
logikai összefüggés által kijelölt különbségekrôl beszélünk.
(iii) Rawls úgy képzelte, hogy ha végre egyszer (a sok szempontból speciális kivételeket
jelentô eseteket átmenetileg félretéve) legalább a »teljes körû normál funkcionálóképességû« »szabad és egyenlô polgárokra« vonatkozóan sikerülne kialakítani, de leginkább megvalósítani egy alapértelmezettnek tekinthetô társadalmi igazságossági koncepciót, és az alapján az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«
szerint »jól elrendezett« igazságos és tisztességes társadalmat, akkor megteremtôdne
annak a feltétele, hogy az igazságos társadalom (pontosan azért mert végre igazságos
és végre tisztességes), majd ezt követôen az átmenetileg félretett speciális helyzetekre
vonatkozóan is kialakítsa a speciális helyzetben lévôk társadalmi igazságossági problémáival kapcsolatos megoldásokat. Megjegyzendô, hogy ez a „lehatárolás” nem
eleve minden fogyatékossággal élôre, hanem csak a súlyos mentális fogyatékossággal
élôkre vonatkozik, hisz a fogyatékossággal élôk túlnyomó része, megfelelô társadalmi
körülmények között a normál tartományon belül képes a társadalmi együttmûködésben való részvételre (feltéve, hogy a társadalmi feltételek alkalmatlansága és igazságtalanságai miatt a társadalom nem teszi súlyos »társadalmi hátránnyá« a fogyatékosságukat). Martha C. Nussbaum az »aspiráló társadalom politikai koncepciójában«
valójában arra tesz kísérletet, hogy az igazságosság politikai koncepcióját minden fogyatékossággal élôre kiterjessze. Ezt Nussbaum azért is tartja fontosnak, mert, ha az
ô esetük kívül esik a társadalmi igazságossági elvek hatókörén, akkor az ô nevelésüket,
ápolásukat, gondozásukat végzô családtagok, vagy egyéb személyek is súlyos társadalmi hátrányokat szenvedhetnek (noha ôk maguk bizonyosan a társadalmi együttmûködés »teljes körû normál funkcionálóképességû« polgárai). Gondoljunk, mondjuk
egy súlyos mentális fogyatékossággal született gyermek gondozását végzô szüleire, akik
gyermekük ápolása, gondozása, nevelése érdekében – alkalmas társadalmi segítség
hiányában – arra kényszerülnek, hogy feladják saját karrierjüket, mert rajtuk kívül
senki sincs, aki a gyermek folyamatos gondozását ellátná, s a társadalom pedig úgy
kezeli e problémát mintha az kizárólag a fogyatékos gyermekét gondozó szülô személyes problémája, magánügye lenne – mint afféle szabadidôs, vagy hobbi tevékenység. Csakhogy itt egyáltalán nem szabadidôs hobbi tevékenységrôl van szó. (NUSSBAUM, 2006.)39

39

Martha C. Nussbaum a Frontiers of Justice (2009) címû mûvében részletesen beszámol egyik saját
barátnôje (és neves filozófia professzor társa) példája kapcsán arról a problémáról, hogy a súlyos mentális fogyatékossággal élô gyermeket nevelô és gondozó szülôk, alkalmas társadalmi segítség hiányában
hogyan kerülnek súlyos társadalmi hátrányba gyermekük ápolása, gondozása révén.
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(iv) Megjegyzendô, hogy Rawls »igazságosság mint tisztességesség koncepciójának«
az „alapértelmezett lehatárolása” nem csak a súlyos mentális fogyatékossággal élôkre vonatkozik. Például, Rawls a The Law of Peoples (1999) címû könyve arról
szól, hogy az »igazságosság mint tisztességesség koncepciója« alapján, ô hogyan
javasolja kezelni a más országok polgáraival kapcsolatos viszonyokat és a társadalmak közötti igazságossági problémákat. A más társadalmakban élô emberek,
más országok polgárai kapcsán pontosan úgy közelíti a problémát, hogy noha ôk
nem tekinthetôk a »társadalmi együttmûködésben teljes körû normál funkcionálóképességgel résztvevô szabad és egyenlô polgároknak«, ugyanakkor, mint embereket,
emberi lényeket azonos és egyenlô, elidegeníthetetlen emberi jogok, azonos méltóság
és tisztelet illeti meg ôket. Csakhogy az emberi mivoltból eredô egyenlô tisztelet,
az egyenlô értékesség, az alapvetô és elidegeníthetetlen emberi jogok más, és bizonyos értelemben kevesebb jogosítványt jelentenek, mint az adott társadalomban
élô és a társadalmi együttmûködésben teljes körûen résztvevô polgároknak a társadalmi együttmûködésben való részvételük tényébôl és a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerének részét jelentô jogosultságai. (RAWLS,
1999.) Logikailag ez a kétféle jogosultsági halmaz úgy viszonyul egymáshoz,
hogy minden embert, pusztán emberi mivolta alapján azonos és elidegeníthetetlen
»alapvetô emberi jogok«, egyenlô tisztelet illet meg, viszont a társadalmi
együttmûködés tisztességes feltételeire vonatkozó és az együttmûködés tisztességes
feltételrendszere csak a társadalmi együttmûködésben résztvevô polgárokra vonatkozik. Rawls ezzel kapcsolatos számos megfontolását meglehetôs részletességgel
tárgyaltuk a »globális igazságosság«, a »társadalmi igazságosság«, és a »lokális
igazságosság« szintjei, és azok elkülönítése kapcsán (9.2.§) Figyeljük meg, hogy
ez egyben az ember emberi mivoltából eredôen tôle el nem idegeníthetô »alapvetô
emberi jogok«, és a társadalom polgárának a társadalmi együttmûködésben való
részvétele alapján tôle el nem idegeníthetô »alapvetô szabadságjogok, jogok és lehetôségek« közti különbségtétel is.40
Az »aspiráló társadalom politikai koncepciójának« ezt, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójától« való eltérését nem valamiféle feloldhatatlan ellentétként
kell felfogni, sokkal inkább az igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának egyfajta kiterjesztési lehetôségeként lehet értelmezni. (NUSSBAUM, 2006.) Ezt az
eltérést mindenképpen jelezni szerettük volna, mert fontos és érdekes problémát vet
fel a »súlyos mentális fogyatékossággal élôk«, és az ôket gondozó, nevelô, ápoló szüleik
helyzetének társadalmi igazságossági szempontú rendezése.
Ebben a kérdéseben nem tudunk és nem is akarunk sarkosan és „elvágólagosan”
állást foglalni és nem is tudunk e kérdés még részletesebb taglalása irányába elkanyarodni. Hajlunk arra, hogy praktikus és gyakorlati szempontból valószínûleg akkor lehet
leghamarább rendezni mind a fogyatékossággal élôk, mind a súlyos mentális fogyatékossággal élôk társadalmi igazságossági problémáit, ha a »társadalom alapvetô struk40

Meg kell jegyezzük, hogy ezt a fajta megkülönböztetés már Thomas Pain The Rights of Man (Az
ember jogai) (1791–1792) címû munkájában is megjelent (melynek nagy hatása volt az USA alkotmányos fejlôdésére).
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túrája«, és annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményei«
szintjén a tipikus és „normál” eseteket jelentô polgárok esetében sikerül minél igazságosabbá és minél tisztességesebbé tenni a társadalom mûködését. Szintén praktikus
és gyakorlati szempontból hajlunk arra is, hogy valószínûleg nem lehetséges az alapvetô
társadalmi igazságossági és tisztességességi kérdések rendezése nélkül még csak neki
sem látni a speciális helyzetû és a »teljes körû normál funkcionálóképességû« polgárokhoz képest speciális kivételt jelentô helyzetek rendezéséhez, mindaddig, míg a társadalom egészének a mûködése nem válik tisztességesebbé és igazságosabbá; amit viszont
leblokkolhat az, ha azt a követelményt tûzzük magunk elé, hogy a széles tömegeket
érintô, nyilvánvaló és most azonnal megoldható problémák rendezéséhez mindaddig
hozzá se kezdjünk, míg az összes nagymértékben speciális kivételt jelentô helyzetre
nincs kész megoldásunk, plusz nem teremtettük meg a megoldás megvalósításához
szükséges széles körû »átfedô konszenzust«. Ez utóbbi, a széles körû konszenzusra vonatkozó feltétel lényegesen súlyosabb követelmény, mint az elvi megoldás kialakítása.
5.
AZ EMBERI MÉLTÓSÁG EGYENLÔSÉGE. Az az eszme, hogy minden ember egyenlôen
értékes és minden embert egyenlô tisztelet illet meg elvezet minket az »emberi méltóság
egyenlôségének« a jól ismert, és számos nemzet alkotmányában és számos nemzetközi
dokumentumban rögzített eszméjéhez, amely szorosan összekapcsolódik az emberek
emberi mivoltából eredô egyenlô értékességének eszméjével, valamint azzal, hogy minden embert azonos tisztelet illet meg. Az »emberi méltóság« (»human dignity«) eszméje
bizonyos egymással szorosan összefüggô koncepciók és elvek családjába tartozik. Szorosan összefügg a »tisztelet«, és a »viszonosságon« és »kölcsönösségen« (5.3.§) alapuló
»tisztelet« eszméjével, az »ember emberi mivoltából eredô azonos értékességének« és
»azonos érdemességének« az eszméivel, azonban ezeket egymással összefüggésben és
kölcsönhatásban lévô egységes rendszerben kell értelmezni, és ilyen egységes rendszerként szükséges megindokolni és igazolni. Az emberi méltóság, mint olyan pontos értelmezése egy ilyen egységes rendszer részeként értelmezhetô.
6.
EMBERI TÖREKVÉS ÉS KÜZDELEM, EMBERI SÉRÜLÉKENYSÉG ÉS ESENDÔSÉG.
Az »aspiráló társadalom« emberre, mint olyanra vonatkozó koncepciója magában foglalja az emberi törekvés, a küzdelem és az »ember esendôségének és sérülékenységének«
fogalmait is. A társadalom összes tagjának szociális és egzisztenciális biztonsága szempontjából oly fontos, és az élet bármikor, bárkivel elôforduló eshetôségei (10.§) –
egyéni vagy családi szinten nem kezelhetô – súlyos egzisztenciális és egyéb következményeinek a kivédésére tervezett »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû« társadalmi biztonságot garantáló »társadalmi-biztosítási intézmény rendszerek« fenntartása,
védelme, folyamatos fejlesztése és hosszú távú stabilitása szempontjából igen veszélyes
az embereknek a saját sérthetetlenségükbe vetett téves hite. A másik oldalról pedig rendkívül fontos e rendszerek stabilitása szempontjából, hogy a társadalom tagjai tisztában
legyenek az ember valódi esendôségének és sérülékenységének a tényével, a természetével és azzal, hogy nemcsak mások, hanem ôk maguk is kerülhetnek bármikor olyan
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helyzetbe, amelynek megoldása messze túlnô az egyes emberek (és családok) egyéni
(és családi) lehetôségein és hatókörén.
Természetesen az emberek nem passzív befogadói vagy elszenvedôi a szerencse forgandóságának. Valójában az emberek aktív, cselekvô személyekként különbözô célokat
tûznek ki maguk elé, küzdenek ezek eléréséért, és aktív, cselekvô, változatos, tartalmas és
értékes életet próbálnak meg élni. Ugyanakkor meglehetôsen passzívak és kiszolgáltatottak
abban az értelemben, hogy sokszor a tényleges tervektôl és cselekvéseiktôl függetlenül,
és sokszor a saját hatókörükön, és aktív cselekvési és kontrollálási lehetôségeiken kívül, a
szerencse forgandósága a legváltozatosabb módokon és sokszor súlyos mértékben érinti
életüket, életminôségüket, egészségüket, szociális és egzisztenciális biztonságukat. Gondoljunk, például egy súlyos balesetre, vagy arra, amikor egy addig egészséges emberrôl
egy rutin vizsgálat kapcsán kiderül, hogy enyhe és bizonytalan panaszai hátterében valójában súlyos rákos betegség áll. Az ilyen dolgok rávilágítanak arra, hogy mindenféleképpen szükség van megfelelô társadalmi szinten megszervezett biztonsági rendszerek kialakítására, fenntartására és alkalmas szintû mûködés finanszírozására.
Az igazságos, tehát tisztességes mûködésre törekvô »aspiráló társadalom« elveti azt a
»sztoikus filozófiákra« visszavezethetô eszmét, amely szerint azok a dolgok, amelyek az
emberi élet szempontjából igazán fontosak, jók és értékesek, azok egyidejûleg tökéletesen
biztosak, biztosítottak is, és ezért sem a szerencse forgandósága, sem más emberek, sem
saját magunk által nem gyarapíthatók és nem is csökkenthetôk, és nem is kerülhetnek
veszélybe. Ezt a sztoikus gondolatot az »aspiráló társadalom« elveti.
Gondoljunk például az egészségre. Az igaz, hogy amikor az egészség, mint az
ember teljes testi, lelki jóléte megvan, akkor az egészségnek, mint olyannak a megléte
fel sem tûnik, és teljesen magától értetôdônek tûnik. Az is igaz, hogy komoly képzelôerôt és mások helyzetébe való beleérzô képességet igényel, hogy egy teljesen egészséges
ember megpróbálja elképzelni, átérezni és felfogni, hogy mit is jelenthet az, ha megbetegszik és »teljes körû normál funkcionálóképessége« átmenetileg megszûnik, vagy
nagymértékben lecsökken. Ezért sokaknak komoly nehézséget okoz felfogni, hogy miért
is van szükségük nekik maguknak személyesen a »társadalmi egészségbiztosítás«, és
egészségügy intézményeinek a fenntartására, és hogy ezen intézmények nem mások jólétét és biztonságát, hanem a »reciprocitás és a kölcsönösség elvei« (5.3.§) alapján mindenki, így az ô saját személyes biztonságuk fenntartását is szolgálják. De az is igaz,
hogy az ilyen csekély képzelôerôvel, belegondoló és beleérzô képességgel rendelkezô
egyének is azonnal megérzik, megélik és megértik az addig evidensnek tûnô, és észre
sem vett egészségük értékességét és fontosságát, amint egészségük megszûnik.
Ahhoz, hogy az emberek jó életminôségû életet élhessenek megfelelô élelemre, táplálkozásra, gondoskodásra, védelemre és számos egyéb fontos dolog fenntartására és biztosítására van szükségük. Ezeken az alapvetô fontosságú »elsôdleges emberi szükségleteken« kívül minden ember számára fontos, a legkülönbözôbb cselekvéseik, mûködésük
védett és biztonságos tereinek a biztosítása. Ilyen például, a vallásgyakorlás szabadsága,
a szólásszabadság, a »gondolatok szabadsága«, és a »gondolatok kifejezésének és kifejezési
módjainak a szabadsága«, a »társulás, az egyesülés és gyülekezés szabadsága«, vagy a
»lelkiismeret szabadsága«. Ezeket az emberek jó életminôségéhez és szabad emberhez és
emberi méltóságukhoz méltó életük, valamint szabadságuk valós értékének megôrzéséhez
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szükséges társadalmi támogatásokat fejezi ki a »tíz központi capability«, a »capability
megközelítésben«, illetve ezeket foglalja össze az »elsôdleges prioritású társadalmi javak
indexében« az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«.
Elsôre nem mindig nyilvánvaló, de e társadalmilag biztosítandó támogatások, »központi capabilityk«, illetve »elsôdleges prioritású társadalmi javak« biztosításának a megtagadása rendkívül súlyosan, mélyrehatóan és szerteágazóan káros és romboló az emberek »szabad emberhez méltó« élete és életvitele szempontjából. E »központi
capabilityk«, illetôleg »elsôdleges prioritású társadalmi javak« teljes körû és »tisztességesen elegendô küszöbszint« feletti biztosításának megtagadásakor, az e dolgoktól a tisztességtelen hatalom által megfosztott emberek »emberi méltósága«, mint olyan megmarad, mert az maga elidegeníthetetlen, azonban az ilyen emberek nem lesznek képesek
a »szabad emberhez méltó«, és az emberi méltósághoz illô életet élni a központi
jelentôségû »capabilityk«, illetôleg az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« biztosításának a hiányában.
Figyeljünk fel arra, hogy nemcsak az »alapvetô szabadságjogok és jogok« biztosítása
egyedül, és nemcsak a »szociális és egzisztenciális biztonság« garantálása egyedül, és nem
is csak a lehetôségek biztosítása egyedül az, ami számít, hanem mind ezek a »capabilityk«,
illetôleg »elsôdleges prioritású társadalmi javak« együttesen, egymással kölcsönhatásban,
redukálhatatlanul, egymással fel nem cserélhetôen, s egymásra át nem válthatóan szükségesek az »emberi méltósághoz illô« és »szabad emberhez méltó«, jó életminôségben megélt
és leélt emberi élethez. Az akarat, a törekvés, az önbizalom, a cselekvések, a saját célok
meghatározása és az azok elérésére való törekvés, valamint a társadalom támogató, lehetôvé
tevô és biztonságot garantáló rendszere szorosan összekötôdnek és egymás nélkül nehezen
is képzelhetôk el. Ebbôl eredôen az igazságos és tisztességes társadalom megvalósítására
törekvô »aspiráló társadalomban« (miként az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója« szerinti »jól elrendezett társadalomban« is) az emberek alapvetô morális követeléssel és jogosultságokkal rendelkeznek az esendôségükkel, sérülékenységükkel kapcsolatos védelem és támogatás tekintetben is. (RAWLS, 1999b; NUSSBAUM, 2013.)
A szerencse forgandósága, az élet lottójának eshetôségei, az ember esendôsége és sérülékenysége miatt az emberek számos dologban egymásra utaltak és egymás segítségére
szorulnak, mert számos olyan probléma adódhat életükben, amivel nem képesek egyedül megbirkózni és számos olyan dologra lehet szükségük életükben, amelyet nem tudnak egyedül elôállítani, vagy elôteremteni. Az ilyen, »reciprocitási elven« és kölcsönösségen (5.3.§) alapuló viszonyoknak és tulajdonképpeni kölcsönös egymásra utaltságnak
és kölcsönös rászorultsági helyzetnek magának is megvan a saját méltósága.
Emellett minden egyes polgár – akár felismeri ezt, akár nem – élete jelentôs részét
és életének fontos szakaszait aszimmetrikus függôségi viszonyokban éli. Gondoljunk a
gyermekkorra, és a felnevelkedés idôszakára, az idôskorra (azoknak az esetében akik
kellôen hosszú ideig élnek), vagy a »teljes körû normál funkcionálóképesség« hosszabbrövidebb ideig tartó megszûnésére, vagy küszöbszint alá zuhanására idôszakosan, egyegy súlyosabb betegség vagy baleset következtében; vagy azokra az esetekre, amikor
például egy súlyosabb válság és szisztémás következményeként elôálló tömeges munkanélküliség esetében átmenetileg és kényszerû módon megszûnik az ember önálló jövedelemtermelô és önellátó képessége és ezzel veszélybe kerül saját maga és családja
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egzisztenciális és szociális biztonsága, addig megszokott életvitele és társadalmi pozíciója. Emellett néhány polgár egész életét, vagy annak jelentôs részét súlyos fogyatékossággal, vagy egyéb funkciócsökkenéssel kénytelen leélni, vagy azért mert eleve így
született, vagy azért mert élete során és a társadalmi együttmûködésben való részvételekor valamely súlyos betegség, vagy baleset miatt súlyos és tartósan fennmaradó egészségkárosodást, illetve funkcionálóképesség csökkenést szenvedett és megrokkant.
A társadalmi igazságosság megvalósítására törekvô »aspiráló társadalom« az emberek
emberi mivoltából eredô elidegeníthetetlen és egyenlô »emberi méltósága« szempontjából
nemcsak alapvetô fontosságúnak tartja, de alapvetô morális kötelességének is tekinti az
ilyen átmeneti, vagy végleges károsodást, illetve funkcionálóképesség csökkenést elszenvedni
kényszerülô polgárok »emberi méltóságának«, és »szabad emberhez méltó« életfeltételeinek
a megôrzését, valamint az ennek érdekében biztosítandó »capabilityket«, ellátásokat, gondozást, támogatást és »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«, valamint az összes olyan
reciprocitáson és kölcsönösségen alapuló ellátási, gondoskodási és gondozási viszonyok
tiszteletben tartását és méltósággal történô kezelését, amelyben végsô soron minden egyes
polgár az életének egy jelentôs és fontos részét eltölti.
Ehhez kapcsolódóan az »aspiráló társadalom« egyik alapvetô célja és feladata az is,
hogy megszüntessen minden a függôséghez, rászorultsághoz és gondoskodásra szoruláshoz kapcsolódó »stigmát«, »szégyent« és »stigmatizáló és megszégyenítô eljárást«. Ezek
ugyanis önmagukban is a »társadalmi hátrányok« közé tartoznak és ôk maguk generálják
a »társadalmi hátrányok« halmozódását, továbbá rendkívüli mértékben alá ássák az érintettek önbecsülését, emberi méltóságát és életminôségét. (WOLFF és mtsai, 2007.) Ez
az oka az »egyéni szociális rászorultság mérésén, mérlegelésén« alapuló, és egyébként széttöredezett, inkomplett, inkonzisztens, és mozaikos szociális-segélyezési rendszerek alkalmazása helyett az univerzális és rendszerszerû megoldások alkalmazásának a preferálása.41
(LUNDBERG és mtsai, 2008; MARMOT, 2015a; NUSSBAUM, 2011.)
A másik oldalról fontos leszögezni, hogy a fentiek nem azt jelentik, hogy az egyes
emberek függetlensége, saját akarata, önálló cselekvései, döntései, ne lennének fontosak. Az összes fogyatékossággal élô ember, vagy az összes átmenetileg vagy tartósan
támogatásra, gondozásra, ellátásra szoruló ember esetében a minél nagyobb függetlenség, az aszimmetrikus függôségi viszonyok csökkentése, az önálló cselekvésekre és
funkcionálásra való képességük fejlesztése – mind-mind fontos megvalósítandó céljai
és törekvései a tisztességes és igazságos társadalom megvalósítására törekvô »szabad
emberhez méltó« »aspiráló társadalmaknak«. (NUSSBAUM, 2011.) Csak a tisztességtelen hatalom próbálja meg elérni azt, egy »szabad emberhez nem méltó rezsim« erôszakos, vagy sunyi módon lopakodó kiépítése során, hogy lehetôség szerint a társadalom
minél több polgára (az egészségeseket, a csökkent funkcionálóképességûeket, az aktívakat, a munkanélkülieket, a rokkantakat, és a nyugdíjasokat is beleértve) minél többféle módon és minél nagyobb mértékben – a tisztességtelen hatalom kényétôl és ked41

Ilyen eszköz lehet például, a feltétel nélküli alapjövedelem intézménye, vagy az egészségügyi, rokkant, munkanélküli és idôskori nyugdíj ellátásokhoz való univerzális jogosultság intézménye, illetve
e rendszerek egységes intézményrendszerként kezelése. Ezek részleteinek a taglalásába azonban
itt nem megyünk bele; eddig már sok helyen számos szót ejtettünk ezekrôl a dolgokról.
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vétôl függô – kiszámíthatatlan, bizonytalan és »aszimmetrikus függôségi viszonyba« kerüljön, kiszolgáltatott legyen és féljen.
Az a látszólag technikai kérdés, hogy megfelelô szakpolitikákkal, tervezési módszerekkel és számos más meglehetôsen szofisztikált „technikalitásokat” is felvonultató eszközzel vajon szükséges-e biztosítani az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
háttérintézmények« mûködésének stabilitását, átláthatóságát és kiszámíthatóságát, vagy
sem, valójában egyáltalán nem technikai és nem szakpolitikai kérdés. A dolgok valódi
lényegét tekintve ez maga a tisztességtelen hatalom egyik legalapvetôbb hatalmi kérdése,
amelynek célja az emberek egyoldalú és aszimmetrikus függôségbe taszítása, a tisztességtelen hatalom kézivezérléssel megvalósított kiszámíthatatlan és önkényes döntéseitôl
való függés kialakítása és mindezeken keresztül a tisztességtelen hatalom stabilitásának
a megteremtése és egyfajta tisztességtelen konszolidálása.
7.
EGYENLÔ POLITIKAI ÉS CIVIL SZABADSÁGJOGOK ÉS JOGOK. A társadalmi igazságosság megvalósítására törekvô, »aspiráló társadalomban« kulcsfontosságú szerepet játszanak a minden egyes polgár számára tisztességes értékkel bíró »egyenlô politikai és
civil szabadságjogok és jogok« (14.3.§). Minden egyes polgár számos alapvetô, és az
összes többi polgárral azonos joggal rendelkezik bármiféle megkülönböztetés nélkül.
Ilyen »alapvetô politikai és civil szabadságjogok és jogok« (14.3.§) például a következôk:
(a) egyenlô szavazati jogok és a választások tisztaságával kapcsolatos, ezt garantáló
rendelkezések;
(b) a politikai pozíciók és hivatalok megpályázására és betöltésére való jogosultság;
és a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek« (14.2.§);
(c) a lelkiismeret szabadsága;
(d) a vallásgyakorlás és a vallásgyakorlás módjának a szabadsága;
(e) a gondolkodás szabadsága és a politikai, mûvészi, és egyéb gondolatok kifejezésének, és kifejezésmódjának a szabadsága;
(f) szólásszabadság és sajtó szabadsága;
(g) a szabad és biztonságos mozgáshoz, helyváltoztatáshoz, és utazáshoz való jog;42
(h) a jog elôtti egyenlôség és a tisztességes eljáráshoz való egyenlô jog;
(i) a testi és lelki integritáshoz való jog és az önrendelkezéshez való jogok.
A fenti lista semmiképp sem egy teljes körû és nem is egy taxatív felsorolás. A fenti
»alapvetô szabadságjogokat és jogokat« elsôsorban didaktikai okokból listáztuk így fel.
Ezek az »alapvetô szabadságjogok és jogok« – amelyeket a 14.§ fejezetben részletesebben is bemutattunk már – egyenként is részletezhetôk lennének továbbá számos kiegészítô rendelkezés és szabály szükséges ezek érvényesülésének és tisztességesen
egyenlô értékének a garantálásához.
42

Ez elsôre néhányak számára meglepônek tûnhet. Azonban ha valaki próbált más helyet foglalni
például egy egyiptomi, vagy más arab országbeli hotelben, megtapasztalhatta, hogy a foglalás
során megpróbálják tisztázni a foglaló nemét és vallását, mert például a muszlim vallású nôk nem
foglalhatnak önállóan szobát a legtöbb szállodában. Gondoljunk bele, hogy ez az apró körülmény,
milyen korlátozást jelent például a mozgás és az utazás szabadsága szempontjából.
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Az »aspiráló társadalmak« elkötelezettsége az »emberek egyenlô értékessége«, »alapvetô szabadságjogainak és jogainak egyenlôsége«, a »jog elôtti egyenlôsége« és általában
is az egyenlôség mellett a »szabadság azonos feltételrendszerének a biztosítását« is megköveteli. Így például, egy olyan törvény, amely elsôre neutrálisnak tûnik, de valójában
szisztematikusan más- és másféleképpen érinti a társadalom különbözô vallási, etnikai,
nemzetiségi vagy egyéb csoportjait egyáltalán nem tekinthetô tisztességesnek és alkotmányosan elfogadhatónak – de legalább is alaposan meg kell vizsgálni ilyen szempontból. Például, létezik olyan soknemzetiségû ország, ahol a magasabban fekvô területeken
az ország több nemzetisége közül az egyik nemzetiség él nagyobb arányban, míg a síkabb és alacsonyabb tengerszint feletti területeken egy másik –abban az országban kisebbségnek számító – nemzetiség él nagyobb arányban. Ha egy ilyen országban olyan
törvényeket hoznak, amely a különbözô jogosultságokat, támogatásokat, vagy bármilyen
egyéb intézkedést valamilyen technikainak látszó indokolással, mondjuk például a tengerszint feletti magassághoz köti, akkor tulajdonképpen az történik, hogy ilyen látszólag
neutrális (és adott esetben méltánylandó indokokkal többé kevésbé alá is támasztható
indokolással ellátott) jogszabályokkal az egyik nemzetiségre vonatkozó szabályok szisztematikusan eltérnek a másik nemzetiségre vonatkozó szabályoktól. Ráadásul, ha „véletlenül” mindig a lakosság ugyanazon részére vonatkoznak az elônyök és „véletlenül”
mindig a másik részére vonatkoznak a hátrányok, akkor az adott ország a jog és törvény
elôtti egyenlôség látszatát betartva, látszólag neutrális jogszabályokkal el tudja érni azt,
hogy az országban élô egyik nemzetiség rendre hátrányosabb megkülönböztetô intézkedésekben részesüljön, mint a másik.
Az igazságos, tehát tisztességes társadalmi mûködésre törekvô, »aspiráló társadalmakban« a majoritanizmus – azaz a »többség zsarnoksága« – korlátozva van a »kisebbségek teljesen egyenlô jogainak«, és e »jogok tisztességesen egyenlô értékének« a garantálásával. E garancia rendszer célja a »többség zsarnokságának és önkényének« a kivédése. A »többség
zsarnoksága« (»tyranny of the majority«) alatt azt értjük, amikor a demokratikus választásokon megválasztott többség, a demokratikus keretek között többségi szavazatokkal rendre
olyan törvényeket, jogszabályokat alkot és olyan intézkedéseket hoz, amelyek az ô érdekcsoportján kívülálló társadalmi, politikai, vallási, etnikai és egyéb kisebbségi csoportok egyikét-másikát vagy mindegyikét rendre hátrányosabb helyzetbe hozza, netán eleve kizárja a
politikai folyamatokban való érdemi részvételbôl, vagy súlyosan korlátozza jogaiban, lehetôségeiben, miközben a demokrácia és a törvényesség összes formális kerete fennáll. Csakhogy a »többség zsarnoksága« miatt ezek a formális keretek valójában egy »szabad emberhez
nem méltó rezsim« kereteit jelentik, s mint ilyenek a »szabad emberhez méltó demokrácia«
helyett a demokrácia látszatának a díszleteit adják, amelyek a »többség zsarnokságának« az
álcázásához és a felületes külsô megfigyelôk megtévesztéséhez szükségesek. Természetesen
a társadalomnak az a része, amelyet a »többség zsarnokságát« megvalósító csoport a jogaitól
és tisztességes lehetôségeitôl megfoszt, vagy ezek gyakorlásában korlátoz, és kiszorít a politikai
folyamatokban való érdemi részvétel lehetôségébôl a saját életén, életlehetôségein, egzisztenciális helyzetén és életminôségén érzi az ilyen sok szempontból sunyi, ámde a demokratikus díszletek miatt nehezen tetten érhetô hatalomgyakorlás hatását.
Félreértés ne essék: a »többség zsarnoksága és önkénye« nem feltétlenül jelent tényleges többséget. Például a választási jog visszaélésszerû manipulálásával, a választási
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körzethatárok „ügyes” korrekcióival (»gerrymandering«), vagy a leadott szavazatoknak
a tényleges képviselôi mandátumokká történô átszámolásának „ügyesen” kialakított algoritmusával, tisztességtelenül aránytalan médiatúlsúly kiépítésével és agresszív, egyoldalú manipulatív propagandával, az ellenvélemények elnémításával, megfélemlítésével,
és számos egyéb választási visszaéléssel, csalással és a szavazók elnyomásával (»voter
supression«), választási csalásokkal (»electoral fraud«; »vote rigging«) egy gátlástalan,
hataloméhes destruktív szektaként mûködô kisebbség el tudja érni, hogy miközben ténylegesen az ország választó polgárainak csak a kisebbik része szavaz ô rá, mégis ô szerezi
meg a képviselôi helyek többségét a parlamentben. Tulajdonképpen a volt Szovjetunió
megalakulásának a kezdeti idôszakában a magát konzekvensen »bolseviknak«, azaz
többséginek nevezô politikai erô valójában csak a kisebbség támogatását élvezte, míg a
»bolsevikok« által »menseviknek« azaz kisebbségnek nevezett politikai erô volt az, amely
valójában a többség támogatását élvezte, mégis a »bolsevikok« szerezték meg és gyakorolták az abszolút hatalmat. Az elsô „bolsevik trükk” az volt, amikor a kisebbségi csoport
kikiáltotta magát többségnek, azaz „bolseviknek”, az igazi mérsékelt többséget, pedig
kisebbségnek, azaz „menseviknek”. E példa azt hivatott illusztrálni, hogy a »többség
zsarnokságát és önkényét« egyáltalán nem feltétlenül olyanok valósítják meg, akik ténylegesen többségi támogatást is élveznek.
Bárhogyan is jön létre, a »többség zsarnoksága« (»tyranny of the majority«) súlyos
problémát jelent és létében veszélyezteti a »szabad emberhez méltó demokrácia« rendszerét, és az alkotmányos és demokratikus jogrendet, társadalmilag mérhetetlenül káros
és veszélyes, mert tömegeket foszt meg »alapvetô szabadságjogaik, jogaik tisztességes
értékétôl« (14.3.§; 15.1.§) és »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyeiktôl és lehetôségeiktôl« (14.2.§); s mind ezen okok miatt a társadalom »szabad emberhez nem méltó«
igazságtalan, tehát tisztességtelen mûködéséhez vezet. Ezért az igazságos, tehát tisztességes társadalmi mûködésre törekvô »szabad emberhez méltó« »aspiráló társadalmak«
alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszerét (»checks & balances«) építik be a politikai
és hatalmi intézményeikbe és azok mûködésébe a »többség zsarnokságának« a kivédése
és megelôzése érdekében. A »törvényhozói, végrehajtói és ítélkezô hatalom megosztásának«, és az egymástól elkülönített »hatalmi ágak függetlenségének« az elve mellett ez
számos olyan, a kisebbségek és valójában minden egyes állampolgár védelmét is szolgáló »alapvetô szabadságjogot és jogot« (14.3.§) is jelent, amelyek alapvetôen arról
rendelkeznek, hogy a hatalom és az állam mi mindent nem tehet meg a saját polgáraival
szemben. Emiatt ezeket az »elsô generációs szabadságjogokat« »negatív jogoknak« is
nevezik. Ez az elnevezés azonban sok szempontból félreérthetô és félrevezetô.
Ha belegondolunk, hogy a mai modern társadalmakban mi minden szükséges a polgárok »alapvetô szabadságjogai, jogai« és »egyenlô társadalmi esélyei, lehetôségei« »tisztességesen egyenlô«, és »valós értékének« a megôrzéséhez, akkor rájöhetünk, hogy egyszerû
tiltások és deklarációk önmagukban nem jelentenek megoldást. A mai modern társadalmak jellemzôje, hogy az emberek tömegei nem önálló vállalkozásokat, vállalatokat, gazdaságokat mûködtetnek, hanem számos gazdasági, technológiai és társadalmi ok miatt
alapvetôen alkalmazottként vagy afféle kényszervállalkozóként szerzik meg rendszeres
jövedelmeiket. Ez azt is jelenti, hogy sok szempontból kiszolgáltatottak. Ezért az emberek
egyenlô méltósága, egyenlô szabadsága csak akkor ôrizhetô meg és csak akkor biztosít-
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ható, ha a pár száz éve még elegendô „klasszikus” »elsô generációs« »negatív szabadságjogok és jogok« kiegészülnek a modern kor körülményeihez igazodóan számos társadalmi
és gazdasági igazságossági joggal (»social & economic justice«).
A mai modern társadalmakban ugyanis olyan egzisztenciális kiszolgáltatottságok,
és olyan egzisztenciális katasztrófahelyzetek állhatnak elô, mégpedig tipikusan széles
tömeget érintô módon, amelyek megfelelô társadalmi biztonsági intézmények és „biztonsági háló” nélkül oly mértékben rendíthetik meg az emberek önbecsülését, méltóságát, hogy számukra a formálisan biztosított »alapvetô szabadságjogaik, jogaik« és
»egyenlô társadalmi esélyeik és lehetôségeik« értelmüket és értéküket vesztik, mert nincsenek abban a helyzetben és állapotban, hogy bármit is kezdeni tudjanak ezekkel a
jogokkal és lehetôségekkel. A hajléktalanok számára ezer fontosabb és húsbavágó kérdés létezik, mint az, hogy éppen mi a helyzet az ô szólásszabadságukkal, vagy mi a
helyzet a sajtószabadsággal. Ez persze nem azt jelenti, hogy e szabadságjogok ne lennének alapvetô fontosságúak akár az ô helyzetük megoldása szempontjából. A lényeg
itt az, hogy ôk személyesen nem tudnak mit kezdeni az ilyen jogokkal, mert nincsenek
abban helyzetben és állapotban, hogy érdemben élni is tudjanak ezekkel.
A korábban tárgyalt igazságossági elvek, a »tíz központi jelentôségû capability«, vagy
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« és az ezek közé tartozó »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû« »társadalmi esélyteremtési«, és a »társadalmi biztonságot garantáló« »háttérintézmények« kapcsán már részletezett megfontolások, valójában ezt a
komplex – a politikai igazságosságot a társadalmi és gazdasági igazságosság elveivel kiegészítô – társadalmi igazságossági rendszert körvonalazzák. Itt csak utalunk a korábban
számos helyen kifejtett dolgokra (1.3.§; 9.§; 14.7.§; 16.§). Világosan érteni kell azt,
hogy az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû – társadalmi esélyteremtô és társadalmi és egzisztenciális biztonságot garantáló – háttérintézményekre (ami, abszolút minimumként a minôségi oktatást és társadalmi biztosításokat magába kell foglalja), nem
jótékonykodási okok, nem holmi kommunisztikus, szocialisztikus okok miatt van szükség.
Ezekre azért van szükség, mert ezek a mai modern társadalmak körülményei között (a)
az emberek »egyenlô szabadságának«, »szabadságuk tisztességesen egyenlô valós értékének«, »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyeinek és lehetôségeinek« megôrzését (b) valamint az emberek »egyenlô értékességébôl« eredô »egyenlô emberi méltóságának« a nélkülözhetetlen garanciáit jelentik (14.7.§). E »szociális és gazdasági igazságossággal«
(»social & economic justice«) összefüggô jogok és lehetôségek, a »központi jelentôségû
capabilityk«, az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« és az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« (9.§) nélkül a mai modern társadalmakban széles tömegek kerülhetnek szinte elkerülhetetlenül olyan egzisztenciális kiszolgáltatottsági
és katasztrófahelyzetekbe, amelyben az emberi méltóságuk és önbecsülésük súlyos megrendülése miatt lényegében megszûnik a szabadságuk, mert megszûnik »alapvetô szabadságjogaik, jogaik és lehetôségeik« valós felhasználhatósága és értéke, a »társadalmi
együttmûködésben való teljes körû, normál funkcionálóképességgel való tisztességes részvételük« ellenére (1.§; 14.2.§; 14.7.§; 15.1.§; 16.§; 18.§).
Azt kell érteni, hogy itt (és ebben az írásban mind végig) nem jobb vagy baloldali
és párt (=rész) érdekekrôl szempontokról beszélünk, hanem ezek felett álló alapvetô
társadalmi szintû igazságossági elvekrôl, értékekrôl, hiszen minden egyes polgárt egya-

232

17.§ A CAPABILITY SZEMLÉLET ÉS A »KÖZPONTI CAPABILITYK«

ránt érintô az »egyenlô szabadsággal«, »egyenlô esélyekkel«, és »egyenlô emberi méltósággal« összefüggô értékekrôl, érdekekrôl és célokról van szó.
8.
JOG ELÔTTI EGYENLÔSÉG, A TISZTESSÉGES ELJÁRÁSHOZ ÉS AZ EGYENLÔ ELBÁNÁSHOZ VALÓ JOGOK. Az »aspiráló társadalomnak« az összes polgár egyenlôsége
iránti elkötelezettsége azt is szükségessé teszi, hogy a társadalomban élô »minden egyes
ember számára« biztosítsa a »jog egyenlô védelmét«, a »jog elôtti egyenlôséget«, a »tisztességes, emberséges, és egyenlô szabályok szerinti eljáráshoz és egyenlô elbánáshoz való
jogokat«. Ezek az eljárási, »procedurális igazságosságot« biztosító jogok az emberek
egyenlô szabadságának további garanciái is egyben. Ezek lényegében minden modern
demokratikus társadalomban ismertek és nagyon gyakran kiemelkedô jelentôségûek a
kisebbségek, vagy az adott társadalomban valamilyen alapon (például: nem, etnikai,
„faji” hovatartozás, szexuális orientáció, kaszt, vallás és hasonlók alapján) tradicionálisan alárendelt csoportok tagjainak egyenlô szabadsága szempontjából.
Függetlenül minden deklarációtól, valójában szinte minden társadalomnak folyamatosan küszködnie kell valamilyen történelmi vagy jelenkori diszkriminációs, és valamilyen csoportképzési szempontok szerinti alárendelési problémákkal. Gondoljunk a
kasztrendszerre, a rabszolgaságra, a jobbágykorra, vagy akár a modernkori megszorító
programok (»austerity-programok«), illetôleg a »leszivárgási elmélet« (»trickle-down
theory«) jegyében „fogant” és végrehajtott gazdaságpolitikák (8.4.§) által legjobban
sújtott szegényebb és legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegek legkülönbözôbb módokon
történô – önigazoló jellegû – megbélyegzésére, megalázására. Sajnos sok ilyen példát
lehet látni. Gondoljunk például: (a) a hajléktalanok kriminalizálására (b) a válság miatti tömeges munkanélküliség miatt munkanélkülivé válók lustának és alkalmatlannak
való kikiáltására és megbélyegzésére (c) a rokkantak szimulánsnak és csalónak történô
beállítására és megbélyegzésére (d) vagy akár a gyermekéhezés tagadása kapcsán arra
az elképesztôen cinikus és hipokrita mondásra, hogy a „gyermekek, azért éheznek, ha
éheznek, mert nincs kedvük enni”.
Úgy tûnik, szinte minden társadalom idôrôl idôre újratermeli azt a diszkriminációs
problémát, amely egyes csoportok, valamilyen csoportképzési szempontok szerinti kipécézésébôl, stigmatizálásából, alárendeltnek, alsóbbrendûnek való kikiáltásából és
hátrányos megkülönböztetésébôl ered. Úgy tûnik, a magukat valamiért felsôbbrendûnek tartók között sokan vannak, akiknek a saját pszichés bizonytalanságuk, személyiségfejlôdésüknek egy sajátos primitív szakaszában megrekedt és a saját esendôségük miatt
érzett »primitív szégyenérzetük« (»primitive shame«), titkolt kisebbrendûségi érzésük
és hasonló okok miatt saját integritásuk fenntartása és stabilizálása érdekében van szükségük arra, hogy másokat megbélyegezzenek, lealacsonyítsanak, és maguknál
alsóbbrendûnek kiáltsanak ki. (NUSSBAUM, 2004.) Természetesen olyanok is vannak,
akik aljas okokból, nevezetesen saját hatalmi vágyuk, dominanciavágyuk vagy anyagi
érdekeik miatt erre rá is játszanak. Azok a némiképp patológiás, pszichés mozgatórugók, amelyek a »primitív szégyen«, és ennek a másokra való kivetítésébôl eredô undor
érzésén keresztül a stigmatizáló és kirekesztô magatartásokhoz vezetnek sajnálatos
módon még a viszonylag rendezetten mûködô és nagyjából igazságos társadalmakban
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is alkalmasak arra, hogy egyes gátlástalan demagógok aljas érdekbôl és motivációkból
ezekre az alantas érzésekre apellálva osszák meg mindazokat, akik egyébként meglehetôsen homogén módon a kárvallottjai és a vesztesei az ilyen hatalmi, uralmi, vagy
anyagi érdekektôl vezérelt hataloméhes, dominanciavágytól fûtött gátlástalan, demagógok mûködésének. (NUSSBAUM, 2004.)
Mindezen okok miatt az »aspiráló társadalmak« tudatában vannak annak, hogy menynyire fontos mindazon »politikai és morális jelentôségû érzelmeket« fejleszteni, gondozni,
amelyek az emberek emberi mivoltából eredô egyenlô méltóság, az egymást megilletô kölcsönös tisztelet, a mások személyének és véleményének tiszteletben tartása és elfogadása
szempontjából fontosak; valamint az együttérzés, a szeretet, a szánalom, a könyörület, a
szolidaritás, a mások helyzetébe való beleérzô képesség és a hasonló a társadalmi stabilitást
s a társadalmi igazságosságot erôsítô érzelmeket, illetve ezen érzelmekre való képességeket
erôsítik. Ezek a »politikai és morális jelentôségû érzelmek« azok, amelyek az igazságos, tehát
tisztességes mûködésre törekvô, »aspiráló társadalmak« fontos értékeinek a megerôsítése
szempontjából különösen nagy jelentôséggel bírnak. Ezeknek az érzelmeknek a kultiválása,
és az alantas érzelmek visszaszorítása szempontjából rendkívüli jelentôségû az a fajta minôségi oktatás, amely – a tárgyszerû ismeretek, illetve a természettudományi, matematikai,
mûszaki és informatikai ismeretek mellett (és nem helyett!) – tudatosan nagy hangsúlyt
fektet a mûvészeti készségek és képességek minden mûvészeti ágban történô fejlesztésére,
az irodalmi, történelmi, filozófiai, politikai filozófiai, etikai, történelmi és mûvészet történeti
és általában is minden bölcsészeti képzésre – abból az ismert ténybôl kifolyólag, hogy ezek
azok a képzések, amelyek a »szabad emberhez méltó demokrácia« és az igazságos és tisztességes társadalmi mûködés stabilitása szempontjából oly fontos »politikai és morális
jelentôségû érzelmek«, valamint az »önálló, kreatív és kritikai gondolkodás képessége« kifejlôdése szempontjából rendkívüli jelentôségûek. (NUSSBAUM, 1997, 2010, 2013.)
Az nem véletlen, hogy minden tisztességtelen hatalom, több más mellett, onnan is
ismerszik meg, hogy azzal kezdi tisztességtelenségre és igazságtalanságra épülô hatalmának a kiterjesztését, megszilárdítását és a »szabad emberhez méltó demokrácia« aláásását, hogy megkérdôjelezi, megtámadja és ellehetetleníti ezeket a mûvészeti és bölcsészeti képzéseket, továbbá túlzsúfolja a kötelezô tanterveket olyan tananyagokkal, és
excesszív tényszerû ismeretekkel, amelyek kikényszerítik a magoltatásra épülô módszereket és a magolást és ezáltal is elnyomják az »önálló kritikai gondolkodás« képességét,
viszont erôsítik az önálló kritikai gondolkodás nélküli engedelmeskedés, a formális autoritás tisztelete és a szolgalelkûség attitûdjeit. (NUSSBAUM, 2010.)
9.
AZ ERÔSZAK ÉS A CSALÁS MEGELÔZÉSE, ÜLDÖZÉSE. Mint minden »szabad emberhez méltó demokratikus társadalomnak«, a társadalmi igazságosság megvalósítására
törekvô »aspiráló társadalomnak« is egyik kulcsfontosságú és központi jelentôségû célja
minden egyes polgár személyes integritásának a védelme és megôrzése, a »személyes
tulajdon védelme«, az erôszak és a csalás megelôzése.
A csalás megelôzése kapcsán nemcsak a közönséges bûnözôk, hanem a »közönséges
fehérgalléros bûnözôk« és a »fehérgalléros megélhetési politikai csalók« elleni védekezés
rendkívül fontos és a nemzet biztonságát érintô feladat. Ez utóbbiak ugyanis összehason-
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líthatatlanul súlyosabb társadalmi károkat képesek okozni, mint a „hagyományos” csalók.
A közönséges erôszakos bûnözôk és a közönséges csalók, a »fehérgalléros csalók« és a »fehérgalléros politikai csalók« által okozott károk meglehetôsen közeli rokonságban vannak
egymással. Az ezekkel összefüggô érzelmek, a félelem, a harag és a morális felháborodás
minden ilyen bûnözô által elkövetett bûn nyilvánosságra kerülése esetén igen hasonlatosak
és inkább intenzitásukban különböznek. A bûnök elkövetésével kapcsolatosan egyes, kevésbé megátalkodott, és »morális érzékkel«, vagy az »igazságosságérzetre való morális képességgel« rendelkezô bûnözôknél idôvel megjelenhet a szégyen, a megbánás, a bûnbánat,
az áldozatok oldalán pedig ennek viszonzásaként a megbocsátás. A megbocsátás azonban
nehezen képzelhetô el és várható el bûnbánat nélkül. (NUSSBAUM, 2016.)
A nagyobb problémát a lényegesen nagyobb társadalmi veszélyességû gátlástalan
bûnözôk, és a gazdasági és politikus bûnözôk jelentik, mert már „bûnözôi karrierjüket”
is a »morális érzékenység« és az »igazságosságérzet morális képességével« kapcsolatos
fogyatékosságuk, valamint beteges kapzsiságuk, mohóságuk, bírvágyuk, illetve beteges
hatalomvágyuk és uralomvágyuk és szintén »antiszociális egoizmusuk« okozza. Azoknál
a bûnözôknél, akiknél a velünk született »két erkölcsi képesség« (6.3.§) közül hiányzik
a »morális érzék« és az »igazságosságérzetre való morális képesség« nem várható szégyen, megbánás vagy bûnbánat (5.7.§; 6.3.§). Az ilyen esetekben a megbocsátás is
nehezen várható el az áldozatok részérôl. (NUSSBAUM, 2016.)
Amikor a »fehérgalléros gazdasági bûnözôkrôl«, és a velük sok esetben összefonódó
»fehérgalléros, megélhetési politikus bûnözôkrôl« beszélünk, akkor természetesen nem
arról beszélünk, hogy minden politikus bûnözô lenne. Ugyanakkor a jelenség rendkívüli, és a közönséges „mackós-pajszeros bûnözôk” társadalmi veszélyességét és kártékonyságát nagyságrendekkel meghaladó társadalmi veszélyessége és kártékonysága
miatt nem lehet udvarias és »politikailag korrekt« módon csendesen hallgatni errôl a
társadalom és az alkotmányos demokrácia egészére rendkívül veszélyes jelenségrôl.
Annál is inkább, mert ez a jelenség, valamint a korrupció szorosan összefügg a »szabad
emberhez méltó demokrácia«, a társadalmi igazságosság és a tulajdonképpeni alkotmányos rend közvetlen veszélyeztetésével is. Az egyáltalán nem véletlen, hogy amikor
bûnözôk kaparintják a kezükbe a politikai hatalmat, azonnal belefognak a »szabad emberhez méltó demokrácia« alkotmányos alapjainak aláásásához, és – a jogalkotással,
mint olyannal visszaélve – olyan jogszabályok megalkotásához, amely lehetôvé teszi
számos – korábban még gazdasági bûncselekménynek számító – cselekménynek a hatályos jogszabályok alapján történô, s így jogszerû és törvényes (csak épp erkölcstelen)
megvalósítását. Az sem véletlen, hogy a tisztességtelen, igazságtalan és »szabad emberhez nem méltó rezsimekben« járványosan terjed a korrupció, a »visszaélés a hatalommal«, a »visszaélés a joggal« és esetenként a »visszaélés a jogalkotással, törvényalkotással«, mint olyannal, a haverok gazdasági elônyök fejében történô gazdasági
elônyben részesítése, a »haveri kapitalizmus« (»crony capitalism«) (8.5.§), a gátlástalan harácsolás és urizálás, a »meg nem szolgált jövedelmek« hajhászása (»rent seeking«),
és a közügyek iránt felelôsséget érzô politikusok, közhivatalnokok és szakemberek kiszorítása, esetenként elüldözése vagy üldözése. A politikusbûnözés és a »politikai csalás«, azért a bûnözés társadalmilag legveszélyesebb formája, mert folyamatosan »kettôs
társadalmi kárt« okoznak: (a) az egyik kár magából a lopásból és a korrupcióból ered.
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(b) A másik kár pedig a közjó elômozdításának az elmulasztásából, és a meg nem valósult közjó növekedés miatt »elmaradt közhaszonból« ered. Mindkét kár egymagában,
a másik jelenléte nélkül is jelentôs. A »meg nem valósult közjó« és az »elmaradt közhaszon« miatti társadalmi kár azonban nagyságrendileg nagyobb, s ez teszi a társadalomra kiemelten veszélyessé ezt a fajta »fehérgalléros politikusbûnözést«.
Az »aspiráló társadalom« politikai koncepciója összhangban számos más »politikai
szintû igazságossági koncepcióval«, sôt még a libertariánus nézetekkel is tudatában van
annak, hogy a bûn, az erôszak, és a csalás megelôzése és üldözése alapvetô társadalmi
feladat és hogy ez nemcsak jogszabályok, rendôrség, és büntetô intézmények kérdése,
hanem bizonyos releváns érzések (pl. félelem, óvatosság, harag, morális felháborodás,
morális érzékenység, igazságosságérzet és hasonlók) tudatos fejlesztésének, továbbá
számos a „bûnözôi karrierek” kialakulását elôsegítô bûnmegelôzési intézkedés kérdése.
Az »aspiráló társadalom« a »háztartáson belüli, otthoni, családi erôszak« minden formájára, valamint a »szexuális zaklatás és abúzus« problémáira is nagy hangsúlyt fektet,
mert tudatában van annak, hogy ezek az emberi fejlôdés (»human development«), és az
emberek egyenlô értékességének, egyenlô jogainak, egyenlô méltóságának és általában is
egyenlôségének a legalattomosabb és legveszélyesebb gátjai és korlátai.
10.
SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI IGAZSÁGOSSÁG: egészség, egészségügy, oktatás, szociális
és egzisztenciális biztonság védelme és tisztes jólét és lakhatás és a hasonlók. A társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalom« az »alapvetô politikai és személyes
szabadságjogok és jogok« (14.3.§) biztosításával kapcsolatos feladatait – a libertariánus
nézetekkel ellentétben – nemcsak a jogrendben, a jogrend fenntartásában, a tulajdon
védelmében és a szerzôdések kikényszerítésében, valamint az erôszaktól és a csalástól
való védelemben látja, hanem a fent említett »szociális és gazdasági igazságosság« (»social & economic justice«) körébe tartozó dolgokat is alapvetô fontosságúnak tartja az
»emberek egyenlô értékessége«, »egyenlô emberi méltósága«, »egyenlô szabadságának
és lehetôségeinek tisztességes értéke« megôrzése szempontjából. Ebben hasonlít a vele
egy családba tartozó politikai igazságossági koncepciókhoz, így az »igazságosság mint
tisztességesség politikai koncepciójához« is. E dolgokról, valamint az ezek biztosításához
szükséges »capabilitykrôl«, az »elsôdleges prioritású társadalmi javakról« (16.§), az
ezeket biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményekrôl«
(9–10.§§; 16.§) korábban már sok szót ejtettünk, ezért itt csak utalunk a korábban
elmondottakra.
Az »aspiráló társadalom politikai koncepciója« mindezeket tekintve nagymértékben
különbözik a »libertariánus« koncepcióktól és a »laissez-fair« kapitalizmust hirdetô nézetektôl. Az »aspiráló társadalom« és a hozzá hasonló, vele „egy családba tartozó” –
a »szabad emberhez méltó alkotmányos demokráciákhoz« méltó – »politikai szintû igazságossági koncepciók« között lehet némi eltérés abban, hogy pontosan hogyan is próbálnák megvalósítani és érvényesíteni ezeket a »szociális és gazdasági igazságosság«
(»social & economic justice«) körébe tartozó és minden egyes polgár szabadságát, méltóságát és biztonságát garantáló dolgokat. Abban azonban teljes az egyetértés e rokonkoncepciók között, hogy a társadalmi együttmûködés során közösen megtermelt
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javak és közösen létrehozott hasznok egymás közötti igazságos, tehát tisztességes megosztását (a) egy tisztességes, és valódi »progresszív adórendszeren« (b) és az »elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeken« alapuló »háttérigazságossági
rendszeren« (9.5–9.7.§§) keresztül biztosítani kell. Ez, ha úgy tetszik, jelentôs redisztribúciót is jelent. Korábban már alaposan kifejtettük, hogy e »disztributív igazságossági«
rendszerben – ellentétben az »allokációs igazságossági« koncepciókkal – nem a más
által megtermelt javak osztogatásáról van szó, hanem a társadalmi együttmûködésben
résztvevô polgárok által közösen megtermelt társadalmi javaknak az azt megtermelô
polgárok közötti tisztességes megosztásáról (9.5.§; 13.5.§; 16.1.§; 16.7.§; 18.3.§).
A társadalmi együttmûködés igazságosságának, tehát tisztességességének alapvetô
»disztributív igazságossági« (»distributive justice«) feltétele, hogy a közösen megtermelt javakból mindenkinek legalább annyi jusson, ami saját »önbecsülésének, emberi méltóságának
és szégyenmentes életének a társadalmi alapjait« jelenti, s tisztes életviteléhez, munkaerejének az újratermeléséhez és egzisztenciális biztonságához szükséges. Hogy mire kell itt
gondolni, azt határozza meg a »tíz központi jelentôségû capability«, illetôleg az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szerinti »elsôdleges prioritású társadalmi
javak«. Ezek, mint bemutattuk nagymértékû átfedést mutatnak és egymást egymással kompatibilis és konvergáló módon egészítik ki. Mint kifejtettük, mind a »tíz központi jelentôségû
capability«, mind az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« több dimenzióra terjednek
ki, több különbözô társadalmi igazságossági jelentôségû és ezért »elsôdleges emberi szükségletet« elégítenek ki, egymással nem cserélhetôk fel és nincsenek egymással »átváltási viszonyban« (»trade-off«), továbbá nem redukálhatók (9.6.§; 14.1.§; 16.5.§; 17.1.§.;
18.1.§). Ezért minden ide tartozó »központi jelentôségû capabilityt«, illetve »elsôdleges
prioritású társadalmi javat« egy »tisztességesen elegendô küszöbszintet« meghaladó mértékben kell biztosítani ahhoz, hogy a társadalom minden egyes polgára megôrizhesse »alapvetô
szabadságjogainak, jogainak és lehetôségeinek« »tisztességesen egyenlô valós értékét«, »önbecsülését, szégyenmentes életét és emberi méltóságát«.
Egy ilyen igazságos, tehát tisztességes társadalom stabilitásához a »háttérigazságosság rendszerének« (9.5.§), és a »disztributív igazságossági« mechanizmusok fenntarthatósága miatt egyrészt arra van szükség, hogy mind a »capabilityk«, mind az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« ne legyenek túlzók, és ezek biztosítása ne jelentsen
túlzott elvárásokat a társadalom tagjaival szemben. Másrészt, bizonyos politikai és morális jelentôségû érzelmeknek is fontos szerepük van az ilyen társadalmi igazságosságra
törekvô »aspiráló társadalmak« stabilitása fenntartásában. A szimpátia, az együttérzés,
a szolidaritás, a részvét, a szeretet, az igazságosságérzet, a mások helyzetébe való beleérzés és belegondolás képessége, a képzelôerô mind-mind fontos pozitív érzések a
stabilitás fenntartása szempontjából. Harmadrészt, bizonyos negatív érzések visszaszorítása is rendkívül fontos a stabilitás és társadalmi igazságosság szempontjából. Elôször is fontos a mások sorsa iránti közöny és az empátia hiányának a felszámolása.
Hasonlóan fontos a társadalom szegényebb rétegeivel szembeni legkülönbözôbb negatív sztereotípiák, és negatív érzések (például: undor, fertôzéstôl és egyéb rontástól
való félelem) visszaszorítása, a dehumanizációs tendenciák visszaszorítása, és az együttérzés és az empátia felkeltése. A »versengô irigység« (»competitive envy«) és a túlhajszolt és károssá váló versengés visszaszorítása, és a „normális” verseny mellett az
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együttmûködési szellem és attitûd erôsítése szintén fontos. A társadalom érdekeit nem
az szolgálja, hogy az egymással »versengô irigységben«, vagy ellenséges viszonyban lévô
erôk közül valaki gyôzzön és legyôzze a másikat, hanem az, hogy ezek együttmûködjenek egymással a társadalom érdekében. A harcos és izgalmas gyôzelem káros, míg a
békés és unalmas együttmûködés és munka viszont kifejezetten hasznos a társadalom
és az emberek jóléte és a társadalom fejlôdése szempontjából.
A »társadalmi és politikai megosztottság«, és a társadalom különbözô csoportjai közötti
ellenségeskedés egyik legkárosabb következménye, hogy az egyes, egymással (nem is versengô, hanem kifejezetten) ellenségeskedô csoportok közötti ellenséges érzelmek és sztereotípiák
rendkívül megnehezítik az egyes ellenségeskedô csoportok tagjai számára, hogy egymás sorsát és „végzetét” a saját sorsukként és saját végzetükként is képesek legyenek látni, úgy mint
ahogyan az egy egészségesen mûködô, kevésbé megosztott és súlyos ellenségeskedésekkel
nem terhelt társadalomban szokásos. Másképp: fontos, hogy a társadalom tagjai képesek
legyenek legalább a legalapvetôbb közös ügyekben egy társadalomként, egy közösségként
vagy egy nemzetként tekinteni magukra; s képesek legyenek bizonyos alapvetô jelentôségû,
és társadalmi érdeket jelentô ügyekben összefogni és együttmûködni; s legalább az ilyen
közös ügyekben képesek legyenek átérezni a ténylegesen fennálló és létezô sorsközösségüket.
A társadalom és a benne élô polgárok jóllétét, valamint a közérdeket és a közügyeket nem
harcokkal és „gyôzedelmes csatákkal”, s nem is „dicsôséges gyôzelmekkel”, továbbá mindig
újabb és újabb ellenségek keresésével és ellenségképek gyártásával, hanem hozzáértéssel, a
közügyek iránti alázat és a köz szolgálatának a vágya, képessége és kötelessége által motivált
együttmûködéssel, napi aprómunkával, és szakmailag megalapozott szakpolitikai programokkal lehet elômozdítani. Ez elôbbi biztos izgalmas, de végtelenül káros, az utóbbi unalmas, de hasznos és fontos a köz érdekeinek az elômozdítása szempontjából.
Az »irigység« (»envy«) és a »versengô irigység« (»competitive envy«) kordában tartása, különösen komplex kihívást jelent. Ez abból a ténybôl ered, hogy a társadalmi
igazságosságra törekvô »aspiráló társadalom« és a vele azonos politikai koncepció családba tartozó igazságossági elméletek, ideértve az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepcióját« is, eleve nem törekednek az anyagi értelemben vett teljes egyenlôségre, illetve a kommunista koncepciók szerinti teljes egyenlôségre. Ehelyett e politikai
igazságossági koncepciók, így az »aspiráló társadalom« is a »politikai és polgári szabadságjogok és jogok«, valamint »tisztességes esélyek és lehetôségek« »tisztességesen
egyenlô valós értékének« a biztosítására törekszenek. Így például senkinek sem lehet
több szavazati joga a másiknál (»egy ember egy szavazat elve«), vagy senkinek sem
lehet több »lelkiismereti szabadsága«, vagy »vallásgyakorlási szabadsága«, vagy »szólásszabadsága«, vagy »társadalmi esélye és lehetôsége« a másiknál. Ugyanakkor a vagyon és a jövedelmek, valamint az ezek által elérhetô többlet lehetôségek tekintetében
e koncepciók lehetôvé teszik bizonyos mértékû egyenlôtlenségek megmaradását annak
érdekében, hogy jelen legyenek a társadalom mûködésében bizonyos ösztönzôk (»incentives«) a törekvések, erôfeszítések, szorgalom és az innováció elômozdítására, ösztönzésére és jutalmazására, azért, mert végsô soron ez a társadalom egészének a jólétét
szolgálhatja és javíthatja, az igazságosság elveinek megfelelô érvényesülése esetén.
Rawls például az »eltérési elvben« (»difference principle«) (14.§; 18.§) azt mondja
ki, hogy a teljes vagyoni és jövedelmi egyenlôségtôl való eltérés ilyen »ösztönzô hatások«

238

17.§ A CAPABILITY SZEMLÉLET ÉS A »KÖZPONTI CAPABILITYK«

(»incentive effects«) érdekében megengedhetô, de csak akkor, ha az egyenlôtlenségek
megengedése miatt létrehozott társadalmi többlethasznok a társadalom legkevésbé kedvezô helyzetben lévô tagjainak a jólétét növelik a legnagyobb mértékben (»maximin
elv«). Fontos, hogy az »eltérési elv« nem azt mondja ki, hogy a többlethasznok teljes
mértékben a legrosszabb helyzetû csoportokhoz kerüljenek (mint ahogyan ezt gyakran
félreértik, vagy pontatlanul interpretálják), mert akkor semmi értelme nem lenne az
»eltérési elvnek« (»difference principle«), pontosabban az a teljes egyenlôség bonyolultabb megfogalmazását jelentené. Rawls mindösszesen annyit mond, hogy a közösen
elôállított többlethasznok úgy kerüljenek megosztásra, hogy a »legnagyobb mértékben
a legrosszabb helyzetûek helyzete javuljon«. Ez progresszív adózással, és az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« szükségletalapú biztosításával általában mindig automatikusan, afféle »háttérigazságossági mechanizmusként« teljesíthetô.
A közgazdaságtanban általánosan alkalmazott »csökkenô határhaszon« (»diminishing
marginal return«) koncepciója alapján is belátható az »eltérési elv« (18.§) helyessége.
A »csökkenô határhaszon« elmélet lényege, hogy az újabb egységnyi többlet ráfordítással
elérhetô újabb többlet haszon általában mindig egyre csökken (egyre kisebb az elôzôhöz
képest). Ez erre a helyzetre lefordítva úgy értendô, hogy ha a már eleve gazdagok és
magasabb jövedelmûek jövedelmét vagy vagyonát egy egységnyivel növeljük, attól az ô
jóléte valamennyivel nô. Ha egy újabb egységnyivel növeljük, a jóléte akkor is tovább
nô, de már nem akkorát, mint az elôbb. És ez így folytatódik: minden egyes újabb egységnyi vagyon vagy jövedelemnövekedés tovább növeli a gazdagok jólétét, de mindig
egy kicsit kisebb mértékben, a megelôzô alkalmakhoz képest (egy a telítôdési görbéhez
hasonló ellapuló görbe szerint). Ha azonban egy szegénynek a lényegesen kisebb vagyonát vagy jövedelmét ugyanekkora egységgel növeljük, akkor az ô jóléte ettôl ugrásszerûen növekedhet (az ô marginális jólét növekedése ugyanis a telítôdési görbe „felszálló
szakaszán” van, s nem az ellapuló szakaszán, mint a gazdagoké). Gondoljunk bele, mekkora jólét növekedési különbség van aközött, ha valaki hozzájut mondjuk az elsô autójához
(vagy lakásához) és aközött, amikor valaki az öt autója mellé, megszerzi a hatodikat is,
vagy a két háza, négy lakása és három nyaralója mellett lesz egy újabb lakása.
Ebbôl eredôen, egy megfelelô progresszív adórendszer, és bizonyos »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« mûködtetése és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« »tisztességesen elegendô küszöbszintet« meghaladó mértékû biztosítása azért oldja meg szinte automatikusan az »eltérési elv« érvényesülését, mert a
gazdagoktól elvett adó például a fenti csökkenô határhaszon jelensége miatt (és ennek
a fordított irányba történô végiggondolásával belátható módon) alapvetôen sokkal kisebb
mértékben csökkenti a mindenkori gazdagok jólétét, mint amennyivel növeli a mindenkori szegények jólétét. Az elôzô autós példánál maradva gondoljuk végig, hogy például
a progresszív adó azzal járhat, hogy emiatt a gazdag nem tudja megvenni a hatodik autóját. De azzal is jár, hogy a szegény viszont meg tudja venni az elsô (egyébként fapados
és nem luxus) autóját. A gazdag jóléte annyival csökkent, amennyivel a hatodik autó
beszerzése növelte volna a jólétét, ha megtudta volna venni a hatodik autóját. A szegény
jóléte, viszont az elsô autó megszerzésével elérhetô, lényegesen nagyobb mértékben nôtt.
Más, e családba tartozó politikai szintû igazságossági koncepciók a társadalmi
együttmûködés során közösen létrehozott javaknak az együttmûködésben résztvevô pol-
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gárok közötti megosztására más, szintén elfogadható »disztributív igazságossági elvet«
alkalmaznak, mint az »eltérési elv«. Ezek valószínûleg kisebb stabilitást adnak, de még
Rawls szerint is adott esetben, ha csak ezen múlna egy igazságos, tehát tisztességes
társadalom politikai igazságossági koncepciója körüli »átfedô konszenzus« (12.§; 21.§)
kialakítása, akkor az ilyen, az »eltérési elvtôl« eltérô, kevésbé optimális »disztributív
igazságossági elvek« is elfogadhatók lehetnek.
Ilyen „alternatív” »disztributív igazságossági elv« lehet például számos modern és a különbözô kritikák alapján módosított, továbbfejlesztett »haszonelvû (utilitárius) koncepció«
»társadalmi létezéshez szükséges minimuma« (13.6.§; 14.1.§). Egy tisztességesen elegendô »társadalmi létezéshez szükséges minimum« biztosítása a végeredményt tekintve
nagyjából hasonló helyzethez vezethet, mint az »eltérési elv«. Persze csak „nagyjából” lenne
„hasonló” egy ilyen alternatív megoldás hatása. Gondoljunk bele, hogy mint korábban
bemutattuk, Rawls eleve javasolta az »igazságosság két elvét« a lexikális prioritásban megelôzô (afféle „nulladik igazságossági elvként”) a »társadalmi létezéshez szükséges minimum«
biztosítását, és ehhez képest javasolja az »eltérési elv« alkalmazását a »reziduális igazságtalanságok« kezelésére. Ha el akarjuk képzelni, hogy mi is lehet a »társadalmi létezéshez
szükséges minimum«, akkor gondoljunk mondjuk a »feltétel nélküli kötelezô alapjövedelemre« (plusz az oktatási és társadalmi biztosítási rendszerek egyidejû jelenlétére).
Martha C. Nussbaum »tíz központi jelentôségû capabilityje« egyrészt magában foglalja
a Rawls által definiált »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«, másrészt az eddig részletesen bemutatott módokon kiegészíti azokat. Nussbaum a »tíz központi jelentôségû capability« (17.3.§) meghatározott küszöbszint feletti biztosítását, Rawls az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) megfelelô küszöbszint feletti biztosítását javasolja.
Mindketten az »alapvetô politikai és polgári szabadságjogok és jogok« »tisztességesen egyenlô
valós értékének« és a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek« biztosítását
írják elô. Nussbaum »aspiráló társadalom« koncepciója magát a Rawls-féle »eltérési elvet«,
mint olyat – így »eltérési elvként« megnevezve – természetesen nem tartalmazza. Tisztességes progresszív adórendszeren és a »capabilityk« küszöbszint feletti biztosításán alapuló
rendszerrôl viszont beszél. A Rawls-féle »eltérési elv« afféle háttérigazságosságot megvalósító mûködése pedig a tisztességes progresszív adórendszert és az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak« küszöbszint feletti biztosítását implikálja. Mindent egybevetve túlzottan
markáns különbség, különösen a várható társadalmi hatásokat és végkövetkezményeket
(»outcomes«) tekintve nem igazán látszik a két koncepció között.
11.
EGÉSZSÉG, EGÉSZSÉGÜGY ÉS OKTATÁS kiemelt központi és kulcsfontosságú szerepe. Korábban több helyen részleteiben is kifejtettük, hogy az összes »központi
jelentôségû capability« közül az egészség és az egészségügyi ellátás, valamint a tudás és
az oktatás szerepe azért kulcsfontosságú, mert ezek a tételek nemcsak egyszerûen egyegy tételt jelentenek a »tíz központi jelentôségû capability« listáján, hanem ezek teszik
lehetôvé az összes többi »központi jelentôségû capability« kihasználását és értelmezhetôségét. Igen egyszerûen fogalmazva: betegen és bután egyik »capability« adta lehetôséggel sem tudunk élni. Ezzel kapcsolatosan utalunk a megelôzô alfejezetekben, és az
írás egészében bôségesen bemutatott és kifejtett érvekre. Meg kell jegyezni, hogy az
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egészség és az egészségügyi ellátás, valamint a tudás és az oktatás kiemelt és kulcsfontosságú szerepének hangsúlyozása nem egyszerûen a Martha C. Nussbaum-féle »capability megközelítés« és »aspiráló társadalom« sajátossága. E koncepciók azért kezelik
ilyen kiemelten és kulcsfontosságúként az egészség és az egészségügyi ellátás, valamint
a tudás és az oktatás ügyét, mert ez a két terület de facto ilyen kulcsponti szerepû.
Ebbôl eredôen, mint azt korábban bemutattuk e két terület Rawls »igazságosság mint
tisztességesség politikai koncepciója«, és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« szempontjából is kulcsfontosságú.
A tudás, minden gyermek tehetséggondozása és az oktatás cél, de másrészt egy lehetôség is. Amikor egy »aspiráló társadalom« elkötelezi magát a tudás, minden egyes
gyermek tehetségének a kibontakoztatását elôsegítô tehetséggondozás és az oktatás
ügye mellett, azzal egyidejûleg elkötelezi magát a saját gyermekei jövôje és a társadalom
jövôbeli stabilitása és prosperálása mellett is. Ez régóta ismert tény. Egy ôsi kínai mondás szerint, „ha egy évre tervezel, termessz rizst, ha tíz évre tervezel, ültess fákat, s ha
száz évre tervezel, iskoláztasd a gyermekeket!”
Amikor viszont egy tisztességtelen hatalom a saját politikai-hatalmi érdekei, rövid távú
gazdasági érdekei vagy a különbözô hóbortjai miatt forrásokat von ki az oktatásból és a
felsôoktatásból, valamint olyan strukturális és tantervi átalakításokat hajt végre, amellyel
általában is tönkreteszi a minôségi oktatást, továbbá számos fiatal elôtt eltorlaszolja a valódi
társadalmi felemelkedéshez és képességei valódi kibontakoztatásához vezetô utakat és képzési irányokat, akkor nemcsak az oktatási rendszert, de saját gyermeki jövôjét és a társadalom jövôjét is tönkre teszi. Ez a különbség egy tisztességességre törekvô hatalom, és »aspiráló társadalom« „jövôépítése” és egy rövid távú, öncélú és önzô hatalmi érdekek által
korlátolt gondolkodású tisztességtelen hatalom „jövôrombolása” között.
A tudás, minden gyermek tehetséggondozása, és az oktatás alapvetôen és elsôsorban
nemcsak gazdasági érdekek miatt, hanem a szabadság és a demokrácia érdekei miatt
is fontos. A tisztességes hatalom ezért akarja fejleszteni, a tisztességtelen pedig emiatt
próbálja tönkretenni. A minôségi oktatás és tehetséggondozás politikai és hosszú távú
jövô építô és országépítô jelentôségéhez az is hozzátartozik, hogy a szabadság, a demokrácia és a társadalmi igazságosság folyamatos fejlesztése, építése és stabilitása
szempontjából fontos tudásokat közvetít, továbbá elôsegíti a demokrácia és az igazságosság szempontjából fontos politikai és morális jelentôségû pozitív érzelmek (és képességek) fejlôdését és visszaszorítja, tompítja a negatív romboló érzelmeket (például:
undor, gyûlölet, irigység, primitív szégyen). Precízen, pontosan ezért akarja egy tisztességtelen hatalom képzési, szerkezeti és tantervi átalakításokkal, a hozzáférés rontásával és masszív forráskivonással tönkre tenni a demokráciát erôsítô minôségi oktatási
rendszert. A tisztességtelen hatalom ugyanis fél a »szabad emberhez méltó demokráciát«
erôsítô érzelmektôl és az önálló kritikus gondolkodásra képes kimûvelt polgároktól.
Emellett pontosan azoknak az alantas és visszaszorítandó érzéseknek (például gyûlölet,
félelem, undor, irigység és hasonlók) a felkorbácsolása révén igyekszik saját hatalmát
fenntartani, amelyeket a tisztességes, »szabad emberhez méltó demokráciák«, és az »aspiráló társadalmak« minden eszközzel, és különösen az oktatáson keresztül vissza akarnak szorítani. Ha valaki nem érti, hogy egy velejéig romlott tisztességtelen hatalom
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miért pont az oktatási rendszert és a gyermekek jövôjét támadja meg, akkor ilyen összefüggések mentén érdemes elgondolkodnia a lehetséges magyarázatokon.
12.
AZ »ASPIRÁLÓ TÁRSADALMAK« SZUVERÉN NEMZETÁLLAMOK, eltérô aspirációkkal és célokkal, ugyanakkor nemzetközi elkötelezettségük révén a globális igazságosság érvényesítésének is a fix sarokpontjai. Ebben az értelemben a nemzeti szuverenitás
és annak a morális jelentôsége eleve beépül a társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalom politikai koncepciójába«. Korábban, a »globális igazságosság« (»global justice«), a »társadalmi igazságosság« (»social justice«), és a »lokális igazságosság«
(»local justice«) szintjei (9.2.§) közötti összefüggések és különbségek kapcsán részletesen kifejtettük, hogy miért a társadalmi szint, a »társadalmi igazságosság« »igazságossági elvei« érvényesítésének a stratégiai kiindulási szintje. A társadalmi szint, nemzetállami szintet is jelent és nemzeti szuverenitást is feltételez. Ennek a korábban
kifejtetteken túl számos, a társadalmi igazságosság elveinek az érvényesítése szempontjából igen fontos »politikai és morális jelentôségû érzelem«, mint például az összetartozás
érzése, a szolidaritás, az együttérzés, az empátia, és a hasonlók szempontjából is a legalkalmasabb társadalmi igazságossági szintet jelenti.
Korábban kifejtettük, hogy az alapvetô megfontolás az, hogy a »globális igazságosság«
(»global justice«) nagy problémáit és kérdéseit a tisztességes és igazságos társadalmak
vélhetôen jobban tudják elrendezni, a vélhetôen sok lényegi közös elvet tartalmazó igazságossági elveik globális szintre való kiterjesztése és alkalmazása révén, mintha a társadalmi igazságosság elvei szempontjából rendezetlen, és számos társadalmi igazságossági
problémával küszködô államok között, illetve fölött, egyfajta univerzális globális igazságossági rendszer kialakításával próbálkoznánk, és azokat próbálnánk meg felülrôl ráhúzni az egyébként kétes igazságossággal mûködô társadalmakra. Ennek részletes indokolását korábban már kifejtettük (9.2.§).
Az, hogy a társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalmak« alapvetôen szuverén nemzetállami és társadalmi szinten fogalmazzák meg az »igazságosság politikai koncepcióját«, hasonlóan az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójához«, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezek az »aspiráló társadalmak« (vagy akár az igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciója szerint »jól elrendezett társadalmak«) rossz értelemben vett nacionalista és bezárkózó, ellenségeskedô államok lennének. Az »aspiráló társadalmak« számos céllal, aspirációval és elkötelezettséggel rendelkeznek, így számos a globális és transznacionális szintre vonatkozó igazságossági és tisztességességi célokkal is.
Az »aspiráló társadalmak« teljes mértékben tudatában vannak, hogy az egymással számos kölcsönhatásban lévô, szorosan összekapcsolt államokból álló világnak az elválaszthatatlan részét képezik és hogy számos olyan súlyos probléma létezik, amelyet csak egymással
összefogva, szorosan együttmûködve nemzetek feletti regionális vagy globális szinteken lehet
rendezni. Ilyenek például, a globális klímaváltozás, a háborúk és a béke kérdései, a humanitárius kérdések, a nemzetek közötti politikai, gazdasági kapcsolatok szimmetriájának, tisztességességének és igazságosságának a kérdése, a szegény és gazdag országok közti igazságos
és tisztességes viszonyok kialakítása és a szegénység egyes globálisan rendezendô problémái
és a hasonló kérdések.
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Más szóval az »aspiráló társadalmak« egyáltalán nem csak magukkal elfoglalt, befelé
forduló, bezárkózó társadalmak, és a nemzetközi viszonyaikban egyáltalán nem csak
a háború és béke kérdéseivel, valamint saját nemzetállami érdekeik kritikátlan érvényesítésével vannak elfoglalva. Pontosan tudatában vannak annak, hogy a más országokban élô emberek életkörülményei, életminôsége nemcsak a háborúk és a béke,
valamint a stabilitás szempontjai miatt, és nemcsak saját nemzetállami érdekeik érvényesítésének a zavartalansága miatt fontosak, hanem elsôdlegesen azért is, mert
minden ember sorsa számít.
A gazdagabb országoknak legalább két kötelessége van a szegényebb országokkal
szemben: az egyik, az összes olyan gyakorlat megszüntetése, amely a szegényebb országok bármilyen szempontból történô kihasználását jelenti és így következményes további elszegényedését okozhatja, másészt pedig a technikai és egyéb segítségnyújtás e
társadalmak fejlesztése és az alapvetô társadalmi és emberi fejlôdési célok (»human
development goals«) érdekében. Ebben az értelemben az »aspiráló társadalmak« közösségi érzései, szolidaritással, együttérzéssel, empátiával kapcsolatos érzései nem állnak
meg a nemzetállam országhatárainál. Ugyanakkor az »aspiráló társadalom politikai
koncepciója«, mint már mondtuk, mégiscsak arra a társadalmi szintre fókuszálja a társadalmi igazságosság megvalósításával kapcsolatos erôfeszítéseit és törekvéseit, amely
szinten a legnagyobb hatással és érdemi gyakorlati megvalósítási lehetôségekkel rendelkezik (9.2.§). Az »aspiráló társadalom« felfogása szerint a társadalmi és nemzetállami szint és az ezen a szinten kialakított társadalmi igazságosság a globális igazságosság elômozdításának is a legfontosabb kiindulópontja és biztos sarokpontja.
Ezzel a rövid, elnagyolt és vázlatos összefoglalóval csak jelezni szeretnénk, hogy az
»aspiráló társadalom« hogyan jelöli ki fô törekvéseinek a szintjét és saját helyét, a globalizált világban. Ugyanakkor ebben az írásban ennél mélyebben és részletesebben
nem tudunk foglalkozni az egyes társadalmak és nemzetek közötti igazságossági viszonyokkal, mert az messze vezetne ezen írás fô problématerületeitôl.
13.
ÁLLATOKKAL ÉS A TERMÉSZETTEL KAPCSOLATOS ELKÖTELEZETTSÉG. A »szabad emberhez méltó demokráciák« lehetséges politikai koncepciói meglehetôsen nagy
változatosságot mutatnak az állatokkal, egyéb élôlényekkel és a természettel kapcsolatos
kérdésekben. (a) Vannak olyan politikai igazságossági koncepciók, amelyek kizárólag
az emberi társadalomra vonatkozóan fogalmazzák meg az igazságosság politikai koncepcióját (de az ilyen koncepciók is alapvetô fontoságúnak tartják a természeti értékek
megôrzését és a környezet védelmét). Ilyen például az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója«. (b) Vannak olyan politikai koncepciók, amelyek az »aspiráló
társadalmak« politikai koncepciójánál lényegesen tágabb értelmezésben fogalmazzák
meg a természet világával és az ökoszisztémákkal kapcsolatos igazságossági követelményeiket, és minden élôlény, és az ökoszisztéma egésze is bizonyos morális felhatalmazásokkal, követelésekkel (»moral entitlements«, »moral claims«) rendelkezik nézeteik
szerint. (c) Az »aspiráló társadalmak politikai igazságossági koncepciója« nyitott az
állatok, az egyéb élôlények és a természet irányában, azonban az elôbb említett két
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irányzat között helyezkedik el. Az »aspiráló társadalom« felfogása szerint az állatok is
bizonyos jogokkal, illetve jogi védelemmel kell rendelkezzenek.
Az állatokkal, egyéb élôlényekkel és a természettel kapcsolatos igazságossági megfontolásokra ebben az írásban nem akarunk ennél részletesebben kitérni. Itt csak azt
a tényt akartuk jelezni, hogy létezik egy ilyen, az állatokkal és egyéb élôlényekkel kapcsolatos, igazságossági kérdésekkel foglalkozó terület, és hogy e problémakör kapcsán
nagyjából hol helyezi el magát az »aspiráló társadalom«. Más felôl nézve: e kérdéskörre
a »globális igazságosság« kapcsán mondottakhoz hasonló megfontolások érvényesek:
elsôként az alapvetô társadalmi igazságossági kérdéseket kell rendezni, mert ez teremti
meg a feltételeit annak, hogy egyáltalán elô lehessen venni az olyan speciális igazságossági kérdéseket, mint például az állatok jogainak a helyzete, vagy akár a globális
igazságosság kérdései.
Noha az állatokkal, egyéb élôlényekkel és a természettel kapcsolatos igazságosság
kérdései fontos és viszonylag új problématerületet jelentenek, ebben az írásban azért
sem tárgyaljuk ennél részletesebben, mert ezekben a kérdésekben rendkívül sok ellentmondásos nézet létezik, és ebbôl eredôen e területen nincs olyan kiforrott nézet, amely
körül létrehozható lenne az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« (12.§; 21.§).

18.§ Az egyenlôségtôl való eltérést szabályozó
»eltérési elv«

A

Z »ELTÉRÉSI ELVRÔL« (»DIFFERENCE PRINCIPLE«) már eddig is sok szót ejtettünk különbözô összefüggésekben, azonban mindez idáig adósok maradtunk magának az »eltérési elvnek« a részletes ismertetésével. Az »eltérési elv« az »igazságosság
mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójában« a szûkebb értelemben
vett »disztributív igazságossági elv«. A „szûkebb értelemben vett” kifejezés arra utal, hogy
amint azt (a) az »igazságosság elsô elve« (»alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességesen
egyenlô értéke«) (14.3.§) és (b) az »igazságosság második elvének az elsô része« (»tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek«) (14.2.§) kapcsán kifejtettük, már e
két elvnek is jelentôs a »disztributív igazságossági« hatása (13.6.§; 14.1.§; 14.10.§).
Az »eltérési elv« a teljes társadalmi, gazdasági egyenlôségtôl való eltérés feltételeit
szabályozza. Az »eltérési elv« azt mondja ki, hogy az alapértelmezett »disztributív igazságossági« helyzet a teljes egyenlôség, azonban bizonyos mértékû társadalmi egyenlôtlenség, azaz bizonyos mértékû eltérés a teljes egyenlôségtôl megengedhetô akkor, de csakis akkor, ha az egyenlôtlenségek növekedése miatti ösztönzô hatások (»incentive effects«)
következtében realizálódó társadalmi többlethasznok és javak a társadalom »legkevésbé
kedvezô helyzetben lévô csoportjainak, tagjainak« (16.2.§) a helyzetén javítanak a legnagyobb mértékben, miközben a társadalom minden egyes polgárának a helyzete is javul.
(RAWLS, 1999a.)
Az »eltérési elv«, mint az »igazságosság második elvének a második része«, az igazságosság elvei között felállított »lexikális prioritási rendnek« (14.1.§; 14.8.§) megfelelôen e két, sorrendben ôt megelôzô igazságossági elvnek alárendelve, ezek teljes körû
érvényesülését követôen és ezekkel kölcsönhatásban a még fennmaradó »reziduális disztributív igazságossági« problémák kezelése érdekében kerül alkalmazásra (14.10.§),
azaz szó sincs arról, hogy az »eltérési elv« egyedül, egymagában kellene, hogy megoldja
a »nem elfogadható társadalmi egyenlôtlenségekkel« kapcsolatos összes disztributív igazságossági problémát. Sôt, mint azt Rawls maga is hangsúlyozza, kérdéses, hogy az
»eltérési elv« egymagában egyáltalán értelmezhetô-e. (RAWLS, 2001.) Ezenfelül az
»eltérési elvet« prioritásban megelôzi az »alapvetô szabadságjogokra és jogokra«
(14.3.§) és a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyekre és lehetôségekre« (14.2.§)
vonatkozó másik két igazságossági elv. Ez azt jelenti például, hogy a »disztributív igazságosság« érvényesítése érdekében senkinek az »alapvetô szabadságjogai és jogai« és
»társadalmi esélyei és lehetôségei« nem korlátozhatók.
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18.1.§ Az »eltérési elv« jelentése és értelmezése

A

Z ALÁBBIAKBAN BEMUTATJUK AZT AZ ÁBRÁT, amelyet Rawls alkalmazott
az »eltérési elv« bemutatására. Az »eltérési elv« és az 1. sz. ábra1 értelmezéséhez
legelôször is le kell szögezni, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a felfogása szerint (a) kivétel nélkül minden, ami a társadalmakban létrejön a »társadalmi együttmûködés« révén jön létre (5.§), (b) a társadalmi
együttmûködés mindig produktív, amelyben a társadalom minden polgára »teljes körû
normál funkcionálóképességgel« részt vesz (5–6.§§), (c) társadalmi együttmûködés
nélkül semmi sem létezne, amit meg lehetne osztani, (d) soha nem valaki mások által
elôállított javak magunk közti elosztásáról van szó, hanem minden esetben a mi általunk
közösen elôállított javak magunk közötti tisztességes és igazságos megosztásáról (9.5.§;
13.5.§; 16.1.§; 16.7.§; 17.4.§), (e) tehát soha nem a gazdagok javait osztogatjuk a
szegények között, hanem a közösen elôállított javak esetlegesen túlzottan egyenlôtlen
eloszlásait korrigáljuk a »társadalmi együttmûködés tisztességes feltételeit« meghatározó
és szabályozó »igazságossági elveknek« megfelelôen.

1. sz. ábra: Az »eltérési elv« (»difference principle«)2

1

2

Miután sokan idegenkednek a „megértést könnyítô” ábráktól és grafikonoktól és sokaknak az ilyen
ábrák általában nem a megértést segítik elô, hanem a zavart fokozzák, viszont ez az ábra mégis
rendkívüli fontosságú az »eltérési elv« megértése szempontjából, igyekeztünk – amennyire az csak
lehetséges – didaktikusan, (és a hasonló jellegû közgazdaságtani ábráihoz nem szokott olvasók számára is) érthetôen megfogalmazni az ábra magyarázatait. Így olyan ábra magyarázatokat készítettünk, amelyek maguk is koncepcionális jelentôségûek és magát a koncepció lényegi alap elemeit is
elmagyarázzák, nem csak az ábra jelöléseit.
Az ábra John Rawls Justice as Fairness: A Restatement (2001) címû könyvének 62. oldalán található ábra alapján készült. Az eredeti ábra számos más mûben is szerepel, továbbá az interneten
is számtalan verzióban megtalálható.
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Az ábrajelölések (rövid) magyarázata
MAG:

a gazdagok, avagy a társadalom »legkedvezôbb helyzetû csoportja«
(»Most Advantaged Group«);
LAG:
a szegények, avagy társadalom »legkevésbé kedvezô helyzetû
csoportja« (»Least Advanteged Group«);
x-tengely:
a MAG csoport (gazdagok) részesedése az »elsôdleges prioritású
társadalmi javakból«;
y-tengely:
a LAG csoport (gazdagok) részesedése az »elsôdleges prioritású
társadalmi javakból«;
OP-görbe:
társadalmi termelési görbe (adott elosztási viszonyokhoz tartozó
maximális termelési pontok összessége);
45°-os görbe: a »teljesen egyenlô elosztást« reprezentáló görbe;
JJ-vonal:
az elérhetô legmagasabb »teljesen egyenlô igazságosságot«
reprezentáló vonal. (J mint »justice«);
D-pont:
az »eltérési elv« szerinti elosztás pontja,
(D mint »Difference Principle«);
N-pont:
a »Nash-egyensúlynak« megfelelô elosztás pontja,
(N mint »Nash-equilibrium«);
B-pont:
az »utilitárius igazságosság« szerinti elosztás pontja
(B mint »Bentham-pont«);
F-pont:
A »feudális-oligarchikus elosztás« pontja (F mint feudális)
DP-szakasz: a különbözô MAG és LAG közötti elosztásokhoz tartozó
»Pareto-hatékony pontok« (D, N, B, F, P); az OP-görbe
DP-szakasza
A következô néhány oldalon a fenti ábra jelöléseinek, kiemelt pontjainak (D, N, B, F),
görbéinek (OP-görbe, s annak DP-szakasza) és vonalainak (JJ-vonal és a vele párhuzamos szaggatott vonalak) részletesebb magyarázatát is bemutatjuk, mert az 1. sz. ábra
nagyon koncentráltan mutatja be az »eltérési elv« lényegét, rendkívül összetett módon
számos fontos összefüggést és koncepciót közvetít, s elsôre meglehetôs kihívást jelenthet
ezek megfelelô értelmezése/interpretációja. Ugyanakkor ez az ábra az »eltérési elv« legprecízebb formális kifejtése, amelynek bemutatásától nem tekinthetünk el. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen ábra átlátása, értelmezése és az általa megjelenített összefüggések és koncepciók megértése komoly kihívást jelenthet, különösen olyanoknak, akik
nem szoktak hozzá (például közgazdasági könyvekbôl, cikkekbôl) az ilyen jellegû ábrák
megfelelô értelmezéséhez. Ezért is próbálunk bôvebb magyarázatot is fûzni az egyes jelölések, azaz a kiemelt, koncepcionális jelentôséggel bíró pontok, görbék és vonalak értelmezéséhez. Ez és a következô alfejezet ebben az értelemben sokkal technikaibb, mint
az írás megelôzô, és következô részei. A 18.3.§ alfejezettôl ugyanezeket az összefüggéseket, illetve azok lényegi pontjait kevésbé technikai szinten is végigvesszük.
x-tengely: a társadalom »legkedvezôbb helyzetû csoportjához« tartozók (»Most
Advantaged Group« = MAG) egy reprezentatív tagjának a »társadalmi együttmûködés« során közösen elôállított »elsôdleges prioritású társadalmi javakból«
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való részesedésének a mértékét mutatja. Minél nagyobb az O-ponttól (origótól)
való távolság, annál nagyobb a csoport javakból való részesedése.
y-tengely: a társadalom »legkevésbé kedvezô helyzetû csoportjához« tartozók (»Least
Advanteged Group« = LAG) egy reprezentatív tagjának a »társadalmi együttmûködés« során közösen elôállított »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való
részesedésének a mértékét mutatja.
OP-görbe: a társadalmi produkció (P) görbéje, azaz a társadalmi együttmûködés
során közösen elôállított javak mennyisége, annak függvényében, hogy milyen a
közösen elôállított »elsôdleges prioritású társadalmi javak« egymás közötti megosztása a legkedvezôbb helyzetûek (MAG) és a legkevésbé kedvezôbb helyzetûek
(LAG) között. Az OP-görbét alkotó pontoknál nagyobb társadalmi produkció
nem lehetséges.
45°-os görbe: a teljesen egyenlô elosztást reprezentáló görbe. A görbe nem magát
a társadalmi termelést mutatja, hanem azt, hogy tökéletesen egyenlô elosztás esetén mekkora lenne az egyes csoportok által elvárt részesedés az elsôdleges prioritású társadalmi javakból. Ehhez képest a »teljesen egyenlô igazságosságot« a JJvonal (és a vele párhuzamos szaggatott vonalak jelzik) azaz, a »teljesen egyenlô
elosztás« görbéje, és a »teljesen egyenlô igazságosság« JJ-vonala két teljesen különbözô vonal (mint ahogyan az elosztás teljes egyenlôsége és az igazságosság teljes egyenlôsége is két különbözô fogalom). (Lásd lentebb, a kiemelt pontok (D,
N, B, F) ismertetését követôen.)
OP-görbe DP-szakasza: a konfliktuszóna, azaz a társadalmi-politikai konfliktusok zónája. A különbözô MAG és LAG közötti elosztásokhoz tartozó »Paretohatékony pontok«3 által alkotott szakasz a »társadalmi termelést« (produkciót:
P) mutató OP-görbén (amelynek az elsô »Pareto-hatékony pontja«, az egyen-

3

A »Pareto-hatékonyság« a jóléti gazdaságtan egyik alapfogalma. Egy társadalomban az elosztás
akkor »Pareto-hatékony«, amikor egy társadalomban már nem tudjuk anélkül hatékonyabbá tenni
az egyes szereplôk közötti elosztást, hogy azzal ne okoznánk másnak jóléti veszteséget. A »Paretohatékony eloszlást« »Pareto-optimumnak« is hívjuk. Amikor viszont akár egyetlen szereplô jólétét
úgy tudjuk növelni (még pontosabban: »az általa birtokolt javak hasznosságát növelni«), hogy azzal
senki másnak a jóléte nem csökken, akkor »Pareto-javítást« (»Pareto-improvement«) hajtunk végre
a rendszeren, amely még nem »Pareto-hatékony«. Fontos tudni: egy társadalomban számtalan »Pareto-hatékony« pont létezik. Minden elosztási ponthoz tartozik egy-egy »Pareto-hatékony pont«,
amelyek együttesen egy »Pareto-hatékony termelési görbét« alkotnak. A »Pareto-hatékony pontok«
önmagukban semmit sem mondanak az elosztás igazságosságáról. A legigazságtalanabb elosztás
esetén (például egyvalakié minden megtermelt jószág, míg senki másnak nem jut semmi) is létezik
»Pareto-optimum«, és »Pareto-hatékony pont« (például ehhez közelít az F-pont, ami a feudalisztikusoligarchikus elosztás »Pareto-hatékony pontját« jeleníti meg az ábrán). Ebbôl az is látszik, hogy önmagában csak a hatékonyság (és a minôség mint a hatékonyság speciális formája) szempontjai azért
elégtelenek a közpolitikai döntések mérlegelése és meghozatala során, mert a világon semmit nem
mondanak az igazságosságról. A legtisztességtelenebb társadalmi elosztáshoz is tartozik »Paretohatékony pont«. Ezért az, hogy valami hatékony és jó minôségû, egyáltalán nem jelenti azt, hogy
tisztességes is. A »Pareto-hatékonyság« további részletezésébe itt nem megyünk bele, mert messze
vezetne.
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lôséget reprezentáló 45°-os görbéhez legközelebb esô, és a közösen megtermelt
társadalmi javak »eltérési elv« szerinti megosztásához tartozó D-pont) A DPszakaszon három kiemelt jelentôségû pont van a D-pontot követôen. Sorrendben: N-pont (a »Nash-equilibrium pontja«), B-pont, (»Bentham-pont«) F-pont
(a »feudális-oligarchikus elosztás pontja«)
(i) D-pont: az »eltérési elv szerinti elosztás pontja«, a »Difference Principle«
(D) szerinti MAG és LAG közti megosztásnak megfelelô társadalmi produkció (P). Ez a D-pont az, amely (a) a 45°-os görbe által reprezentált
egyenlô elosztáshoz a legközelebb álló, (b) és egyben az elsô »Pareto-hatékony«, azaz az elsô társadalmi szinten hatékony termelési pont, az OP-görbén. Az OP-görbe origót jelzô O-pontja és a D-pont közötti OD-szakasza
pedig a még nem »Pareto-hatékony«, társadalmi termelést/produkciót mutatja a javak MAG és LAG közötti megosztásának a függvényében. Ennek
jelentése az, hogy az egyenlô eloszlást megközelítô elosztási arányoknál (Az
O-ponttól a D-pontig) a társadalmi termelés nem »Pareto-hatékony«
módon történik;4 az elsô »Pareto-hatékony« pont a D-pont, s a görbe Dpont utáni szakaszai (O→N→B→F→ …) már mind »Pareto-hatékony«
társadalmi termelési pontokból áll.
(ii) B-pont: »Bentham-pont«. A Jeremy Bentham (1748–1832) utilitárius
(haszonelvû) filozófusról elnevezett pont a »haszonelvû igazságossági koncepciók« jellegzetes elosztási pontját mutatja. A B-pont az »egyéni hasznosságok (»utilityk«) összegének a maximumát jelzô pont«, a társadalmi
produkciót ábrázoló OP-görbe »Pareto-hatékony« DP-szakaszán) (a részletekre az ábra jelölések magyarázatát követôen térünk rá).
(iii) F-pont: a »feudális-oligarchikus elosztás pontja«. Ez az a »Pareto-hatékony«
pont, amelyben a »társadalom legkedvezôbb helyzetben lévô csoportjának«
(MAG) az elérhetô legnagyobb a részesedése az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból«, míg a »legkedvezôtlenebb helyzetû csoportnak« (LAG)
ez a részesedése az eddig megismert pontoknál (D, N, B-pontok) lényegesen
kisebb. Ez a legigazságtalanabb, de mégis »Pareto-hatékony« elosztási pont.
Az F-pont kiemelt pont: ettôl a ponttól az OP-görbe függôlegessé válik.
Ez azt jelenti, hogy az OP-görbe »Pareto-hatékony« DP-szakaszán a Fpontot elhagyva csak olyan további mozgás képzelhetô el (az F-ponttól a
P-pont irányába), amelyben a MAG-csoport (gazdagok) helyzete tovább
nem javul, a LAG-csoport (szegények) helyzete viszont tovább romlik.
A napjainkban számos fejlettebb nyugati országban is »extrémmé vált
egyenlôtlenségek« és az »1% versus 99% probléma« hátterében az áll, hogy
a társadalmi elosztás feudálissá és az F-pont körülivé vált az »extrém egyen4

Ez lényegében a grafikus megjelenítése az »eltérési elv« azon mondásának, hogy azért indokolt bizonyos fokú egyenlôtlenség megengedése, mert a teljes egyenlôség kikényszerítésekor a társadalmi
termelés és hatékonyság oly mértékben lecsökken, hogy mindenki – így a legszegényebb csoport
(LAG) is – rosszabbul jár, mint járna akkor, ha bizonyos fokú egyenlôtlenséget, azaz a teljes egyenlôségtôl való eltérést megengednénk.
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lôtlenségekkel« terhelt, egyre oligarchikusabbá váló rendszerekben. Megjegyzendô, hogy a D→N→B→F-szakasz, a társadalmi és politikai konfliktusok
szakaszát – a »társadalmi-politikai konfliktuszónát« – is jelentik egyben.
A társadalmi igazságosságról, illetôleg a közösen megtermelt társadalmi
javak egymás közötti tisztességes és igazságos megosztásáról szóló viták az
OP-görbe nézôpontjából úgyis felfoghatók, mint az arról folytatott viták,
hogy hol helyezkedjen el a társadalom a teljes egyenlôségi helyzethez, azaz
a 45°-os görbéhez (vonalhoz) legközelebb lévô és az »eltérési elvnek«
megfelelô és a legigazságosabb elosztást jelentô5 D-pont és legkevésbé igazságos, feudalisztikus, illetôleg oligarchikus elosztás F-pontja között, innen
a konfliktuszóna elnevezés. (Lásd késôbb.)
(iv) N-pont: a »Nash-egyensúlynak« megfelelô pont. A »Nash-equilibrium«
részleteibe itt nem megyünk bele. A mi szempontunkból csak annyit kell
rögzíteni, hogy az eltérési elv a »Nash-equilibriumhoz« képest is jobb megoldást jelent.6
JJ-vonal: az elérhetô legmagasabb »egyenlô igazságosság vonal«. (J mint »justice«),
míg A 45°-os görbe (azaz, a teljesen egyenlô elosztást mutató görbe) minden
egyes pontja az egyenlô elosztást jeleníti meg. E 45°-os görbe minden egyes
pontjából húzható egy, az x-tengellyel párhuzamos »egyenlô igazságossági vonal«
(»equal justice line«), melyeknek minden pontja »egyenlôen igazságosságos« elosztási viszonyokat jelent, függetlenül attól, hogy az Pareto-hatékony-e vagy sem.
Ugyanakkor, az OP-görbe a »társadalmi termelés (produkció)« adott MAG–
5

6

A D-pont nem önkényes értékítélet alapján a „legigazságosabb”, hanem azért, mert az alapértelmezett
egyenlôség állapotától való »eltérés« megengedésének az oka az (az elôfeltételezés), hogy így bizonyos
ösztönzô hatások miatt, nô a társadalmi hatékonyság, s így mindenkinek – a legszegényebbeknek is
– jobb lehet a helyzete, mint lenne akkor, ha a teljes egyenlôséghez ragaszkodnánk (ami lényegesen
alacsonyabb társadalmi termeléshez vezetne). A D-pont az elsô pont, ahol már elértük az »eltérés«
indokául szolgáló társadalmi hatékonyságot, és egyidejûleg a legközelebb vagyunk az alapértelmezett
egyenlôségi állapothoz. Viszont, ha tovább haladunk a görbén a D-ponttól – az N, B, F pontok
irányába –, akkor azt figyelhetjük meg, (az OP-görbe lefelé fordulása miatt), hogy minél jobban távolodunk a D-ponttól, annál jobban a szegények kárára történik a gazdagok gazdagodása.
»Nash-egyensúly«: játékelméleti fogalom. A „résztvevô játékosok” egyéni stratégiáinak olyan stratégia-együttesét nevezzük »Nash-egyensúlynak«, amelyre igaz, hogy minden egyes játékos aktuális stratégiája egy parciálisan legjobb választ ad a többi játékos aktuális stratégiájára. Pontosabban: ha a
többi játékos egyike sem változtat az aktuális stratégiáján, akkor az adott játékosnak sem érdemes változtatnia, mert nem járna jobban a változtatással (forrás: Wikipédia). Ez egy a játékelméletbôl ismert
jellegzetes elosztási pont. E játékelméleti részletekbe ebben az írásban nem megyünk bele. E görbén
ez a pont azért szerepel, mert egy jellegzetes elosztási pontot jelent. (E pontban éri el az »egyéni hasznosságok (utilityk) szorzata a maximumát.) A továbbiakban ennek nem lesz kiemelt szerepe! Részben
a teljesség kedvéért, részben pedig John Rawls és Harsányi János (Nobel-díjas közgazdász) között
folytatott, (és mély technikai játékelméleti részletei miatt itt nem részletezendô) vita miatt került bele
az eredeti ábrába annak illusztrálására, hogy az »eltérési elv« nemcsak az »utilitárius elosztási ponthoz«
(ez az ábrán a B = Bentham pont) képest eredményez jobb elosztást, de a »Nash-equilibriumhoz«
képest is. Aki nincs otthon a játékelméletek részleteiben nem kell megakadjon ezen a ponton, mert a késôbbiekben ennek nem lesz szerepe a koncepció kifejtésében!
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LAG elosztási viszonyok közötti, és egyáltalán lehetséges maximumait határozza
meg, azaz behatárolja, a megosztható javak mennyiségét (ez az oka, hogy nem
létezik a JJ-vonalnál magasabb »egyenlô igazságossági vonal«). Ez az eltérési elv
által kijelölt D-pontban a legnagyobb.
A JJ-vonal tehát az adott körülmények között elérhetô legmagasabb »egyenlô
igazságossági vonal«, mert
(a) ez az, ami a 45°-os és a »teljesen egyenlô elosztást« reprezentáló görbébôl
indulva áthalad a D-ponton,
(b) s ez az, ami a »társadalmi termelés (produkció)« adott MAG–LAG megosztási viszonyokhoz tartozó lehetséges legmagasabb »társadalmi termelési
(produkciós) szinteket« kijelölô OP-görbe legmagasabb pontja.
A JJ-vonal alatt számos, pontosabban végtelen számú, a JJ-vonallal
párhuzamos »egyenlô igazságossági vonal« húzható, a 45°-os »egyenlôségi görbe« minden egyes J-pont alatti pontjából kiindulva (mert mint
tudjuk egy vonalat végtelen számú pont alkot). Így a »Nash-equilibriumot«
jelölô N-ponton, és az »utilitárius igazságossági pontot« jelölô B-ponton, és
a »feudális-oligarchikus« „igazságossági” pontot jelölô F-ponton át is húzható egy-egy – a JJ-vonal alatt haladó, s azzal párhuzamos – »egyenlô igazságossági vonal«.
Ha ezeket az »egyenlô igazságossági vonalakat« rávetítjük az y-tengelyre,
akkor a képzeletben így meghosszabbított »egyenlô igazságossági vonal« és
az y-tengely metszéspontja azt mutatja meg, hogy az adott MAG–LAG
megosztási helyzetekben milyen a »legkevésbé kedvezô helyzetû« LAG-csoport tagjainak a »társadalmi együttmûködés« során közösen megtermelt »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való részesedése. Ez a D-pontban
a legnagyobb, (majd utána sorrendeben az N, majd a B, majd az F-pont
következik).
Az »egyenlô igazságossági vonalak« általában: mint írtuk, a JJ-vonal az
adott körülményeknek megfelelô OP-görbe (társadalmi produkciós görbe) határai
között elérhetô legmagasabb »egyenlô igazságossági vonal«. Alatta az OP-görbe
minden egyes (végtelen számú) pontjából ezzel párhuzamos (végtelen számú)
»egyenlô igazságossági vonal« húzható (ezekre utalnak az ábrán a JJ-vel párhuzamos szaggatott vonalak).
Ezek az egymással párhuzamos »egyenlô igazságossági vonalak« nem a jóléti
közgazdaságtanból megismert »indifferencia (közömbösségi) görbék«. Az »egyenlô
igazságossági vonalak« azt mutatják be, hogy a társadalmi együttmûködés során
közösen elôállított javakat, hogyan kell a társadalmi együttmûködésben résztvevô
és ezeket a javakat elôállító polgárok között megosztani a »reciprocitás elvének«
(5.3.§) érvényesítésével. Ezek az »egyenlô igazságossági vonalak« a »reciprocitás
elvét« is kifejezik.
Ezek a vonalak, abban az értelemben »egyenlô igazságossági vonalak«, hogy
az OP-görbe (»társadalmi termelési görbe«) közé esô szakaszaik bármelyik
pontja szerinti MAG–LAG megosztás azonos módon elfogadható igazságosnak
az »igazságosság két elve« által szabályozott »társadalmi együttmûködésben részt-
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vevôk között«. Hisz ezen a vonalon a LAG-csoport tagjainak attól nem lesz se
többje, se kevesebbje, hogy a MAG-csoport tagjainak több, vagy kevesebb jut a
közösen elôállított javak egymás közötti megosztása eredményeképpen. Mind ez
azért vonatkozik csak az »egyenlô igazságossági vonalaknak« az OP-görbe közé
esô szakaszára, mert, miután az OP-görbe az adott körülmények között egyáltalán lehetséges társadalmi produkció (termelés) határait jelzi, csak az OP-görbe
alatti területen (azaz az »egyenlô igazságossági vonalak« OP-görbe fel- és leszálló
ágai által kimetszett szakaszain) létezik valóságos termelés, és így csak itt értelmezhetô bárminek az egymás közötti megosztása.
Az »egyenlô igazságossági vonalak párhuzamossága«: Az a tény, hogy
az »egyenlô igazságossági vonalak« egymással párhuzamosak azt is jelenti, hogy
a »társadalom legkedvezôbb helyzetben lévô tagjainak« (MAG = »Most Advantaged Group«) az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való nagyobb
részesedése az egymás felett lévô, egymással párhuzamos alsóbb »egyenlô igazságossági vonalakról« a feljebb lévô »egyenlô igazságossági vonalakra« való „lépkedéssel” (például az OP-görbe felszálló szakaszán (O→D-szakaszán) akkor,
és csakis akkor indokolható meg, és csakis akkor fogadható el morálisan, ha a
MAG-csoport tagjainak (a gazdagoknak) az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak indexébôl« (ideértve az életút során megszerezhetô jövedelmet és a vagyont
is) az életútjukra vonatkozó nagyobb részesedése és erre vonatkozó egyre jobb
életpálya kilátásai (»life prospects«), kivétel nélkül, minden esetben együtt járnak
a szegények, azaz a »társadalom legkevésbé kedvezô helyzetû tagjai« (LAG =
»Least Advantaged Group«) »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« (ideértve
a jövedelmet és a vagyont is) való életútra vetített részesedésének és kilátásainak
a javulásával is, mégpedig oly’ módon, hogy az ô helyzetük javuljon ilyenkor a
legjobban az »eltérési elv« elôírása szerint.
Ezt megfigyelhetjük az ábra OP-görbéjének a felszálló szakaszán (OD-szakaszán), ha az origótól a D-pont felé haladunk. (Formálisan: ha a B-ponton, majd
N-ponton, majd D-ponton átmenô, egymás felett lévô, párhuzamos »egyenlô igazságossági vonalak« és az OP-görbe OD-szakaszának a metszéspontjain a legalsó
vonal OD-szakaszt metszô pontjától felfelé haladunk, és e metszéspontokat képzeletben rávetítjük a LAG részesedését mutató y-tengelyre és a MAG részesedését
mutató x-tengelyre.) Ezen a szakaszon az O-ponttól (origó) a D-pont felé haladva
a gazdagok (MAG) gazdagodása a szegények (LAG) helyzetének egyre nagyobb
mértékû javulásával társul. Azaz teljesül az »eltérési elv« (»Difference Principle«)
azon elôírása, hogy az egyenlôtlenségek növekedése csak akkor fogadható el, ha
ez ebbôl származó társadalmi többlethasznok a legnagyobb mértékben a legkevésbé
kedvezô helyzetû csoportok tagjainak a helyzetén javítanak.
A társadalmi-politikai konfliktuszóna: az OP-görbe DP-szakasza. Az OPgörbe a D-pontig felfelé halad, a D-pontot elhagyva pedig lefelé halad („lekonyul”), az x-tengely felé. Azaz a D-ponttól az F-pont felé haladva a MAGcsoport (a gazdagok) részesedését jelzô, x-tengelyen az „x” értéke úgy növekszik,
hogy a LAG-csoport (a szegények) részesedését jelzô y-tengelyen az „y” értéke
(amely az OP-görbe OD-szakaszán egész a D-pontig még folyamatosan növe-
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kedett) a D-ponttól egyre nagyobb mértékben csökkenni kezd. Mire elérjük az
N-pontot (»Nash-equilibrium«), majd a B-pontot (a haszonelvû igazságosságot
jelzô »Bentham-pont«), majd az F-pontot (»feudális-oligarchikus elosztás«, és
az »1% versus 99% probléma« pontja), az y-értékei, azaz a szegények (LAGcsoport) részesedései D-rôl N-re, N-rôl-B-re és B-rôl F-re egyre nagyobb mértékben csökkennek. Azaz a D-ponttól jobbra haladva, az OP-görbe D→P-szakaszán a gazdagok (MAG) már csak úgy tudnak tovább gazdagodni, ha egyre
nagyobb és nagyobb mértékben szegényítik el az eleve szegényeket (LAG)(!).
Azt is vegyük észre, hogy az OP-görbe D→P részének a lefutása, illetve
alakja olyan, hogy az x érték egyre kisebb növekedése az y értékének egyre nagyobb csökkenésével jár együtt. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a D-ponttól
az F-pont irányába távolodva (a) nemcsak az történik, hogy gazdagok kizárólag
csak a szegények elszegényítése révén tudnak tovább gazdagodni, (b) hanem a
gazdagok gazdagságának egyre kisebb mértékû újabb és újabb növekedéseit csak
a szegények egyre nagyobb mértékû, újabb és újabb elszegényítése árán lehet
megvalósítani, (hisz az OP társadalmi produkciós görbe fix).
Valójában nem létezik olyan extrém gazdagság, ami ne járna együtt szükségképpen mások extrém szegénységével és elszegényítésével. Ennek az az alapvetô
oka, hogy az OP-görbe D→P-szakaszán minden pont »Pareto-hatékony« pont,
és mint közismert, akkor beszélhetünk a »Pareto-hatékonyságról«, amikor már
senkinek a helyzetén nem lehet anélkül javítani, hogy valaki más(ok)nak a helyzetén ne rontanánk.
Egy olyan társadalomban, amelyben a »társadalmi együttmûködés során közösen megtermelt javak« MAG és LAG megosztása az OP-görbe D-N-B-F-P pontokat tartalmazó D→P-szakaszán helyezkedik el, a társadalmi igazságosság akkor javítható, ha
az »eltérési elv« (»Difference Principle«) alapján e DP-szakaszon – azaz a konfliktuszónában – a D-pont irányába próbálunk (visszafelé) elmozdulni, azaz
P→F→B→N→D irányban.
Az elôzô pontban bemutattuk, hogy a D→P irányú mozgás a DP-szakasz lefutása
és a görbe alakja miatt azzal jár, hogy a gazdagok egyre kisebb mértékû további gazdagodása csak a szegények egyre nagyobb mértékû további elszegényítése árán valósítható meg D→P irányú mozgás esetén.
Ennek a görbe lefutásából és alakjából következô összefüggésnek a megfordítása is
érdekes és fontos következményekkel jár. Ha ugyanis ugyanezen a DP-szakaszon
P→F→B→N→D irányba, visszafelé (balra) haladunk az OP-görbe DP-szakaszán
(a) elôször a társadalmi igazságosság helyreállítása (az oligarchák »oligarchikus, feudalisztikus megosztási viszonyainak« világából, visszatérés az igazságos, tehát tisztességes társadalmak világába), (b) majd a társadalmi igazságosság javítása (B→N→D)
érdekében, akkor az elôzô összefüggés megfordítása azt jelenti, hogy a MAG-csoport
(a gazdagok) helyzete minden egyes P→F→B→N→D irányba történô elmozdulás
esetén minden esetben lényegesen kevesebbet romlik, mint amennyivel a LAG-csoport
(a szegények) helyzete javul!
Ennek alapvetô eszközei: (a) egy tisztességes, a tényleges hatását tekintve valóban
»progresszív adózási rendszer«, (b) társulva a demokrácia és a szabadság megôrzése
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érdekében a nagyvagyonok extrém koncentrációjának kialakulásának megakadályozása
céljából kialakított, kifejezetten a bizonyos nagy méretet meghaladó nagyvagyonokra
és azok öröklésére kialakított öröklési adókkal és (nagy)vagyonadókkal, (c) párosítva
az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû – társadalmi esélyteremtô és társadalmi biztonsági – »háttérintézmények« megfelelô szükségletalapú mûködésével és az
»elsôdleges prioritású társadalmi javak« tisztességes megosztásával (16.§).

A

TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGI ÉS HATÉKONYSÁGI CÉLOK az 1. sz. ábra jelöléseinek a kontextusában is megfogalmazhatók. Minden olyan társadalomnak,
amely saját polgárait tiszteletben tartja és saját polgárai jóllétének és életminôségének
a jobbá tételére törekszik, az alapvetô célja az kell legyen, hogy
(a) az adott körülmények között elérje azt az elérhetô legmagasabb »egyenlô igazságossági vonalat« (ez a JJ-vonal),
(b) amely egyben társadalmilag hatékony is, azaz egy »Pareto-hatékony«, (azaz »Pareto-optimális«) »társadalmi produkciót és megosztási viszonyokat« testesít meg és
fejez ki.
Az »eltérési elvnek« megfelelô D-pont az, amely e kettôs követelményének megfelel,
azaz nemcsak hatékony, de igazságos, tehát tisztességes is. Vegyük észre, hogy ez a
követelmény nem más, mint az összes »szabad emberhez méltó demokratikus« társadalom alapvetô célrendszerének az általánosabb formája. A jól ismert »szabad emberhez
méltó« társadalmi és jólléti célrendszer ugyanis:
(i) az »equity & acess« (igazságosság mint tisztességesség & azonos szükségletûek
azonos hozzáférése);
(ii) »macro-allocative efficiency« & »allocative efficiency« & »technical efficiency« (a
makro-allokációs hatékonyság, az allokációs hatékonyság és a technikai, mûködési
hatékonyság);
(iii) a »quality« (azaz a minôség, ami, mint »fit for purpose«, azaz a célnak és megoldandó feladatnak való megfelelôség, ami a mikroszintû hatékonyság egy speciális,
és külön nevesített formája).
Az ábra alapján jól látható, hogy az a pont, amely a lehetô legmagasabb »egyenlô
igazságossági vonalon« helyezkedik el, és úgy »Pareto-hatékony« (»Pareto-optimális«),
hogy egyben a legközelebb van a 45°-os egyenlôséget reprezentáló görbéhez nem más,
mint az »eltérési elvnek« megfelelô D-pont. A D-ponttól kétféle eltérés lehetséges:
balra az y-tengely felé, vagy jobbra az y-tengelytôl távolodva:
(i) A D-ponttól balra, visszafelé, az y-tengely felé, illetve az O-pont (origo) felé haladva az OP-görbén, a D-pontnak megfelelô MAG–LAG megosztási viszonyoknál (a) egyenlôbb megosztási viszonyokat kapunk, viszont (b) ezek egyike sem
tekinthetô társadalmi szempontból hatékonynak, azaz »Pareto-hatékonynak«, (c)
ráadásul, minél távolabb haladunk a D-ponttól a O-pont felé az OP-görbén,
annál inkább le is csökken a »társadalmi produkció« összmennyisége, ami egyben
a MAG- (Most Advantaged Group) és LAG (Least Advantaged Group)-csoportok által közösen megtermelt és így közöttük egyáltalán megosztható »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« mennyiségének is az egyre nagyobb csökkenésével
jár. (Magyarán a D-ponttól visszafelé haladva az egyenlôséget, mint olyat növel-
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hetjük ugyan, de ettôl a társadalom minden egyes tagja rosszabbul fog járni. Ez
nagyjából a létezô szocializmus során korábban megismert államszocialista rendszerekben megtapasztalt helyzetnek felel meg.)
(ii) A D-ponttól jobbra történô mozgás. A másik D-ponttól eltávolodó mozgás az,
amikor az N-pont, majd a B-pont, majd az F-pont felé haladunk a társadalmi
összprodukció maximumát jelentô OP-görbén. Ez a mozgás
(a) minden pontban »Pareto-hatékony« (hisz az OP-görbe DP-szakaszának
minden pontja az adott MAG–LAG megosztási viszonyokhoz tartozó »Pareto-hatékony« pont);
(b) csakhogy, minél jobban távolodunk a D-ponttól az N→B→F→P pontok
felé - az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« megosztása a MAG-csoport
(gazdagok) és a LAG-csoport (szegények) között –, annál egyenlôtlenebb
és igazságtalanabb lesz;
(c) annál alacsonyabb JJ-vonallal párhuzamos »egyenlô igazságossági vonalra«
jutunk, azaz annál inkább csökken a »legkedvezôtlenebb helyzetû csoport«
(LAG) »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« történô részesedése;
(d) és annál nagyobb lesz a »legkedvezôbb helyzetû csoport« (MAG) »elsôdleges
prioritású társadalmi javakból« való részesedése;
(e) azaz a gazdagok egyre inkább a szegények kárára és szegények helyzetének
a romlása árán lesznek egyre gazdagabbak.
Az N és a B-pontoknak megfelelô helyzet nagyjából az ismert »jóléti államokra« (»welfare
state«) jellemzô megosztási viszonyokat mutatja. Az F-pontnak megfelelô helyzet pedig
az »oligarchikus-feudalisztikus megosztási viszonyokat« mutatja. Ez utóbbi néhány extrém
mértékû egyenlôtlenséggel, és extrém gazdasági és hatalmi koncentrációval mûködô társadalomra jellemzô, és ezek azok a közösen megtermelt javak megosztásának igazságossági,
mint tisztességességi problémái, amelyek a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányban
is központi szerepet kapott »1%-99% problémát« okozzák. Emellett ilyen viszonyok jellemzik a »szabad emberhez nem méltó rezsimeket« is, amelyek – a hatékonyabb mûködésre
hivatkozva – pontosan azért próbálják meg leépíteni a »szabad emberhez méltó demokráciákra« lényegi jellemzôjét jelentô »alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszerét«, valamint
azért próbálják meg a legkülönbözôbb módon kikezdeni az »alapvetô szabadságjogokat,
jogokat« és magát a jogállamiságot, hogy zavartalanul ki tudják alakítani azokat az »oligarchikus-feudalisztikus« (F-pontnak megfelelô) igazságtalan, mint tisztességtelen elosztási
viszonyokat, amelyben a kedvezményezett MAG-csoportba ôk maguk, családtagjaik és a
haveri kapitalizmus (»crony capitalism«) meg nem szolgált jövedelmek hajhászásából (»rent
seeking«) gazdagodó haveri kapitalista (»cronies«) köre tartozik.

E

QUITY-EFFICIENCY TRADE-OFF, azaz az igazságosság és a hatékonyság átváltási
viszonyára vonatkozó konvencionális bölcsesség, mint káros tévhit. Az 1. sz. ábrának még egy rendkívül fontos tanulsága van. Ez pedig az, hogy egészen egyszerûen
nem igaz az »igazságosság versus hatékonyság átváltási viszonyra« (»equity-efficiency
trade-off«) vonatkozó belénk sulykolt „konvencionális bölcsesség”. Az »equity-efficiency
trade-off«, azaz az »igazságosság – hatékonyság átváltási viszony« azt a sokak közpolitikai gondolkodását és attitûdjeit meghatározó teljesen téves elképzelést jelenti, hogy
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a társadalmi igazságosság, illetve az »igazságosság mint tisztességesség« versus a hatékonyság, versenyképesség a társadalom és a különbözô társadalmi, gazdasági alrendszerekben és folyamatokban szükségképpen csak egymás kárára javíthatók. Eszerint,
ha az igazságosságot javítanánk, az a hatékonyságot rontaná és fordítva (9.6.§; 14.1.§;
16.5.§; 17.1.§; 17.4.§).
Az 1. sz. ábrából azonban jól látható, hogy a teljesen tisztességtelen »oligarchikusfeudalisztikus« MAG–LAG megosztási arányokat jelentô F-pont, és az »eltérési elvnek« megfelelô »igazságos, mint tisztességes« MAG–LAG megosztást jelentô D-pont,
és a kettô között az OP-görbe DP-szakaszának minden egyes, és egyébként végtelen
számú(!) pontja, mind »Pareto-hatékony« (azaz »Pareto-optimális«) »társadalmi produkciós (termelési) pontok«. Tehát, az »extrém tisztességtelen oligarchikus megosztás«
(F-pont) és a »realisztikus utópisztikus« »eltérési elv« szerinti »igazságos, mint tisztességes megosztás« (D-pont) között végtelen számú olyan MAG (gazdag) –LAG (szegény) megosztási viszonyt jelentô »Pareto-optimális« (»Pareto-hatékony«) pont van,
amely (a) nemcsak igazságosabb, mint az F-pont, (b) de egyben hatékony is.
Ennek megfelelôen folyamatosan lehetséges, a társadalmi igazságosság mint tisztességesség fejlesztése oly módon, hogy eközben a társadalmi produkció (termelés) Paretohatékonysága is javul. Az a tény, hogy a teljesen tisztességtelen oligarchikus-feudalisztikus
megosztástól (F-pont), az ideálisan tisztességes és igazságos D-pontba végtelen számú,
az F-pontnál igazságosabb és egyidejûleg Pareto-hatékony ponton keresztül vezet az út,
azt igazolja, hogy szimplán és egyszerûen nem igaz az »equity-efficiency trade-off«, azaz
az igazságosság mint tisztességesség és a hatékonyság egymás rovására történô szembeállítására és átváltási viszonyára (»trade-off«) vonatkozó »konvencionális bölcsesség«, pontosabban mítosz és tévhit (9.6.§; 14.1.§; 16.5.§; 17.1.§; 17.4.§).
Ha igaz lenne, hogy létezik az »igazságosság-hatékonyság átváltási viszony«
(»equity-efficiency trade-off«), az az azt jelentené, hogy a társadalom, vagy annak egyegy alapvetô intézményének, alrendszerének az »igazságossága, mint tisztességessége«
javítható lenne ugyan, de az szükségképpen a hatékonyság, versenyképesség csökkenésével, vagy elvesztésével járna. Majd megfordítva, ha javítani akarjuk „bátor, merész
és kemény intézkedésekkel” a társadalom és a gazdaság hatékonyságát, az azért igényelne „rendkívül bátor” politikusokat, mert a hatékonyság, versenyképesség javítása
szükségképpen a társadalmi igazságosság és a tisztességesség romlásával járna. Ha ez
igaz lenne, akkor lehetetlen lenne igazságos és tisztességes módon javítani a társadalmi
termelés hatékonyságát és versenyképességét, azaz bármely hatékonyság és versenyképesség növelô intézkedés szükségképp csak tiszteségtelen és igazságtalan lehetne.
Az »igazságosság-hatékonyság átváltási viszony« szükségszerûségének a téves feltételezésébôl az a tévképzet is keletkezik, mely szerint a társadalmi igazságosság egy
olyan extra luxus lenne, amelyet – miután csak a hatékonyság és versenyképesség lerontása árán lehetne elômozdítani –, bizonyára csak a gazdag országok engedhetnének
meg maguknak. Ebbôl pedig mindjárt egy negyedik, némileg hipokrita (képmutató),
és nyilvánvaló magánérdekek által motivált hamis következtetés is adódik: „miután mi
még nem vagyunk olyan gazdagok (mint például a skandináv országok), ezért sajnos
bármennyire is szeretnénk, mi még nem tudunk az igazságossági problémákkal foglalkozni, mert elôször a gazdaságot kell megerôsítsük, és a hatékonyságra kell fókuszáljunk,
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mert az igazságosság, mint tudjuk a hatékonyság rovására megy szükségképpen.” Ebbôl
egy szó sem igaz! De ennek az utolsó megtévesztô és álságos mondásnak legalább a
magánjellegû gazdasági és politikai motivációi tetten érhetôk. Azaz sokan nemcsak
egyszerûen tudatlanságból ostobák, hanem azért mert érdekük fûzôdik hozzá.
Végezetül még egy sajátos, kissé groteszk mellékjelensége is van az »equity-efficiency
trade-off« mítoszának. Ez pedig a „nagy és bátor és hôsiesen felelôsségteljes gazdaságpolitikus” hamis mítosza, ami sokszor némi öntetszelgô „machoattitûddel” és nimbusszal
társul. Itt arra az idézôjelben „hôsies és felelôsségteljes, és hozzáértô (pózban tetszelgô)
általában pénzügyminiszterre”, a „nagy gazdaságpolitikai zsenire” kell gondolni, aki egyegy társadalom életében idôrôl idôre elôkeveredik, és „hôsies” könyörtelenséggel és „bátor”
szociális-szadizmussal hajtja végre a brutálisabbnál, brutálisabb gazdasági megszorító
intézkedésekbôl álló, a gazdaságot, az államháztartást (állítólag) stabilizáló, gazdasági
hatékonyságot, gazdasági versenyképességet növelni szándékozó megszorítócsomagjait
(»austerity-programok«) (8.4.§). Igaz ugyan, hogy ezek az »austerity-programok« a társadalom széles tömegeit elszegényítik, megnyomorítják, élet-lehetôségeit elveszik, egzisztenciáját lerombolják, de „hôsünk” és „rajongótábora” állítása szerint e megszorítások
állítólag növelik a társadalom versenyképességét és hatékonyságát, mert mint az » equityefficiency trade-off« mítosza alapján hiszik, és tudni vélik „a hatékonyság kizárólag csak
a társadalmi igazságtalanságok extrém felfokozásán keresztül” növelhetô. Ez körülbelül
olyan tévhit, mintha az orvos azt hinné el magának, hogy minél elviselhetetlenebb a mûtét
alatt érzett fájdalom, és minél jobban ömlik a vér a mûtét közben, ô, mint sebész annál
nagyobb tudású és annál „heroikusabb”, maga a mûtéti beavatkozás pedig annál hatásosabb. Ez nyilvánvalóan súlyos tévedés lenne.
Az 1. sz. ábra és az OP-görbe alapján azonban már tudhatjuk, hogy szimplán és
egyszerûen nem igaz, hogy válság esetén ilyen – különös kegyetlenséggel végrehajtott
„társadalmi-szadista” – megszorító csomagokat kellene alkalmazni! Bôségesen elegendô lenne az ábra bármelyik a JJ-vonallal párhuzamos »egyenlô igazságossági vonalának« (az OP-görbe fel- és leszálló ágai közötti szakaszának) a nem Pareto-hatékony pontjáról kijutni magára az OP-görbe végtelen számú »Pareto-hatékony« pontból
álló DP-szakaszára, vagy legalábbis közelíteni afelé. Sôt! Az 1. sz. ábra azt is megmutatja, hogy ha netán a társadalom egy alacsony (x-tengely közeli) »egyenlô igazságossági vonalon« van, (amely egyébként az extrém egyenlôtlenséget jelentô F-pont magasságában érne ki az OP-görbe DP-szakaszára), akkor még arra is van mód, hogy
a társadalmi igazságosság mint tisztességesség igen jelentôs mértékû javítását is elvégezzük a társadalmi termelés hatékonyságának a növelése mellett! Ehhez az szükséges,
hogy egy, a jelenlegi »egyenlô igazságossági vonalnál« lényegesen magasabb, (azaz az
x-tengelytôl távolabb lévô és a D-pont magasságához közelebb lévô) »egyenlô igazságossági vonalon« jussunk ki az OP-görbe végtelen számú »Pareto-hatékony« pontból
álló DP-szakaszára! Ha a társadalom valódi versenyképességét akarjuk javítani, akkor
ez – a társadalmi igazságosság, az extrém egyenlôtlenségek csökkentése és az egyidejû
hatékonyság növelés – az a stratégia, ami érdemben javítja a társadalmi igazságosságtól,
plusz a társadalom versenyképességét, a demokráciát és a hatékonyságot.
Az »equity-efficiency trade-off” mítosza alapján a „bátor és felelôsségteljes pénzügyminiszter és nagy gazdasági szakember (pózában tetszelgô személy)”, és hasonló pózban tet-
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szelgô „rajongótábora” a különös kegyetlenséggel, könyörtelenséggel és »szociális szadizmussal« végrehajtott brutális »megszorító csomagjával (»austerity measures«) a széles tömegek elszegényítése mellett, valójában a társadalom rombolásával végzetesen lerontja a
társadalom valódi versenyképességét, és nem elsôdlegesen a társadalmi hatékonyságot (»Pareto-hatékonyság«) állítja helyre (8.4.§), hanem ehelyett a gazdasági válságra hivatkozva
brutális, könyörtelen »társadalmi-szadista« jövedelem és vagyon átcsoportosítást hajt végre
a szegényektôl a leggazdagabbak felé! Ez sokkal inkább egy illegitim társadalom átszervezési kísérlet, mintsem a válság érdemi és felelôsségteljes kezelése. (MIROWSKI, 2014.)
A hatékonyság növeléséhez ugyanis nem megszorításokra lenne szükség, hanem arra,
hogy az »egyenlô igazságossági vonalról«, egy magasabban lévô »egyenlô igazságossági
vonal« felé haladva mintegy kisétáljon a társadalom a »Pareto-hatékony« pontokból álló
DP-szakaszra (az OP-görbére). Ez az, ami a valódi feladat lenne; csakhogy ez nem pózolást, hanem valódi szakértelmet kívánna. De ehelyett a valódi feladatnak egy sajátosan
primitív leegyszerûsítése történik a brutális »austerity-programokkal«. Ezek a – gazdasági
válságra hivatkozva kierôszakolt – megszorító csomagok, egyáltalán nem a válságot kezelik,
hanem valójában a szegények még szegényebbé tételét és a gazdagok még gazdagabbá
tételét szolgálják,7 s összességében egy sajátos, leplezett és morálisan illegitim társadalom
átszervezési kísérletet jelentenek. (MIROWSKI, 2014.) Az ilyen »austerity-programok«
társadalom korábban stabil egzisztenciájú rétegeinek széles körû elszegényítésével, lecsúszásának elôidézésével és egzisztenciális biztonságának és vásárlóerejének szisztematikus
megrendítésével, – a „fizetôképes kereslet” tömeges lerombolása révén – az ilyen brutális
»austerity-programok« a válságot nem kezelik, hanem elmélyítik. (BLYTH, 2015.) Ennek
az a nyilvánvaló oka, hogy semmilyen gazdasági termelési tevékenység beindulása nem
várható akkor, ha nincsenek elegendôen olyanok, akik az elôállított termékeket, vagy szolgáltatásokat képesek lennének megvásárolni. (KEYNES, [1926] 2009, [1936] 2012,
SKIDELSKY, 1983, 1992, 2000, 2010, 2015, WEEKS, 2014.)

18.2.§ A társadalmi termelési görbék eltérései

A

TÁRSADALMI TERMELÉS TECHNOLÓGIAI JELLEMZÔITÔL és a társadalmi
együttmûködés egyes jellemzôitôl függôen a társadalmi termelést ábrázoló OPgörbe alakja, lefutása eltérô lehet, azaz nem csak egyetlen OP-görbe létezik. Az ókori
Egyiptom vagy az ókori görög városállamok, vagy a korai középkor feudális társadal-

7

Ráadásul az úgynevezett versenyképesség kapcsán sohasem tisztázott, hogy pontosan minek és
kinek és a kikkel szembeni, hol érvényesítendô versenyképességérôl van szó, és mégis milyen közérdek
alapján. Az egyes üzleti entitások versenyképessége ugyanis nem keverhetô össze és nem tévesztendô
össze a társadalom, mint olyan versenyképességével. Például addig, amíg egy üzleti vállalat versenyképessége és rövid távú üzleti érdekei szempontjából kifejezetten elônyös, ha a munkavállalói
jogok és a munkavállalói érdekérvényesítés lehetôségei minél gyengébbek és a munkavállalók minél
kiszolgáltatottabbak és minél alacsonyabb bért kell fizetni a számukra, minél alacsonyabbak az
adók és a járulékok, addig a társadalom egészének versenyképessége és generációs távlatú érdekei
szempontjából épp ennek az ellenkezôje a fontos.
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mai, vagy az ipari forradalom utáni korszak társadalmai más és más termelési görbével
írhatók le, így az e társadalmak elosztási viszonyai közötti különbségek nem ugyanazon
az OP-görbén értelmezhetôk.
Az elôzô részben az 1. sz. ábrán szereplô »társadalmi produkciót« ábrázoló OPgörbe kapcsán említettük, hogy ez az „adott körülmények között” a »társadalmi produkciót (termelést)« leíró görbe. Az OP-görbe azonban, részben technológiai jellegû
okok, részben pedig a »társadalmi együttmûködés rendszerének« az eltérései miatt társadalmakként eltérôek lehetnek (18.3.§). A 2. ábrán azt mutatjuk be, hogy a már
megismert »társadalmi termelési görbe« (OP-görbe), milyen tipikus eltéréseket mutathat
a társadalmi együttmûködés rendszerének eltérései szerint. Ezek az eltérések az OPgörbe alakját, és az 1. sz. ábra alapján elmondott összefüggéseket nem érintik, azonban
alapvetôen átpozícionálják az ott megismert jellegzetes pontokat (D, B, N, F és P
pontok) és az »egyenlô igazságossági vonalak« magasságát, valamint behatárolják, az
adott körülmények között egyáltalán lehetséges társadalmi termelés mennyiségi és egyéb
paramétereit. Az alábbiakban az 1. sz. ábra kiegészítésével bemutatjuk az eredeti »társadalmi produkciós (termelési)« OP-görbétôl való eltérés négy alaptípusát. A »társadalmi együttmûködés rendszereinek« eltérései, bármilyen eltérô »társadalmi produkciós
(termelési)« görbékhez is vezetnek, az végsô soron e négy alaptípusnak, vagy ezek valamilyen kombinációja eredôjének felelnek meg. Ezek végig gondolása az egyes társadalmak kívánatos, és elkerülendô fejlôdési irányainak a meghatározása szempontjából
is hasznos lehet.
2. ábra: Az »eltérési elv« (»difference principle«) a társadalmi együttmûködés
különbözô típusai szerint eltérô társadalmi produkciós görbék esetén

A 2. sz. ábra bemutatja, hogy a korábban már megismert »társadalmi termelési görbétôl«, (az OP-görbe) való eltérés négy alaptípusát. Az eltérés irányainak négy alaptípusa didaktikai okokból leegyszerûsíthetô: az OP-görbe jellegzetes pontjai (D, N,
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B, F, P)8 (i) „észak”, (ii) „dél”, (iii) „kelet”, (iv) „nyugat” irányokba tolódhatnak
el, „magukkal húzva” az »egyenlô igazságossági vonalakat« is, azaz az adott körülmények között elérhetô legmagasabb »egyenlô igazságossági vonalat« (JJ-vonal) és az ez
alatt lévô, és ezzel párhuzamos végtelen számú »egyenlô igazságossági vonalat«). Természetesen e négy alaptípus számtalan kombinációja létezhet.
(i) „Észak”: Az OP-görbe az 1. sz. ábrán bemutatott „eredeti” OP-görbéhez képest
magasabb lefutású lehet. Ekkor egy lényegesen nagyobb »társadalmi termelési szint«
mellett érvényesülnek az 1. sz. ábra alapján elmagyarázott összefüggések, ami azt
is jelenti, hogy e görbe D-pontja magasabbra kerül és így a legmagasabb »egyenlô
igazságossági vonal« (JJ-vonal) is magasabbra kerül. Egy ilyen társadalomban nagyobb a jólét szintje, nagyjából azonos disztributív igazságosság mellett;
(ii) „Dél”: Az OP-görbe az 1. sz. ábrán bemutatott OP-görbéhez képest alacsonyabb
lefutású lehet. Ekkor egy lényegesen alacsonyabb »társadalmi termelési szint« mellett
érvényesülnek az 1. sz. ábra alapján elmagyarázott összefüggések, ami azt is jelenti,
hogy e görbe D-pontja alacsonyabbra kerül és a legmagasabb »egyenlô igazságossági
vonal« (JJ-vonal) is alacsonyabbra kerül. Ebben a társadalomban alacsonyabb a
jólét szintje nagyjából azonos disztributív igazságosság mellett;
(iii) „Nyugat”: Az eredeti OP-görbe »társadalmi produkciós (termelési) szintjének« megfelelô görbe, amelynek D-pontja nagyjából az „eredeti” legmagasabb »egyenlô igazságossági vonalon« (JJ-vonal) van, de az „eredeti” D-ponttól balra (az x-tengelyhez közelebb) kerül. Ez, egy kisebb társadalmi egyenlôtlenségekkel terhelt társadalom, miután
a D-pontja, mint az elsô már »Pareto-hatékony« pont, közelebb van a 45°-os, egyenlôséget reprezentáló vonalhoz, miközben a »társadalmi termelés« révén elôállítható output, és a »társadalmi termelés hatékonysága« nagyjából azonos.
(iv) „Kelet”: A negyedik alaphelyzet amikor a D-pont nagyjából az eredeti, 1. sz. ábrának megfelelô »legmagasabb egyenlô igazságossági vonalon« (JJ-vonal) helyezkedik el, de az eredeti OP-görbe D-pontjától jobbra (az x-tengelytôl távolabb)
kerül. Itt egy az eredeti 1. sz. ábra OP-görbéjével jellemzett társadalomhoz hasonló termelékenységû, de az eredetinél lényegesen nagyobb társadalmi egyenlôtlenségekkel terhelt társadalomról van szó.
A 2. sz. ábrát végiggondolva beazonosíthatók azok a társadalom egészének a fejlôdése,
és a társadalmi mûködés igazságossága, tehát tisztességessége szempontjából kívánatos
irányok is, és a kevésbé kívánatos irányok is, amelyek végsô soron megfelelnek a hatékonysági és termelékenységi követelményeknek is.
(a) A társadalom fejlôdése szempontjából tulajdonképpen az 1. sz. ábra eredeti OPgörbéjének a felfelé és/vagy balra (x-tengely felé), azaz „észak és északnyugati”
irányba tolódásával járó fejlôdés a kívánatos. Ilyenkor azonos hatékonyság mellett
és kisebb társadalmi egyenlôtlenségek mellett nô a társadalmi produkció outputja,
és ha ez még az OP-görbe és D-pontja balra tolódásával is társul, akkor nô a tár8

A 2. sz. ábrán az alapértelmezett OP-görbétôl (1. sz. ábra) való négy jellegzetes eltérést ábrázoljuk.
Az OP-görbe jellegzetes pontjait (D, N, B, F, P) és a megváltozott pozíciójú »egyenlô igazságossági vonalakat« (JJ-vonal és a többi vele párhuzamos vonal) ezen az ábrán külön nem ábrázoljuk,
alapvetô áttekinthetôségi okokból.
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sadalom mûködésének tisztességessége és igazságossága. Ebben az „északnyugati
mezôben” minden fejlôdés és fejlôdési irány egyértelmûen a társadalom egészének
a fejlôdéséhez vezet és egyértelmûen a jó és a kívánatos fejlôdési irányokat jelenti.
(Ez azonban a többi irányra nem mondható el).
(b) Az OP-görbe és D-pontjának felfelé (észak) és jobbra (kelet) tolódása: ilyenkor
nô a társadalmi output, viszont nô a »társadalom legkevésbé kedvezô helyzetû csoportja« (LAG) és a »legkedvezôbb helyzetû csoportja« (MAG) közötti egyenlôtlenség, a társadalmi együttmûködés során közösen elôállított »elsôdleges prioritású
társadalmi javakból« való részesedésük tekintetében. A korábban említett »equityefficiency trade-off«, és az az alapján végig vitt megszorító csomagok alapígérete,
hogy ilyen mozgást hajtanak végre, amelynek a végén, mindenkinek jobb lesz a
helyzete. Egy ilyen, az OP-görbe és D-pontja „északkeleti irányú mozgása” nem
általában jó, vagy általában rossz. Ennek megítélése attól függ – tényleges társadalmi output-növekedés esetén –, hogy például a LAG–MAG közötti megosztási
viszonyok egyenlôtlenségének a növekedését a LAG-csoport helyzetének a javulása kellôen ellensúlyozza-e, vagy sem. Ha kellôen ellensúlyozza a LAG-csoport
helyzetének a javulása az egyenlôtlenség növekedésébôl származó károkat, akkor
végsô soron akár az »eltérési elvnek« megfelelô változás is történhet (noha általában nem ez szokott történni). Ha azonban a LAG-csoport helyzete nem ellensúlyozza az egyenlôtlenségek növekedésébôl eredô károkat, akkor ez egy nem kívánatos mozgás. Tipikusan ilyen, nem kívánatos mozgás történik a költségvetési
egyensúly helyreállítása és a gazdaság élénkítése céljából végig vitt megszorító intézkedések (»austerity-programok«) esetében akkor, ha egyáltalán történik bármilyen társadalmi termelési output növekedés. Ennek megítélése mindig az adott
konkrét helyzetben lehetséges csak. Ez a fejlôdés nem tartozik az egyértelmûen
kívánatos fejlôdési irányok közé.
(c) Az OP-görbe és D-pontja „délnyugati irányú” (x-tengelytôl távolódó, y-tengely
felé közelítô) elmozdulása egyértelmûen káros: a társadalmi output úgy csökken
(általános életszínvonal és jóllét esést okozva), hogy közben a társadalmi egyenlôtlenségek és igazságtalanságok növekednek.
(d) Az OP-görbe és D-pontja „délnyugati irányú” elmozdulása (x-tengelyhez is és
y-tengelyhez is közelítô D-pont) egyrészt csökkenti a társadalmi össztermelést és
outputot, másrészt javítja az igazságosságot. Ennek megítélése éppúgy nem
egyértelmûen „fekete-fehér”, „jó vagy rossz”, mint az OP-görbe D-pontjának
„észak és északkeleti irányú” elmozdulása esetén. Az azonban bizonyos, hogy ez
az a mozgás, amely esetén »equity-efficiency trade-off« történi, azaz egy ilyen irányú fejlôdésnél az elosztás igazságosságának javítása, az egyenlôtlenségek csökkentése a teljes társadalmi output esésével jár. Ez a fejlôdés sem tartozik a kívánatos fejlôdési irányok közé. (Ha el akarjuk képzelni e fejlôdési irány és OP-görbe
elmozdulás nem kívánatos változatait, akkor gondoljunk a »létezô szocializmus,
államszocialista rendszereire«.)
Összegezve: Ha az OP-görbe és D-pontjának lehetséges elmozdulásairól úgy gondolkodunk, mint az elvben lehetséges társadalmi fejlôdési irányokról, akkor a fentiek alapján az
alábbi egyértelmûen kívánatos fejlôdési irány azonosítható: (i) az egyik a »társadalmi pro-
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dukciót (termelést)« ábrázoló OP-görbe és D-pontjának „északi irányú” (felfelé, az y-tengelytôl távolodó) mozgása, (ii) a másik az OP-görbe és D-pontjának „nyugati irányú”
(balra az x-tengely felé) történô mozgása (ideértve ennek „szûkülését is”, mégpedig az OPgörbe felszálló O→D-szakaszának meredekebbé válását is); (iii) végezetül az elôzô két
mozgás bármilyen kombinációja (a „szélrózsa teljes északnyugati negyedében”). A többi
irány vagy egyértelmûen nem kívánatos (például „délkeleti irány”), vagy kétes értékû és általában káros kimenetelû („északkelet” (austerity) és „délnyugat” (államszocializmus). Tekintettel, hogy az „északnyugati” negyedben lényegében végtelen számú kívánatosnak és
egyértelmûen pozitívnak tekinthetô fejlôdési irány fogalmazható meg (lásd pl. skandináv
országok), erre a mezôre kell koncentrálni a társadalom fejlôdési irányainak a meghatározásakor. Ez az a társadalmi fejlôdési irány, amelyben a társadalmi igazságosság mint tisztességesség és a társadalmi termelékenység hatékonysági céljai együttesen érvényesíthetôk.

18.3.§ Az »eltérési elv« a különbözô társadalmi
együttmûködési rendszerek
és társadalmi termelési görbék fényében

A

»TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉS RENDSZERE« – amely a háttérbôl meghatározza, hogy végül milyen is lesz a »társadalmi produkciós OP-görbe« lefutása
– nagyrészt olyan dolgokból áll, mint például az, hogy (a) a társadalom hogyan szabályozza a termelési tevékenységeit, és milyen termelési technológiát alkalmaz, (b) milyen módon határozza meg a »társadalmi munkamegosztást«, (c) és az abban résztvevôk szerepeit, terheinek megosztását, kötelességeit, jogosultságait, és a »társadalmi
együttmûködés« során közösen elôállított hasznok és javak megosztását, (d) és mindezek
során hogyan érvényesül a »reciprocitás elve«, a »kölcsönösség elve«, (e) és hogyan érvényesülnek az »igazságosság elvei« ideértve az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességes értékének biztosítását«, vagy annak hiányát, a »tisztességesen egyenlô esélyeket
és lehetôségeket«, vagy ezek hiányát és a közösen megtermelt »elsôdleges prioritású társadalmi javak« megosztásának módját és megosztásának egyenlôtlenségeit.
Ezek a »társadalmi együttmûködés rendszerét« szabályozó elvek és jogszabályok együttesen, mint egy társadalmi szintû szabályozási rendszer, társadalmi termelési mód, és mint
a társadalmi együttmûködési feltételrendszere mûködnek. E rendszerben központi szerepet
játszanak a megtermelt javak és az elôállított output terhére kifizetendô bérek, jövedelmek
rendszere. Például, ha mindenkinek a bére, jövedelme szigorúan egyenlô lenne, az minden bizonnyal alapvetôen visszavetné a társadalmi termelést, illetôleg annak outputját
(az ábrák fényében: igen lapos OP-görbéhez, és így alacsonyan lévô D-ponthoz, és alacsony szinten lévô »legmagasabb egyenlô igazságossági JJ-vonalhoz« vezet). Ha a bérek
és a jövedelmek eltérhetnek a tényleges teljesítményekkel, és hozzáadott értékekkel valahogyan összefüggô módon, akkor az bizonyosan lényegesen jobb társadalmi termeléshez
és outputokhoz (magasabb OP-görbéhez, magasabb D-ponthoz és így magasabban lévô
»legmagasabb egyenlô igazságossági JJ-vonalhoz« vezet).
Ez úgy is értelmezhetô, hogy ha az adott társadalmi, politikai és technológiai viszonyok
között csak a »disztributív igazságosság« elvein változtatnánk, akkor azzal ugyanazon az
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OP-görbén idéznénk elô elmozdulásokat az 1. sz. ábrának megfelelôen; mondjuk például
a »feudalisztikus-oligarchikus elosztás pontjától« (F-pont) az »eltérési elvnek« megfelelô
»disztributív igazságossági pont« (D-pont) irányába elmozdulva javítanánk a disztributív
igazságosság helyzetén, csökkentenénk a társadalmi egyenlôtlenségeket. Ha azonban az
»igazságossági elvek« teljes rendszerén változtatunk, azaz mind az »alapvetô szabadságjogokat, jogokat«, mind a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyeket és lehetôségeket«,
mind a tényleges »disztributív igazságosságot« megváltoztatjuk, akkor magát az OP termelési görbét változtatjuk meg, a 2. sz. ábrának megfelelôen.

F

IGYELEMBE KELL VEGYÜK, HOGY A MAG-CSOPORT NAGYOBB JÖVEDELME
– azaz a kedvezôbb helyzetû, magasabb »életútra vetített jövedelemre« szert tevô
polgárok jövedelme –, nem egyszerûen csak a gazdagodásukat szolgálja. E magasabb
jövedelem az, ami (a) végsô soron fedezi a magasabb képzettség megszerzéséhez szükséges többletoktatással, többletképzéssel kapcsolatos személyes többletköltségeiket, (b)
valamilyen módon jutalmazza és elismeri a többlettudásukból, többlet- felelôsségvállalásukból és többlet outputjukból származó társadalmi szintû többlethasznokat; s így
egyszersmind ösztönzôként is hat, (c) valamilyen módon „szignálozza” is a többlet felelôsséggel járó pozíciók jelentôségét.
Másképp fogalmazva: az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«,
az »igazságosság elvei«, és ezek közül maga az »eltérési elv« alapvetôen elismeri és elfogadja, hogy miközben »minden egyes polgár egyenlô és szabad« (6.§) és a társadalmi
kooperáció »teljes körû normál funkcionálóképességgel« résztvevô tagja (5–6.§§), aközben a »társadalmi együttmûködésben« az egyes polgárok képességei, tehetsége, tudása,
szorgalma, kitartása, részvételi hajlandósága, tényleges outputja és hozzáadott értéke
a »normál tartományon belül« jelentôs eltéréseket mutathat, és hogy ezeket a – »polgárok szabad és egyenlô státuszát« nem érintô – »normál tartományon belüli«, ámde
mégis jelentôs egyéni különbségeket társadalmi érdekbôl el kell ismerni, például a bérek
és a jövedelmek megfelelô differenciálásával, illetve bizonyos fokú társadalmi egyenlôtlenségek kialakulásának és létezésének az elfogadásával.
Egy ilyen társadalmi együttmûködési feltételrendszerben ugyanis lényegesen magasabb szintû társadalmi termelési szintre (OP-görbe) lehet számítani, mint egy olyan
rendszerben, amelyben a »teljes elosztási egyenlôség« jegyében a bérek, a jövedelmek
(és más fontos dolgok) teljesen egyenlôk, semmiféle egyéni teljesítmény és egyéni hozzáadott érték szerinti differenciálást nem mutatnak. Ugyanakkor ezek az érvek és szempontok nem elegendôek ahhoz, hogy akármekkora mértékû, felsô korlát nélküli jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségeket, és vagyoni koncentrálódást lehessen ezekkel
alátámasztani, „megideologizálni”. Például 4-8-szoros jövedelem és vagyon különbségek esetében teljesen hihetô, hogy valaki a szorgalma, tehetsége, többlet teljesítménye
és hasonló érdemei alapján „megérdemli”, vagy „megszolgálta” az életútra vetített jövedelmi és vagyoni többletet, azonban mondjuk például nyolcszázszoros, vagy ezerszeres jövedelmi és vagyoni különbség esetén nehéz elképzelni, hogy valaki nyolcszázszor
vagy ezerszer különb lenne, és többet teljesítene, mint a társadalom tagjainak túlnyomó
része. A többieknél több százszor, netán több ezerszer értékesebb és hasznosabb ember
márpedig nincs! A teljes egyenlôségtôl való eltérést szabályozó »eltérési elv« az, amely
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a »reciprocitás elvének« érvényesítésével felülrôl behatárolja a még »elfogadható jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségeket«.
A teljes egyenlôségtôl való még »elfogadható eltérés« elfogadhatósága mellett itt elmondott érvek és indokok (többlet teljesítmény, nagyobb tudás és képességek, nagyobb
szorgalom, nagyobb hozzáadott érték és a hasonlók) egyébként elsô ránézésre logikailag
pontosan ugyanolyan úgynevezett »keresleti oldali« (»supply-side«) és »ösztönzôkre«
(»incentives«) hivatkozó érvek, mint amivel például a »laissez-fair gazdaság« hívei, illetve a neoliberális »leszivárgási elméletek« (»trickle-down theory«), és »kínálati oldali
gazdaságtan« (»supply side economics«) (8.4.§) hívôi és szószólói is érvelnek, az extrém
egyenlôtlenségek, vagy a gazdagoknak adandó adókedvezmények és a jóléti rendszerekbôl történô forráskivonások, illetve a különbözô »megszorító csomagok« (»austerityprogramok«), vagy egyes országokban az úgynevezett »nemzeti burzsoázia« társadalmi
erôforrásokból (azaz a mindenki által közösen megtermelt javakból és a közös vagyonból) történô politikailag irányított mesterséges létrehozása, s állami és hatalmi eszközökkel végrehajtott mesterséges táplálása és felhizlalása kapcsán.9
Van azonban egy abszolút lényegi, és hatásában, végkövetkezményeiben 180 fokos
különbséghez vezetô különbség, az »eltérési elv« és a »trickle-down economics« tanainak
a »kínálati oldali« (»supply side economics«) »incentívákra« hivatkozó érvelése között:
a »leszivárgási elméletek« (»trickle-down economics«) a jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek és koncentrációk akár extrém és obszcén mértékûre való növekedésének megakadályozására semmiféle elvi korlátot nem tartalmaznak; sôt azt tartják, hogy minél
nagyobb a gazdagok jövedelme és vagyona, annál több fog majd abból valamikor leszivárogni a szegényebbek felé. A probléma persze az, hogy az elmúlt mintegy harminc
évben, ebben a »trickle-down gazdaságban« még egyetlen országban sem szivárgott le
soha semmi a szegények felé, viszont a középosztály folyamatosan csúszik lefelé, a szegények pedig még szegényebbek lettek. A „jólét leszivárgása” helyett, sokkal inkább a
„gazdagság és jólét felszivárgása” történik – a társadalom túlnyomó részétôl (90-98%)
a társadalom egy egészen szûk (0,1-2%) rétegéhez (8.5.§). (TORNIELLI és mtsai,
2015; FOROOHAR, 2016a; STIGLITZ, 2015a, 2016; WEEKS, 2014.)
Ezzel szemben az »eltérési elv« (»difference principle«) bármilyen jövedelmi és vagyoni
egyenlôtlenség fennállását, vagy annak növekedését, azaz bizonyos mértékû egyenlôtlenségek kialakulását csakis olyan céllal és olyan megfontolások miatt tartja megengedhetônek, hogy ezzel a társadalom mindenkori legkedvezôtlenebb helyzetû tagjainak a helyzete
javul a legnagyobb mértékben (miközben a társadalom minden egyes tagjának a helyzete

9

Az úgynevezett „nemzeti burzsoázia” létrehozásának zavaros ideológiáját körüllengô, és a mögöttes
neoliberális leszivárgási teóriát elmaszkírozó nemzeti(eskedô) szimbolika és hazafias(kodó) pátosz
kapcsán nem árt azt sem rögzíteni, hogy – különösen gróf Széchenyi István és sok más hazafi személyes példamutatása óta – sem a „nemzeti érdeknek”, sem a valódi hazafiasságnak és a patriotizmusnak nem létezik olyan definíciója, amellyel összeegyeztethetô lenne az, hogy nagyon kevesen
(0,001-1%; 8.5.§) a nemzet túlnyomó többségének a kárára és elszegényítése árán politikailag vezérelt és államhatalmi eszközökkel támogatott járadékvadászattal, és egyéb haveri kapitalista módszerekkel tegyenek szert extrém gazdagságra a nemzet egésze által megtermelt jövedelmekbôl és a
nemzet vagyonából.
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is javul); s ebbôl eredôen csakis akkor tartja elfogadhatónak az alapértelmezett egyenlôségi
állapottól való eltérést, ha ez az elvárás és ígéret ténylegesen ténylegesen teljesül is. Ha
pedig, ez az indoka az »életutas jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek« elfogadhatóságának, akkor ebbôl logikusan az következik, hogy az »eltérési elv« az egyenlôtlenségek elfogadhatósága abszolút feltételeként azt szabja, hogy az egyenlôtlenségek fennállásából,
vagy növekedésébôl eredô többlethasznok mindig, minden esetben a társadalom mindenkori »legkedvezôtlenebb helyzetû tagjainak« (LAG =»Least Advantaged Group«), azaz
a szegényeknek a helyzetét kell, hogy a legnagyobb mértékben javítsák. Itt figyelni kell a
megfogalmazásra! Azért ilyen „körmönfont” a megfogalmazás, mert itt nem a tényleges
jövedelmi, vagy vagyoni részesedés mértékérôl van szó (az u.i. logikai ellentmondás
lenne), hanem a »legkedvezôtlenebb helyzetben lévôk« helyzetének a javítása az, amire
az »eltérési elv« vonatkozik.

M

INDEN EGYES »TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉSI RENDSZER« egy-egy specifikusan neki megfelelô (és a többitôl eltérô) »társadalmi produkciós (termelési) OP-görbével« társul. A 2. sz. ábrán például összesen 5 ilyen eltérô OP-görbét
mutattunk be: az 1. sz. ábra „alapértelmezett” OP-görbéjét, és annak a négy jellegzetes
irányú (É↔D; K↔Ny) eltérését. Ezek mind – az alkalmazott igazságossági elvek és
termelési technológiák összességétôl függôen – különbözô »társadalmi együttmûködési
rendszerekhez« társítható OP-görbék. Most akkor – egyes közgazdasági érvelések mintáját követve – „tegyük fel, hogy” például a 2. sz. ábra OP-görbéihez társítható egyes
»társadalmi együttmûködési rendszerek« alapvetôen egy dologban különböznek egymástól (mert minden más releváns és lényeges változó azonos), ez pedig nem más,
mint az életútra vetített és az adott »társadalmi együttmûködési rendszer« adott feltételei
alapján »reálisan el várható« bérek jövedelmek és vagyonok megosztására vonatkozó
elvek és szabályok, és az ezek által meghatározott és közvetített »társadalmi termelési
szintû ösztönzô rendszer«, és a »disztributív igazságosság« egyes ehhez kapcsolódó kérdései. Ekkor a bemutatott OP-görbéket úgy is nézhetjük, hogy az O-pont, azaz az
origo nem más, mint a teljesen egyenlô elosztás pontja: mind a »legkevésbé kedvezô
helyzetû« (LAG), mind a »legkedvezôbb helyzetû« MAG-csoport tagjai teljesen egyforma javadalmazásban részesülnek; s ebbôl eredôen a különbözô görbék az ettôl való
eltérést mutatják.
Természetesen azok az »igazságosság elveinek« az együttes rendszere által kialakított
és szabályozott »társadalmi együttmûködési feltételek« (14.8–14.10.§§), amelyek meghatározzák a »társadalmi produkció (termelés)« OP-görbéjét messze nem redukálhatók
le a »jövedelmek és a vagyon megosztására«, hisz’ az »alapvetô szabadságjogok tisztességes értéke« (14.3.§; 15.1.§), a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek«
(14.2.§), az egyéb »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) megosztása mindmind fontos szerepet játszanak a »társadalmi igazságosság mint tisztességesség« érvényesülésében és ezen keresztül abban, hogy a társadalom különbözô tagjai összességében mennyire érzik élhetônek az országukat és ebbôl eredôen ki, milyen mértékben
érzi magát ösztönözve a társadalmi együttmûködésben való minél produktívabb részvételre. Mégis az alábbiakban kifejtendô gondolatok könnyebb értelmezhetôsége miatt,
most a közgazdaságtanból jól ismert »ceteris paribus« feltételezéshez folyamodunk,
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azaz azt feltételezzük, hogy minden egyéb más, az OP-görbét meghatározó fontos változó azonos és fix, és csak az »életútra vetített jövedelem és vagyon megosztásában« és
az erre vonatkozó reális és »jogos várakozásokban, várományokban« (»legitimate expectations«) (18.6.§) és »várható életpályákban« (»citizens life prospects«) (16.2.§)
van különbség. Pontosabban, ezt a feltételezést úgy is felfoghatjuk, hogy bármilyen
egyéb változóban, bármilyen egyéb eltérés van, azt mintegy átváltjuk az életútra vetített
jövedelem és vagyon megoszlásának különbségeire. Ilyen módon a gondolatkísérletünk
szerinti életútra vetített jövedelem és vagyon megosztás béli különbségek már minden
egyéb változó eltéréseit is magukban foglalják. Ennek a pénz mint univerzális átváltó
eszköz lényegi sajátosságain alapuló modellezési elôfeltételezésnek a praktikus célja az,
hogy a – közgazdaságtan legkülönbözôbb elméleteiben és modelljeiben széles körben
alkalmazott és jól ismert – »ceteris paribus« megközelítést, és bizonyos, ebbôl eredô, a
gondolkodást megkönnyítô leegyszerûsítéseket alkalmazva egyáltalán képesek legyünk
elgondolkodni a különbözô »társadalmi együttmûködési rendszerek« által specifikált különbözô »társadalmi produkciós (termelési)« OP-görbéken, azok jellegzetes eltérésein
és képesek legyünk bizonyos fontos következtetéseket levonni. Ha ugyanis mindazt a
több száz változót egyszerre akarnánk figyelembe venni, ami valójában meghatározza
az OP-görbét, akkor soha, semmikor, semmire nem jutnánk.
Mind ezek elôre bocsátását követôen az 1. sz. ábra alapértelmezett OP-görbéje és
annak a különbözô »társadalmi együttmûködési rendszerek« által meghatározott eltérései
tanulmányozásával számos fontos következtetés lehet levonni, amelyekbôl együttesen kirajzolódik magának az »eltérési elvnek« is egy részletes értelmezése és meghatározása.
Mint említettük, ha a gondolatkísérletünkben – amelyben a »társadalmi együttmûködés«
különbözô rendszerei közötti összes eltérést az adott társadalmi együttmûködési feltételek között reálisan várható életpályákat (»citizens life prospects«) (16.2.§) az »életútra vetített jövedelmek és vagyonok megosztásával« fejezzük ki (a gondolkodást megkönnyítô leegyszerûsítésként) –, akkor az összes lehetséges »társadalmi produkciós (termelési)« OP-görbe
O-pontja, azaz az ábrák szerinti grafikon »origója« úgy is nézhetô, mintha ez az O-pont
lenne a tökéletesen egyenlô jövedelem és vagyon megosztás és minden másban is tökéletes
egyenlôséget megvalósító társadalom termelési pontja. Ez nem azt jelenti, hogy ez nulla
lenne. Ehelyett arról van szó, hogy ha az O-pont a tökéletesen egyenlô társadalom termelési
és elosztási pontja, akkor minden egyes lehetséges OP-görbe az ettôl való eltérés esetén, az
ehhez képesti „delta-x” többlettermelési pontokat mutatja. Ettôl még minden pontosan ugyanúgy érvényes ezekre a »társadalmi produkciót (termelést)« leíró OP-görbékre, mint ahogyan
azt a korábbiakban az 1. sz. ábra alapértelmezett OP-görbéje, majd a 2. sz. ábra jellegzetes
eltérési típusokat bemutató OP-görbéi alapján leírtuk.
Vegyünk bármely pontot, bármelyik ábra fentiek szerint értelmezett bármelyik »társadalmi produkciós (termelési)« OP-görbéjérôl. Abban a leegyszerûsítô értelmezésben,
amikor a »legkedvezôbb helyzetû« MAG- és a »legkevésbé kedvezô helyzetû« LAGcsoportok tagjainak társadalmi helyzetét érintô eltéréseit az »életútra vetített jövedelmek
és vagyonok« eltéréseivel fejezzük ki, ennek az adott OP-görbérôl10 kiválasztott pont10

Talán leginkább az 1. sz. ábrát és annak OP-görbéjét érdemes nézni, mert az alapértelmezett OP-görbétôl való jellegzetes eltérési típusokat ábrázoló 2. sz. ábra az öt OP-görbe miatt kevésbé áttekinthetô
az itteni mondanivaló szempontjából. Ugyanakkor az itt leírtak bármely OP-görbére érvényesek.
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nak az x-koordinátája a MAG-csoport tagjainak jövedelmét és vagyonát, az y-koordinátája pedig a LAG-csoport tagjainak jövedelmét és vagyonát jelenti.
Nyilvánvalóan az OP-görbén kiválasztott különbözô pontok a MAG- és a LAGcsoport tagjainak a különbözô jövedelmi és vagyoni helyzeteit, és különbözô jövedelmi
és vagyon megosztásait jelentik. Ha a 2. sz. ábra különbözô »társadalmi együttmûködési
rendszereit« megjelenítô különbözô »társadalmi produkciós (termelési)« OP-görbéit
nézzük, akkor pedig az is nyilvánvaló, hogy mind a »társadalmi produkció«, mind a
LAG–MAG-csoportok jövedelmi és vagyoni helyzete és egymáshoz viszonyított helyzete szerint eltérô a különbözô társadalmi együttmûködési rendszerek tényleges hatékonysága; azaz egyes rendszerek sokkal hatékonyabbak, mint mások:
(a) Az egyes társadalmi együttmûködési rendszerek közül az a leghatékonyabb, amelyiknek a »társadalmi termelési« OP-görbéje a »legkedvezôbb helyzetû csoport«
(MAG, azaz a gazdagok) egységnyi jövedelem és vagyon növekedésekor a »legkedvezôtlenebb helyzetû csoport« (LAG, azaz a szegények) jövedelmének és vagyonának a legnagyobb mértékû növekedését eredményezi. Másképp fogalmazva:
az a leghatékonyabb »társadalmi együttmûködési rendszer« és annak megfelelô
»társadalmi produkciós (termelési)« OP-görbe, amelyen az x-érték (MAG) egységnyi növekedése a legnagyobb y-érték (LAG) növekedéssel jár.
(b) Ha a különbözô »társadalmi termelési« OP-görbék D-pontjainak és e ponton átmenô »legmagasabb egyenlô igazságossági vonala« (JJ-vonal) magassága azonos,
akkor a leginkább balra (nyugatra) esô OP-görbe írja a le a leghatékonyabb »társadalmi együttmûködési rendszert«.
(c) Ha pedig az OP-görbék (és így az »eltérési elvnek« megfelelô disztribúciót mutató
D-pontok és az »egyenlô igazságossági« JJ-vonalak) eltérô magasságúak, akkor
a legmagasabb D-ponttal és JJ-vonallal rendelkezô (legészakibb D-pont) OPgörbe írja a le a leghatékonyabb »társadalmi együttmûködési rendszert«.
(d) Ceteris paribus – azaz, ha minden egyéb változó fix és azonos – az »eltérési elv«
(»difference principle«) a társadalom egészét a leghatékonyabb »társadalmi
együttmûködési rendszert« leíró OP-görbére és annak is a legmagasabb (D-pontja)
felé irányítja.

A

Z »ELTÉRÉSI ELV« MÁSIK RENDKÍVÜL FONTOS SAJÁTOSSÁGA az, hogy egyáltalán nem szükséges folyamatos, generációkon át tartó gazdasági növekedés
ahhoz, hogy a társadalom mindenkori »legkedvezôtlenebb helyzetû« csoportjához tartozó polgárok (LAG) »életútra vetített várakozásait« és jövedelmi, vagyoni helyzetét
maximáljuk! Az olyan társadalmi igazságossági koncepció, amely a folyamatos növekedés feltételezésén alapul nem lenne értelmes, mert nem fenntartható. (RAWLS,
2001.) Rawls szerint egyáltalán nem vethetô el John Stuart Mill elmélete az igazságos,
tisztességes és folyamatosan dinamikus egyensúlyi állapotban (»steady state állapot«)
lévô társadalomról, amelyben a reáltôke-felhalmozás (s így a folyamatos gazdasági növekedés), mint olyan megszûnik, s a társadalom és a gazdaság egy igazságos, fenntartható »dinamikus egyensúlyi állapotban« mûködik. John Stuart Mill (1806–1873)
– mint korának egyik legnagyobb és meghatározó politikai, politikai filozófiai és közgazdasági gondolkodója – ezt az elméletét a folyamatos gazdasági növekedés kényszere
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nélkül is igazságosan mûködô, prosperáló társadalomról a Principles of Political Economy címû, a saját korában meghatározó fontosságú mûvében fejtette ki. (MILL, 1848
[1987].) Ezt azért sem árt tudni, mert az a tény, hogy már John Stuart Mill is egy folyamatos gazdasági növekedési kényszer nélküli »dinamikus egyensúlyi állapotban«
lévô, prosperáló, fenntartható és igazságos társadalomról írt, arra is rávilágít, nem új
keletûek a gazdasági növekedésnek mindent alárendelô közpolitikákra és ennek fenntarthatatlanságára vonatkozó kritikák és az úgynevezett »degrowth« elméletek, s e kritikáknak komoly elôzményei vannak mind a közgazdasági, és politikai gazdaságtani,
mind a politikai filozófiai gondolkodásban.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« és »igazságossági elvei«
által »jól elrendezett társadalom« (7.§) nem zárja ki a folyamatos gazdasági növekedés
lehetôségét (például egyre magasabb OP-görbékre való áttéréseket), de a »társadalmi
igazságosság mint tisztességesség« érvényesítését és a »jól elrendezett társadalom«
mûködését egyáltalán nem teszi függôvé a folyamatos gazdasági növekedéstôl. A »jól
elrendezett társadalom« a Mill által leírt »dinamikus egyensúlyi állapotban lévô«, reálnövekedés és reál tôkefelhalmozás nélküli társadalom és gazdaság esetén is megvalósítható, (továbbá bármilyen legalább közepes gazdasági fejlettségû társadalomban is megvalósítható). Az »igazságosságot mint tisztességességet« nem a gazdag országok
luxusaként és privilégiumaként, hanem minden társadalom alapvetô morális kötelezettségeként kezeli az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«. Nincs olyan
gazdasági kényszer, amely szükségszerûvé tenné a tisztességtelen és igazságtalan társadalmi és politikai mûködést, illetve, ha ilyen mégis létezne, annak semmilyen morális
legitimitása és igazolhatósága nem lenne, ezért elvetendô lenne, mert a »jó, mint hatékony és versenyképes« soha, semmilyen körülmények között nem élvezhet prioritást a
»jó mint helyes, mert tisztességes« felett (»the priority of the right over the good«) (5.4.§;
23.6.§). (RAWLS, 1999a, 1999d, 1999h, 2001.)
Az »eltérési elv« (»difference principle«) azt követeli meg, hogy a »társadalmi
együttmûködés« és a »társadalmi termelés« egy adott idôszakában, a »társadalmi javak«,
illetôleg az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« elôállítása során keletkezô jövedelmek és vagyonok megoszlása olyan kell legyen, hogy
(a) ha a társadalom »legkedvezôbb helyzetû csoportjának« (MAG) a jövedelme és
vagyona növekszik, akkor a társadalom »legkevésbé kedvezô helyzetû tagjainak«
(LAG) is, (valamint a MAG és LAG közötti összes rétegnek is) kell, hogy növekedjen a jövedelme és a vagyona, mégpedig úgy, hogy az egyenlôtlenségek növekedése miatti ösztönzô hatások érvényesülése következtében létrejövô társadalmi
többlettermelésbôl eredô javak és hasznok a legnagyobb mértékben a »legkevésbé
kedvezô helyzetben lévôk« (LAG), helyzetét javítsák;
(b) ha azonban a »társadalom legkevésbé kedvezô helyzetû tagjainak« (LAG) a jövedelme, illetve vagyona ugyanezen idôszak alatt bármely ok, vagy állítólagos gazdasági szükségszerûség miatt nem tud növekedni, akkor teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy egy ilyen helyzetben a »társadalom legkedvezôbb helyzetû tagjainak«
(MAG) a jövedelme és vagyona növekedjen, azaz a MAG-csoport tagjai egyéni
haszonélvezôi legyenek egy olyan válságos idôszaknak, amelyben épp a válság
miatt különbözô költség visszafogó és megszorító intézkedéseket alkalmaznak;
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(c) ha pedig a »társadalom legkevésbé kedvezô helyzetû tagjainak« (LAG) a jövedelme, illetve vagyona ugyanezen idôszak alatt bármely ok, vagy állítólagos gazdasági szükségszerûség miatt csökken, akkor az »eltérési elv« (»difference principle«) alapján az szükséges, hogy a »társadalom legkedvezôbb helyzetû tagjainak«
(MAG) a jövedelme és vagyona is ezzel arányosan csökkenjen – azaz ôk is tisztességes mértékben vegyék ki a részüket a közös terhek vállalásából –, hogy a »legkevésbé kedvezô helyzetû« csoport tagjainak (LAG) relatív helyzete ne legyen
rosszabb. Ez azt fejezi ki, hogy az nem fordulhat elô, hogy a gazdaság prosperálásából a gazdagok gazdagodnak, miközben a válság terheit aránytalanul a szegények viselik és fizetik meg, miközben a gazdagok még a válság kezelése közben
is tovább gazdagodnak. (STIGLITZ, 2013, 2015a, 2016; FOROOHAR, 2016a;
REICH, 2015; SANDERS, 2015; WEEKS, 2014.)
(d) Ez a követelmény kizárja és tiltja a jövedelmek és vagyonok szegényektôl a gazdagok felé történô átcsoportosítását, s ezzel a »leszivárgási elméleten« alapuló gazdaságpolitikákat és »austerity (megszorítási) csomagokat« (8.4.§); továbbá kifejezetten a szegények (LAG-csoport) helyzetének a javulásától teszi függôvé és
lehetôvé a gazdagok (MAG-csoport) gazdagodását és érvényesíti a »reciprocitás
elv« (5.3.§) és a »kölcsönösség« jegyében a »társadalmi együttmûködés« hasznainak, terheinek és (például válság esetén) nehézségeinek az arányos, tisztességes
és közös megosztását.
(e) Ebben az értelemben az »eltérési elv« egy igazságos mint tisztességességes „egyirányú utcát” jelent: kizárólag a társadalom »legkevésbé kedvezô helyzetben lévô
tagjai« (LAG) helyzetének a javulása esetén megengedett a »legkedvezôbb helyzetben lévôk« (MAG), azaz a gazdagok további gazdagodása, és szó sem lehet
a gazdagoknak a szegények még szegényebbekké tételével történô gazdagodásáról.
Ez teljes mértékben ellentétes mindazzal, ami a »kínálati oldali teóriák« (»supply
side economics«) jegyében végrehajtott »megszorító csomagok« (»austerity-programok«), vagy akár az ugyanezen a neoliberális teórián alapuló úgy nevezetett „nemzeti burzsoázia” létrehozására irányuló – és a »költségvetési egyensúly stabilizálásával« párosított – programok esetében történik (8.4–8.5.§§). Ez utóbbiak
ugyanis gazdaságilag egyáltalán nem szükségesek, morális szempontból pedig
egyenesen tisztességtelenek és semmivel sem támaszthatók alá. Az olyan gazdasági
mûködés vagy növekedés ugyanis, amely egyoldalúan csak a gazdagok gazdagodását szolgálja, és a szegények helyzetét nemhogy nem javítja, hanem kifejezetten
rontja, valójában a szegények gazdagok általi kifosztását jelenti, s ezért igazságtalan, tehát tisztességtelen, amorális és nincs létjogosultsága.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szerint »jól elrendezett társadalomban« (»well-ordered society«) (7.§; 23.§) a társadalom az adott »társadalmi
együttmûködési rendszere« és »társadalmi termelési viszonyai« által meghatározott »társadalmi produkciós (termelési)« OP-görbéjének a D-pontján – mint az elsô »Paretohatékony« (azaz »Pareto-optimális«), és az egyenlô igazságosságot megjelenítô 45°-os
görbéhez legközelebb esô és legmagasabb »egyenlô igazságossági JJ-vonallal« jellemezhetô pontján – mûködik, mégpedig akár a Mill által leírt folyamatos növekedés nélküli dinamikus egyensúlyi állapotban is.
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A »jól elrendezett társadalom« (7.§; 23.§) az ideális társadalmi mûködést valósítja
meg, miközben a létezô társadalmak különbözô mértékben ugyan, de messze vannak
az ideálistól. Az ilyen »nem ideális társadalmak«, mint például a »társadalmi igazságosság mint tisztességesség« megvalósítására törekvô »aspiráló társadalmak« (17.4.§)
tipikusan a saját körülményeiknek megfelelô »társadalmi termelési« OP-görbe felszálló
OD-szakaszán helyezkednek el (mert nemcsak a társadalmi igazságosság, hanem a
»Pareto-hatékony« mûködés szempontjából is van fejlôdni valójuk).
Az ilyen »aspiráló társadalmakban« az »elfogadható egyenlôtlenségek« azok (és csakis azok), amelyeknél érvényesül az »eltérési elv« azaz (az OP-görbe, OD-szakaszán
az elsô »Pareto-hatékony« D-pont felé való haladás közben) a »társadalom legkedvezôbb helyzetû csoportjainak« (MAG) az »életutas jövedelme és vagyona« úgy növekszik, hogy, ez a növekedés minden esetben a »társadalom legkevésbé kedvezô helyzetû
csoportjához« tartozó polgárok »életutas jövedelmi és vagyoni helyzetének« a javulásával
társul. Ez a fajta mûködés egyben kompatibilis a »jól elrendezett társadalmakra« jellemzô »steady-state egyensúlyi állapottal«, azaz alapvetôen nem attól függ, hogy vane folyamatos gazdasági növekedés, hanem csak azt igényli, hogy az aktuális társadalmi
mûködés során elhasznált tôke jellegû javak újratermelése megtörténjen.

A

Z »ELTÉRÉSI ELV« AZT IS MEGKÖVETELI, hogy akármekkora is az aktuálisan
fennálló jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenség, és akármekkora is a társadalom
egyes tagjainak a hajlandósága arra, hogy többet dolgozzon annak érdekében, hogy a
társadalmi termelés outputjaiból nagyobb mértékben részesedhessen, a létezô és fennálló
egyenlôtlenségek, pontosabban az ebbôl eredô többlethasznok minden körülmények között a társadalom »legkevésbé kedvezô helyzetben lévô tagjai« (LAG) helyzetének a javulását kell, hogy szolgálják. Ellenkezô esetben az egyenlôtlenségek nem fogadhatók el.
Ugyanakkor a társadalomban a jólét és a gazdagság szintje, ideértve a legkevésbé
kedvezô helyzetben lévô polgárokat is (LAG) alapvetôen függ attól is, hogy a társadalom egyes tagjai, milyen döntéseket hoznak saját életvezetésükre és életterveikre vonatkozóan. Ez viszont attól függ, hogy a társadalom milyen valós »társadalmi esélyeket és
lehetôségeket«, ösztönzôket kínál számukra a pályaválasztási döntésekkel kapcsolatosan.
Az »igazságosság két elvére« vonatkozó »lexikális prioritási rend« alapján az »igazságosság elsô elvének«, azaz az »alapvetô szabadságjogoknak és jogoknak« az »abszolút lexikális prioritása« (14.8–14.10.§§) azt is jelenti, hogy senki sem kényszeríthetô arra,
hogy az általa választott foglalkozás helyett, olyan foglalkozást válasszon, amely – valaki
más állítása és preferenciái szerint – állítólag sokkal produktívabb és fontosabb volna,
mint az, amit az illetô maga választana a saját – veleszületett és megfelelô tehetséggondozással kibontakoztatható – képességei, tehetsége, s ezen alapuló ambíciói, életcéljai és
élettervei alapján.11 Természetesen az emberek az ilyen – a saját »reális életterveikre«

11

Ebbôl a szempontból sem fogadható el az olyan oktatáspolitika, amely – valamiféle, az államszocialista rendszer központi tervezéses és központi tervutasításos mechanizmusaihoz hasonló módon
– a felnövekvô generációk tömegeit olyan képzési irányokba akarja a legkülönbözôbb nyílt, vagy
burkolt kényszerítô eszközökkel terelni, amely egyesek szerint a megszemélyesülô(!) „gazdaság”,
vagy „munkaerôpiac” állítólagos igényeinek állítólag (senki által nem bizonyított mondások szerint)
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(»rational life plans«), foglalkozásukra vonatkozó – döntéseiket nem a társadalmi, gazdasági és munkaerôpiaci környezettôl és feltételrendszertôl izoláltan, mintegy vákuumban hozzák meg. Az, hogy végsô soron milyen pályaválasztási döntéseket hoznak, és
milyen foglalkozást választanak, és mennyire keményen dolgoznak nagymértékben függ
attól, hogy az adott társadalom az adott körülmények között milyen reális és valós »társadalmi esélyeket és lehetôségeket«, milyen »életpálya lehetôségeket« (»life prospects«)
biztosít, s milyen tehetséggondozást, oktatást nyújt, és milyen motivációkat és ösztönzôket kínál tagjai számára.
Emellett fontos szembesülni azzal is, hogy az adott »társadalmi együttmûködési
rendszer«, adott idôszakban más és más típusú embereket és képességeket jutalmaz,
preferál, vagy épp ellenkezôleg diszpreferál. Így adott idôszakban kifejezetten fontosnak
és hasznosnak számító képességek, egy másik idôszakban lehet, hogy lényegesen kevésbé tûnnek fontosnak vagy hasznosnak. Pedig nem az adott illetô potenciális hasznossága változott meg, hanem a társadalmi környezete. Gondoljunk például egy frontról visszatérô és leszerelô háborús hôs normál békeidôben történô „beilleszkedési
problémáira”; vagy gondoljunk arra, hogy ha, mondjuk, Robin Hood ma élne, akkor
minden bizonnyal nem a nyíllövô képességei lennének azok, amelyekkel érvényesülni
tudna a mai világban.
Bárhogyan is alakuljanak ezek a dolgok, az »eltérési elv« megköveteli, hogy bármekkora
is az adott társadalom jóléti és gazdagsági szintje – akár alacsony, akár magas – a ténylegesen fennálló egyenlôtlenségekbôl (illetve azok növekedésébôl) eredô társadalmi többlet
hasznok úgy kell, hogy megoszoljanak, hogy abból mind mi magunk, mind mások is részesedjenek, és a »társadalom legkevésbé kedvezô helyzetben lévô tagjainak« a helyzete javuljon a legnagyobb mértékben. Az »eltérési elv« ilyen szempontból (is) a »reciprocitási
elv« megjelenítési és érvényesítési formája. Hogy miért, az talán a következô bekezdés
alapján jobban érthetôvé válik, ha végiggondoljuk mi is történik akkor, ha az »aspiráló társadalom« (»aspiring society«) (17.4.§) nemcsak eléri az »eltérési elvnek« megfelelô Dpontot, de továbbhalad az OP-görbén az N-pont (Nash-equilibrium), majd a »haszonelvû
igazságosságot« jelzô B-pont (Bentham-pont), majd a »feudalisztikus, oligarchikus elosztást« jelzô F-pont irányába; azaz belép a »konfliktuszónába«.
Ha a »társadalmi produkciót (termelést)« megjelenítô OP-görbén tovább haladunk
(jobbra, azaz keleti, délkeleti irányba) az »utilitárius (haszonelvû) igazságosságot« jelzô
B-pont (Bentham-pont), majd a »feudális-oligarchikus elosztást« jelzô F-pont felé,
akkor a »legkedvezôbb helyzetûek« (MAG) további jövedelem és vagyon növekedése
már csak a »legkevésbé kedvezô helyzetûek« (LAG) jövedelmi és vagyoni helyzetének
a rontása árán valósítható meg. Egyszerûbben: a gazdagok a további gazdagodásukat
már kizárólag csak a szegények további elszegényítése révén tudják megvalósítani. Az
jobban megfelel. Ez különösen aggályos akkor, ha a széles látókörû, kritikus gondolkodásra képes,
magas szinten képzett emberek helyett az adott hatalom, az állítólagos (de érvényesen soha nem
igazolt) munkaerôpiaci és gazdasági igényekre hivatkozva, alacsonyan képzett, önálló és kritikus
gondolkodásra képtelen, rugalmasan konvertálható ismeretekkel és széles látókörrel nem rendelkezô
tömegeket akar „termelni” a felnövekvô generációk tagjaiból, ellopva ezzel reményeiket, álmaikat,
jövôjüket és valós életlehetôségeiket. (NUSSBAUM, 2010.)

18.3.§ AZ »ELTÉRÉSI ELV« A KÜLÖNBÖZÔ TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉSI…

271

OP-görbén az »eltérési elvnek« megfelelô elosztási helyzetet jelzô D-ponttól az F-pont
felé terjedô (egyébként egyaránt »Pareto-hatékony« pontokból álló szakasz) az úgynevezett »konfliktuszóna«. A tulajdonképpeni társadalmi, politikai konfliktusok mélyén
az a konfliktusos kérdés húzódik meg, hogy végül is az OP-görbe D-ponttól F-pont
felé terjedô szakaszán milyen megosztási pontnak megfelelôen alakuljon a társadalmi
együttmûködés rendszerében közösen elôállított társadalmi javaknak a MAG- és
LAG-csoportok közötti megosztása. Ebben az értelemben az »eltérési elv« úgy is felfogható az OP-görbe felszálló O→D-szakaszán mûködô »aspiráló társadalmakban«
(17.4.§) és a »jól elrendezett társadalomban« (7.§; 23.§), mint egy olyan, még az
»eredeti kiindulási állapotban« (»orginal position«) (11.§) a »társadalmi szerzôdés« részeként megkötött megállapodás (és annak a betartása), hogy amint a társadalom eléri
a »társadalmi produkciót (termelést)« leíró OP-görbén az elsô »Pareto-hatékony« és
egyben az »eltérési elvnek« megfelelô D-pontot, nem lép ezen túl, és a társadalmi béke
érdekében nem lép be a D-ponttól az F-pont felé terjedô »konfliktuszónába«; illetve
ha bármely okból ebben a »társadalmi, politikai konfliktuszónában« „találná magát”,
akkor a lehetô leggyorsabban visszatér az igazságos, tehát tisztességes disztribúciónak
megfelelô D-pontba, azaz a lehetô leggyorsabban elhagyja ezt a »társadalmi, politikai
konfliktuszónát«.
A »társadalmi-politikai konfliktuszónába« való tudatos belépés, vagy bennmaradás
ugyanis az »eredeti kiindulási állapotban« megkötött, és a »társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerére« vonatkozó »társadalmi szerzôdés« felrúgását jelentené a kedvezôbb helyzetben lévô csoportok részérôl. Miért? Azért, mert ez az »eredeti kiindulási állapot« szerinti, és a »társadalmi szerzôdés« elválaszthatatlan részét jelentô megállapodás
azt is jelenti, hogy azok, akik kedvezôbb helyzetben vannak semmilyen körülmények között
nem próbálnak meg tovább gazdagodni, és még kedvezôbb helyzetbe kerülni a kevésbé
kedvezô helyzetûek kárára, s azért nem haladnak tovább a D-ponton az N, B és F-pontok
irányába, mert pontosan tudják, hogy a D-pontot elhagyva már kizárólag csak a náluk kevésbé kedvezô helyzetben lévôk kárára, az ô elszegényítésük révén tudnák tovább javítani
saját helyzetüket. Azt se felejtsük el, hogy az OP-görbe D-pontjától az F-pontja felé
terjedô szakasz minden egyes pontja »Pareto-hatékony« pont, s így definíció szerint is,
bárki helyzetének a további javítása már csak mások helyzetének a rontása árán, azaz
mások kárára valósítható meg. Ez ellentétes lenne a »reciprocitás (viszonosság) elvével«
(5.3.§) is – miután fordított helyzetben ôk sem tartanák elfogadhatónak, ha mások az ô
elszegényítésük révén próbálnának meg tovább gazdagodni, s mint tudjuk, a »reciprocitás
(viszonosság) elve« szerint az jár el tisztességesen, aki nem cselekszik mással olyat, amit ô
sem szeretne, ha mások vele cselekednének.

V

ÉGEZETÜL, meg kell jegyezzük, hogy az »eltérési elvvel« és az ábrákon szereplô
»társadalmi produkciós (termelési)« OP-görbével kapcsolatosan számos elméleti
jellegû ellenérv, ellenpélda is napvilágot látott. Az OP-görbe lefutásával kapcsolatos ellenpéldák (a) egyik része arra vonatkozik, hogy milyen problémák léphetnek fel akkor,
ha az OP-görbe elsô szakasza, azaz az origótól (O-pont) az »eltérési elvet« megjelenítô
D-pontig terjedô felszálló szakasza túl lapos. (b) Az ellenpéldák másik része pedig arra
vonatkozik, hogy milyen problémák léphetnek fel, ha az OP-görbe leszálló ága, azaz a
D-ponttól az F-pontig terjedô része túl lapos.
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(i) AZ ELSÔ ESETBEN – amikor az OP-görbe elsô, D-pont elôtti felszálló (O→D)szakasza túl lapos – túlzottan nagy egyenlôtlenségek alakulhatnak ki, mert a »legkevésbé kedvezô helyzetû« LAG-csoport csak olyankor éri el a D-pontot, amikor a
»legkedvezôbb helyzetû« MAG-csoport »elsôdleges prioritású társadalmi javakból«
való részesedése és a vagyonok koncentrációja már igen jelentôs mértéket ér el.
(ii) A MÁSIK ESETBEN, pedig az lenne a probléma, hogy az OP-görbe második, a
D-pont utáni leszálló (D→F)-szakasza túl lapos, azaz – abban a »társadalmi, politikai konfliktuszónában«, ahova eleve nem szabadna belépni, vagy benne maradni
– nem csökken eléggé (!) a szegényebbek részesedése a gazdagok további gazdagodásával, azaz nem lennének megfelelôk az »ösztönzô hatások« (»incentive effects«).
Ezeket az ellenpéldákat túlzott mértékben nem akarjuk részletezni, csak jelezzük a létezésüket és a lényegüket.
Az elsô eset valóban problémás lenne, ha a valóságban létrejönne. Azonban ilyen
eset, amikor az OP-görbe felszálló szakasza túl lapos csak olyankor jönne létre, ha csak
maga az »eltérési elv« önmagában lenne az egyedüli igazságossági elv. Ez az ellenpélda
arra hívja fel a figyelmet, hogy miért is hangsúlyoztuk számos alkalommal, hogy az »eltérési elv«, az »igazságossági elvek« közötti »abszolút lexikális prioritási rendnek« megfelelôen, csakis azt követôen kerülhet érvényesítésre, hogy (a) elsôként az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességes értéke«, (b) majd másodjára a »tisztességesen egyenlô
esélyek és lehetôségek« már biztosítva vannak a társadalom minden egyes polgára számára.
Ha ugyanis ezek, az »eltérési elvet« az »abszolút lexikális prioritásban« megelôzô »igazságossági elvek« már érvényesítésre kerültek, akkor egészen egyszerûen nem jön létre a
valóságban az ellenpélda szerinti túlzottan ellapuló társadalmi termelési OP-görbe (azaz
nem jön létre az ellenpélda szerinti túlzott egyenlôtlenség).
A másik ellenpéldával azért nem foglalkozunk, mert az »eltérési elv«, és az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a teljes félreértésén alapul. Olyan
igazságossági, tehát tisztességességi cél ugyanis nem létezik, amely szerint a gazdagok
további gazdagodása feltétlenül, és mindenképpen a szegények »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való részesedésének kellôen nagymértékû csökkenésével (azaz a szegények jelentôs elszegényítésével) kellene, hogy együtt járjon. A vélelmezett »ösztönzô
hatások« (»incentive effects«) pedig – ellentétben bizonyos, a »szociális-szadizmus« körébe
tartozó szélsôséges elképzelésekkel – nem a kedvezôtlenebb helyzetûek büntetésén, hanem
az egyes egyéni többlet teljesítmények jutalmazásán kell, hogy alapuljanak. Ilyen igazságossági és ösztönzési célok nemhogy nem léteznek az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciójában«, hanem épp ennek az elkerülése a cél – a »reciprocitás (viszonosság) elve« (5.3.§) alapján és a társadalmi béke tartóssága érdekében.
Ráadásul, az OP-görbének az »eltérési elv« által meghatározott D-pont utáni, leszálló szakasza (D-N-B-F pontok által kijelölt szakasz), azt a »társadalmi és politikai
konfliktuszónát« jelenti, amely ugyan »Pareto-hatékony«, viszont már a »reciprocitás (viszonosság) elvének« – mint egyben a legôsibb és szinte minden vallásban és kultúrában
megjelenô elsô számú erkölcsi parancsolatnak (»The Golden Rule«) (5.3.§) – a megszegését jelenti. Ne feledjük, hogy az éppen aktuálisan gazdagok sem tartanák tisztességesnek azt, ha egy olyan másik helyzetben, amikor éppen ôk maguk lennének a »legkevésbé kedvezô helyzetûek« (»least advantaged group«), akkor bárki az ô további
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elszegényítésük árán próbálna meg további gazdagságra szert tenni. Ezt az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«) körülményei között (11.§), és abból a nézôpontból
lehet jól végiggondolni és belátni (6.2.§; 11.§; 14.11.§; 16.2.§; 16.8.§; 21.3.§).
A felek ugyanis az »eredeti kiindulási állapotban«, amikor a »tudatlanság fátyla mögött« (»the veil of ignorance«) egyikük sem rendelkezik specifikus információkkal saját
társadalmi, jövedelmi, vagyoni helyzetérôl épp azért állapodnak meg (a »reciprocitás elve«
alapján) az »eltérési elvben« (»difference principle«), hogy azt biztosítsák, hogy bármilyen
egyenlôtlenségek alakuljanak is ki a társadalmi együttmûködés során, a »legkevésbé kedvezô helyzetbe« kerülô polgárok is mindenkor tisztességesen elegendô küszöbszint feletti
mértékben fognak részesedni azokból a többlet társadalmi javakból, amelyek az egyenlôtlenségek kialakulásának megengedése miatt tudnak létrejönni. Emlékeztetôül: az »eredeti kiindulási állapot« alapértelmezett teljes egyenlôségi állapotától való eltérés megengedésének egyetlen oka, hogy bizonyos pozitív »ösztönzô hatások« érvényesülése
következtében ekkor nagyobb lehet a társadalmi termelés és mindenki, azaz a legrosszabb
helyzetûek is jobban járnak. Az »eltérési elv« ezt rögzíti, azzal, hogy ha ez, a minden
egyes polgár helyzetének javulására vonatkozó ígéret az egyenlôtlenség tolerálásának az
indoka, akkor ez teljesüljön is, azaz ténylegesen minden egyes polgár részesedjen az
egyenlôtlenségek megengedése létrejövô társadalmi többletjavakból mégpedig úgy, hogy
a legjobban mindig a legrosszabb helyzetben lévôk helyzete javuljon. Ez a D-pont elhagyását követôen már nem teljesül. Ezért jelent »társadalmi és politikai konfliktuszónát«
az OP-görbe D-pont utáni leszálló szakasza, hiszen az itteni megosztási pontok valójában
az »eredeti kiindulási állapot« alapvetô és a »reciprocitás elvén« (5.3.§) alapuló megállapodásainak a megszegését és a »társadalmi szerzôdés« felrúgását jelentik. Az »eltérési
elv« azt is jelenti, hogy a felek az »eredeti kiindulási állapotban« megállapodtak abban,
hogy ebbe a »társadalmi-politikai konfliktuszónába« a társadalom kiszámítható és stabil
fejlôdése, és az ezt ellehetetlenítô súlyos társadalmi és politikai megosztottság és konfliktusok elkerülése érdekében soha nem lépnek be, vagy ha bármely okból belekerülnek,
akkor a lehetô leghamarább elhagyják azt. Ezért jelenti az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a teljes félreértését az OP-görbe második (O→F)-szakaszának a túlzott ellapulásával kapcsolatos ellenpélda.

L

ÉTEZIK AZ ELLENPÉLDÁKNAK EGY HARMADIK TÍPUSA . Papíron lehetséges
olyan LAG- és MAG-csoportok közötti megosztási számokat kitalálni, amelyek
azt mutatják, hogy a LAG-csoport mégis jobban járt volna »eltérési elv« nélkül, mint az
»eltérési elvvel« a közösen megtermelt javakból való részesedést illetôen. Az ilyen, papíron
kitalálható számkombinációk azonban csak és kizárólag papíron léteznek. Ráadásul arra
még sosem volt példa a történelem során, hogy mintegy spontán módon ilyen „jó” megosztási arányok alakultak volna ki, vagy lettek volna kialakíthatók. Ráadásul, sokszor az
ilyen számkombinációk (a) nem is ugyanazon az OP-görbén helyezkednek el, mint amit
éppen vizsgálunk, hanem mindig egy másikon, amit nem vizsgálunk; (b) vagy az összehasonlítandó, elosztási arányokat mutató számkombinációk nem is biztos, hogy felrajzolhatók egyetlen társadalom, egyetlen »társadalmi produkciós OP-görbéjére«.
Túlzottan sokat nem kívánunk foglalkozni ezekkel az ellenpéldákkal, mert messzire
vezetne. Csak a létezésükre szeretnénk felhívni a figyelmet és arra, hogy valójában az
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összes »eltérési elvvel« kapcsolatos ellenpélda leginkább arra hívja fel a figyelmet, hogy
miért is nem lehet az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójából« kiszakítva, önmagában izoláltan vizsgálni (és alkalmazni) az »eltérési elvet«, továbbá, hogy
miért is nem szerencsés az »eltérési elvet« a saját kontextusából kiszakítva elméletileg
felrajzolható számpéldák alapján értékelni. Ezek az ellenpéldák ugyanis kivétel nélkül
olyan elméleti helyzetekben képzelhetôk el, amelyekben teljes mértékben figyelmen
kívül hagyják azt a tényt, hogy a »társadalom alapvetô struktúráján« (»basic structure«),
s annak az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményein« keresztül
(9.§; 16.§) már érvényesítésre kerülnek az »igazságosság elvei« közül azok, amelyek
»lexikális prioritásban« megelôzik az »eltérési elvet« (14.8–14.10.§§). Az OP-görbék
„nyelvén” fogalmazva ez azt jelenti, hogy az elméleti ellenpéldákat olyan OP-görbékre
lehetne felrajzolni, amelyek OP-görbék nem is léteznek akkor, ha az igazságosság elsôdleges lexikális prioritást élvezô elveit már érvényesítettük a »társadalom alapvetô
struktúráján« (9.§) keresztül, (azaz amikorra egyáltalán elértünk oda, hogy „elôvegyük” az »eltérési elvet«).
Ezek a példák az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, az »igazságosság elvei« és köztük az »eltérési elv« alkalmazásával kapcsolatos néhány fontos
elvi és gyakorlati szempontra hívják fel a figyelmet:
(i) Az »eltérési elv« csak azt követôen alkalmazható érvényesen és értelmesen, ha az
alkalmazását megelôzôen az ôt »lexikális prioritásban« (14.8.§) megelôzô »igazságossági elvek« – azaz, az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességes egyenlôsége és valós értéke« (14.3.§; 15.§), majd a »tisztességesen egyenlô társadalmi
esélyek és lehetôségek elve« (14.2.§) – már alkalmazásra kerültek és érvényesültek.
(ii) Az »eltérési elv« alkalmazása és érvényesítése feltételezi azt, hogy a »társadalom
alapvetô struktúrája«, és annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
háttérintézményei« mint alapintézmények (9.§; 16.§) egyáltalán léteznek, és
mûködôképesen alkalmasak az »igazságosság elveinek« az érvényesítésére (vagy
létrehozhatók és mûködôképessé tehetôk). Ez egy alapvetô állami, államigazgatási
adminisztratív és szakpolitikai kapacitást, és bizonyos államigazgatási és szakpolitikai ismeretek jelenlétét is feltételezi.
(iii) Az összefüggés rendszerébôl kiragadott, önkényesen kreált grafikonos vagy numerikus példák könnyen félrevezetôk lehetnek, mert könnyen megfeledkezhetünk
bizonyos alapvetô fontosságú összefüggésekrôl, kölcsönhatásokról, intézményes
adottságokról, és a valóság adta lehetôségekrôl.
(iv) Az »eltérési elv« az igazságosság politikai koncepciójának az egyik igazságossági
elve, nem pedig bármely konkrét társadalmi csoport, vagy érdekcsoport önérdekének
elôsegítését szolgáló hivatkozási alap. Ezért sem az »eltérési elvet«, sem az »igazságosság elveit«, sem pedig az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját«
nem lehet aktuálisan létezô kisebb nagyobb társadalmi csoportok éppen aktuális
problémái és aktuális érdekei érvényesítése nézôpontjából vizsgálni és értékelni;
hanem mindig minden esetben az »eredeti kiindulási állapot«, és annak »hosszmetszeti nézôpontja« (6.2.§; 16.2.§; 16.8.§) az egyetlen érvényes és releváns nézôpont.
(v) A »társadalmi igazságosság elveinek« érvényesítése szempontjából releváns társadalmi pozíciókat (például azt, hogy kik és milyen alapon lennének a »társadalom
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legkedvezôtlenebb helyzetû tagjai«) korrekt és normatív módon, stabilan hosszú
idôn át alkalmazható kategóriákban kell meghatározni, nem pedig rigid és a jelenleg éppen aktuális helyzetben releváns indexekben, hányadosokban, mutatókban, vagy egy-egy speciális társadalmi csoport speciális körülményei és aktuális
érdekei szerint.
(vi) Ha az »eltérési elvet«, (de az »igazságosság elveinek« bármelyikét is) egyedül, az
összefüggés rendszerébôl kiragadva, és ezen elvek fontos összefüggéseinek és kölcsönhatásainak ignorálásával, továbbá a fenti pontok figyelmen kívül hagyásával
próbálnánk meg alkalmazni, akkor értelmetlenségekhez, mûködésképtelen és kontraproduktív megoldásokhoz jutnánk. Épp ezért egyik »igazságossági elvet«, és így
az »eltérési elvet« sem lehet önmagában vizsgálgatni és alkalmazni, mert értelmetlen, inkonkluzív, kontraproduktív, megtévesztô és félrevezetô lenne.
(vii) Az elôzô pont nem csak az »eltérési elvre« érvényes. Például az »alapvetô szabadságjogok és jogok« egyedüli kiemelése, hangsúlyozása vagy biztosítása, és deklarálása sem
vezet semmilyen értelmes és értelmezhetô eredményre, mert (a) az »esélyek és lehetôségek tisztességes egyenlôségének« (14.2.§) a hiányában, (b) vagy a »disztributív igazságosság«, illetve az »eltérési elv« érvényesítése nélkül, (c) vagy az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak« (16.§), illetve »központi jelentôségû capabilityk« (17.§) küszöbszintet
meghaladó biztosításának a hiányában, ezek az »alapvetô szabadságjogok és jogok« az
emberek legtöbbjének önmagukban semmit sem jelentenek. Például lehetôségek hiányában, vagy súlyosan tisztességtelen társadalmi együttmûködési és megosztási feltételek között alapvetô egzisztenciális okok miatt, vagy kiszolgáltatottságuk miatt, vagy
önbecsülésük társadalmi alapjainak a hiányában sokan soha nem lesznek abban a
helyzetben, hogy a deklarált »alapvetô szabadságjogaikat, jogaikat« értelmezni és alkalmazni tudják saját helyzetük érdemi javítására, s ennélfogva ezek az »alapvetô szabadságjogok és jogok« önmagukban semmilyen értékkel nem bírnak a számukra.

A

Z »EREDETI KIINDULÁSI ÁLLAPOTBAN«, minden egyes polgár teljesen egyenlô
és szabad, és ôk, mint a »társadalmi szerzôdést« megkötô felek, azért lépnek egymással társadalmi együttmûködési viszonyba, mert ettôl úgy remélik, hogy mindenkinek
a helyzete lényegesen jobb lesz, mint lenne akkor, ha ki-ki egyedül próbálkozna. Ez
csak addig teljesül, amíg a társadalmi együttmûködés során közösen létrehozott hasznokból és javakból, mindenki tisztességesen részesedik, s ezáltal valóban mindenkinek
a helyzete lényegesen jobb lesz, mint az lenne ilyen társadalmi együttmûködés nélkül.
Ez az alapvetô elôfeltétel abban a pillanatban már egyáltalán nem teljesül, amikor egyesek helyzete csak úgy tud tovább javulni, hogy ez mások helyzetének a lerontásával jár.
Ki az, aki olyan együttmûködésre lépne bárkivel, amelynek az a lényege, hogy az
ô helyzete azért legyen még rosszabb, hogy az együttmûködésben résztvevô másvalakinek a helyzete jobb legyen? Tulajdonképpen az »eltérési elv«, és a D-ponton való továbblépés – azaz a »társadalmi, politikai konfliktuszónába« való belépés, vagy abban
maradás – közösen vállalt „tilalma”, ezt a szempontot jeleníti meg, s mint ilyen egyben
magát a »reciprocitás (viszonosság) elvét« (5.3.§) jeleníti meg. A felek, annak érdekében, hogy minden egyes polgár helyzete jobb legyen nemcsak a társadalmi együttmûködés rendszerében vesznek részt, de még azt is elfogadják, hogy bizonyos mértékû
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egyenlôség is kialakuljon közöttük az idôk folyamán. Ez azonban csak addig felel meg
az »eredeti kiindulási állapot« szerinti szándékuknak, amíg egyesek gazdagodása nem
mások kárára történik. Ezért is kell „megállni” az »eltérési elvnek« megfelelô D-pontnál
(vagy visszatérni oda).
A »társadalmi, politikai konfliktuszónába« való belépés például az N-pont (Nashpont), vagy az »utilitárius (haszonelvû) igazságosságnak« megfelelô B-pont (Benthampont), vagy a »feudális-oligarchikus elosztás« F-pontja felé, azért is jár jogos társadalmi
és politikai konfliktussal, mert itt már a legkedvezôbb helyzetben lévô csoport tagjai
megszegik az »eredeti kiindulási állapotban« a szabad és egyenlô felek között önként
megkötött »társadalmi szerzôdés« feltételrendszerét. Mi e szerzôdésszegés lényege?
Az, hogy e D→N→B→F »konfliktuszónában« a gazdagok gazdagodása már kizárólag csak a náluk rosszabb helyzetben lévôk kárára, azaz a szegények további elszegényítése révén valósítható meg! Az »eltérési elvre« azért is mondhatjuk, hogy valójában
a »reciprocitás elvét« jeleníti meg és érvényesíti a közösen létrehozott hasznok és javak
magunk közti megosztása, azaz a »disztributív igazságosság« területén (9.5.§; 13.5.§;
16.1.§; 16.7.§; 17.4.§), mert, ha jól belegondolunk, akkor azok, akik adott pillanatban a társadalom »legkedvezôbb helyzetben lévô« tagjai (MAG), saját maguknak sem
kívánnák azt, és saját magukkal szemben is tisztességtelennek tartanák azt, hogy ha
egy másik helyzetben, amikor lehet, hogy ôk a szegények, akkor egy ilyen másik helyzet
gazdagjai az ô további elszegényítésük árán próbálnának meg még gazdagabbak lenni.

M

LAG- ÉS MAGmint tisztességesség politikai koncepciójában« Rawls szándékosan nem határoz meg sem hozzávetôlegesen, sem explicit
módon. Az elképzelés az, hogy, amíg az »igazságosság elvei« (14.§) érvényesülnek a
»társadalom alapvetô struktúrájának« (»basic structure«) (9.§) és »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézményeinek« (»backround institutions«) (9.§; 16.§),
és a »háttérigazságosság rendszerének« (»background justice«) (9.5–9.6.§§) a mûködésén keresztül, addig tulajdonképpen érvényesül a »tiszta procedurális igazságosság«
(»pure procedural justice«) (9.5.§; 16.1.§; 16.9.§; 18.4.§; 18.6.§), amelynek lényege,
hogy a társadalmi elosztási folyamatok tényleges kimenete, eredménye maga is igazságos lesz, ha az eljárás és a folyamatok, amelyeken keresztül ezek az eredmények kialakultak maga tisztességes volt. Természetesen bármi legyen is a mindenkori legkedvezôbb és a legkevésbé kedvezô helyzetû (MAG/LAG)-csoportok közötti megosztás,
az mindig megmérhetô és a tényleges megosztási arány kiszámolható. Azonban mégis
célszerû elkerülni konkrét arányok és limitek elôzetes felállítását, mert „a még meg sem
született gyermek kelengyéjének a felosztására” irányuló viták általában tökéletesen alkalmasak még a legnagyobb egyetértés felborítására is.
E politikai és politikai megvalósítási, stabilitási jellegû szempontokon kívül, azonban
más szempontok miatt sem határoz meg az »igazságosság mint tisztességesség politika
koncepciója« konkrét elosztási arányokat és limiteket. Elôször is, egyáltalán nem biztos,
hogy meg lehet találni ebben a kérdésben a »tartalmilag igazságos«, egyetlen igaz és
érvényes megoldást. Ilyenkor eleve célszerû a »procedurális igazságosságra« hagyatkozni, azzal, hogy ha a »tartalmilag igazságos« egyetlen igaz és érvényes megoldást
ÉGIS MI LENNE AZ OPTIMÁLIS MEGOSZTÁSI ARÁNY A

CSOPORT KÖZÖTT? Ilyet az »igazságosság
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nem találjuk, akkor olyan tisztességes, nyilvános, átlátható eljárásokat kell alkalmazzunk, amelyekrôl azt gondoljuk, hogy ha maga az eljárás tisztességes, akkor annak az
eredménye is az lesz (bármi is legyen az).
Ezenfelül nem csak egyedül, egymagában a tényleges elosztási, elosztási arány az,
ami számít. Az is fontos kérdés, hogy bárki, aki bármilyen módon részesedik a társadalmi
javakból, vajon hogyan járult hozzá azok elôállításához, teljesítette-e a társadalommal
szembeni kötelességeit, hozzájárult-e például mások jólétének az elômozdításához, (például képzésük, tehetségük kibontakoztatásának elôsegítése révén, vagy a társadalmi
együttmûködés tisztességességi feltételeinek (5.§) a betartása és az igazságos közteherviselésben való részvétele révén és hasonlók).12 Számos olyan körülmény létezik, amelyek
miatt egyáltalán nem szerencsés elôre fellistázni, hogy „ki mit ad és ki mit kap”, és amelyek miatt nem szerencsés jó elôre elosztási arányokat és limiteket felállítani.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« nem véletlenül, a »társadalom alapvetô struktúráján«, az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeken« és a »háttérigazságosság rendszerén« keresztül, az »igazságosság elveinek«
normatív, és rendszerszintû érvényesítésével mûködik, és soha nem konkrét, megnevezhetô
személyekre vonatkozik (16.8–16.9.§§). Az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója« alapvetôen egy »tiszta procedurális igazságossági rendszert« akar megvalósítani, amely a saját maga igazságos, tehát tisztességes eljárásai révén garantálja a tisztességes és igazságos elosztási eredményeket (bármik is legyenek azok); s nem pedig személyekre lebontva, »ex-ante«, elôrefelé akar valamilyen »tartalmilag igazságos« dolgot
mondani a „ki mit kap és ki mit ad” kérdéseiben (16.8–16.9.§§).

18.4.§ A reciprocitás elvének érvényesítse az élet
lottójának sorsjátéka és az eltérési elv kapcsán

A

Z »ELTÉRÉSI ELV« AZT AZ ESZMÉT TESTESÍTI MEG, hogy az »eredeti kiindulási állapotnak« megfelelô alapértelmezett »teljes egyenlôségi helyzettôl« eltérve
a társadalmi együttmûködés révén minden egyes polgár jóléte és helyzete javul, miközben bizonyos mértékû jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek a tényleges teljesítmények

12

Mint korábban kifejtettük: egy ilyen igazságossági rendszerben külön, kivétel kezelési szabályokkal
kell megoldani azoknak a helyzetét, akik például súlyos mentális fogyatékosság vagy súlyos fejlôdési
rendellenességek miatt nyilvánvalóan és önhibájukon kívül eleve képtelenek bekapcsolódni ebbe a
fajta társadalmi együttmûködésbe. A kevésbé súlyos fogyatékossággal élôk, vagy a rokkantak helyzete már kezelhetô és kezelendô is ebben a rendszerben, hisz’ az, hogy a fogyatékosság ténye
milyen mértékû társadalmi hátrányt (»social disadvantage«) okoz a társadalom igazságos
mûködésétôl függ. Emellett azt se felejtsük el, hogy rokkantság valójában a társadalmi együttmûködés során alakul ki, s ezért a rokkantakról való gondoskodás egy tisztességes társadalmi rokkantsági biztosítási rendszeren keresztül eleve a társadalmi együttmûködés keretei között teljesítendô társadalmi kötelezettség. Ezeket itt csak jelezzük, s utalunk az írás más részeiben már
bôségesen kifejtettekre (1.4–1.5.§§; 5.5.§; 7.4.§; 9.1.§; 9.5.§; 10.1–10.4.§§; 13.5.§; 15.3.§;
16.5–16.9.§§; 17.4.§; 18.9.§). (WOLFF és mtsai, 2007; NUSSBAUM, 2006, 2011, 2013.)
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eltérései alapján megengedettek, de a kedvezôbb helyzetûek jóléte egyetlen ponton sem
növekedhet a kevésbé kedvezôbb helyzetben lévôk kárára.
Az »eltérési elv« érvényesítése nem egyenként a nevesíthetô személyekre alkalmazva
történik, hanem a »társadalom alapvetô struktúráján«, annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményein« keresztül. Ez lehetôséget ad arra is, hogy az »eltérési elv« a »reciprocitás elvét« egy másik dimenzióban is érvényesítse. Nevezetesen az
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« figyelembe veszik, és
társadalmi igazságossági problémaként kezelik az »emberi élet különbözô eshetôségeit«
(»contingencies«), azaz (a) születéskori képességek és tehetség eltéréseit, (b) a születéskori
családi, társadalmi helyzet eltéréseibôl eredô eltérô lehetôségeket (c) és a szerencse
(»luck«), a balszerencse és a különbözô szerencsétlenségek (»unluck«; bad luck«) hatásait
(10.§). Ez alatt azt kell érteni, hogy az élet ilyen véletlen eshetôségeit (»contingencies«) és
az ebbôl eredô következményeket az »igazságos, mint tisztességes társadalom« nem az
egyén „magánügyeként”, egyéni problémájaként, vagy az egyén által »morálisan kiérdemelt« dologként kezeli, hanem a »társadalmi esélyteremtési«, illetôleg a társadalmi biztonságot garantáló, »egységes, társadalmi szintû kockázatközösségen« alapuló, »közcélú társadalmi kockázatkezelést végzô« »társadalmi biztosítási rendszerein« keresztül »elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû problémaként« aktívan kezeli mindazokat a »társadalmi
hátrányokat« (»social disadvantages«), amelyek ezekbôl eshetôségekbôl (»contingencies«),
véletlenekbôl (»chances«), és balszerencsés (»unluck«; »bad luck«) helyzetekbôl következnek
(10.1–10.4.§§; 16.5–16.9.§§). Ez nem lenne lehetséges akkor, ha az »eltérési elvet« nevesíthetô személyekre lebontva, jó elôre meghatározott módon próbálnánk meg érvényesíteni.
Hasonlóképp az a tény, hogy valaki kiváló képességekkel születik, vagy eleve kivételesen
jó életlehetôségeket biztosító társadalmi helyzetbe születik bele, vagy számos próbálkozásában és vállalkozásában szerencsés, és elkerüli a balszerencse nem az egyén »morális érdeme« (»moral desert«; »merit«), mint ahogyan az sem – az okosságunk, ügyességünk,
szorgalmunk, rátermettségünk, kiválóságunk és hasonló jó tulajdonságaink által – »morálisan kiérdemelt jutalmunk« és nyereményünk, amikor a lottón megnyerjük a fônyereményt,
mert nyilvánvaló, hogy ez pusztán csak a vakszerencse és a véletlen mûve.
A születéskori képességek, vagy a születéskori szociális pozíció, vagy a szerencse
végsô soron az »élet lottójának« az eredménye. Az adott személy morálisan nem érdemelte ki, sem azt, hogy kiváló képességekkel és tehetségekkel született, sem azt, hogy
szerencséjére jó családba született, sem pedig azt, hogy számos próbálkozásában, vállalkozásában szerencsés volt. Önmagában már az »élet lottója« (10.4.§; 17.4.§;
18.5.§) által sorsolt szerencsés helyzetek miatt eleve számos többletben részesül az
ilyen személy számos társadalmilag elôállított, és kizárólag a »társadalmi együttmûködés
rendszerének« keretei között értelmezhetô jó dologból (jobb és több képzés, eleve jobb
társadalmi pozíció és élet-pálya lehetôségek, egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôkkel kapcsolatos eleve jobb helyzet és a hasonlók).
Mindezek alapján, valamint azért, mert mindez nem a mi egyéni morális érdemünk
a társadalmi együttmûködés tagjaként kötelesek vagyunk oly módon kamatoztatni,
mindezeket a szerencsés és az élet lottója által számunkra kisorsolt, de morális értelemben nem kiérdemelt lehetôségeinket és javainkat, hogy az a társadalom egészének a
hasznára is váljék, ideértve a »társadalom legkevésbé kedvezô helyzetben lévô tagjait«
(LAG-csoport). Ez utóbbiak hátrányos társadalmi helyzete onnan is ered, hogy szá-
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mukra az »élet lottója« (a) kevésbé kiváló születéskori képességeket és tehetséget, (b)
kevésbé kedvezô születéskori társadalmi pozíciót, (c) kevesebb szerencsét és több balszerencsét sorsolt ki. Ôk az ilyen értelemben nekik sorsolt kisebb képességeket, rosszabb
születéskori társadalmi pozíciót, vagy több balszerencsét morális értelemben szintén
nem érdemelték ki, mint ahogyan az, amikor valaki nem nyer a lottón akkor nem »morálisan megérdemelt« büntetését nyerte el, hanem egyszerûen nem neki volt szerencséje.
Mindezek természetesen nem azt jelentik, hogy a »kedvezôbb helyzetûek« jobb társadalmi helyzete, vagy a »kedvezôtlen helyzetûek« rossz helyzete kizárólagosan csak az »élet
eshetôségeinek« (»life contingencies«), illetve a szerencsének, szerencsétlenségeknek, vagy
a balszerencsének tudható be. Épp azért engedi meg az »igazságosság, mint tisztességesség
politikai koncepciója« az »eredeti kiindulási állapotnak« (11.§) megfelelô tökéletes egyenlôségtôl való eltérést, az »eltérési elv« alapján, mert ezzel is elismeri az eltérô egyéni tudásból, képességekbôl, ráfordításból, szorgalomból és hasonlókból eredô eltérô egyéni
jövedelmi és vagyoni helyzetek kialakulásának a létjogosultságát.
Az eshetôségek, a szerencse, a szerencsétlenségek és a balszerencse (10.§) és általában
is az »élet lottójának« a kiszámíthatatlansága azonban ettôl függetlenül létezik. Ezek létezésének a tényét azért is kell rögzítsük, mert ez is az egyik oka annak, hogy az »eltérési
elv« miért kell, hogy felülrôl korlátozza a kialakuló »társadalmi, jövedelmi, vagyoni egyenlôtlenségek« lehetséges, és »morálisan elfogadható mértékét«. Ha akár a kimagasló tehetség, akár a születéskori családi és társadalmi helyzet (annak minden, az egész életútra
vonatkozó lehetôségével), akár a szerencse, vagy a balszerencse »morálisan kiérdemelt«
egyéni érdem lenne, akkor valóban bonyolultabb lenne a kialakuló vagyoni és jövedelmek
extrém mértékû egyenlôtlenségeit korlátozni és szabályozni. Miután azonban az »élet
lottójának« sem a nyertesei, sem a vesztesei morálisan nem érdemelték ki, sem a nyereségeiket, sem a veszteségeiket nem fordíthatnak hátat egymásnak, miután egyikük helyzete sem kizárólagosan egyénileg elért, és »morálisan kiérdemelt« pozíció; továbbá bármelyikük bármelyik helyzetbe kerülhetett volna. A nyertesek sem örülnének, ha fordított
helyzetben ôket, mint veszteseket csak úgy magukra hagyná a társadalom, mondván,
hogy „úgy kell nekik, kiérdemelték a sorsukat”.
A »reciprocitási elvnek« ez a mélyebb értelme az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciójának« abban az ehhez kapcsolódó eszméjében is megjelenik, mely
szerint a természetes, születéskori tehetség és képességek nem egyszerûen egyéni adottságok, hanem a »társadalmi tôke«, és a »közös javak és értékek« fontos részét képezik.
Épp ezért a társadalom a korai gyermek kortól fogva intézményesített módon kell foglalkozzon azzal, hogy minden egyes gyermek tehetségét felismerje, és minden egyes
gyermeket a »felismert tehetségének megfelelô ambíció- és tehetséggondozásban« részesítsen, a gyermek születéskori családi, szociális körülményeitôl és minden más e tekintetben irreleváns szemponttól függetlenül (10.3–10.4.§§). Ez »kölcsönös felelôsséget
és kötelezettséget« is jelent (a) mind a társadalom részérôl az egyéni képességek és tehetségek felismerése, valamint felismert tehetségének gondozása és kibontakoztatásának
minden lehetséges eszközzel történô segítése terén, (b) mind pedig az egyén részérôl
a közösség irányába, kibontakoztatott tehetségének felhasználása, gyakorlása terén.
Hasonló megfontolások érvényesek a társadalmi pozíciókat és a születéskori társadalmi helyzetet érintô eshetôségekre és véletlenekre, mind pedig az életút során elôforduló eshetôségekre (»contingencies«) és szerencsétlenségekre (»unluck«) (10.§). Az »el-
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térési elv«, és a »reciprocitási elv« érvényesítését és alkalmazását ezekben az ügyekben
(sem) nevesített személyekre lebontva kell alkalmazni, hanem az »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézményeken« keresztül. Ezért is alapvetô fontosságú:
(a) AZ OKTATÁS ÉS A TEHETSÉGGONDOZÁS, azaz a »születéskori képességek« és
tehetségek kibontakoztatását és a születéskori képességek (és nem a család szociális
helyzete) alapján reális életpálya« befutását lehetôvé tevô, tehetséggondozási és
minôségi oktatási rendszer (és számos egyéb társadalmi esélyteremtô intézmény),
képességektôl függô és fizetôképességtôl független azonos esélyû hozzáférésének
a biztosítása minden egyes gyermek számára;
(b) A KÖZCÉLÚ TÁRSADALMI KOCKÁZATKEZELÉS, azaz az emberi élet súlyosabb
eshetôségeinek és szerencsétlenségeinek a káros hatásait kivédô, »egységes társadalmi szintû kockázatközösség« alapján mûködô »társadalmi biztonságot garantáló
társadalmi biztosítási rendszerek« (egészség, baleset, rokkantság, munkanélküliség,
idôskori nyugdíj) fenntartása és azonos feltételek melletti, egyenlô hozzáférésének
a biztosítása;
(c) a korábban részletezett »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§), illetôleg
»központi capabilityk« (17.§) »tisztességesen elegendô«, »minimális küszöbszint
feletti biztosítása«;
(d) továbbá az »alapvetô szabadságjogok tisztességesen egyenlô és valós értékének«
(14.3.§; 15.§) és a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek«
(14.2.§) biztosítása.

18.5.§ Az »eltérési elv« az »elsôdleges prioritású
társadalmi javakból« való részesedés
egyenlôtlenségeivel foglalkozik

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG KÉT ELVE« ÉS ÍGY AZ »ELTÉRÉSI ELV« is a polgárok »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való részesedésével és annak eltéréseivel
foglalkozik. Ugyanakkor explicit módon, külön nem foglalkozik olyan kérdésekkel,
mint például a nemek közötti egyenlôtlenségek vagy az egyes etnikai és egyéb kisebbségek, illetôleg a legkülönfélébb »identitáspolitikai csoportképzési« szempontok szerint
képzett csoportok és tagjaik hátrányos helyzete. Ez nem azt jelenti, hogy ezeket a problémákat az »igazságosság két elve«, illetve az »eltérési elv« figyelmen kívül hagyná, vagy
nem kezelné teljeskörûen.
Az a kérdés is felvethetô, hogy miért nem kerülnek be a faji, etnikai, vallási, nemi és
hasonló hátrányos helyzetek vagy egyes »identitáspolitikai csoportok« explicit módon,
külön kiemelve azok közé az eshetôségek, véletlenek és az »élet lottója« által sorsolt szerencsék és balszerencsék közé, amelyeknek társadalmi igazságossági vonzataival viszont
foglalkozik az »eltérési elv«. Erre többféle válasz is létezik. Legelôször is, ha jól belegondolunk, akkor beláthatjuk, hogy ha az »igazságosság két elve« »minden egyes polgárra«
nézve maradéktalanul érvényesül, azaz »minden egyes polgár« számára maradéktalanul
biztosítva van (a) az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességesen egyenlô valós értéke«
(14.3.§; 15.§); (b) a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek rendszere«
(14.2.§); és (c) az »eltérési elv« (mint az itt releváns »disztributív igazságossági elv«)
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megfelelô érvényesülése, akkor teljesen felesleges még külön is kitérni ezen a szinten bármilyen más a társadalmon belüli specifikusan hátrányos helyzetû csoportra. Az általánosításnak ezen a szintjén ugyanis »minden egyes polgárra«, így minden egyes ilyen specifikusan hátrányos helyzetben lévô polgárra, illetôleg identitáspolitikai csoportra is
vonatkoznak az »igazságosság elvei«, további megkülönböztetés nélkül.
Természetesen, amikor ezeket az általánosan megfogalmazott igazságossági elveket a
gyakorlati megvalósítás érdekében le kell bontsuk megfelelô szakpolitikákra, programokra
és intézményekre, akkor már sorra kell venni az ilyen speciális helyzetû csoportok specifikus problémáit. Ekkor a kérdés úgy vetôdik fel, hogy a „normál” polgárokhoz képest
az ô esetükben van-e olyan további speciális szempont, körülmény, amit mindenképpen
figyelembe kell venni a közpolitikai tervezés és megvalósítás során annak érdekében, hogy
rájuk nézve is valóban érvényesüljenek az »igazságosság elvei«, azaz (a) az »alapvetô
szabadságjogok« az ô számukra is »tisztességes értékkel« bírjanak, (b) az »esélyek és lehetôségek« az ô számukra is »tisztességesen egyenlôk« legyenek és (c) a teljes körû normál
funkcionálóképesség tisztességesen elegendô, minimális küszöbszint feletti részesedésük
legyen az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« és hasonlók.
E speciális helyzetû csoportok speciális helyzetének az egyenkénti elemzése azonban
túlfeszítené az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a kereteit,
(de valójában a jelen írásét is), és túl messzire vezetne. Itt csak azt akarjuk jelezni,
hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« ezeket a speciális csoportokat mind szándéka szerint, mind ténylegesen is, messze menôkig figyelembe veszi,
és amikor részben az »alapvetô szabadságjogok és jogok« kapcsán azok »tisztességesen
egyenlô és valós értékének biztosítását«, részben a »társadalmi esélyek és lehetôségek«
kapcsán pedig azok »tisztességesen egyenlô« voltát hangsúlyozzuk, akkor az több más
mellett pontosan azt a célt is szolgálja, hogy az összes ilyen speciális helyzetben lévô
csoportra és polgárra vonatkozóan is bizonyos alapvetô közpolitikai és szakpolitikai
„tervezési követelményeket” fogalmazzunk meg.

M

ÁS MEGFONTOLÁSOK MIATT SEM FOGLALKOZIK KÜLÖN KIEMELT

az ilyen speciális csoportokkal az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója«. Ez pedig az, hogy elsôdlegesen az ideális helyzetre, azaz az
»igazságosság mint tisztességesség koncepciója által jól elrendezett társadalomra« fókuszál
(amelyben természetesen attól, hogy »jól elrendezett társadalomról« (7.§; 23.§) beszélünk még bôven elôfordulhatnak speciálisan hátrányos, kisebbségi helyzetek, vagy a
nemek közötti egyenlôtlenségek). Nagyon is gyakorlati célok húzódnak meg ennek a
hátterében. Az egyes speciális helyzetû csoportok problémái elôtt néhány alapvetôbb
kérdést kell tisztázni: (i) elsôként is az alapvetô kérdés az, hogy vajon egy ideális, »jól
elrendezett társadalomban« mégis melyek azok az eshetôségek13 (10.§), amelyek még
13

MÓDON

Hogy melyek ezek az „élet eshetôségei” azt a 10.§ fejezet részletesen taglalja. Alapvetôen a (i)
születéskori képességek és tehetség, mint véletlen; (ii) a születéskori családi és társadalmi helyzet,
azaz az, hogy véletlenül hová születünk és ezáltal milyen életlehetôségekbe születünk bele, s milyen
körülmények között nevelkedünk; (iii) és a különbözô szerencsék, balszerencsék és szerencsétlenségek azok a véletlen eshetôségek (»contingencies«) az életben, amelyek alapvetô kihatással vannak
életünkre, életpályánkra és annak alakulására, mégis morális értelemben ezek nem a mi morális

282

18.§ AZ EGYENLÔSÉGTÔL VALÓ ELTÉRÉST SZABÁLYOZÓ »ELTÉRÉSI ELV«

egy »jól elrendezett társadalomban« is olyan egyenlôtlenségekhez vezethetnek, amelyek
nem fogadhatók el, és ezért a »társadalom alapvetô struktúrájának« és »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeinek« a szabályozását is érintik? (ii)
A másik ilyen alapvetô kérdés, hogy az ideális »jól elrendezett társadalmat« leíró elméletben, hogyan határozzuk meg azt, hogy ki a »legkevésbé kedvezô helyzetû«
(LAG)? (16.§)
Jól ismert, hogy általában nagy az átfedés a »társadalom legkevésbé kedvezô helyzetû
csoportjához« (LAG) tartozó polgárok között és azok között, akiknél az élet eshetôségei kapcsán halmozódnak a korábban részletezett (10.§) hátrányok, azaz a (a) veleszületett képességekkel, tehetséggel kapcsolatos problémák, (ii) a születéskori családi,
társadalmi helyzetbôl eredô hátrányok, (iii) és az »élet lottója« által kisorsolt különbözô
szerencsétlenségek és a balszerencse. Mégis az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« alapvetôen el akarja kerülni, hogy bárkit is az ilyen eshetôségek szerint, vagy bármely más csoportképzô tulajdonság szerint (nem, faj, vallás és hasonlók)
soroljon be különbözô »hátrányos helyzetû« csoportokba, különösen az »igazságosság
politikai koncepciójának« ezen szintjén. Ehelyett kizárólag az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexe« (16.§), és az e javakból való részesedés alapján történik a »legkevésbé hátrányos helyzet« meghatározása.
Hogy ez mit jelent a gyakorlatban azt, úgy tudjuk a legkönnyebben elképzelni, ha
az »eltérési elv« legegyszerûbb (azaz a jövedelemre és vagyonra redukált) formáját
vesszük. Ekkor a »társadalom legkevésbé kedvezô helyzetben lévô tagjai« azok, akiknek
az életútra vetített jövedelmi és vagyoni helyzete a legrosszabb, feltéve, hogy az alapvetô
szabadságjogok és jogok tisztességesen egyenlô és valós értéke, s a tisztességesen
egyenlô társadalmi esélyeik és lehetôségeik biztosítottak. Ez az alapvetô szabadságjogok, jogok, lehetôségek és esélyek »tisztességesen egyenlô valós értékének« a biztosítására
vonatkozó elôfeltevés persze legfeljebb a »jól elrendezett társadalom« ideális és »realisztikusan utópisztikus« körülményei (3.4.§; 7.§; 23.6.§) között áll fenn, hiszen a
hátrányosabb helyzetû csoportok tagjaival kapcsolatos legfôbb probléma a nem ideális,
valós társadalmi körülmények között, épp az alapvetô szabadságjogok, jogok, lehetôségek és esélyek »tisztességesen egyenlô valós értékének« a biztosítása.
Korábban már kifejtettük (16.§; 17.§), hogy épp emiatt, mind az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexe«, mind a »központi jelentôségû capabilityk« több különbözô, minden fontos dimenzióra kiterjedô és egymással fel nem cserélhetô, nem összevonható, nem összemérhetô (»incommensurability«), és egymásra át nem váltható

érdemeink és nem a mi hibáink, morális érdemtelenségeink. Az »élet lottójának« az egyén életútjára
kivetülô egyenlôtlenségeket okozó hatásaival az »igazságosság, mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója« intenzíven foglalkozik. A mögöttes megfontolás az, hogy ha ezeket a
problémákat az »igazságosság elvei« (13.5–13.6.§§; 14.§) megfelelôen kezelik, akkor valójában
már nincs szükség további speciálisan hátrányos helyzetû csoportok, vagy ilyen alapon képzett
identitáspolitkai csoportok azonosítására, mert ha az élet ezen eshetôségeit az igazságosság elvei
jól lekezelik, akkor ezzel lényegében az egyes speciális hátrányos helyzetû csoportok problémáit is
megoldják (hiszen az is az élet eshetôségei közé tartozik, hogy az ember nônek, vagy férfinak születik, vagy milyen etnikumba, milyen bôrszínnel, milyen vallási csoportba születik és a hasonlók).
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tételbôl állnak (»trade-off« tilalma), amelyek mindegyikét alkalmasan elegendô küszöbszint felett kell biztosítani. Ebben az értelemben, amikor bizonyos gondolatmenetek
leegyszerûsítése és könnyebb érthetôsége érdekében csak a »jövedelemre és vagyonra«
történik hivatkozás, akkor az mindig csak didaktikai célú leegyszerûsítés és azzal az
elôfeltevéssel értendô, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (illetve a »központi jelentôségû capabilityk«) többi, át nem váltható, le nem redukálható eleme egy
tisztességesen elegendô küszöbszint felett már biztosítva van.
Akár az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexét«, annak minden tételével, akár
a fenti elôfeltevések alapján a »jövedelmi és vagyoni helyzetet«, (mint az ideális elméletben
alkalmazható leegyszerûsítést) vesszük alapul: a lényeg, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« a »legkevésbé kedvezô helyzetû csoport« kapcsán kizárólag
az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«, illetve az azokból való részesedést vesszük
alapul. Tehát lehet, hogy adott társadalomban, mondjuk a „liliputiak”, vagy akár a „pirézek”, vagy a „liliputi nôk” azok, akik rendre túl-reprezentáltak a »legkevésbé kedvezô helyzetben lévôk« (LAG) között, azonban mégsem az ilyen csoportképzô sajátosságaik, hanem
az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való tényleges részesedés alapján definiáljuk
a »legkevésbé kedvezô helyzetben lévôket« a »társadalom alapvetô struktúrájának« és »alapvetô háttérintézményeinek« a szabályozási és igazságossági elvei szempontjából. Ennek
számos oka van. Elôször is, még ha bizonyos csoportok (például egyes etnikai kisebbségi
csoportok) felülreprezentáltak is a »legkevésbé kedvezô helyzetûek« között, akkor sem csak
ôk azok az adott társadalomban, akik a »legkevésbé kedvezô helyzetûek«. Ráadásul e csoportok tagjai között is sokan vannak, akik egyáltalán nem hátrányos helyzetûek, míg az
elvben kedvezô helyzetûnek gondolt csoport tagjai között is sok olyan lehet, aki az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexe« alapján a »legkevésbé kedvezô helyzetben« van
(Gondoljunk például egyes dél-afrikai, fehérek által lakott szegény negyedekre).
Itt nem valamiféle rosszul értelmezett „politikai korrektségrôl” van szó. Az etnikai,
nemi, vallási, vagy bizonyos eshetôségek és identitások alapján történô csoportképzések
félrevezetôk, káros sztereotípiákat erôsítenek fel, társadalmi megosztottságot és konfliktusokat okozhatnak, bizonyos csoportok stigmatizálásához vezethetnek, továbbá a
társadalom számos valóban kedvezôtlen helyzetben lévô tagját figyelmen kívül hagyhatják, (mert ôk történetesen nem az ilyen, helytelen módon képezett hátrányos
helyzetû csoportba, vagy identitáspolitikai csoportba tartoznak). Lehet, hogy adott
társadalomban mondjuk a liliputiak között több a szegény, míg, mondjuk, a pirézek
között sok a gazdag. Ettôl azonban a »társadalom alapvetô struktúrájának« az »igazságosság elvei« szerinti szabályozása nem a liliputiak segítésére, mint olyanra kell, hogy
irányuljon különösen nem olyan alapon, hogy „azért, mert ôk a liliputiak”. Ugyanis a
liliputiak között is számos gazdag liliputi lehet, míg az általában gazdagnak gondolt
pirézek között is számosan lehetnek olyanok, akiknek az »elsôdleges prioritású társadalmi
javakból« történô részesedése nem éri el a minimálisan szükséges küszöbszintet sem.
Ezért van az, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« az
»igazságosság elveinek« és ennek részeként az »eltérési elvnek« a »társadalom alapvetô
struktúrájának« és »alapvetô háttérintézményeinek« a mûködésén és szabályozásán keresztül történô érvényesítése alapján, minden faji, nemi, etnikai, vagy az élet eshetôségei
alapján történô csoportképzést, illetôleg »identitáspolitikai csoportképzést« tudatosan
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és szisztematikusan elkerül, és kizárólag az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexére« és az e javakból történô részesedés eltéréseire és »nem elfogadható egyenlôtlenségeire« fókuszál.
Ráadásul, mint korábban említettük, egy-egy ember életében, életútja során is sokszor
és nagyot változhat az, hogy kinek milyen az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból«
való részesedése. De ez a részesedés sokat változhat a »társadalmi együttmûködés tényleges
rendszerének« az idôbeli változásai során is. Ezért a társadalom igazságos, tehát tisztességes
mûködését »generációkon át« szabályozó »politikai szintû igazságossági koncepció«, és az
alkotmányozás szintjein nem valamilyen éppen most aktuálisan hátrányos helyzetû csoport,
illetôleg reflektorfénybe került »identitáspolitikai csoport« kiemelt támogatását vagy hasonlókat kell meghatározni. Ehelyett azt kell rögzíteni, hogy bárki is legyen az, aki az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való részesedése alapján éppen aktuálisan a »társadalom legkevésbé kedvezô helyzetben lévô tagjai« közé tartozik, arra vonatkoznak az
igazságossági elvek, és az »eltérési elv« releváns szabályai, azaz az ô helyzetükön, azaz a
mindenkori »legkevésbé kedvezô helyzetben lévôk« helyzetén kell a legnagyobb mértékben
javítani. E ponton emlékeztetnénk arra, hogy legalább négyféle szint/szakasz és nézôpont
létezik az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójában«
(9.2.§; 14.9.§). Az aktuálisan, éppen most létezô problémák megoldásakor értelemszerûen
a »törvényhozási szakaszban« (»legislative stage«), és a »jogalkalmazási, végrehajtási szinteken« (»judiciary stage«) (14.11.§) kell gondolkodjunk és mûködjünk. Az egyes speciális
csoportok speciálisan hátrányos körülményeire ezen a szinten lehetséges például megfelelô
programokat, szakpolitikákat megtervezni és végig vinni. Amikor azonban arról gondolkodunk, hogy az »igazságosság politikai koncepciójának« az »igazságossági elvei« hogyan
szabályozzák »generációkon át« a »társadalom alapvetô struktúráját« (»basic structure«)
és annak elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû »alapvetô háttérintézményeit«
(»background institutions«) (9.§), akkor az »eredeti kiindulási állapot« (alkotmányozó
szintet megelôzô) elvi nézôpontját, illetve az »alkotmányozó, felhatalmazó szakasz« (»constitutional stage«) nézôpontját kell felvegyük (14.11.§; 16.8–16.9.§§). Ez az a szint,
ahol nincs helye semmilyen éppen, most aktuálisan rosszabb helyzetû speciális csoport,
éppen most fennálló speciális hátrányos helyzetének a külön, explicit kifejtésének. Ezt fontos
szem elôtt tartsuk az e fejezetben írtak értelmezésekor.

18.6.§ Megszolgált jogosultságok, jogos követelések
és várományok, morális érdemek

A

»MEGSZOLGÁLT JOGOSULTSÁGOK«, a »legitim követelések és várományok«,
a »morális érdemek« és a »morális érdemesség« koncepciói szoros összefüggésben
vannak a »disztributív igazságosság«14 szabályozására szolgáló »eltérési elvvel« (»diffe-

14

Emlékeztetni szeretnénk az »allokációs igazságosság« (»allocative justice«) és a »disztributív igazságosság« (»distributive justice«) közötti, korábban részletesen elmagyarázott lényegi különbségekre
(9.5.§; 13.5.§; 16.1.§; 16.7.§; 17.4.§; 18.3.§). (a) Az »allokációs igazságosság« mások által
megtermelt javak magunk közötti igazságos elosztására vonatkozik (pl. hogyan osztják el gyermekek
egymást között az ajándék szülinapi tortát), és mint ilyen nem része az »igazságosság, mint tisz-
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rence principle«). Ezeket már korábban is érintettük, például a 10.§ fejezetben az élet
eshetôségei (»contingencies«), a véletlenek (»chances«) és a szerencse (»luck«) kapcsán,
illetôleg az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (»primary social goods«) (16.§;
16.8–16.9.§§), vagy a »központi capabilityk« (»central capabilities«) (17.§; 17.3–
17.4.§§) kapcsán.
Ebben az alfejezetben – az »eltérési elv«, mint a még fennmaradó, »reziduális disztributív
igazságossági« problémák kezelésére szolgáló »igazságossági elv« kapcsán is (14.8–14.9.§§)
– összefoglaljuk, ezeket a »megszolgált jogosultságokkal« (»earned entitlements«), »legitim
követelésekkel« (»legitimate claims«), »jogos várományokkal« (»legitimate expectations«),
»morális érdemekkel« (»moral deserts«) és »morális érdemességgel« (»moral deservingness«)
kapcsolatos koncepciókat. E koncepciók jelentik, vagy jelenthetik az alapját annak, hogy
mégis miért, milyen alapon kellene társadalmi szinten foglalkozni bizonyos, a polgárok
»teljes körû normál funkcionálóképességének« kibontakoztatását, megôrzését, vagy helyreállítását érintô problémákkal, és ezek a problémák miért jelentenek morális jelentôségû társadalmi igazságossági problémákat. Az érmének két oldala van:
(a) Egyrészt azok a problémák, amelyek morális és társadalmi igazságossági jelentôségûek, mert érintik a »polgárok teljes körû normál funkcionálóképességét«, és velük
született »két morális képességük« (6.3.§) kibontakoztatását és teljes körû gyakorlását, a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerének integráns részeként
morális szintû, társadalmi kötelezettségeket keletkeztetnek, illetôleg jelentenek.
(b) Másrészt, mindaz, ami a társadalom oldalán a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszeréhez tartozó társadalmi igazságossági jelentôségû morális kötelezettség, az a társadalmi együttmûködésben »teljes körû normál funkcionálóké-

tességesség (justice as fairness) politikai koncepciójának«. (b) A »disztributív igazságosság« az
együttmûködésben résztvevô és az együttmûködés terheit és kötelezettségeit egymás között megosztó
felek által, a közösen vállalt munkamegosztással közösen elôállított javak, egymás közötti megosztására
vonatkozik. Ez az, ami a mi szempontunkból a releváns »megosztási igazságossági« (»distributive justice«) koncepció. Emlékeztetnénk arra is, hogy néhány olyan dolog, mint például a föld, a „föld méhének kincsei” és a természeti kincsek és természeti adottságok, és a százszázalékosan – minden alapanyagot is ideértve – a saját két kezünkkel elôállított dolgok kivételével minden, azaz minden, ami
csak a társadalom életében létezik a »társadalmi együttmûködés« során, közösen elôállított termék
(5.§; 9.§). A föld, az ásványi kincsek, nyersanyagok és a természeti kincsek nem azért léteznek mert
bárki a munkájával elôállította volna ôket, és megdolgozott volna értük. Ebbôl eredôen senki nem
sajátíthatja ki sem ezeket, sem pedig az ebbôl eredô hasznokat. Épp emiatt jelentenek alkotmányosan
is állami tulajdont. Mint arra már Adam Smith is rámutatott, még a legszegényebb napszámos,
legegyszerûbb eszközei sem, de a leggazdagabb hercegek legalapvetôbb használati cikkei, vagy ruhája
sem tudna létezni rendkívül összetett, sokszereplôs és koordinált társadalmi együttmûködés nélkül.
Ahogyan arra Ryan Avent a ’You Might Have Earned It, But Don’t Forget That Your Wealth Came
from Society: To be human is to earn the right to share in the wealth generated by productive social
institutions’ címû írásában rámutatott (AVENT, 2016b): az lehet, hogy Bill Gates, vagy Mark Zuckerberg az információs társadalom zseniális vállalkozói és számos érdemük van; azonban azok a dolgok, amikbôl a vagyonuk származik csak abban a modern információs társadalomban, s csak az
abban már jelenlévô dolgok között és azokra épülve értelmezhetô, amelyeket nem ôk, hanem mások
fedeztek fel, fejlesztettek ki, hoztak létre és valósítottak meg.
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pességgel« résztvevô polgárok oldaláról »megszolgált jogosultságokat«, »jogos morális követeléseket«, és »legitim várományokat« jelent.
E fejezetben az „érmének ezzel az utóbbi oldalával” fogunk foglalkozni. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szempontjából fontos tisztázni, hogy
a lehetséges »megszolgált jogosultságok«, »legitim követelések«, »jogos várományok«,
»morális érdemek« (»moral deserts«) és a hasonlók közül, típus szerint (és nem tényleges
specifikus tartalom szerint) (a) melyek azok, (és miért) amelyek morális és társadalmi
igazságossági jelentôségûek és »elsôdleges morális társadalmi kötelezettségeket« is jelentenek a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerén belül, (b) és melyek
azok (és miért), amelyek létezô koncepciók, azonban nem terjed ki rájuk az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, s így nem építhetôk rájuk morális és
társadalmi igazságossági szintû társadalmi kötelezettségek.

A

»MEGSZOLGÁLT JOGOSULTSÁGOKAT«, A »LEGITIM KÖVETELÉSEKET, ÉS VÁROMÁNYOKAT« a társadalmi együttmûködés közös és nyilvános feltételrendszere

és szabályai specifikálják. Hogyan is kell mind ezeket pontosan értelmezni? A fogalmi
tisztázás érdekében, és a könnyebb érthetôség kedvéért, itt némi konkretizáló
leegyszerûsítéssel élünk. Például a bérek és jövedelmek, és általában is a munkaszerzôdések, valamint az ehhez kapcsolódó ösztönzési rendszerek (»incentive schemes«) bizonyosan a »társadalmi együttmûködés feltételrendszerének« az elválaszthatatlan részét képezik, s mindenki által könnyen elképzelhetô példát jelentenek. E példa kissé stilizált
kibontásával illusztráljuk, hogy a »megszolgált jogosultságok« (»earned entitlements«), a
»jogos követelések« (»legitimate claims«) és a »jogos várományok« (»legitimate expectations«) fogalmait és e fogalmak egymás közötti összefüggéseit.
Képzeljük el például, hogy egy adott cég olyan munkaszerzôdést köt a dolgozóival,
(vagy bizonyos közép- és felsôvezetôi pozíciókban lévô dolgozóival) amely alapján a dolgozók egy fix bérelem mellett ösztönzôként a vállalat tényleges piaci teljesítménye alapján
is részesülnek valamiféle értelmesen megállapított juttatásban. Mindazok, akik elfogadják
e szerzôdés feltételeit, és teljesítik a szerzôdésük szerinti kötelezettségeiket, a szerzôdésben
meghatározott idôszakonként »megszolgált követeléssel« (»earned entitlements«) rendelkeznek a vállalat felé, és »jogosan várhatják el« (»legitimate expectations«) és »jogosan
követelhetik« (»legitimate claims«), hogy a vállalat a megállapodásnak megfelelôen viszonozza az ô addigi szerzôdés szerinti teljesítéseiket és fizesse meg számukra a szerzôdés
szerint nekik járó – s a vállalat piaci teljesítményének a valamilyen értelmes indexével kalkulálható – összeget. Ezek a dolgozók a szerzôdésük alapján, a saját vállalt kötelezettségeik teljesítésével »megszolgált jogosultsággal« (»earned entitlements«) rendelkeznek erre
a »jogos követelésükre« (»legitimate claim«) és »joggal várhatják el« (»legitimate expectations«), hogy a vállalat teljesítse a feléjük vállalt kötelezettségét. Ez a szerzôdés szerinti
kötelezettségeik teljesítése alapján a szerzôdés szerinti összeg kifizetésére való »megszolgált
jogosultságuk« (»earned entitlement«) és »jogos követelésük és várományuk« (»legitimate
claims & expectations«). Az, hogy végül is az egyes egyének mit tesznek attól függ, hogy
mit tartalmaz a megállapodásuk arra vonatkozóan, hogy a cselekvéseik révén milyen
»megszolgált jogosultságok« (»earned entitlements«) alapján milyen ellentételezésre szá-
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míthatnak jogosan (»legitimate expectations«). A másik oldalról pedig az, hogy az egyes
egyének milyen »megszolgált jogosultságok« (»earned entitlements«) alapján milyen »jogos
követeléseik és várományaik« (»legitimate claims & expectations«) keletkeznek attól függ,
hogy végül is mit és hogyan tesznek.
Azt kell érteni, hogy a társadalmi együttmûködés rendszerének a nyilvános feltételrendszerétôl nem függetleníthetôk a »megszolgált jogosultságok« (»earned entitlements«), és a »jogos követelések és várományok« (»legitimate claims & expectations«).
Pontosabban: a megszolgált jogosultságok, jogos követelések, és várományok önmagukban nem értelmezhetôk, nem „alanyi-születési jogon” járnak, hanem mindig, minden esetben a társadalmi együttmûködésben való részvételhez kapcsolódnak az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában«. Az egy másik kérdés, hogy a
társadalmi együttmûködésben »teljes körû normál funkcionálóképességgel« résztvevô
szabad és egyenlô polgárok „alanyi-születési jogon”, mint a társadalmat nem szabad
akaratukból választó, hanem abba beleszületett személyek abszolút jogosultak arra,
hogy a társadalmi együttmûködés nyilvános feltételrendszere és szabályai igazságosak,
tehát tisztességesek legyenek. Ezek a feltételek pedig mindazok az »igazságossági
elvek«, normák és szabályok, amiket maga az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója« és annak »igazságossági elvei« határoznak meg együttesen.
Az »igazságosság elvei« által meghatározott »alapvetô szabadságjogok és jogok«, a
»tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek«, valamint az »eltérési elv« (vagy
valamely más »disztributív igazságossági elv«) által szabályozott »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való részesedés minden egyes, a társadalmi együttmûködésben résztvevô polgár »megszolgált jogosultsága«, és »jogos követelése és várománya«; mely a polgárok társadalmi együttmûködésben való »teljes körû normál funkcionálóképességgel«
történô részvételébôl eredôen a személyüktôl elidegeníthetetlen.
Emlékeztetôül: az »alapvetô emberi jogok« az ember emberi mivoltából eredôen elidegeníthetetlenek az ember személyétôl; míg ezzel szemben, az itt tárgyalt, s az igazságosság elvei által meghatározott »megszolgált jogosultságok«, »jogos követelések és
várományok« pedig a polgár társadalmi együttmûködésben való részvételébôl eredôen
elidegeníthetetlenek a személyétôl (noha létezik bizonyos átfedés ezek és az »alapvetô
emberi jogok« között). Korábban már utaltunk rá, hogy az ember, illetôleg a polgár
személyétôl »elidegeníthetetlen jogok« (»inalienable rights«) ilyen fajta csoportosítását
már Thomas Paine is kifejtette a The Rights of Man címû – az Amerikai Egyesült
Államok alkotmányos fejlôdése és a modernkori politikai gondolkodás szempontjából
– alapvetô jelentôségû mûvében (PAINE, 1791) (5.3.§; 7.4.§).
Ezeknek az igazságossági elveknek a gyakorlatba történô átültetése és a gyakorlati
érvényesítése, mint korábban hangsúlyoztuk nem nevesített személyekre, vagy egyes
speciális csoportokra lebontva történik (16.8–16.9.§§; 17.3–17.4.§§; 18.3.§), hanem
a »társadalom alapvetô struktúráján« (9.§), annak »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézményein«, és a »háttérigazságosság rendszerén« keresztül – mégpedig egyfajta »tiszta procedurális (eljárási) igazságosságot« (»pure procedural justice«)
(9.5–9.6.§§; 16.1.§; 16.9.§; 18.3–18.5.§§) megvalósítva. Ha ez így megvalósul,
akkor várhatóan minden egyes, a társadalmi együttmûködésben »teljes körû normál
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funkcionálóképességgel« résztvevô »szabad és egyenlô polgár« (6.§) »megszolgált jogosultságai« (»earned entitlements«), valamint »jogos követelései és várományai« (»legitimate claims & expectations«), kielégítésre kerülnek. Az ilymódon érvényesülô »tiszta
procedurális (eljárási) igazságosság« alapján a társadalmi együttmûködés rendszere
igazságosnak, tehát tisztességesnek tekinthetô, függetlenül attól, hogy az egyes konkrét
személyeknek személy szerint végül is milyen lesz a tényleges részesedése a közösen elôállított »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« (feltéve, hogy ez egy tisztességes
minimális küszöbszintet meghalad).
Ugyanakkor az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában« nem létezik
olyan elôzetesen, mindentôl függetlenül definiált koncepció, amely a létezô társadalmi együttmûködéstôl, és a »társadalom alapvetô struktúrájától«, valamint annak létezô »alapvetô háttérintézményeitôl« függetlenül elôre meghatározná a »jogos követeléseket és várományokat«.
Magyarán a »társadalmi együttmûködésben« való részvételtôl függetlenül és az ezzel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése nélkül nincsenek, és nem is értelmezhetôk sem a »jogos
követelések és várományok« (»legitimate claims & expectations«), sem pedig a »jogosultságok« (»entitlements«), illetve a »megszolgált jogosultságok« (»earned entitlements«).15
Miután léteznek az ember személyétôl »elidegeníthetetlen alapvetô emberi jogok«,
amelyek nem a társadalmi együttmûködésben való részvételével függenek össze, hanem
minden egyes ember emberi mivoltából erednek, világos, hogy itt, a társadalmi együttmûködésben való részvétel alapján »jogos követelések és várományok«, valamint a »megszolgált jogosultságok« az ember emberi mivoltából eredôen elidegeníthetetlen »alapvetô
emberi jogokra« ráépülô többlet jogokat és lehetôségeket jelentenek,16 amelyek a polgár
15

16

Itt, ezen a ponton (is) emlékeztetnénk arra, hogy végsô soron az extrém súlyos mentális és egyéb fogyatékossággal élôket az »igazságosság, mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója«
bizonyos értelemben kivételként és külön kezeli. Ugyanakkor azonban a fogyatékossággal élôk túlnyomó
részét a társadalmi együttmûködésben a »normál tartományon belüli« eltéréssel, »teljes körû normál
funkcionálóképességgel résztvevô polgárként« (»fully cooperating members of society«) kezeli a koncepció,
mert végsô soron ô esetükben a fogyatékosságuk csak egy objektív állapot, amely nem önmagában akadálya a »teljes körû normál funkcionálóképességnek«, hanem állapotukat legfeljebb a társadalom nem
megfelelô, igazságtalan mûködése teszi »társadalmi hátránnyá« (»social disadvantage«) és hendikeppé,
ami végsô soron nem a »teljes körû normál funkcionálóképességük« objektív hiánya, hanem a társadalom
tisztességtelen mûködésének a következménye (6.§; 9.§; 16.§; 17.4.§). (WOLFF és mtsai, 2007;
NUSSBAUM, 2006, 2011; RAWLS, 1999a, 2001; SEN, 1999, 2009, 2017.)
Ennek van egy fontos következménye, amelyet itt csak röviden érintünk. Talán feltûnt, hogy például
az egészséghez, egészségügyi ellátáshoz és számos hasonló a társadalmi biztonságot érintô ügy
kapcsán jogosultságokra, társadalmi kötelezettségekre számos helyen hivatkoztunk, de mindvégig
meglehetôsen konzekvensen elkerültük azt, hogy ezek kapcsán az »alapvetô emberi jogokra«, vagy
az »egészségügyi ellátáshoz való jogra mint alapvetô emberi jogra« hivatkozzunk, noha léteznek
olyan irányvonalak, amelyek az egészségrôl és az egészségügyi ellátáshoz való jogról, mint alapvetô
emberi jogról beszélnek és ilyen alapon érvelnek. Mi ezt az irányvonalat nem azért kerüljük el,
mert nem értenénk egyet ezekkel a nézetekkel, hanem azért, mert számos elemzés szerint az egészség és »egészségügyi ellátáshoz való jog, mint alapvetô emberi jog«, illetve mindennek az „emberi
jogi nyelven történô kifejtése” a tényleges elvi, filozófiai megalapozottságot tekintve, a releváns dokumentumok politikai jellege miatt kevésbé áll szilárd elvi és filozófiai alapokon (WOLFF, 2012;
DANIELS, 1985, 2008), mint például az általunk ebben az írásban ismertetett koncepciók, azaz
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társadalmi együttmûködésben való részvételébôl eredôen elidegeníthetetlenek a személyétôl; s részletes specifikációjuk az adott konkrét társadalom történelmi, kulturális
hagyományaitól, múltbeli, a társadalmi igazságosságért folytatott küzdelmeitôl és azok
eredményeitôl, valamint az adott társadalom tényleges helyzetétôl és lehetôségeitôl is
függnek, s így az egyes társadalmak között számos specifikus részlet tekintetében eltérhetnek. Az összes ilyen »jogos morális követelés« »legitim elvárás«, és »megszolgált jogosultság« a tisztességes és igazságos »társadalmi együttmûködés rendszerében« és annak
»háttérigazságossági rendszerében« keletkezik, s ha úgy tetszik; az igazságosság mint tisztességesség nyilvános norma- és szabályrendszerén, valamint azon alapul, hogy az egyes
polgárok és a különbözô szervezetek végsô soron mit tesznek (és mit nem tesznek) mindezen nyilvános norma- és szabályrendszer alapján. Ebben az értelemben mondjuk azt,
hogy ezek a »jogos követelések és várományok«, valamint »megszolgált jogosultságok«
nem az ember emberi mivolta alapján, hanem a polgár »társadalmi együttmûködésben«
való részvétele alapján »elidegeníthetetlenek« (»inalienable«) a polgártól és személyétôl.

A

Z EGYÉNI ÉRTÉKRENDEK, A JOGOS KÖVETELÉSEK ÉS VÁROMÁNYOK, ÉS
A MEGSZOLGÁLT JOGOSULTSÁGOK KAPCSOLATA .

Az elôzô gondolatok és
kijelentések bizonyos félreértésekre adhatnak okot, amelyet feltétlenül tisztázni szükséges. Arról van szó, hogy miközben (a) egyrészt a »jogos követeléseink és várományaink« (»legitimate claims & expectations«), valamint a »megszolgált jogosultságaink«
(»earned entitlements«) a társadalmi együttmûködésben való részvételen és az ezzel
kapcsolatos kötelezettségeink teljesítésén alapulnak, (b) mégis, szinte mindenkinek
megvan a maga »átfogó világnézete, nézetrendszere, értékrendje«, amely valamely »átfogó
vallási, filozófiai vagy erkölcsfilozófiai doktrína« tanain, (és legtöbbünk esetében e
tanok sajátos egyéni kombinációján alapul). »Átfogó világnézetünk, értékrendünk és
normáink alapján« saját egyéni, »átfogó jellegû koncepcióink« vannak arról, hogy mi is
az, ami szerintünk »morális érdemnek« (»moral desert«) és »morális érdemességnek«
(»moral deservingness«) számít. A »morális érdemre és érdemességre« vonatkozó »átfogó
jellegû koncepcióinkat«, viszont alapvetôen az »átfogó nézeteink és értékrendünk« alapJohn Rawls »igazságosság, mint tisztességesség politikai koncepciója« (»Justice as Fairness«); valamint az Amartya Sen és Martha C. Nussbaum által képviselt »capability megközelítések«. Másképp fogalmazva: egy kiélezett helyzetben önmagában az emberi jogi megközelítés egyedül nem
biztosít kellôen szilárd alapokat, ami nem azt jelenti, hogy ne szolgáltatna fontos kiegészítô érveket
egy-egy »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmény« alkotmányos védelmének
megalapozásához. Az egyes fontos nemzetközi okmányokban »politikailag deklarált emberi jogok«
fontosak, de nem elegendôk és nem helyettesíthetik a politikai filozófiai szinten is kellôen megalapozott érveket és elveket. Ez utóbbi politikai filozófiai koncepciók nem az alapvetô emberi jogok
helyett, nem azokat vitatva, hanem azokat mintegy kiegészítve értelmezendôk. Valójában arról is
szó van, hogy egy adott társadalom szintjén nemcsak az „alapvetô” és az „elidegeníthetetlen” »emberi jogok«, hanem annál sokkal több, mélyebb és szélesebb jog fogalmazható meg az adott társadalomban együtt élô, és egyazon társadalom társadalmi együttmûködési rendszerében résztvevô
polgárok egymással szembeni morális kötelességeivel kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatosan lásd még
az igazságosság lokális, társadalmi és globális szintjei kapcsán korábban kifejtett megfontolásokat
is (9.§; 9.2.§).
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ján, a létezô »társadalmi együttmûködési rendszertôl« és annak létezô intézményeitôl
függetlenül alakítjuk ki.
Ez a kettôsség egy olyan félreértésre adhat alapot, mintha az »igazságosság mint
tisztességesség politikai koncepciója« en-bloc elvetné az ilyen »morális érdemekre és érdemességre« vonatkozó egyéni koncepciókat, vagy azok létjogosultságát. Ez egyáltalán
nem így van! Ennek tisztázásához néhány dolgot végig kell gondoljunk. Elôször is,
mint ebben az írásban számtalan összefüggésben hangsúlyoztuk, a társadalmi igazságosság bármely önálló »politikai szintû koncepciója« (4.§) a szükségképpen plurális
társadalom minden egyes polgárának az életét, életminôségét, életkörülményeit és egymással, valamint az államhatalommal való viszonyait szabályozó önálló »politikai szintû
igazságossági elveit« fogalmazza meg. Ezért a »politika felségterületére« (20.3.§) vonatkozó »politikai szintû igazságossági koncepció« alapvetôen nem vesz át és nem épít
be magába semmilyen, közvetlenül és specifikusan valamely »átfogó doktrína« (4.§;
6.4.§; 12.§) tanaihoz tartozó »átfogó nézetet«; mégpedig azért, mert ez az »átfogó
doktrínák pluralizmusának a ténye« (»the fact of reasonable pluralism of resonable comprehensive doctrines«) (12.4.§) miatt súlyos társadalmi megosztottsághoz, és a társadalom békéjét és mûködôképességét alapvetôen veszélyeztetô súlyos társadalmi és politikai konfliktusokhoz vezetne, illetve az »elnyomás ténye« (»the fact of oppression«)
(12.4.§) miatt elnyomásba torkollana (3.3.§; 4.2.§; 6.5.§; 12.4–12.6.§).
Másrészt viszont a »szabad emberhez méltó demokráciák« »politikai szintû igazságossági koncepciója«, mindent megtesz annak érdekében, hogy a »politika felségterületén
kívüli« (20.3.§) »nem politikai szinteken« (5.§) ezek, a társadalom életében és kultúrájában egyidejûleg jelenlévô »mérsékelt átfogó nézetek« a legkülönfélébb »társadalmi
egyesülések« (»social unions«) (5.§; 16.4.§) keretei között zavartalanul fennmaradjanak, fejlôdjenek és virágozzanak. Harmadrészt, azt kell megérteni, hogy a »politikai
szintû igazságossági koncepció« nem egyszerûen csak azt teszi, hogy nem engedi be a
»nem politikai szintû« »átfogó jellegû« értékeket, normákat és nézeteket »politika felségterületére«, hanem ezt épp azért teszi, mert, ha nem így tenne, akkor túlterjeszkedne
a »politika felségterületén«. Ez azért lenne súlyos probléma, mert, ha a társadalom egészének a mûködését és az összes polgár életét, életkörülményeit, jogait, és lehetôségeit
meghatározó »politikai szintû igazságossági koncepció« magába építene bármilyen specifikus »átfogó jellegû nézetet, értéket és normát« akkor az szükségképp azt jelentené és
azzal járna, hogy ezen »átfogó jellegû nézeteket« megpróbálná érvényesíteni a társadalom egészére és minden egyes polgárra nézve. Ezzel viszont a »politikai szint« tiltott
módon túl terjeszkedne a saját felségterületén, mert az összes többi »átfogó nézetrendszer« híveire próbálna meg – államhatalmi kényszerítô eszközökkel – egy adott, specifikus átfogó értékrendet, vagy normarendszert alkalmazni, s ezzel ignorálná a »méltánylandó pluralizmus tényét« s annak következményeit (12.4.§).
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« legalább három olyan
különbözô koncepciót is beazonosít, amelyet a mindennapi életben és a köznyelvi szóhasználatban »morális érdemként« említünk:
(i) ELÔSZÖR IS A LEGSZOROSABB ÉRTELEMBEN VÉVE A »MORÁLIS ÉRDEM«
(»moral desert«) – a személy jelleme és erényei, vagy adott személy(ek) egyes
tettei kapcsán –, egyfajta értékítéletként fogalmazható meg, mégpedig valamely
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»átfogó doktrína« értékrendje és normái alapján. Gondoljunk az olyan kifejezésekre, mint például az „érdemes rá”, „méltó rá”, „megérdemli”.
(ii) MÁSODSZOR A »MORÁLIS ÉRDEMET« a »megszolgált jogosultságok« és a »jogos követelések és várományok« koncepcióinak megfelelô értelemben is használjuk. E koncepciók az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójához« tartoznak. Az
»érdem«, a »morális érdem« ebben az értelemben is megjelenhet a mindennapos szóhasználatban. Gondoljunk az olyan kifejezésekre, mint például: „neki (ez vagy az
jár), mert megdolgozott érte, kiérdemelte, megszolgált érte”.
(iii) VÉGÜL A »MORÁLIS ÉRDEM«, MINT »ÉRDEMESSÉG«, (»DESERVINGNESS«) is
használatos. Ebben az ételemben, mondjuk azt, hogy valaki, vagy valami érdemes
vagy méltó a támogatásra, vagy elismerésre (és hasonlókra) (»worthy of something«).
Gondoljunk például olyan kifejezésekre, mint például a „vesztes csapat olyan kiválóan játszott, hogy igazán megérdemelte volna a gyôzelmet”. Ilyenkor a »morális érdemesség« (»deservingness«) azon alapul, hogy valaki, vagy valakik valamilyen cél
érdekében, valamilyen nyilvánosan ismert szabályok alapján „derekasan küzdenek”,
és az ezzel kapcsolatos teljesítményük, és fair szabályoknak megfelelô küzdelmük
alapján „megérdemelnék” (»deserving of sg«), „méltóak arra” (»worthy of sg«), hogy
sikerrel járjanak. Ez a fajta »érdemesség« (»deservingness«) akkor is fennáll, ha elérik
az adott célokat és eredményeket, de akkor is, ha végül is ezeket nem érik el, de legalább „derekasan küzdöttek az eredményért, s ezért méltók (lettek volna) arra, hogy
sikerrel járjanak.” (RAWLS, 2001.)

A

ZÉRT KELL TISZTÁZNI, A »MORÁLIS ÉRDEM«, ILLETÔLEG A »MORÁLIS ÉRDEMESSÉG« ezen különbözô mindennapos és köznyelvi használatait, mert egyrészt

ezek a jelentések sokszor veszélyesen „összecsúsznak” a jelentésükben, használatukban.
Eközben e sokszor „összecsúszó jelentések” között van olyan, amelyik egyértelmûen nem
keverhetô bele az igazságosság politikai koncepciójába (lásd (i) pont), és olyan is van,
amelyik annak integráns része (lásd: (ii) pont és kisebb részt a (iii) pont). Az alábbiakban
sorra vesszük e három értelmezést és néhány ezekkel kapcsolatos, az igazságosság politikai
koncepcióját érintô problémakört.
Ráadásul komoly és mélyreható morális, politikai és társadalmi igazságossági következménye van annak, hogy hogyan és milyen értelemben használjuk a »morális
érdem« (»moral desert«) és a »morális érdemesség« (»moral deservingness«), vagy a
»merit« koncepcióit. Például, ha a jövedelem és a vagyon társadalmon belüli eloszlása,
vagy minden egyes polgár társadalmon belüli helyzete kizárólag (vagy túlnyomórészt)
»morális érdemek« és »morális érdem« alapján dôl el (az (i) pont szerinti értelmezéssel),
akkor tulajdonképpen nincs is társadalmi igazságossági probléma, mint olyan, hisz
mindenki pont olyan társadalmi helyzetben van, amilyen pozíciót és sorsot megérdemelt.
Legfeljebb „némi kis humanitárius jótékonykodásra” és némi „méltányosság gyakorlására” lehet szükség – ha az extrém gazdagokat már nagyon zavarja a sok nyomorult
és az általános utcakép látványa, de odáig még nem vetemednek, hogy a Robin Hood
történetébôl megismert nottinghami városbíróhoz hasonlóan poroszlókkal ûzessék el,
vagy zárassák be a szegényeket és kriminalizálják a hajléktalanokat. (E városbíró, azért
tett így hogy a királyának eldicsekedhessen azzal, hogy sikeresen megoldotta a sze-
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génység és hajléktalanság problémáját, és azt, hogy ne zavarja a nyomorultak látványa
a jobb módúak kifinomult ízlését17).
Mi is a probléma azzal, ha bárki »morális érdemekre« és »morális érdemtelenségekre«, »jól megérdemelt sorsra«, és hasonlókra hivatkozik a túlzottabb mértékû és a
»nem elfogadható társadalmi, jövedelmi, vagyoni egyenlôtlenségek« kapcsán?
(i) Tulajdonképpen egy olyan társadalomban mint, amilyen például a Leibniz-féle,
„minden létezô és lehetséges világok legjobbika” –vagy mondjuk az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciójának« a tökéletes és maradéktalan megvalósításával kialakuló, »jól elrendezett társadalom« (»well-ordered society«) (7.§)
és az abban megvalósuló »tiszta procedurális igazságosság« (9.5–9.6.§; 16.1.§;
16.9.§; 18.3–18.4.§§) – végsô soron elképzelhetô lenne, hogy a hibátlanul érvényesülô, perfekt eljárási igazságosság végeredménye valóban olyan társadalmi
disztribúciót eredményez, amely már valamiféle »morális érdemeket« is kifejez.
Valójában erre is utal az a gondolat, hogy ha a »társadalom alapvetô struktúráján«
(9.§), annak az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményein« és »háttérigazságosság rendszerén« (9.5–9.6.§§) keresztül maradéktalanul
megvalósul az »igazságosság mint tisztességesség elvei« által szabályozott társadalmi, politikai mûködés, és ezáltal tökéletesen érvényesül a »tiszta procedurális
igazságosság«, akkor, de csakis akkor a kialakuló társadalmi pozíciók, és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« (16.§) való részesedések »igazságosnak,
mint tisztességesnek« fogadhatók el, függetlenül attól, hogy személyekre lebontva
hogyan nézne ez ki. Mindaddig azonban, amíg nem sikerül megvalósítani a perfekt és hibátlan »tiszta procedurális igazságosságot«, és általában is a „tökéletes
igazságosságot mint tökéletes tisztességességet” megvalósító „tökéletes társadalmat”,
addig mindenkinek alapos oka van azt feltételezni, hogy az adott társadalmi pozíciók, a vagyonok és a jövedelmek konkrét eloszlása „esetleg, talán, mégiscsak”
visszavezethetô »társadalmi igazságossági mint tisztességességi problémákra«, és
„esetleg, talán lehetséges”, hogy nem kizárólag csak azért látunk egy adott társadalomban annyi szegény embert, mert ennyien lennének akik »morális érdemtelenségük« alapján a szegénységgel és a nyomorral járó sorsot érdemelték meg.
(Miközben más hasonló fejlettségû országban ennél lényegesen kevesebben vannak az ilyen sorsú emberek.)
17

Mándy Iván (1918–1995), Robin Hood (1965) címû ifjúsági regényében jelenik meg a nottinghami városbíró ilyen módon megvalósított „programja” a szegénység és a hajléktalanság (látványának) megoldására. A nottinghami városbíró úgy oldotta meg a szegénység és a hajléktalanság (látványának) problémáját, hogy akiket nem kikorbácsoltatott a városból a poroszlóival, azokat gyorsan
börtönbe vetette, hogy a látogatóba érkezô király az ô városában ilyen problémákkal ne találkozzon.
Az ifjúsági regény ezen betét története, valószínûleg egy rejtett fricska lehetett bizonyos álszent,
képmutató és hazug korabeli politikák kapcsán. Óriási a különbség a szegénység és a hajléktalanság
problémáinak a valódi, tisztességes és érdemi megoldása, versus a szegények és a hajléktalanok tisztességtelen megbélyegzése, üldözése és kriminalizálása között. Ez utóbbi technikailag egyszerûbb,
ezért nem csoda, hogy minden erkölcsi, emberi és szakmai értelemben alkalmatlan politikus ezt a
tisztességtelen és embertelen megoldást választja – amivel rögtön saját morális, emberi és szakmai
alkalmatlanságát is félreérthetetlenül, egyszer s mindenkorra bebizonyítja a külvilág felé.
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(ii) Ha azonban esetleg, talán felmerül annak a lehetôségnek is a gyanúja, hogy hátha
mégsem a „létezô világok legtökéletesebbikében” élünk, vagy, hogy hátha még nem
egészen értünk el a »jól elrendezett társadalom« igazságos, tehát tisztességes világába, akkor nem a gazdagok »morális érdemeirôl« és nem a szegények »morális
érdemtelenségérôl« kell elmélkedni, hanem azokról a »társadalmi igazságossági,
mint tisztességességi problémákról«, amelyekkel minden magát – bármilyen mérce
szerint – »morálisan érdemesnek« és tisztességesnek tartó embernek foglalkoznia
kell, legalábbis akkor, ha – bármely mérce szerint – »morálisan érdemesnek« és
tisztességesnek akarja magát láttatni, és tartani, és valóban az is akar lenni. Ezért,
mindaddig, amíg legalább gyanítjuk, hogy esetleg, talán mégsem a „létezô legtökéletesebb és legigazságosabb világok legtökéletesebbikében” élünk, addig a túlzottan
nagy »nem elfogadható típusú társadalmi egyenlôtlenségek« esetén alapvetôen és
elsôdlegesen »társadalmi igazságossági, mint tisztességességi problémákról« kell
gondolkodni és beszélni. Ilyenkor a »morális érdemekre« való hivatkozás legfeljebb
a tisztességtelenül és igazságtalanul mûködô rendszer haszonélvezôinek a tisztességtelen önigazolásaként tekinthetô.

U

GYANAKKOR az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« a fenti
(i) pont szerinti szûkebben értelmezett »morális érdem« koncepcióját, mint olyat
nem veti el és nem kérdôjelezi meg en-bloc. Sokkal inkább arról van szó, hogy a személy
jellemének, képességeinek és tetteinek a »morális értékességére« (»moral worth«) és
»morális érdemeire és érdemességére« (»moral desert & moral deservingness«) vonatkozó
különbözô »átfogó jellegû koncepciók«, épp azok »átfogó jellege« és az »átfogó doktrínák
méltánylandó pluralizmusának a ténye« (12.4.§) miatt egészen egyszerûen nem építhetôk be egyetlen olyan »politikai szintû« társadalmi igazságossági koncepcióba sem,
(és így az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójába« sem), amelyik
mûködôképességének, életképességének és stabilitásának a feltétele (20.2.§) az, hogy
a »politikai szinten« ki lehessen alakítani körülötte a »mérsékelt átfogó doktrínák átfedô
konszenzusát« (12.§; 21.§).
Mint korábban is kifejtettük, a különbözô »átfogó doktrínák« és egyéb »átfogó jellegû
nézetek és értékrendek« egymással sok ponton ellentétes »átfogó értékrendek« alapján
igen eltérô és egymással konfliktusban álló nézeteket és tanokat vallanak arról, hogy
„mi a jó”, „mi az érdem”, „mi az érdemes” és „mi az értékes” az életben. Ezért, és a
történelmi tapasztalatok alapján reálisan nem számíthatunk arra, hogy a polgárok bármelyik konkrét »átfogó doktrína« normái, tanai és értékrendje alapján meg tudjanak állapodni egyetlen olyan, politikai célokat szolgáló, és a »morális értékességre«, morális
érdemekre« és »morális érdemességre« vonatkozó »átfogó jellegû koncepcióban«, amely
aztán az »igazságosság politikai szintû koncepciójába« beépülve, a »társadalom alapvetô struktúrája« és annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményei« mûködésének a »politikai szintû« szabályozására lenne felhasználható.
Azok a polgárok ugyanis, akik teljesen más »átfogó doktrína« tanait, normáit, igazságait és értékrendjét fogadják el igaznak és követendônek a saját legbelsôbb meggyôzôdéseik alapján, alapvetô lelkiismereti okok miatt képtelenek lennének elfogadni azt,
hogy életüket, életkörülményeiket a »társadalom alapvetô struktúrájának« a »politikai
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szintjén« egy olyan »átfogó doktrína« értékrendje határozza meg, amelyet képtelenek
elfogadni igaznak és követendônek. Mind elvi, mind gyakorlati szempontból teljes mértékben alkalmatlan és kontraproduktív lenne, ha bármely »átfogó filozófiai, vallási,
vagy erkölcsfilozófiai doktrínának« a »morális értékekre«, a »morális érdemekre és érdemességre« vonatkozó koncepcióit próbálnánk meg felhasználni a »disztributív igazságosság« »politikai szintû« szabályozására.
Félreértés ne essék, ez nemcsak a különbözô »átfogó vallási doktrínákra« vonatkozik,
hanem mindegyik »átfogó doktrínára«; így például az összes »átfogó liberális doktrínára«
is. Soha nem az adott »átfogó doktrína« tételes tanaival, normáival, értékrendjével és nem
az egyes »átfogó doktrínák« tartalmi kérdéseivel van a probléma, hanem mindig e doktrínák »átfogó jellegével« és azzal, hogy a »megítélés és értékítélet korlátozottsága« (»burdens
of judgements«) (12.5.§) miatt szükségszerû tényként kell elfogadni az »átfogó doktrínák
méltánylandó pluralizmusának a tényét« (12.4.§) és annak következményeit. Mindezek
miatt csak súlyos elnyomás révén lehet egyeduralkodóvá tenni (»the fact of oppression«)
(12.4.§) bármelyik »átfogó liberális doktrína«, »átfogó vallási doktrína«, vagy egyéb »átfogó filozófiai, erkölcs filozófiai doktrína« értékrendjét, normáit és parancsolatait (és a
történelmi tapasztalatok alapján azt is csak ideig-óráig lehet megtenni).
A személyek és tetteik »morális értékérôl«, »morális értékességérôl«, »morális érdemérôl« Rawls szavaival élve azt mondhatjuk, hogy ezeket „csak Isten tudja a megítélni.
A közéletben azonban el kell kerüljük a »morális érdem« ideáját és helyette egy olyan
ezt helyettesítô koncepciót kell találjunk, amely egy értelmes és méltánylandó politikai
koncepció része lehet.” (RAWLS, 2001.)

I

LYEN – A »MORÁLIS ÉRDEM« (»MORAL DESERT«), A »MORÁLIS ÉRTÉK«
(»MORAL WORTH«), ÉS »MORÁLIS ÉRTÉKESSÉG« (»MORAL WORTHINESS«)
ÁTFOGÓ JELLEGÛ KONCEPCIÓIT – „HELYETTESÍTÔ KONCEPCIÓ” A »JOGOS KÖVETELÉSEK ÉS VÁROMÁNYOK« (»LEGITIMATE CLAIMS & EXPECTATIONS«) KONCEPCIÓJA . Ez a »morális érdem« háromféle köznyelvi értelmezésének a fentebbi (ii)
pont szerinti értelmezése. Ez az »igazságosság politikai koncepcióihoz« tartozik, és precízen pontosan úgy került megalkotásra, hogy alkalmazható legyen a »politikai szinten«.
Míg az »igazságosság politikai koncepciója« a »nem politikai szint« bizonyos kereteinek, peremfeltételeinek a meghatározása révén vonatkozik a »nem politikai szint«
»társadalmi egyesüléseire« (»social unions«) (16.4.§), szervezôdéseire és a »családra,
mint alapvetô fontosságú társadalmi intézményre«,18 ugyanakkor azonban semmiféle
18

Rawls nem egyszerûen alapvetô fontosságú társadalmi intézménynek tartja a családot, hanem a
»társadalom alapvetô struktúrájának« az alapintézményei közé sorolja (!), mint a társadalom újratermelésének, a kulturális és társadalmi hagyományok, szokások, tudás és hasonlók következô generációk számára való átadásának, átörökítésének, illetôleg a gyermekek, fiatalok születéskori képessége, tehetsége kibontakoztatásának (az oktatás mellett) alapvetô fontosságú intézményét.
Ugyanakkor, tekintettel arra is, hogy a család a magánszféra kulcsfontosságú „intézménye” és „bázisa” is, nyilvánvaló, hogy a »politikai szintû igazságossági koncepció« különbözô normái, szabályai
alapvetôen keretjelleggel és egészen másképp vonatkoznak a családra, mint mondjuk egy »kormányzati hivatalra«, egy »társadalmi biztosítási intézményre« vagy egy »oktatási intézményre«. Ezeket
kérdéseket korábban több helyen, például a »lokális igazságosság« és a »politikai szintû igazságos-
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módon nem akarja az ilyen »politikai szintû igazságossági koncepció« közvetlenül meghatározni például a család egyes tagjainak egymáshoz való viszonyait, vagy a »nem
politikai szint« szervezôdéseiben, »társadalmi egyesüléseiben«19 (16.4.§) tevékenykedô
személyek egymáshoz való viszonyait, illetôleg az ilyen »nem politikai szintû szervezôdések« egymáshoz való viszonyait.
Ez nem azt jelenti, hogy az általános keretszabályok szintjén a »politikai szintû igazságosság elvei«, ne szabályoznák azt, hogy egyáltalán milyen formában és milyen keretek között mûködhetnek ezek a »társadalmi egyesülések«, és nem jelenti azt sem, a
politikai szint (állam) ne lépne fel ezen szervezôdésekkel szemben olyan alkalmakkor,
amikor ezek mûködése valamilyen módon megsérti a »politikai szintû igazságossági
koncepció« igazságossági elveit, normáit és szabályait. Itt olyanra kell gondolni, hogy
ha például egy szekta nem engedi meg, hogy egy korábban önként csatlakozott szekta
tag – például a »lelkiismereti szabadság elve« (14.3.§) és az »önkéntesség elve« alapján
– önként kilépjen a szektából, és így megsérti a szekta e tagjának a »politikai szintû
igazságossági elvek« szintjén garantált »alapvetô szabadságjogait« akkor az állam keményen közbe kell hogy lépjen a »politikai szintû igazságossági elvek alapján« és az
adott szekta tag, mint polgár »politikai igazságossági szinten« garantált »alapvetô szabadságjogainak« a védelmében. Mint máshol kifejtettük: ilyenkor nem az állam avatkozik be a szekta életébe, hanem példánk szerinti a szekta hatolt be illetéktelenül a
»politika felségterületére«, amelynek integritását az állam államhatalmi eszközökkel is
ôrzi (4.3.§; 6.5–6.6.§§; 20.3§).
Az »igazságosság politikai koncepciója« és a család, mint a »társadalom alapvetô
struktúrájához« tartozó fontos és speciális intézmény esetében a »politikai szint« közvetlenül nem avatkozik be a családok életébe. Szó sincs arról, hogy például az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« megkövetelné a szülôktôl, hogy például az »eltérési elvet« alkalmazzák a gyermekeik nevelésében, vagy hogy teljes
akkurátussággal alkalmazzák a »jogos követelések és várományok« koncepcióját a gyermeknevelésben.
Az, hogy az egyes esetekben a »politikai szintû igazságossági koncepció«, annak a
különbözô igazságossági elvei, vagy akár a jelen témánk szerinti »jogos követelések és
várományok« hogyan „érnek össze” a társadalom és a benne élô polgárok élete szempontjából fontos különbözô »nem politikai szintû társadalmi egyesülésekkel« esetrôl
esetre kell részleteiben végiggondolni és kialakítani, elsôdlegesen a »jogalkalmazói és
interpretációs szakaszban« (»judiciary stage«), illetôleg az egymással összeütközésbe
kerülô alapjogok közti ellentmondások feloldása után a »törvénykezési szakaszban«
(»legislative stage«) (9.4.§; 14.11.§).

19

ság«, illetôleg a »politikai szint« és »nem politikai szintek« különbségei, kapcsolódásai és összefüggései kapcsán részleteztük (4.§; 7.§; 9.§; 9.2.§).
Ebben a kontextusban a »social union«, amelyet »társadalmi egyesülésnek« fordítunk, valójában minden
létezô és elképzelhetô társadalmon belüli szervezôdési formára vonatkozik, az alkalmi szervezôdésektôl,
a hobbi egyesületeken keresztül, a cégeken, vállalatokon, egyházakon, egyházi szervezeteken és gyülekezeteken át egészen a szakszervezetekig, szakmai érdekképviseleti szervezôdésekig, köztestületekig
és egyéb szervezôdésekig; továbbá minden elképzelhetô szervezeti formát is magában foglal.
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Ez egy érdekes és összetett „interfész probléma”, amelynek itt csak a lényegére akartunk rávilágítani a fenti példákkal, teljes körû elemzése azonban messze meghaladja
ezen írás terjedelmi és tartalmi korlátait. Itt csak utalunk azokra a korábbi részekre,
amelyekben részletesen kifejtettük a »politikai szint« és a »nem politikai szint« kapcsolódásának módját, mikéntjét (4.§; 6.5–6.6.§§; 7.§; 9§), illetôleg a »lokális igazságosság« és az »társadalmi igazságosság« szintjei közötti különbségeket (9.2.§).

A

»MORÁLIS ÉRDEMESSÉG« (»MORAL DESERVINGNESS«) kapcsán meg kell említeni még egy értelmezési lehetôséget. Ez a »morális érdem« (»moral desert«) háromféle köznyelvi értelmezésének a fentebbi (iii) pont szerinti értelmezése, amely a »morális érdemmel«, mint »morális értékkel« és mint »morális értékességgel«, (azaz a fentebbi,
(i) pont szerinti és »átfogó jellegû« értelmezésével) ellentétben van bizonyos szerepe az
»igazságosság politikai koncepcióiban«. Rawls ezt az értelmezést a csapatsportok példájával illusztrálja, a szabályok betartásával, fair módon és keményen küzdô, de végül
a meccset elvesztô csapat kapcsán. A játékuk, erôfeszítéseik, sportszerûségük, fairségük
révén ugyan ôk is „megérdemelték volna, hogy nyerjenek” és ôk is „méltók lettek volna
arra, hogy nyerjenek”, de végül vesztettek.
Ebben az értelmezésben az, hogy elismerjük, illetve megállapítjuk vesztes csapat
»morális érdemességét« (»moral deservingness«) nem azt jelenti, hogy ezzel »érdemtelennek« nyilvánítanánk a nyertes csapatot, vagy vitatnánk az ô »érdemességüket«, vagy
megkérdôjeleznénk azt, hogy ôk is „megérdemelték a gyôzelmüket”. A vesztes csapat
»morális érdemességének« a megállapítása azt jelenti, hogy elismerjük, hogy magas
szinten, „profi módon”, fair, sportszerû és szabályos módon játszottak, keményen küzdöttek és mindent megtettek a gyôzelem érdekében. Sôt azt is tudjuk és el is ismerjük,
hogy maga a meccs is attól volt élvezhetô – mind a nézôk számára, mind a másik csapat
játékosai számára is –, hogy mindkét csapat nagyon jól játszott. Mégis részben az ellenfél felkészültsége, részben a szerencse forgandósága miatt a másik fél nyert. Ez a
vereség azonban semmit sem von le a vesztes csapat »morális érdemességébôl«, (mint
ahogyan az ô »érdemességük« elismerése nem von le semmit a másik, szintén jól felkészült nyertes csapat »morális érdemességébôl« sem). Ez tipikusan olyan meccseken fordul elô, amelyen mindkét csapat remekül játszik, mindkettô kiérdemli a játékával, hogy
nyerjen, de miután döntetlen nem lehet a meccs ezért szükségképp az egyik csapat
nyertes, a másik pedig vesztes lesz, miközben mindkettôt egyformán „méltónak érezzük
arra”, hogy megnyerje a meccset.

A

»MORÁLIS ÉRDEM« FENT RÉSZLETEZETT HÁROM ÉRTELMEZÉSÉBÔL a (ii)
pont szerintit (»jogos követelések«, »legitim várományok« és »megszolgált jogosultságok«), valamint a (iii) pont szerintit (»morális érdemesség«) használja az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«. Másképp fogalmazva: csak ezek
az értelmezések alkalmazhatók a »politika felségterületén« belül, illetôleg a politikai
szinten. A »morális érdem«, mint »morális értékesség« (azaz az (i) pont szerinti értelmezés) az »átfogó jellege«, és valamely »átfogó doktrína szerinti értékrendet« implikáló
volta miatt – az »átfogó doktrínák méltánylandó pluralizmusának a ténye« és annak
következményei miatt (például »elnyomás ténye«) –, nem alkalmazható a »politikai
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szinten« a »szabad emberhez méltó demokráciákban«, illetve nem alkalmazható akkor
ha súlyos elnyomás nélkül fenn akarjuk tartani a társadalmi békét és a társadalom stabil
és kiszámítható fejlôdésének a feltételeit.
A MORÁLIS ÉRDEM (II) PONT SZERINTI ÉRTELMEZÉSÉT, azaz a »jogos követelések«, »legitim várományok« (»legitimate claims & expectations«) és »megszolgált jogosultságok« (»earned entitlements«) koncepcióit ezen alfejezet korábbi részében részletesen ismertettük. Ennek lényege, hogy a »jogos követelések és várományok«
(»legitimate claims & expectations) csak a »társadalmi együttmûködésben való részvétel«
keretei között, és az együttmûködés feltételrendszerének a betartása alapján, s e feltételrendszer részeként keletkeznek. Ha a polgárok a társadalmi együttmûködés feltételrendszerének megfelelôen részt vesznek a társadalmi együttmûködésben, teljesítik a
rájuk háruló kötelezettségeiket, akkor »megszolgált jogosultságok« alapján »jogos követeléseik és várományaik« keletkeznek, (amelynek teljesítése a társadalom oldaláról »társadalmi szintû morális kötelezettséget« jelent a polgárok felé). A polgároknak a »jogos
követeléseik és várományaik« keletkeznek arra, hogy a társadalom által az együttmûködés feltételrendszere szerinti »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« (16.§) a
»teljes körû normál funkcionálóképességük« fenntartásához20 elegendô tisztességes küszöbszint felett részesedjenek.
A »MORÁLIS ÉRDEM« (III) PONT SZERINTI ÉRTELMEZÉSE, és a »morális érdemesség« (»moral deservingness«) abban az értelmezésben, ahogyan fent – a vesztes,
de a nyerésre érdemes/méltó csapat kapcsán – részleteztük némi szerephez jut az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában«. A példa szerinti csapatjáték
nyilvános szabályaihoz hasonlatosan értelmezhetô az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciójának« számos »nyilvános igazságossági elve«, normája és szabálya.
Például a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek elve« (14.2.§), vagy akár maga
az »eltérési elv«, vagy az, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) –
minden egyes polgár számára – egy tisztességesen elegendô küszöbszint felett biztosítottak kell, hogy legyenek, mind-mind azt akarják ösztönözni és elômozdítani, hogy a
társadalom minden egyes polgára a lehetô legmagasabb szinten próbálja meg kibontakoztatni, majd gyakorolni képességeit, tehetségét a »közjó, a közérdek és a közügyek
20

Itt most nem részletezzük ki, hogy mi mindenhez szükségesek az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak« (16.§), illetve a »központi jelentôségû capabilityk« (17.§) csak utalunk a korábbi részekre,
különös tekintettel a 16–17.§§ fejezetekre. A »teljes körû normál funkcionálóképességen« kívül
korábban rendre felsoroltuk a (a) »két morális képesség kibontakoztatásához és teljes körû gyakorlásához«, (b) az »önbecsülés, a szégyenmentes élet és az emberi méltóság társadalmi alapfeltételeinek
biztosításához«, valamint (c) az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességes értékének a biztosításához« (d) és a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« biztosításához kapcsolódó szükségleteket, »jogos várományokat« és »társadalmi szintû morális kötelezettségeket«. Mindezek egyébként egymással kölcsönhatásban vannak, egymást erôsítik, illetôleg önmagában a »teljes körû
normál funkcióképesség« eleve nem képzelhetô el ezek nélkül. Ezért itt csak utalunk a korábban
mondottakra. Szövegérthetôségi és stiláris okok miatt ebben a részben ezeket már nem fogjuk minden említésnél rendre felsorolni. A »teljes körû normál funkcionálóképesség« említésekor azonban
minden egyes alkalommal ezeket is odaképzelhetjük a »teljes körû normál funkcionálóképesség«
mögé, mert ott is húzódnak meg, afféle mögöttes koncepcióként és elôfeltételként.
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elômozdítása« érdekében, (mint ahogyan a példa szerinti csapatjáték részvevôi is ezt
tették a meccs kimenetelétôl függetlenül).
Ezek az »igazságossági elvek«, tulajdonképpen azt közvetítik a társadalom minden
egyes polgára felé, hogy ha a »nyilvánosan és közös« »igazságossági elveknek«, normáknak és szabályoknak megfelelôen, azaz a „nyilvános játékszabályokat betartva” részt
vesznek a társadalmi együttmûködésben, és legjobb tudásuk szerint igyekeznek hozzájárulni a társadalmi együttmûködés sikeréhez és a közjó, valamint saját javuk elômozdításához, akkor függetlenül ezen erôfeszítéseik tényleges eredményétôl – a példa
szerinti vesztes, de elismerésre méltó csapathoz hasonlatosan – érdemessé válnak arra,
hogy a »társadalmi együttmûködés feltételrendszere szerint« részesedjenek az »elsôdleges
társadalmi javakból«.
A MORÁLIS ÉRDEM (II) ÉS A (III) PONT SZERINTI KÉT ÉRTELMEZÉSE ITT ÖSZSZEKAPCSOLÓDIK: a polgárok – a példa szerinti csapatokhoz hasonlóan – a tisztességes részvételük révén (és nem a ténylegesen elért eredmények, vagy ténylegesen befizetett adóik mennyisége miatt) válnak »morálisan érdemessé« a (ii) pont szerinti »jogos
követelésekre és várományokra« és a »megszolgált jogosultságokra«. Ugyanúgy, mint a
példa szerinti csapatjáték esetén, itt is néhány fontos dologra fel kell figyelni (amelyet
metaforikusan a sport hasonlatnál maradva fogunk most részletezni):
(a) Még akkor is, ha minden résztvevô profi, felkészült, tisztességesen és sportszerûen
a szabályokat betartva, teljes erôbedobással küzd a sikerért, a dolog lényegébôl
ered, hogy mindenki egyszerre nem lehet nyertes, így szükségképp lesznek „nyertesek” és „vesztesek”.
(b) Ugyanakkor, a példa szerinti csapatjáték metaforájából az is világosan kiderül,
hogy a meccset sem a nézôk, sem a nyertes csapat játékosai és szurkolói, sem a
vesztes csapat játékosai és szurkolói nem élvezték volna (és így a meccs nézettsége
is alacsony lett volna, ami a szponzorok fizetési hajlandóságát is erôsen csökkentette volna) akkor, ha a meccs teljesen bizonytalan végkimenete ellenére az egymással játszó csapatok nem teljes erôbedobással, profi módon felkészülten és a
nyilvános játékszabályok szerint játszottak volna.
(c) Az elôzô pont rendkívüli fontosságú: arra világít rá, hogy a meccs legvégsô kimenete szempontjából vesztes csapat teljes értékû részvétele nélkül senki, semmilyen
lényegi hasznot nem tudott volna realizálni a meccsbôl.
Ebbôl eredôen az a racionális és egyben az igazságos, tehát tisztességes, ha a »morális
érdemesség« nem a meccs tényleges végeredményén alapul, hanem a felkészült, játékszabályok szerinti, teljes erôbedobással történô és legjobb tudás szerinti részvétel tényén. Ha a végül vesztesnek bizonyuló csapat nem így játssza végig a meccset, akkor
senki nem profitálhatott volna semmit a meccsbôl. A nyertes maga is csak egy unalmas,
lapos, nívótlan, színvonaltalan netán botrányosan rossz meccset nyert volna meg. Ez
az alapvetô oka annak, hogy nemcsak arról van szó, hogy az úgy tisztességes és igazságos, hogy a „nyilvános játékszabályok szerinti” tisztességes és felkészült részvételhez
kössük a »morális érdemességet«, de ez az egyedül értelmes és racionális opció is. Ha
nem így lenne, és a vesztésre álló csapatok rendre feladnák a meccseiket, vagy elkezdenének sportszerûtlenül vagy szabálytalanul játszani, akkor az összes érdekelt összes
érdekeltsége igen hamar a semmibe veszne és nemcsak a meccset vagy a bajnokságot,
de talán az egész sportágat is fel kellene számolni.
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A fentiek alapján talán érthetôbb, hogy az miért is van az, hogy »igazságosság mint
tisztességesség politikai koncepciója« a társadalmi együttmûködésben való »teljes körû
normál funkcionálóképességgel való részvételhez« köti az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« történô, tisztességesen elegendô mértékû küszöbszintet meghaladó részesedésre vonatkozó »megszolgált jogosultságokat« és az e jogosultságok alapján »jogos
követeléseket és várományokat«, illetve az erre való »morális érdemességet«. Az, hogy
a társadalmi együttmûködésben való részvételhez kötjük ezeket a »megszolgált jogosultságokat«, »jogos követeléseket«, »legitim várományokat«, és »morális érdemeket és
érdemességeket« azt is jelenti, hogy nem a társadalmi együttmûködés végkimenete alapján válik valaki »morálisan érdemessé« mindezekre. Tehát (a) nem attól függ a polgárok
»morális érdemessége«, hogy „mekkora nagy nyertesek”, vagy „mekkora vesztesek”; (b)
nem is attól függ, hogy mennyiségi értelemben mekkora adókat és járulékokat fizettek
vagy fizetnek; (c) és attól sem függ, hogy adott feltételrendszerben mekkora jövedelmeket és vagyonokat tudtak összehozni.
Emlékeztetôül: az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) (a) az »alapvetô
szabadságjogok tisztességes egyenlôségét és valós értékét« (14.3.§; 15.§), (b) a »tisztességesen egyenlô esélyeket és lehetôségeket« (14.2.§), (c) minden egyes gyermek »veleszületett képességének és tehetségének« a felismeréséhez és kibontakoztatásához szükséges tehetséggondozást, oktatást és egyéb feltételeket, (d) a társadalmi biztonság
alapvetô társadalmi biztosítási intézményeit (e) és a »szégyenmentes élet, az emberi
méltóság és az önbecsülés társadalmi alapjait« is mind magukban foglalják (16.§).
Ezeknek az »elsôdleges prioritású társadalmi javaknak« a »teljes körû normál funkcionálóképességhez« szükséges, tisztességesen elegendô mértékû, minimális küszöbszint
feletti biztosítására a társadalmi együttmûködésben való teljes körû részvétel alapján,
annak a tényleges eredményétôl függetlenül(!) – azaz pusztán csak a „játékszabályok
szerinti” tisztességes részvétel alapján – minden egyes polgár »morálisan érdemes«; és
minden egyes polgár »megszolgált jogosultságokkal« (»earned entitlements«) »jogos követeléssel« (»legitimate claims«) és »legitim várományokkal« (»legitimate expectations«)
rendelkezik, amelyek – a társadalom egésze felôl nézve – társadalmi szinten teljesítendô
»morális kötelezettségeket« keletkeztetnek és alapoznak meg.
Az is igaz, hogy számos útja-módja van annak, hogy a releváns játékszabályok plusz
az általuk szabályozott rendszer alapvetô céljai együttes vizsgálata alapján meghatározzuk, hogy az adott rendszerben pontosan mi is számít »morális érdemességnek« (»moral
deservingness«). Mégis, ezek egyike sem képes magát a »morális érdemességet«, mint
olyat kellô pontossággal specifikálni. Ez is az oka annak, hogy végsô soron mi is a társadalmi együttmûködésben való, „játékszabályok szerinti” teljes körû és tisztességes részvétellel megalapozott »jogos követelések«, »legitim várományok« és »megszolgált jogosultságokhoz« (azaz a (ii) pont szerinti értelmezéshez) visszakanyarodva, ezek fényében
és segítségével specifikáltuk, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójába«
tartozó »morális érdemesség« (»moral deservingness«) fogalmát és koncepcióját.

V

EGYÜK ÉSZRE AZT IS, HOGY A HÁTTÉRBEN A »RECIPROCITÁS ELVE«
(5.3.§) ÉS AZ »ELTÉRÉSI ELV« is meghúzódik és hogy az »eltérési elv« magát
a »reciprocitási elvet« jeleníti meg. Az alábbiakban megpróbáljuk röviden bemutatni,
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hogy ez ebben az esetben hogyan értendô. Miután mindenkinek alapvetô érdeke az,
hogy mindenki teljeskörûen, a legjobb tudása szerint és a játékszabályokat betartva vegyen részt egy olyan együttmûködésben, amelyrôl (a) már elôre lehet tudni, hogy szükségképpen vesztesei is és nyertesei lesznek, (csak épp azt nem tudjuk elôre, hogy konkrétan ki lesz a nyertes és ki lesz a vesztes), (b) viszont azt is lehet tudni, hogyha valaki
emiatt visszavonja, vagy visszatartja a saját erôfeszítéseit, akkor mindenki vesztes lesz,
(c) valójában jó elôre lehet elvben is tisztázni, hogy bárki is lesz a vesztes, mi is az,
amit a mindenkori vesztesnek minimálisan garantálni kell ahhoz, hogy a közös jó érdekében mindenki teljeskörûen vegyen részt az együttmûködésben és a közös erôfeszítésekben. (d) Ez nemcsak lehetséges, de közös érdek is; amely így igazságos, tehát tisztességes valamint így racionális és értelmes.
Ha arról akarunk gondolkodni, hogy mi is kellene legyen az a minden egyes résztvevônek garantált minimum, ami ahhoz szükséges, hogy mindenki legjobb tudása szerint, a játékszabályokat betartva és teljeskörûen vegyen részt az együttmûködésben,
még akkor is ha lehet, hogy nem ô lesz az együttmûködés nyertese, akkor az a célravezetô, értelmes és tisztességes megközelítés, ha minden egyes résztvevô legelôször is
azt gondolja végig, hogy ha végül is ô maga kerülne a vesztes pozíciójába akkor, mi is
az a „közösen létrehozott hasznokból és javakból való részesedés”, amit a saját maga
számára mint minimumot elvárna, és ezért elôzetes biztosítékul szeretne kikötni. Ha
már sikerül saját magunkat a majdani vesztes pozíciójába belehelyezve, legalább a saját
magunk szempontjait megérteni, akkor már fél sikert értünk el. Innen még a kisebb
empátiás képességekkel megáldott polgároknak is sikerülhet mások szempontjait jobban
megérteni. Ezután, már „csak” a »reciprocitás elvét« kell elôvegyük. Azt kell végig
gondoljuk, hogy ha a magunk számára nem kívánnánk, hogy más megtagadja azt a
méltánylandó, igazságos, tehát tisztességes minimumot, amit mi a magunk számára
vesztes pozícióban szeretnénk biztosítani, akkor talán az lenne a tisztességes, ha mi
sem tagadnánk meg mástól azt, amit a magunk esetében méltányosnak, igazságosnak,
tehát tisztességesnek gondolunk!”
Ha ezt is végiggondoltuk, és sikeresen alkalmaztuk erre a helyzetre a világ összes nagy
vallásában és ismert kultúrájában jelenlévô »aranyszabályt«, azaz a »reciprocitás elvét«
(5.3.§), akkor tulajdonképpen el is jutottunk az »eltérési elvhez«. Már azt is érthetjük, hogy
miért is a »reciprocitás elvének« a kifejezôdése az, hogy a társadalmi együttmûködés során
megengedhetô bizonyos fokú egyenlôtlenségek kialakulása, de csak akkor, ha az egyenlôtlenségek révén elôálló társadalmi többlethasznok a társadalom mindenkori legkevésbé kedvezô helyzetben lévô tagjainak a helyzetén javítanak a legnagyobb mértékben. Nagyjából
és egészében ez lenne az, amit mindenki a saját maga számára is szeretne kikötni arra az
esetre, ha történetesen ô maga kerülne minden felkészültsége és erôfeszítése ellenére a vesztes
pozícióba. Az »eltérési elv« megértésének a kulcsa, hogy elôször is saját magunk minimum
elvárásait próbáljuk meg megérteni. Ha magunkat már jól megértettük, akkor ezután fogadjuk el azt, hogy az a tisztességes, ha másoktól sem próbáljuk megtagadni azt, amit mi
saját magunkra nézve érthetônek, méltányosnak és jogosnak tartunk! Ezen egyszerû megfontoláshoz, nem feltétlenül specifikusan az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját« kell elfogadni, bôven elég, ha bárki a – saját maga számára legkedvesebb vallási,
vagy filozófiai doktrínájában jelenlévô – »reciprocitási elvet« alkalmazza.
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INÉL IGAZSÁGOSABB A »TÁRSADALOM ALAPVETÔ STRUKTÚRÁJA« és
»alapvetô háttérintézményeinek«, valamint a »háttérigazságosság rendszerének«
a mûködése és szabályozása annál kisebb az eltérés a „játékszabályok szerinti részvétel és erôfeszítések”, a »morális érdemesség« (»moral deservingness«) és a tényleges sikerek között.
(i) Egyszerûbben: minél igazságosabb, tehát tisztességesebb a politikai és a társadalmi mûködés annál inkább a felkészültségtôl, az erôfeszítésektôl és a „játékszabályok szerinti” tisztességes részvételtôl függenek a sikerek és az eredmények –
azaz annál inkább egybevághatnak a kialakult disztribúciós viszonyok („ki mit ért
el”, „kinek mennyije van” és a hasonlók) a tényleges »morális érdemességgel«
(»moral deservingness«).
(ii) Ugyanez megfordítva: minél igazságtalanabb, tehát tisztességtelenebb a társadalom mûködése annál kevésbé járnak együtt a „játékszabályok szerinti”, kellô felkészültséggel és legjobb tudás szerinti tisztességes erôfeszítések a sikerekkel és az
eredményekkel – azaz annál »kontraszelektáltabb« a rendszer, s a kialakult disztribúciós viszonyok („ki mit ért el”, „kinek mennyije van” és a hasonlók) annál
kevésbé a tényleges »morális érdemességgel« (»moral deservingness«) vágnak egybe.
Ilyenkor a kialakuló disztribúció, és az elosztási viszonyok sokkal inkább az olyan
dolgoktól függenek, mint például az igazságossági célokkal eleve ellentétes és eleve
tisztességtelen »leszivárgási elméleteken« (»trickle-down theory«) alapuló gazdaságpolitika és az »austerity (megszorító) programok«, amelyek szisztematikusan,
államhatalmi eszközökkel pumpálják a jövedelmeket a szegényebb rétegektôl a
gazdagok felé (8.4.§) (WEEKS, 2014; REICH, 2015); valamint a politikai, gazdasági, társadalmi kapcsolatrendszer, a „befolyásos barátok és rokonok”, a meg
nem szolgált jövedelmekért folytatott »járadékhajhászat« (»rent seeking«) során a
„haveri kapitalizmusban” (»crony capitalism«) meglévô „haveri” és rokoni kapcsolatok és a nepotizmus révén megszerzett »járadékhajhász pozíciók«, amelyek
anélkül garantálják a járadék szerû jövedelmek és vagyonok (»rents«) növekedését,
hogy az illetô megszolgálta volna azt (»rents = unearned incomes«) (8.5.§). Ez
sok mindennek nevezhetô, de tisztességesnek, igazságosnak és »morálisan érdemesnek« bizonyosan nem. (BLYTH, 2015; FOROOHAR, 2016a; HANAUER,
2014; JACOBS, 2015; MENDOZA, 2015; MIROWSKI, 2014; és mtsai, 2015;
QUIGGIN, 2010; REICH, 2015; SANDERS, 2015; SCHUI, 2014; SMITH, 2010;
STIGLITZ, 2013, 2015a,; TORNIELLI és mtsai, 2015; VAROUFAKIS, 2016;
WALLIS, 2011; WEEKS, 2014.)
Nem árt ezekkel az összefüggésekkel tisztában lenni, mert általában is fejleszti és javítja
az ügyek és a közügyek iránti alázatra való készségeinket! Mind ezekbôl eredôen az
olyan mondások, mint például az, hogy „mindenki annyit ér amennyije van”, vagy „a
balekok tartják el a rendszert” alapvetôen nem felelnek meg az »igazságosság mint tisztességesség« követelményeinek, mert se igazságosnak, se tisztességesnek, de még értelmesnek se nevezhetôek. Egyáltalán nem mindegy ugyanis, hogy pontosan milyen is
az a rendszer, amelyben kialakulnak azok az elosztási viszonyok, amelyek révén kiderül,
hogy végül is „kinek mennyije van”. Egy tisztességtelen, kontraszelekcióra, nepotizmusra, haveri kapitalizmusra, és járadék hajhászatra – azaz »meg nem szolgált jöve-
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delmek« (azaz járadékok) hajhászására épülô rezsimben, például az, hogy „kinek
mennyije van” egyáltalán nem azt fejezi, ki, hogy az illetô „mennyit ér” –, hanem valami egészen mást.
Az, hogy nem a »végeredmény«, vagy az annak a mérésére használt felhalmozott
vagyon és jövedelem, hanem a „játékszabályok szerinti” tisztességes részvétel számít
még egy fontos következménnyel jár. Mi is a helyzet azokkal, az »igazságosság érzetre
való képességével« (6.3.§) nem rendelkezô »egoistákkal« (5.7.§), akik e »morális képességük« és »erkölcsi érzékenységük« hiányából eredô súlyos »morális fogyatékosságuk«
miatt képtelenek a »játékszabályok szerint« és tisztességesen részt venni a »társadalmi
együttmûködésben«? Emlékeztetôül: ôk azért fogyatékosok morálisan, mert hiányzik a
»két születéskori morális képességük« (6.3.§) egyike: az »igazságosságérzetre való képességük« (»capacity for a sense of justice«). Ez azért súlyos fogyatékosság, mert minden polgár szabadságának és egyenlôségének az alapja e »két veleszületett morális képesség« (6.§). A probléma az, hogy »morális fogyatékosságuk« miatt egyetlenegy
együttmûködési és tisztességességi feltételt, és „játékszabályt” sem képesek és hajlandók
betartani, s így a társadalom életében való jelenlétük nem az együttmûködésrôl szól,
hanem ehelyett a többiek gátlástalan kihasználásáról, a másokon való átgázolásról, a
gátlástalan önérdek-érvényesítésrôl és a folyamatos harácsolásról. Az ô magasabb jövedelmük és felhalmozott vagyonuk per definitionem nem a társadalmi együttmûködésbôl, hanem mások gátlástalan kihasználásából és az együttmûködési és tisztességességi
feltételek és „játékszabályok” folyamatos és tudatos megszegésébôl ered, valamint annak
a kihasználásából, hogy miközben ôk maguk semmilyen „játékszabályt” nem tartanak
be, addig mások betartják a „játékszabályokat”.
Az egoista »non-kooperatív stratégiai magatartása« nem együttmûködés, hanem a lényegét tekintve leginkább a parazitizmushoz hasonlítható (5.7.§), ugyanis ez az »egoista
magatartás« önmagában nem lenne életképes, ugyanis az »egoista« és »nonkooperatív
játszmájának« az életképessége kizárólag azon múlik, hogy van-e olyan a környezetében
aki »kooperatív magatartást« tanúsít, miközben az »egoista« tudatosan »nonkooperatív
játszmát« játszik; azaz van-e olyan akinek a bizalmával vissza tud élni, s akit ki tud használni. Az »egoista« „sikerei” a társadalom polgárainak kihasználása, eszközként való felhasználása és azok becsapása, nélkül nem értelmezhetôk. Az »egoista« mások kihasználása nélkül, (legalábbis, mint egoista) nem életképes. Ez az »egoista magatartás« és
»non-kooperatív játszma« feltételezi azt a társadalmat, és azokat a benne élô és a „játékszabályok” szerint együttmûködô polgárokat, amit, illetve akiket ki lehet használni. Ezek
nélkül az »egoista« eleve életképtelen lenne.
Elvileg az ilyen, az »igazságosságérzetre való képességgel nem rendelkezô«, »morális
érzékenység nélküli«, azaz »morálisan fogyatékos« »egoisták« (5.7.§; 6.3.§) semmiféle,
az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szerinti »morális érdemességgel«, »jogos követeléssel«, »legitim elvárással« és kiérdemelt, »megszolgált jogosultsággal« nem rendelkeznek a társadalommal szemben. Ezek alapja ugyanis a társadalmi
együttmûködésben az együttmûködés tisztességes feltételrendszerének megfelelô, azaz
a nyilvános és közös játékszabályok szerinti, »teljes körû, normál funkcionálóképességgel
való részvétel«. Ettôl az általuk kihasznált társadalom még úgy részesíti az ilyen, »morálisan fogyatékos« egoistákat az »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« mintha

18.7.§ A TERMÉSZETES KÉPESSÉGEK ÉS A TEHETSÉG ELTÉRÉSEINEK…

303

azok a társadalmi együttmûködés teljeskörûen résztvevô tagjai lennének. Az ilyen »morális érzékenység nélküli« »egoisták« által kihasznált társadalom azt azonban joggal
szeretné elvárni, sôt morális érdemesség alapján megkövetelni, hogy legalább pont az
ilyen, »morálisan fogyatékos egoisták« ne nyilatkoztassák ki, hogy „mindenki annyit ér
amennyije van” vagy, hogy ôk (mármint az egoisták) lennének azok „a balekok, (akik)
a rendszert eltartják”. Ôk ugyanis nem tartanak el senkit. Az egoisták az általuk folyamatosan kihasznált társadalom és a játékszabályokat betartó polgárok nélkül eleve életképtelenek lennének. Ôket magukat az általuk baleknak tartott és kihasznált társadalom
tartja el. Épp ezért kíséri szinte minden esetben »jogos morális felháborodás« az ilyen
»morálisan fogyatékos« egoisták »morális érzékenység« és »szociális érzékenység« nélküli, némileg antiszociális és arrogáns megnyilvánulásait.

18.7.§ A természetes képességek és a tehetség
eltéréseinek közkincs jellege

M

I IS A HELYZET AZ ÖRÖKLÖTT ÉS SZÜLETÉSKORI KÉPESSÉGEKKEL ÉS
TEHETSÉGGEL, ezek egyéni eltéréseivel, és az eltérô képességek és tehetségek

alapján elért, vagy elérhetô eltérô társadalmi pozíciókkal és életutas jövedelemi és vagyoni különbségekkel? Mint az a korábbiakból kiderült, a »morális érdem« (»moral
desert«) és a »morális érdemesség« (»moral deservingness«) fogalmai minden esetben
valamilyen tudatos és lelkiismeretes szándék, erôfeszítés, és akaratlagos tettek alapján
értelmezhetôk. A »morális érdem«, illetôleg a »morális érdemesség« fogalma minden
esetben magával vonja és magában foglalja ezeket a tudatos, akaratlagos és szándékolt
erôfeszítéseket, tetteket, amelyek ténye és eredményei alapján keletkezik maga a »morális érdem«. Az öröklött, születéskori képességeink és tehetségünk, semmilyen összefüggésben nincs a tudatos, akaratlagos és szándékolt erôfeszítéseinkkel és tetteinkkel.
Másképp fogalmazva, sem az, hogy a képességek és tehetségek eloszlási görbéin milyen
pozíciókba születünk bele, sem pedig az, hogy milyen társadalmi pozícióba születünk
bele nem a szándékainktól, akaratunktól, erôfeszítéseinktôl és tetteinktôl függ, ezért
nem a mi »morális érdemünk«, vagy »morális érdemtelenségünk«.
Az örökölhetô, »természetes képességek és tehetség« eloszlási görbéin elfoglalt helyzetünket, tehát – legyen az akár kimagaslóan jó, akár átlagos, akár kifejezetten hátrányos – morális értelemben nem »érdemeltük ki«, »nem szolgáltunk rá«. Bármennyire
is közhelyes ez a kijelentés mégis sokan elfeledkeznek errôl, és ennek a társadalmi igazságossági és morális következményeirôl: akkor is amikor a „saját érdemeikrôl”, és akkor
is amikor mások „rossz körülményeirôl” és hátrányos helyzetérôl van szó szembesülni
kellene ezzel az elsôre közhelyesnek tûnô ténnyel. Ezért is tartjuk fontosnak ezt a kérdést az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« keretei között, a »morális érdem« és az »eltérési elv« témaköreihez kapcsolódóan tisztázni.
Mit is jelentene, ha tagadnánk azt a tényt, hogy nem a saját személyes »érdemünk«
és »morális érdemünk« (és nem személyes hibánk, vagy »morális érdemtelenségünk«)
az, hogy milyen pozíciókba születünk bele (a) a képességek és tehetségek eloszlási görbéin elfoglalt helyzetünk, (b) vagy akár a születéskori társadalmi helyzetünk esetén?
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Reálisan nem gondolhatja senki sem, hogy az ô személyes érdeme és »morális érdeme«
lenne, hogy jobb képességekkel van megáldva és tehetségesebbnek született, mint
mások. Reálisan azt sem gondolhatja senki sem, hogy az ô személyes érdeme és »morális érdeme« lenne az, hogy gazdagabb családba és jobb társadalmi helyzetbe született
bele, mint mások, mint ahogy az sem a személyes érdem kérdése, hogy ki milyen etnikai,
faji, vallási csoportba született, vagy mi a neme. Ha valaki ezt érti, akkor talán azt is
értheti, hogy más sem tehet arról, és másnak sem a személyes érdemtelensége az, ha kisebb képességekkel és tehetséggel, rosszabb társadalmi körülmények közé, és hátrányosabb helyzetbe született bele. Ha ezt értjük, akkor azt is érthetjük, hogy ezzel a
kérdéssel kapcsolatban létezik morális és társadalmi igazságossági probléma, és például
miért is fontos a »tisztességesen egyenlô, valós társadalmi esélyek és lehetôségek biztosítása« (14.2.§), (mint ahogyan a többi igazságossági elv érvényesítése is).
A »morális érdem« második jelentése – azaz a »jogos követelések és várományok«,
(»legitimate claims & expectations«) »megszolgált jogosultságok« (»earned entitlements«)
–, valamint a harmadik jelentése – azaz a »morális érdemesség« (»moral deservingness«)
szerinti érdemek – nem attól függnek, hogy a természetes képességek és tehetségek eloszlási görbéjének melyik pozíciójába születtünk bele, és attól sem függenek, hogy milyen társadalmi pozícióba születtünk bele.
Az »eltérési elvnek« megfelelôen mûködô »társadalom alapvetô struktúrája«, és annak
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményei« az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak« megosztásával a polgárokat nem aszerint „jutalmazzák”, hogy milyen
képességekkel és milyen társadalmi pozícióba születtek bele, hanem aszerint, hogy a születéskori természetes képességeiket és tehetségüket – élve a tisztességesen egyenlô társadalmi esélyeikkel és lehetôségeikkel – milyen mértékben és módon bontakoztatják, ki és
hogyan kamatoztatják mind a közösség és a társadalom, mind a saját maguk javára. Az
emberek azáltal válnak »morálisan érdemessé«, hogy e szerint cselekszenek, azaz »jogos
követeléseik és várományaik« (»legitimate claims & expectations«) azáltal keletkeznek,
hogy születéskori képességeiket és tehetségüket – minden egyes gyermek intézményesített
és »felismert tehetségéhez szabott tehetséggondozásával« megtámogatva – a lehetô legmagasabb szinten kibontakoztatják, majd a közösség, a társadalom javára is plusz a saját
maguk javára is használják, kamatoztatják. Az emberek »megszolgált jogosultságai« (»earned entitlements«) pedig a tudatos szándékot, akaratot és szándékolt tetteket feltételezik.
Mind ezek képezik, a »jogos követelések«, a »legitim várományok«, a »megszolgált jogosultságok« és a »morális érdemesség« alapját.

A

Z

»ÖRÖKLÖTT

ÉS TERMÉSZETES KÉPESSÉGEK ÉS TEHETSÉGEK« KÖZ-

kapcsolatosan egy fontos és érdekes distinkciót kell tenni.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« különbséget tesz a »természetes képességek és tehetség« társadalmon belüli megoszlása, mint közkincs között, és
az egyén »természetes képességei és tehetsége«, mint olyan között. Az »igazságosság két
elve«, és az »eltérési elv« nem az »öröklött és természetes képességeinket és tehetségünket«, mint személyes adottságunkat, hanem e személyes képességek és tehetségek társadalmon belüli megoszlását magát, és az ebbôl a diverzitásból szükségszerûen eredô
»társadalmi munkamegosztásból« eredô hasznokat kezeli közkincsként.
KINCS JELLEGÉVEL
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Itt fel kell idézzük, hogy az »eredeti kiindulási állapotban« (»original position«)
(11.§) a felek abban állapodnak meg, hogy az eltérô képességek, tehetségek és az
eltérô erôfeszítések alapján, bizonyos »ösztönzési« (»incentives«) célok miatt a közös
együttmûködéssel elérhetô „lehetô legnagyobb közös jó” érdekében (a) egyrészt beleegyeznek a »teljes egyenlôségtôl való eltérésbe« (azaz elfogadják bizonyos mértékû társadalmi egyenlôtlenségek kialakulását és annak szükségszerûségét), (b) de csak azzal
a feltétellel, ha a társadalom mindenkori legkevésbé kedvezô helyzetben lévô tagjainak
a helyzetén javít a legnagyobb mértékben, mindaz a társadalmi többlethaszon, amely
az egyenlôtlenség elfogadása révén létrejön.
Ez az »eltérési elvrôl« az »eredeti kiindulási állapotban« kötött megállapodás (»társadalmi szerzôdés«) ebben a kontextusban lényegében azt jelenti, hogy az »eltérési elv«
úgy kezeli az öröklött és természetes képességek társadalmon belüli megoszlását magát,
mintha az közkincs lenne. Ez azért is értelmes és tisztességes megegyezés, mert azt
ugyan tudják a felek, hogy (a) a születéskori természetes képességek és tehetségek mindenkoron meglehetôsen eltérôek lesznek, mind minôségüket, mind típusukat, jellegüket
tekintve, (b) azt azonban senki sem tudja elôre, hogy név szerint ki milyen minôségû
és típusú képességekkel és tehetségekkel fog születni, (c) ugyanakkor mindenki tudja,
hogy a társadalom sikeres és virágzó mûködéséhez mindenkoron szükség lesz az ebbôl
eredô diverzitásra és arra, hogy ki-ki a legjobb képességeinek, tehetségének, tudásának,
készségeinek megfelelôen teljeskörûen, vegyen részt a társadalmi együttmûködésben.
Tehát az »igazságosság elvei« szerint »jól elrendezett társadalom« nem magát az
egyes személyek »öröklött természetes képességeit és tehetségét«, hanem implicit módon,
ezek társadalmon belüli megoszlását és az összes személy összes »öröklött természetes
képességeinek és tehetségeinek« az összességét és sokszínûségét kezeli közkincsként, s
épp ezért tart fenn minden egyes gyermek tehetségének intézményes felkutatására és
felismert tehetségének gondozására irányuló tehetséggondozási és oktatási rendszert.
Maguk az öröklött természetes képességek értelemszerûen az egyes személyekhez tartoznak, akiknek a pszichológiai és fizikai integritását az »igazságosság elsô elve« (»alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességes értéke«) mint »abszolút lexikális prioritást« élvezô »igazságossági elv« már eleve garantálja. Azonban a természetes képességek és
tehetségek társadalmon belüli megoszlása, és így az emberek közötti természetes különbségek, valamint az ebbôl eredô »társadalmi munkamegosztás« (és annak szükségszerûsége) és a »társadalmi munkamegosztásból« és »társadalmi együttmûködésbôl« eredô hasznok már közkincset jelentenek (legalábbis az »eltérési elv« úgy kezeli, mintha azok
lennének).
(i) EGYRÉSZT AZ AZONOS TÍPUSÚ KÉPESSÉGEK ÉS TEHETSÉGEK NORMÁL
TARTOMÁNYON BELÜLI ELTÉRÉSEIT jelentik az öröklött, természetes képességek
és tehetségek eltérései Az azonos fajta »természetes képességek és tehetségek« terén
megmutatkozó különbségek, nemcsak minôségi jellegûek lehetnek (pl. valaki jobb
matekos, mint a másik), de az adott képességhez kapcsolódó kitartás, szívóság,
ügyesség, szorgalom és hasonlókban is megnyilvánulhatnak. Ezek az azonos fajta
képességek és tehetségek közötti egyéni eltérések valójában az egyes személyek
egymáshoz viszonyított versenyelônyeit, versenyhátrányait (»comparative advantage«) is megalapozzák.
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(ii) MÁSRÉSZT

AZ ÖRÖKLÖTT TERMÉSZETES KÉPESSÉGEK ÉS TEHETSÉGEK

ELTÉRÔEK LEHETNEK TÍPUSUK, FÉLESÉGÜK, FAJTÁJUK SZERINT IS; nem csak

az azonos képességek és tehetség eltéréseiben nyilvánulhatnak meg. Különbözô
személyek más és más féle képességekkel rendelkezhetnek. Ami igazán fontos
közkincset jelent, az a képességek és tehetségek sokszínûsége és „típusok” szerinti
eltérései. Ezek, a típusok szerint nagymértékben eltérô természetes képességek és
tehetségek teszik lehetôvé azt, hogy a társadalom a »társadalmi munkamegosztás«
és a társadalmi együttmûködés megfelelô megszervezésével, és az együttmûködés
tisztességes feltételrendszerének kialakítása révén jelentôs társadalmi többlethasznokat tudjon realizálni a „közös jó” érdekében, (a) részben az egymást kiegészítô
különbözô fajta képességek és tehetségek közötti munkamegosztás és együttmûködés révén, (b) részben az ilyen komplementer és szinergikus lehetôségek széles
körû feltárása és kihasználásának megszervezése révén.
A KORÁBBI, CSAPATSPORTTAL KAPCSOLATOS PÉLDA ALAPJÁN is megvilágítható
ennek a lényege. Egy sportcsapat, tagjai is különbözô képességekkel és tehetséggel rendelkeznek; s általában egyikük sem jó, minden az adott csapatsport szempontjából fontos
képességben. Például a kosárlabdában az „irányító”, a „bedobó” és a „center”, vagy a
fociban a „kapus”, a „hátvéd” vagy a „csatár” általában teljesen más adottságokkal, képességekkel és készségekkel kell, hogy rendelkezzen. A csapat sikere soha nem egy-egy
tag omnipotenciájától és feltételezett „mindent tudásától” függ, hanem a különbözô képességekkel, adottságokkal és tehetséggel megáldott tagok »koordinált együttmûködésétôl«,
csapatjátékától. Sôt! Régi megfigyelés, hogy az egyes sztárok, vagy egyes játékosok sztárolása rendkívüli mértékben visszavetheti a csapat összteljesítményét.
HASONLÓ A HELYZET A SZIMFONIKUS NAGYZENEKAROKKAL IS. Lehet, hogy
a zenekar összes tagja olyan sokoldalú zenei tehetségként született, hogy elvben bármilyen hangszeren meg tudott volna tanulni játszani. Igazán kiválóan és professzionális
szinten azonban csak akkor tud megtanulni bármin játszani egy-egy ilyen zenei tehetség, ha sokat gyakorol és egy, vagy néhány (fajta) hangszerre koncentrál. Így végül
minden egyes tag, aki elvben sok hangszeren képes lett volna megtanulni, végül csak
néhány hangszeren tanult meg igazán professzionálisan játszani, mert képességeit, tehetségét nem mindenben, hanem szükségképpen csak néhány hangszeren tudja kibontakoztatni. Ez azt jelenti, hogy egyedül, egymagában egyikük sem tudna mindenen
játszani, és egyikük sem tudna megeleveníteni egy szimfonikus zenekarra írt zenemûvet.
Ugyanakkor egyikük tudása nélkül sem lehetne megeleveníteni egy-egy ilyen nagyzenekari mûvet. Az a „társadalmi többlethaszon”, ami egy szimfonikus zenekarra írt mû
megszólaltatásából ered, csak akkor érhetô el, ha a különbözô fajtájú, féleségû és típusú
zenei tudással, képességekkel és tehetséggel rendelkezô zenemûvészek egymással
együttmûködve, koordinált módon, eltérô fajta képességeik egymást kiegészítô jellegét
kihasználva megszólaltatják azt a darabot, amelyet egyedül egyikük se tudna megszólaltatni, viszont egyikük nélkül sem lehetne megszólaltatni. Nagyjából így kell érteni
az eltérô fajta természetes képességek és tehetségek eloszlásának a közkincs jellegét,
amely a háttérben meghúzódik az »eltérési elv« alkalmazása mögött (16.5.§; 23.5.§).
Ez a példa egyébként általánosságban is, a legtöbb emberre és pályaválasztásra is
érvényes. Szinte minden ember rendkívül sokféle képességgel és tehetséggel születik,
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azonban élete során ezekbôl nem mindet, hanem csak néhányat tud igazán magas szinten és professzionálisan kibontakoztatni. Van, aki kicsit többet, s van, aki kicsit kevesebbet. Olyan ember azonban nincs (vagy legfeljebb igen ritka és különleges kivételként
akad), aki minden természetes születéskori képességét ki tudná bontakoztatni professzionális szintekre. Ideje és erôforrásai végesek, és emiatt az idôk folyamán szelektálni
kényszerül. Ráadásul különbözô történelmi korokban, különbözô társadalmi, gazdasági
környezetben különbözô képességekre és tehetségre lehet szükség. Végül is egy-egy
adott személy sokféle képessége és tehetsége által adott sokféle lehetôségbôl mindenki
kénytelen csak néhányra fókuszálni. Ez is egy olyan szükségszerûség, amely a társadalmat a »társadalmi munkamegosztásra és kooperációra« sarkallja. A sok lehetséges
és szükséges dolog közül mindenki csak néhányra tud igazán fókuszálni. Azáltal viszont, hogy létezik munkamegosztás, mindenki sokkal magasabb szinten tudja mûvelni
azt a néhány dolgot, amihez igazán ért, mint tudná akkor, ha minden egyébre is kellene
koncentrálnia. Ha megfelelô a »társadalmi együttmûködés« és a »társadalmi munkamegosztás«, akkor ennek a szükségszerû professzionális specializációnak mindenki a
haszonélvezôje.

M

IÉRT IS KELL ABBÓL KIINDULJUNK, HOGY MINDEN GYERMEK TEHETSÉGES, CSAK FEL KELL ISMERJÜK, HOGY MIBEN AZ,

annak érdekében, hogy
utána minden egyes gyermeket »felismert tehetségéhez szabott intézményesített tehetséggondozásban« részesíthessen a társadalom? Az öröklött, »természetes képességek és
tehetségek« típusok, féleségek, fajták szerinti igen nagy eltérései, és az a tény, hogy minden közösség és társadalom egyik legfontosabb közkincse ez az eltérés, sokszínûség és
az ebben rejlô komplementaritási és szinergikus elônyök kiaknázása, tulajdonképp rávilágítanak annak a jelentôségére is, hogy a születéskori képességek és tehetségek kibontakoztatásában kulcs szerepet játszó tehetséggondozási és oktatási rendszer alapelveinek, céljainak és alapfeladatainak a meghatározásakor miért is kell abból
kiinduljunk, hogy (a) minden egyes gyermek valamiben tehetséges, (b) és az egyik
legfontosabb feladat annak megtalálása, beazonosítása, s felismerése hogy miben az,
(c) majd a másik alapvetô fontosságú feladat ezeknek a felismert képességeknek és tehetségeknek a lehetô legmagasabb szintû kibontakoztatása, illetve kibontakoztatásának
elôsegítése, minden egyes gyermek felismert tehetségéhez szabott, intézményesített és
a társadalmi folyamatokba épített tehetséggondozásával. Ha egy oktatási és tehetséggondozási rendszer nem ezekbôl a fundamentális jelentôségû alapelvekbôl indul ki
alapcéljainak és alapfeladatainak a meghatározásakor, hanem a lehetséges hasznos és
fontos képességek és tehetségek egy redukált csoportjára fókuszál, ráadásul uniformizáló módon, akkor két szinten is súlyos károkat okoz:
1.
EGY

ILYEN UNIFORMIZÁLÓ, TANTERV KÖZPONTÚ OKTATÁSI RENDSZER EL-

NYOMJA A GYERMEKEK TEHETSÉGÉT.

Bôvebben: egy ilyen rendszer számos tehetségesnek és jó képességûnek született gyermek valódi képességeinek és tehetségének a
kibontakozását elnyomja, és olyanra kényszeríti ôket, amiben eleve kudarcosak lesznek.
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Képzeljük el mi lenne, ha valaki a gepárdot fára mászásból, a koalamackót vagy a
lajhárt sprintelésbôl, az elefántot és az oroszlánt repülésbôl, a madarakat pedig antilopvadászatból akarná képezni és osztályozni. Csupa ügyetlen, kudarcot-kudarcra, kudarcélményt kudarcélményre halmozó, sikertelen, kisebbrendûségi komplexusokkal küzdô, szorongó gepárd, koala, elefánt, oroszlán és madár nevelkedne fel abban az állatországban,
amelyben egy ilyen oktatási rendszer mûködik. Pedig biztos, hogy mindegyik „nebuló”
születésénél fogva kiváló képességekkel és tehetséggel rendelkezik valamiben. A probléma
csak az, hogy arra soha senki nem volt kíváncsi, amiben tényleg tehetségesek voltak. Ezt
teszi az olyan rossz és stupid oktatási rendszer a gyermekekkel, amely rendszer nem a gyermekek egyéni képességeinek, tehetségeinek a felismerésére majd e felismert valós képességek és tehetségek kibontakoztatásának az elôsegítésére fókuszál, hanem egy általa elképzelt,
megtervezett uniformizált valamit akar minden egyes gyermekre rányomni; egy uniformizált tantervközpontú mûködést megvalósítva, egy – a gyermekek felismert tehetségeihez
igazodó – gyermekközpontú mûködés helyett.
2.
EGY ILYEN UNIFORMIZÁLÓ OKTATÁSI RENDSZER AZ EGYÉNI KÁROK ÖSSZESSÉGÉN TÚLMUTATÓ, ADDICIONÁLIS TÁRSADALMI SZINTÛ KÁROKAT IS OKOZ, mert
magát a társadalmat is megfosztja a természetes képességek és tehetségek, típusok és
fajták szerinti eltérése, sokszínûsége és ezek eloszlása, mint közkincs egy jelentôs részétôl és az ezek komplementaritásának és szinergiájának kiaknázási lehetôségei egy
jelentôs részétôl, azaz tömeges méretekben és folyamatosan pazarolja el a tehetségeket
(»waste of talents«), ami súlyos társadalmi hatékonysági és versenyképességi károkat
okoz a társadalom egészének; az egyes gyermekek egyéni tragédiái mellett.
Ilyenkor lehet elmélkedni más országok sikerességének okain, más országok nagyobb
»társadalmi versenyképességén«, jobb alkalmazkodó képességén, azonban mindaddig,
amíg az adott ország oktatási rendszere az uniformizáló és tantervközpontú mûködésével nem kibontakoztatja a minden egyes gyermekben ott lévô, csak épp típusok, féleségek
és fajták szerint eltérô »természetes képességeket és tehetségeket«, hanem ezek felismerése,
beazonosítása és kibontakoztatása helyett elnyomja ezeket (és így a gyermekeket is),
addig az ország és társadalma, gazdasága menthetetlenül versenyképtelen marad és
menthetetlenül el van vágva a felemelkedés lehetôségétôl.
Nagyjából ez a stupid oktatáspolitika és az uniformizáló, tantervközpontú (és nem
gyermekközpontú) oktatási és tehetséggondozási rendszer által okozott társadalmi hatékonysági és versenyképességi kár és kártékonyság lényege. Egy ilyen oktatási rendszer
tömeges társadalmi méretekben »pazarolja el tehetségeket« (»waste of talents«) (10.§;
16.§), azok kibontakoztatása helyett; s ezzel tömeges méretekben fosztja meg a gyermekeket álmaiktól, reményeiktôl és késôbbi életpálya lehetôségeiktôl.
A fenti szimfonikus zenekari példa alapján képzeljük el azt, ha mondjuk csak
hegedûsöket, billentyûsöket, és mondjuk rézfúvósokat képeznének egy országban, mert
az oktatáspolitika, és az oktatási rendszer ezeket tartja fontosnak. Viszont az üstdobost,
a fafúvóst, a bôgôst, csellistát és sok más féle zenészt nem képeznek, mert az nem szerepel az oktatási rendszer uniformizáló palettáján és „kerettantervében”. Ebbôl az következik, hogy az adott ország soha nem fog tudni megeleveníteni olyan darabokat,

18.7.§ A TERMÉSZETES KÉPESSÉGEK ÉS A TEHETSÉG ELTÉRÉSEINEK…

309

amelyhez üstdobos, bôgôs, fafúvós, vagy csellista, vagy más a stupid oktatáspolitika
kerettanterve által feleslegesnek nyilvánított hangszer ismerete kell. Ebbôl eredôen
nemcsak, hogy nem tudja a társadalom kiaknázni az ebben rejlô lehetôségeit, de még
csak arról sem lesz közvetlen tapasztalata és tudása, hogy mibôl maradt ki, s milyen
lehetôségeket szalaszt el. Ezért aztán az ilyen ország, lehet, hogy még csak nem is érti,
hogy miért versenyképtelen másokhoz képest.

A

Z, HOGY MIND A TERMÉSZETES KÉPESSÉGEK ÉS TEHETSÉGEK (a) adott típusain belüli eltéréseket, mind pedig ezek (b) típusai, fajtái és féleségei szerinti
eltéréseket és (c) a mind ezekbôl eredô sokszínûséget és diverzitást közkincsként kezeli
az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, bizonyos attitûdöket, irányultságot és hozzáállást is kifejez. Ha az »igazságosság politikai koncepciója« ezt nem így
tenné, ha nem tartalmazna semmilyen kölcsönösen és nyilvánosan elfogadható »igazságossági elvet« az eltérô »természetes képességek és tehetségek«, valamint az ebbôl eredô
»életútra vetített eltérések és egyenlôtlenségek« kezelésére, akkor egy igen rideg, barátságtalan és a szabad és egyenlô polgárok »demokratikus egyenlôségét« (»democratic equality«)
alapvetôen megkérdôjelezô és aláásó, nehezen elviselhetô, kasztrendszerszerû társadalmi
rendszernél lukadnánk ki, amely nem képes kiaknázni az eltérô természetes képességek
komplementaritásából és szinergiájából eredô társadalmi hatékonysági és versenyképességi
elônyök egy igen jelentôs részét; és a társadalomba beleszületett polgárok tömegei számára
valójában egy nehezen elviselhetô és élhetetlen társadalmat eredményezne.
Ráadásul azt se felejtsük el, hogy ha a »társadalmi munkamegosztás«, és a társadalmi
együttmûködés teljes spektrumát és teljes vertikumát végig gondoljuk, akkor bizony az is
kiderül, hogy nemcsak sok diplomás és rendkívül magasan képzett szakemberekre van
szükség a társadalom megfelelô mûködéséhez, hanem mindenféle képzettségi szintû és
mindenféle képességû polgárra. Számos, alapvetô fontosságú feladatot kisebb »természetes születéskori képességekkel és tehetséggel« megáldott polgár is abszolút tökéletesen
és minden igényt kielégítôen, maradéktalanul és kompromisszum nélkül el tud látni.
Azért is alapvetô fontosságú a »természetes képességek és tehetség« eltéréseibôl származó
potenciális »demokratikus egyenlôségi« problémák megoldása, mert ellenkezô esetben
könnyen kilyukadhat a társadalom egy rendkívül veszélyes „ki a fontosabb és értékesebb
versus ki a kevésbé fontos és kevésbé értékes” típusú vitához. Egy ilyen vita súlyos veszélyeire rendkívül tanulságos és szemléletes módon hívja fel a figyelmet az a tanmese, amely
arról szól, hogy mi is történik akkor ha az ember egyes szervei, például a feje, a füle, a
szeme, a szája, a végtagjai és a bélrendszere elkezdenek arról vitázni, hogy melyikük a
fontosabb. A vitának csúnya vége lett.21 Az »eltérési elv« által kifejezett és érvényesített
»reciprocitás elve« tulajdonképpen úgy rendezi ezt a problémát, hogy
(a) az aki, „jobb” természetes képességekkel és tehetséggel van megáldva (ami egyáltalán nem az ô személyes »morális érdeme«) minden további lehetôséget megkap
a társadalomtól e képességei és tehetsége kibontakoztatására, miközben minden
21

A tanmesét ki-ki megtalálhatja az interneten, mi itt csak utalunk rá és annyit árulunk el, hogy csúnya vége lett, amikor a bélrendszer alsó szakasza megsértôdött azon, hogy ôt kiáltották ki a többiek
a legkevésbé fontosnak.
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egyes gyermek megkap minden a felismert tehetségének kibontakoztatásához szükséges tehetséggondozást és oktatást;
(b) ezáltal az ilyen eleve szerencsés születéskori képességekkel és tehetséggel születettek, az eleve szerencsés helyzetükhöz képest még további egyéni elônyökre és
hasznokra tehetnek szert (mert a rendszer elismeri többlet képességeiket és többlet
hozzájárulásukat a közös jóhoz, és megengedi az egyenlôtlenséget),
(c) de ennek az az egyik abszolút alapvetô feltétele, hogy meg is tesznek mindent e
természetes képességeik és tehetségük kibontakoztatása, gondozása, karbantartása
és magas szintû gyakorlása érdekében,
(d) és az a másik abszolút alapvetô feltétele, hogy mindezzel hozzá is járulnak a közjóhoz és a náluk kevésbé szerencsés, és kisebb képességekkel és tehetséggel megáldott társaik jólétének növeléséhez is (mert ôk a kisebb születéskori képességeiket
és tehetségüket épp úgy nem érdemelték ki morálisan, mint ahogy a tehetségesnek
születetteknek sem az egyéni személyes »morális érdeme« az, hogy szerencséjükre
kiváló képességekkel és tehetséggel születtek).
Az »eltérési elv« ebben a kontextusban is a »reciprocitási elvet« (5.3.§) jeleníti meg,
amely, mint morális eszme nagyjából mintegy „félúton van” egyik oldalról a »kölcsönös
elônyök« koncepciója, a másik oldalról a »pártatlan altruizmus« koncepciója között.
A »reciprocitás elve« egyrészt a »kölcsönös elônyök« koncepciójánál sokkal önzetlenebb,
pártatlanabb, másrészt viszont az »altruizmusnál« viszont sokkal „öntudatosabb” és
kölcsönösségi és viszonossági feltételekhez kötött.

18.8.§ Az érdemek és a disztributív igazságosság

E

BBEN AZ ALFEJEZETBEN ÖSSZEGEZZÜK AZ ELÔZÔ KÉT ALFEJEZET (18.6–

18.7.§§) FÔBB TANULSÁGAIT. Mint a fentiekben kifejtettük, az »igazságosság
mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója« alapján nem vetjük el,
nem vitatjuk, és nem is erôsítjük meg a különbözô »átfogó, vagy részlegesen átfogó filozófiai, vallási, és morális doktrínák« tanai, normái és értékrendje szerinti »morális
érdemekre«, mint »morális értékre« és »morális értékességre« vonatkozó koncepciókat.
Ehelyett, azt mondjuk, hogy ezek, a »morális érdemekre« mint »morális értékre és értékességre« vonatkozó »átfogó (jellegû) koncepciók« az »átfogó doktrínák méltánylandó
pluralizmusának a ténye« (12.4.§) miatt, egy »szabad emberhez méltó demokráciában«
politikai és gyakorlati megvalósíthatósági, s mûködôképességi és stabilitási problémák
(20.2.§) miatt szimplán nem alkalmasak és nem is valók arra, hogy a »disztributív
igazságosság politikai koncepciójának« részeként az »igazságosság politikai szintû« szabályozásához felhasználjuk és alkalmazzuk ôket.
Csakhogy a »disztributív igazságosság« szabályozásához logikai szükségszerûségbôl
kell, hogy legyen valamilyen politikai szintû elképzelésünk és nézetünk arról, hogy
mégis milyen alapon, kinek mi jár és mi nem jár, hiszen a »disztributív igazságosság«
bármilyen koncepciója végsô soron arról nyilatkozik, hogy a közösen elôállított társadalmi javakat és hasznokat az együttmûködésben résztvevôk milyen alapon és hogyan
osztják meg maguk között. Ez mindenképpen szükségessé teszi, hogy legyen valamilyen
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elképzelésünk arról, hogy hogyan tudjuk elvszerûen alátámasztani és megindokolni az
alkalmazott »disztributív igazságossági elveket« (bármik is legyenek azok).
Ez, az a logikai jellegû szükségszerûség, amely miatt szinte természetszerûen – bár
teljesen tévesen – általában szinte mindenkinek kapásból valamilyen, ô általa igaznak
tartott (mások által pedig erôsen vitatott) átfogó, vagy részlegesen átfogó nézetrendszer
értékrendje szerinti »morális érdem, mint morális értékesség« koncepciója jut eszébe a
»disztributív igazságossági elvek« indokolása, alátámasztása kapcsán. Lehet, hogy van
olyan, aki úgy tartja, hogy egyáltalán nem szükséges semmilyen »disztributív igazságossági elv« alkalmazása a »politikai szinten«, mert a „kaparj kurta, amit csak tudsz”
nézet alapján, mindenkinek pont az jár, amit össze tudott magának kaparni és harácsolni, bárhogyan.
Ezzel azonban nem lehet megkerülni a »morális érdemek, mint morális értékesség«
koncepciójának az »átfogó jellegébôl« eredô gyakorlati és politikai mûködôképességi
problémákat, ugyanis ez a „mindenkinek az jár, amit össze tudott magának harácsolni,
és mindenki annyit ér morálisan is amennyije van” típusú mondás is, a maga sajátosan
antiszociális módján egy »disztributív igazságossági« „elképzelés”, amely mögött egy
meglehetôsen sajátos »átfogó jellegû nézetrendszer« és annak »morális érdemre, mint
morális értékességre« vonatkozó »átfogó jellegû koncepciója« húzódik meg. Ez a sajátos
»morális érdem, mint morális értékesség« koncepció – minimum implicit módon – azt
sugallja, s azt az állítást hordozza, hogy minél jobban harácsol valaki, annál értékesebb
morális értelemben is. Ebben rejlik az ilyen mondások társadalmi veszélyessége, amoralitása és antiszocialitása is. Ráadásul a legtöbb érték pénzben ki sem fejezhetô, s
ebben az értelemben a „mindenki annyit ér amennyije van” típusú mondások egy sajátosan primitív, redukált »vulgármaterialista« értékrendet is kifejeznek, mely »primitív
vulgármaterialista« értékrend szerint csak az lenne az érték, amit kézzel megtapogathatunk vagy pénzre válthatunk és a pénzes zsákunkban hazavihetünk. A valóság ezzel
szemben az, hogy az »értékteremtô ember«, és az »értékteremtô közösségek« »értékteremtô
tevékenysége« révén jönnek létre azok az értékek, amelyek a »morális érdemesség« szempontjából egyáltalán értékelhetôek.
AZ ALAPVETÔ PROBLÉMA TEHÁT A KÖVETKEZÔ: (i) a »társadalmi igazságosság (bármilyen) politikai koncepciója« kell, hogy rendelkezzen valamilyen politikai
szintû (azaz a társadalom egészére vonatkozó) »disztributív igazságossági« koncepcióval, (ii) amely mögött viszont logikai szükségszerûségként meg kell húzódjon egy, a
»morális érdemekre« vonatkozó elképzelés, (iii) amelyre azonban az »átfogó doktrínák
méltánylandó pluralizmusának a ténye« miatt alkalmatlan az összes olyan »átfogó
jellegû nézetrendszerben« gyökerezô – s a »morális érdemekre, mint morális értékességre«
vonatkozó – koncepció, amely természetszerûen, bár teljesen tévesen szinte mindannyiunknak elsôként jutna az eszébe.
Ez az oka annak, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«
egy olyan kvázi »helyettesítô koncepciót« próbál meg alkalmazni, amelyik ki tudja váltani a »disztributív igazságosság politikai szintû koncepciójában« az »átfogó jellegû nézetrendszerek« bármilyen »morális érdemekre, mint morális értékességre« vonatkozó átfogó jellegû (és ezért súlyosan megosztó) koncepcióit. Az »eltérési elvben« (»difference
principle«) ezek, a »politikai szintû« alkalmazásra alkalmas helyettesítô »morális érdem«

312

18.§ AZ EGYENLÔSÉGTÔL VALÓ ELTÉRÉST SZABÁLYOZÓ »ELTÉRÉSI ELV«

koncepciók: (a) egyrészt a »megszolgált jogosultságok« (»earned entitlements«) és a
»jogos követelések és várományok« (»legitimate claims & expectations«), (b) másrészt
a »morális érdem« (»moral desert«), mint »morális érdemesség« (»moral deservingness«)
koncepciói.

A

HHOZ, HOGY A »DISZTRIBUTÍV IGAZSÁGOSSÁG« KONCEPCIÓJÁBAN A MORÁLIS ÉRDEMRE, MINT MORÁLIS ÉRTÉKESSÉGRE vonatkozó bármilyen átfogó

jellegû nézetet fel tudjuk váltani és helyettesíteni tudjuk, valamilyen a »politika felségterületén belül« (»the domain of the political«) (20.3.§) alkalmazható és súlyos társadalmi megosztottság kiprovokálása nélkül megvalósítható »politikai szintû« koncepcióval, nemcsak az szükséges, hogy e »helyettesítô morális érdem koncepció« alkalmasan
beilleszthetô legyen az »igazságosság politikai szintû koncepciójába«, hanem néhány
egyéb követelménynek is teljesülnie kell. Az alábbiakban ezeket a »helyettesítô morális
érdem koncepcióra« vonatkozó követelményeket soroljuk fel.
1.
AZ ELFOGADHATÓ EGYENLÔTLENSÉGEK SZABÁLYOZÁSÁRA VALÓ ALKALMASSÁG. Elsôként is a »politikai szinten« – társadalmi megosztottság kiprovokálása nélkül
alkalmazható –, helyettesítô »morális érdem« koncepció lehetôvé kell tegye a modern
társadalmak hatékony mûködése szempontjából elengedhetetlennek tûnô, bizonyos
fokú (tehát nem akármekkora) »elfogadható egyenlôtlenségek« (1.8.§; 10.§; 13.1.§;
13.5.§; 14.2.; 16.4.§) létezését. Ezek a társadalmi mûködés és termelés hatékonysága,
és a nagyobb közjó érdekében szükségszerûnek tûnô »társadalmi, jövedelmi, vagyoni
egyenlôtlenségek« – mint korábban több helyen részleteztük – részben az »ösztönzô
hatásuk« (»incentive effects«) miatt fontosak, részben pedig azért, hogy fedezzék a társadalom képzettebb, produktívabb tagjainak a saját képességeik kibontakoztatásával
kapcsolatos, többletképzéssel kapcsolatos többlet személyes költségeit.
2.
RECIPROCITÁS (VISZONOSSÁG) ELVÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSE. Másodszor: a »politikai szinten«, alkalmazható, helyettesítô »morális érdem koncepció« magában kell foglalja
és ki kell fejezze a »reciprocitás elvét«, a (»viszonossági elv«) azaz azt a minden ismert
nagy vallásban jelenlévô »aranyszabályt« (5.3.§), amely szerint „ne tégy és ne kívánj
olyat felebarátodnak, amelyet te sem szeretnél, hogy mások kívánjanak neked vagy tegyenek veled”. Ennek az ôsi »aranyszabálynak« a megjelenítése és érvényesítése azért
is elengedhetetlenül szükséges, mert a társadalmat, a szabad és egyenlô polgárok generációkon át tartó tisztességes együttmûködési rendszereként tekintjük. Egy ilyen társadalmi együttmûködési rendszer stabilitásának és tisztességes mûködésének ez az ôsi,
és minden jelentôs vallásban és kultúrában megjelenô »reciprocitási elv« és erkölcsi parancsolat jelenti az egyik fontos alapját.
A »reciprocitási elvet«, a politikai szintû igazságossági koncepció a »társadalom
alapvetô struktúrájára« (9.§) és annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
háttérintézményeire« és a »háttérigazságosság rendszerére« (9.5–9.6.§§) alkalmazza.
Az »igazságosság politikai koncepciója« nem avatkozik be közvetlenül a polgárok min-
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dennapi életébe, nézeteibe, értékrendjébe és egymás közötti viszonyaiba, azaz nem az
ô „helyes viselkedésük” szabályait írja elô.
Annyit azonban meg kell jegyeznünk, hogy a társadalom általános tisztességessége
és élhetôsége, valamint a közerkölcsök szempontjából bizonyosan kedvezô hatása lenne
annak, ha a polgárok a mindennapi életben az egymás közötti viszonyaiban is alkalmaznák ezt az ôsi »aranyszabályt«, azaz a »viszonosság elvét« (»reciprocitás elve«),
mint alapvetô fontosságú együttélési, igazságossági, tehát tisztességességi elvet. Az bizonyára nem véletlen, hogy a »reciprocitás (viszonosság) elve« lényegében azonos tartalommal (és igen hasonló megfogalmazásokkal) (5.3.§), a legôsibb idôktôl fogva jelen
van az emberi történelem összes jelentôsnek ismert kultúrájában és nagy vallási, filozófiai irányzataiban.
3.
AZ »EL NEM FOGADHATÓ EGYENLÔTLENSÉGEK« KEZELÉSÉRE, SZABÁLYOZÁSÁRA VALÓ ALKALMASSÁG. Harmadszor: a politikai szinten alkalmazható, s a »morális érdemet« mintegy helyettesítô koncepció alkalmas kell legyen arra, hogy megfelelô
módon kezelje és szabályozza a legsúlyosabb, el nem fogadható társadalmi, jövedelmi
és vagyoni egyenlôtlenségeket (1.8.§; 10.§; 13.1.§; 13.5.§; 14.2.§; 16.4.§) társadalmi igazságossági, tehát tisztességességi és morális szempontból.
Emlékeztetôül idézzük fel, hogy a legsúlyosabb problémának, azokat a társadalmi,
gazdasági egyenlôtlenségeket tartjuk, amelyek torzító jellegû kihatással vannak az egyes
polgárok ambícióira, reális életterveire és életpályájára, valamint társadalmi, jövedelmi
és vagyoni helyzetükkel kapcsolatos egész életútjukra vetülô kilátásaira, elvárásaira
(14.2.§; 16.4.§). Másképp fogalmazva: azok a társadalmi egyenlôtlenségek jelentik
a legsúlyosabb társadalmi igazságossági problémákat, amelyek eltorzítják a polgárok
várható életpályáját, és amelyek ahhoz vezetnek, hogy az adott polgár csak azért nem
tud olyan életpályát befutni és olyan karriert megvalósítani életútja során, mint amire
a születéskori képességei és tehetségei alapján reálisan képes lenne, mert a születési,
neveltetési és egyéb társadalmi helyzete ezt nem teszi lehetôvé, és ebben megakadályozza, korlátozza.
Ha tehát valaki kimagasló képességekkel, de szegény családba születik és azért nem
tud képességeinek megfelelô karriert befutni, és csak azért lesz kénytelen például szolgálónak, vagy cselédnek állni, mert a »társadalmi, gazdasági egyenlôtlenségek« (»social
& economic inequalities«), illetôleg a társadalmi helyzete miatt nincs tisztességes lehetôsége és esélye arra, hogy képességeit és tehetségét kibontakoztathassa és így a valós
képességeihez méltó pályát futhasson be, az rendkívül súlyos társadalmi igazságossági
problémát jelent. Az ilyen súlyos igazságossági problémát okozó »társadalmi, gazdasági
egyenlôtlenségek« azok, amelyek a legvalószínûbben az eltérô társadalmi, jövedelmi és
vagyoni helyzetû csoportok (»socio-economic groups«) között alakulhatnak ki, ugyanis
ezek az egyenlôtlenségek egyben arra is kihatnak, hogy milyen is az a társadalmi, családi
helyzet, amibe az adott személy beleszületik, és amely meghatározó a nevelkedése és
felnôtté válása során.
Természetesen a »jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségeket«, és általában is a »társadalmi egyenlôtlenségeket« az is nagymértékben befolyásolja, hogy ki milyen képességekkel és tehetséggel születik, ezeket hogyan bontakoztatja ki és hogyan kamatoztatja
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élete folyamán. (Ez utóbbiakat, viszont maga a születéskori társadalmi pozíció is nagymértékben behatárolhatja egy igazságtalan társadalomban). Az »igazságosság mint
tisztességesség politikai koncepciója«, alapvetôen mindezen súlyos igazságossági problémákat okozó társadalmi egyenlôtlenségek, valamint a különbözô eshetôségek, véletlenek, szerencsék és balszerencsék (10.§) hosszú távra kiható negatív hatásaira fókuszál
elsôdlegesen, mégpedig a »társadalom alapvetô struktúrájának« (9.§), annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeinek« és a »háttérigazságosság
rendszerének« (9.5–9.6.§§) a mûködésén és szabályozásán keresztül. A »morális
érdem« helyettesítô, és politikai szinten alkalmazható koncepciója ennek a kívánalomnak is meg kell feleljen.
4.
MEGVALÓSÍTHATÓSÁG, FENNTARTHATÓSÁG, STABILITÁS (20.§). Negyedszer: a politikai szinten alkalmazható »disztribúciós igazságossági elv«, és az ahhoz tartozó »morális
érdem« koncepció realisztikus és mind politikai, mind adminisztratív értelemben megvalósítható és fenntartható kell legyen. Például fontos, hogy a megvalósulása ténye nyilvánosan ellenôrizhetô, igazolható és hitelesíthetô legyen. (Megjegyezzük, hogy ennek a feltételnek például nem felelnek meg az »utilitárius [haszonelvû] koncepciók«.)
5.
KÖZÉRTHETÔSÉG, EGYSZERÛSÉG, ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS ELLENÔRIZHETÔSÉG.
Végül: további fontos gyakorlati, politikai megvalósíthatósági, valamint hosszú távú
fenntarthatósági és stabilitási szempont, hogy az »igazságosság politikai koncepciójában« való alkalmazásra csak olyan »igazságossági elvek« alkalmasak, amelyek nagyjából
elfogadhatóan egyszerûek, és amelyek kapcsán elvárható, hogy az átlagos polgár, bizonyos elvárható mennyiségû erôfeszítéssel a társadalom politika kultúrájában jelenlévô
alapvetô kiindulási pontokat jelentô alapkoncepciók alapján meg tudja érteni, illetôleg
megvalósulásuk, vagy nem megvalósulások könnyen, gyorsan és nyilvánvaló módon
érzékelhetô és ellenôrizhetô legyen.
Itt nem arról van szó, hogy alkalmatlan lenne az adott »politikai szintû igazságossági
koncepció« mindaddig, amíg elsô hallásra nem érti meg az utolsó polgár is. Ez az
egyszerûségi, közérthetôségi, átláthatósági és ellenôrizhetôségi követelmény felelôs a
közügyek iránt érdeklôdô, a dolgoknak utánajáró, és a saját életét, sorsát meghatározó
alapvetô politikai koncepciók megértésére elvárható mennyiségû energiát befektetô átlagos polgárokat feltételez. Ha valaki azért nem érti meg az »igazságosság politikai
koncepcióját«, mert még a reálisan és méltánylandó módon elvárható mennyiségû energiát és gondolkodást sem fekteti bele abba, hogy az egész életét fundamentálisan és
minden szegletében érintô politikai igazságossági koncepciókat megismerje, végig gondolja és megértse az nem magát az »igazságosság politikai koncepcióját« minôsíti.
Rawls ezt az egyszerûségi, közérthetôségi, átláthatósági és ellenôrizhetôségi követelmény ebben a kontextusban az utilitárius (haszonelvû) koncepciók bonyolult, s csak
a »belterjes szakértôi kör«, az »Econocracy« számára átlátható és követhetô »szociális
kalkulusokkal« (EARLE és mtsai, 2017) szemben is fogalmazta meg. (RAWLS, 2001.)
Gondoljunk például: az ilyen-olyan GDP-alapú mutatókra (8.1–8.2.§§), s ezek ilyenolyan alakulására, és annak csak a »belterjes szakértôi kör« az »Econocracy« tagjai

18.8.§ AZ ÉRDEMEK ÉS A DISZTRIBUTÍV IGAZSÁGOSSÁG

315

által követhetô interpretációira; vagy gondoljunk különféle költséghatékonysági, költség-haszon és költséghasznossági számításokra (8.3.§) és elôrejelzésekre és a hasonló
»szociális kalkulusokra«. Ezek levezetései nehezen követhetôk, nehezen reprodukálhatók, kétértelmû és vitatható az interpretációjuk és nem látható át, hogy miért pont
az a politika következik belôlük, amit e mutatók ilyen-olyan alakulására hivatkozva
épp meghirdetnek. Összességében ezek a »szociális kalkulusok« és a rájuk alapozott
közpolitikák abszolút nem felelnek meg a »nyilvánosság kritériumainak«, visszaélésekre
adnak lehetôséget, számtalan alkalommal vissza is élnek velük, s a polgárok jelentôs
része okkal gyanakvással is kezeli ezeket; ami végsô soron a politikával szembeni közbizalmat ássa alá, és destabilizálja a rendszert. (STIGLITZ és mtsai, 2010.)

A

»ELTÉRÉSI ELV« (»DIFFERENCE
PRINCIPLE«), amely az igazságosság »lexikális prioritásban« ôt megelôzô két
másik elvével (az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességes értékének« elvével, és
a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek« elvével) kölcsönhatásban és
tandemben együttmûködve érvényesül, s eleve úgy lett megtervezve, hogy megfeleljen
ezeknek a fenti kritériumoknak – legalább annyira, ha nem jobban, mint más politikai
szintû igazságossági koncepciók »disztributív igazságossági« elvei.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« abból indul ki, hogy a
modern társadalmakban az »igazságosság mint tisztességesség« (»justice as fairness«)
érvényesítésének, vagy a »disztributív igazságosság« révén történô egyenlôtlenségek kezelésének, és a javak megosztásának a lényege, értelme és célja – szemben a természetesen felmerülô, ámde téves „mindenki tudja hogy” típusú nézetekkel –, alapvetôen
nem a »morális érdemek, mint morális értékesség« jutalmazása, vagy a »morális érdemtelenség, mint morális csökkent értékûség« büntetése, szankcionálása, vagy „nevelése”.
Ehelyett, a »disztributív igazságosság elvei«, illetve az »eltérési elv« által megengedett
(de messze nem korlátlan) társadalmi, jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek célja és
értelme az, hogy (a) bizonyos társadalmilag fontos és szükséges, de az átlagnál nagyobb
egyéni terhekkel és költségekkel járó pozíciókba megfelelô és alkalmas személyeket
vonzzon be, (b) az életútra vetített jövedelem és vagyon többlet fedezze az ilyen pozíciók betöltéséhez szükséges többlet képzettség személyes többlet költségeit, (c) kellô
ösztönzést jelentsen az ilyen pozíciók betöltésével járó nagyobb felelôsség, nagyobb
munkaterhelés és nagyobb stressz felvállalására, (d) és mindezt az életpályák megválasztásának és a pályaválasztásnak a szabadságára, a foglalkozás megválasztásának a
szabadságára, valamint a munkahely megválasztásának a szabadságára vonatkozó elvekkel összhangban tegye.
Ugyanakkor az »eltérési elv«, a társadalmi igazságosság, »lexikális prioritásban« ôt
megelôzô másik »két igazságossági elvének« az érvényesülését követôen még fennmaradó,
»reziduális disztributív igazságossági« problémákat kezelve (13.6.§; 14.1.§; 14.8–
14.10.§§), az »igazságosság másik két elvével« (14.2–14.3.§§) kölcsönhatásban alapvetôen behatárolja az »elfogadható társadalmi, jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek«
mértékét. Mint több helyen írtuk az »igazságosság elvei« nem nevesített személyekre vonatkozóan kerülnek érvényesítésre, hanem a »társadalom alapvetô struktúráján« (9.§)
FENTI KRITÉRIUMOKNAK MEGFELEL AZ
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annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményein« (9.§; 16.§)
és »háttérigazságossági rendszerén« (9.5–9.6.§§) keresztül fejtik ki hatásukat.
Ezenfelül az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« épp emiatt, a
»háttérigazságossági« jellegû és rendszerszerû mûködés miatt, nem definiál elôre semmilyen „kívánatosnak tartott” arányt vagy mutatószámot a gazdagok és a szegények
jövedelmeinek, vagyonainak arányaira vonatkozóan. Ha alaposan végig gondoljuk
mindazt, amit ebben az írásban idáig mondtunk ez azért is érthetô, mert az »igazságosság elvei«, ha együttesen érvényesülnek (14.8–14.10.§§) végsô soron egy sajátos
„önszabályozó társadalmi igazságossági rendszerként” mintegy „beszabályozzák” a társadalom tisztességes és igazságos mûködését és annak dinamikus egyensúlyi állapotait.
Elôzetes célszámok, indexek megállapítása nemcsak életszerûtlen, de rendkívül kontraproduktív is lenne, továbbá kiszámíthatatlan turbulenciákat és kényszerpályákat
okozó merevséget vinnének be a rendszerbe.

18.9.§ Összegzés: az eltérési elv lényege

A

Z ELÔZÔ ALFEJEZETEKBEN AZ »ELTÉRÉSI ELV« SZÁMOS ASPEKTUSÁT RÉSZ-

illetôleg tisztázni próbáltunk néhány az »eltérési elvhez« kapcsolódó
fontos kiegészítô koncepciót, például a »morális érdemek« (»moral deserts«) és az »öröklött,
természetes képességek és tehetségek« (»natural abilities & talents«) társadalmi igazságossági
relevanciája kapcsán. Ebben az alfejezetben röviden összegezzük és összefoglaljuk az »eltérési elvre« vonatkozó legfontosabb lényegi megállapításokat és konklúziókat.

A

LETEZTÜK,

Z »ELTÉRÉSI ELV« AZT AZ »EREDETI KIINDULÁSI ÁLLAPOT« NÉZÔPONTJÁBÓL ÉRTELMEZHETÔ »TÁRSADALMI SZERZÔDÉSES MEGÁLLAPODÁST«

RÖGZÍTI,

amelynek lényege, hogy
(a) Az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«) teljes egyenlôségi állapotától
való bizonyos mértékû eltérés elvileg megengedhetô, mert ettôl azt várjuk, hogy
lényegesen magasabb szintû és hatékonyabb »társadalmi produkció (termelés)«
valósul meg, és ekkor a társadalom mindenkori, »legkevésbé kedvezô helyzetben
lévô polgárainak« a jóléte is nagyobb lesz, mint lenne akkor, ha ragaszkodnánk a
teljes egyenlôség állapotához.
(b) Ugyanakkor ez, az »eredeti kiindulási állapottól« való eltérés akkor, és csakis akkor
megengedett, ha valóban teljesülnek is az »eredeti – egyenlôségi – állapottól« való eltérés
megengedésétôl elvárt többlet hasznok, és a »legkevésbé kedvezô helyzetben lévô polgárokra«, azaz a legszegényebbekre vonatkozóan mondott és ígért jóléti és társadalmi
igazságossági célok, azaz az egyenlôtlenségek „jótéteményeivel” kapcsolatos mondások,
és elôzetes ígéretek nemcsak ideologikus mondások és ígéretek maradnak, hanem de
facto, folyamatosan, »generációkon át« realizálódnak is, és fenn is maradnak.
(c) Ezért az »eredeti kiindulási (egyenlôségi) állapottól« való eltérés csakis és kizárólag
azzal a feltétellel engedhetô meg, ha az egyenlôtlenségek növekedésének megengedésétôl várt társadalmi többlet hasznok a mindenkori legszegényebbek helyzetén
javítanak a legnagyobb mértékben, miközben a társadalom minden egyes tagjának

18.9.§ ÖSSZEGZÉS: AZ ELTÉRÉSI ELV LÉNYEGE

317

a helyzete is javul. (A »mindenkori legszegényebbek helyzetének a legnagyobb
mértékû javítása« [»maximin elv«] nem feltétlenül egyenlô azzal, hogy ôk részesednek a legnagyobb mértékben ezekbôl a többlethasznokból.)
Mi mindent is jelent ez? Elôször is ez az »eltérési elv« (»difference principle«) más
megfogalmazásban azt is jelenti, hogy az »eredeti kiindulási állapotban« a »társadalmi
szerzôdést« létrehozó, teljesen egyenlô és szabad felek abban állapodnak meg, hogy a
„nagyobb közös jó”, és a közös érdek miatt mindannyian beleegyeznek az »eredeti kiindulási állapot« teljes egyenlôségi állapotától való eltérésbe, de csak és kizárólag azzal
a feltétellel, ha már most kikötik és rögzítik, hogy bármelyikük is legyen az, aki a gazdagabbak és a leggazdagabbak közé fog kerülni – a képességei, a tehetsége, a szorgalma és a vakszerencse révén –, mindannyian vállalják, hogy a kedvezôbb társadalmi
pozícióba kerülôk soha, egyetlen alkalommal sem fognak a szegényebbek kárára és a
szegényebbek további elszegényítése révén gazdagodni!
Ebben az értelemben az »eltérési elv« nemcsak a teljes egyenlôségi állapottól való
eltérést, és nemcsak a »legszegényebbek helyzetének a legnagyobb mértékû javítására«
vállalt kötelezettséget rögzíti, hanem egy alapvetô fontosságú, és a »reciprocitási elvet«
(»viszonosság elve«, »aranyszabály«) érvényesítô, az »igazságosságot mint tisztességességet« »generációkon át« biztosító tilalmat is tartalmaz; mégpedig azt, hogy a gazdagok
a szegények kárára, a szegények további elszegényítése révén nem gazdagodhatnak!
Azaz a társadalom hatékonyabb és produktívabb mûködésébôl eredô és közösen elôállított többlet hasznok terhére megengedett – sôt ösztönzési hatásai (»incentive effects«) miatt akár még kívánatosnak is nevezhetô – a gazdagok gazdagodása, de csak
akkor, ha mindvégig, minden pillanatban biztosítva van, hogy a szegények helyzete is
folyamatosan javul, sôt mindig az ô helyeztük javul a legnagyobb mértékben. Azonban,
nem engedhetô meg az, ha a gazdagok ezt meghaladó mértékû gazdagodása, már csak
olyan áron valósítható meg, ha elvesznek a szegényektôl, azaz még jobban elszegényítik
a szegényeket (lásd 1. sz. ábra, OP-görbe, D-pontjától az F-pont felé terjedô szakasz),
mert az ellentétes a »reciprocitás elvével«, és ezért igazságtalan, tehát tisztességtelen.
Az »eltérési elv« lényegében megtiltja azt, hogy az 1. sz. ábra OP-görbéjén a D-ponttól
jobbra az F-pont (»feudalisztikus elosztási pont«) irányába haladjunk, illetôleg, hogy
belépjünk a D-ponttól jobbra lévô (D→N→B→F) »társadalmi, politikai konfliktuszónába«. Ebben az értelemben az »eltérési elv« egy olyan megállapodásként is felfogható, amelyben a felek az »eredeti kiindulási állapotban« abban egyeznek meg, hogy
soha nem lépnek be ebbe a (D→N→B→F) »társadalmi, politikai konfliktuszónába«,
illetve, ha véletlenül belekerülnének e »konfliktuszónába«, akkor a lehetô legnagyobb
sebességgel elhagyják azt, és visszatérnek a D-ponthoz. Ez egyébiránt a politikai szintû
igazságossági koncepció stabilitásának is az egyik alapvetô feltétele (20.§).

M

IÉRT ELLENTÉTES A RECIPROCITÁSI ELVÉVEL AZ, HA A GAZDAGOK A

SZEGÉNYEK ELSZEGÉNYÍTÉSE RÉVÉN GAZDAGODNAK és nem a többlet
produkcióból? Ezt két oldalról is meg lehet világítani.
(a) Egyrészt képzeljük bele magunkat az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«) teljes egyenlôségi állapotába és a »tudatlanság fátyla« (»the veil of ignorance«) mögé (11.§). Mi vajon hogyan döntenénk ezekrôl a kérdésekrôl, annak
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tudatában, hogy döntésünk megmásíthatatlan, örökérvényû, és semmit sem tudunk
arról, hogy mi vajon a legkedvezôtlenebb, vagy a legkedvezôbb helyzetû csoporthoz fogunk-e majd tartozni? Az »eredeti kiindulási állapotban« semmilyen értelmes
és észszerû alapunk nincs annak a kizárására, hogy a társadalmi egyenlôtlenségek
kialakulásába való beleegyezésünk esetén nem az történik-e, hogy majd pont mi
leszünk az egyenlôtlen társadalom legszegényebb és legkedvezôtlenebb helyzetû
tagjai. Kérdéses, hogy létezik-e olyan értelmes és racionális ember, aki józan ésszel
beleegyezne abba egy olyan teljes egyenlôségi helyzetben, mint amilyen az »eredeti
kiindulási állapot«, hogy ha ô lenne a beleegyezésével kialakuló egyenlôtlen társadalom leghátrányosabb helyzetû tagja, akkor ugyanezen társadalom leggazdagabbjai úgy gazdagodjanak tovább, hogy ô tôle, a legszegényebb és leghátrányosabb helyzetûtôl vesznek el. Mi azt gondoljuk, hogy olyan épeszû, racionális ember
nem létezik, aki ilyenbe józan ésszel beleegyezne. Értelmesen, racionálisan és tisztességesen senki nem várhatja el a másiktól sem azt, hogy az olyan feltételrendszerbe egyezzen bele, amibe ô maga ép ésszel sohasem egyezne bele. Ez a »reciprocitási elv« erre a helyzetre alkalmazott egyik megfogalmazása.
(b) Másrészt, tegyük fel magunknak ôszintén a kérdést: tisztességesnek tekinthetô az
a gazdag, aki látja maga körül a szegényeket és a nyomort, tudhatja (és reálisan el
is várható, hogy tudja), hogy az adott »társadalmi produkciós (termelési) ponton«
az ô további gazdagodása, már kizárólag csak a nála szegényebbek és a legszegényebbek további elszegényítése révén valósítható meg,22 de ennek ellenére, a szegényebbek és a legszegényebbek további elszegényítése árán is tovább akar gazdagodni. Az összes ilyen gazdag, ha ô maga is a szegényebbek helyében lenne,
bizonyos, hogy tisztességtelennek tartaná, ha bárki az ô további elszegényítése révén
próbálna meg gazdagodni. Az a gazdag, aki annak ellenére tovább akar gazdagodni, hogy tudván tudhatja és tudnia is kell, hogy az ô további gazdagodása már
csak a szegények további elszegényítése révén valósítható meg, az fundamentálisan
sérti meg az ôsi »aranyszabályt« azaz a »reciprocitás elvét« (5.3.§): ugyanis tudatosan pontosan olyat tesz mással, amit fordított helyzetben ô maga semmiképp sem
szeretne, hogy mások vele tegyenek, és amit fordított helyzetben ô maga is tisztességtelennek és erkölcstelennek tartana, ha mások tennének vele ilyet. Általában
elég világos szokott lenni, hogy miért is tisztességtelen és erkölcstelen az, ha a gazdag a szegény kifosztásából gazdagodik. Nem véletlen, hogy miközben a »reciprocitási elv« az egyik legôsibb társadalmi együttélési és morális törvény (5.3.§), addig
a »kapzsiság, a mohóság, a pénzsóvárság« »a hét halálos bûn« egyike. Az »eltérési
elv« valójában ezeket az ôsi morális törvényeket és elveket jeleníti meg.
22

Az 1. sz. ábra »társadalmi produkciót (termelést)« leíró OP-görbéjének, az »eltérési elv« szerinti
elosztást kifejezô D-pontjától jobbra (keletre), azaz az N, a B, az F és a P pontok felé haladva,
az OP-görbe D→F-szakaszának minden egyes pontja olyan társadalmilag »Pareto-hatékony«
(azaz »Pareto-optimális«) pont, amelyen a gazdagok további gazdagodása kizárólag, csakis a szegények további elszegényítése révén valósítható meg! (Ezért is fordul meg az OP-görbe lefutása
a D-pontban, és ezt fejezi ki és jelenti az a tény, hogy az OF-szakasz lefelé fordul, az x-tengely
felé tart a D-pont elhagyását követôen).
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Emlékeztetôül idézzük fel, hogy az 1. sz. ábra (18.1.§) »társadalmi termelést« ábrázoló
OP-görbéjének az »eltérési elvnek« megfelelô »társadalmi produkciót és elosztást« jelzô
D-pontja az elsô »Pareto-hatékony« pontja. Ez a D-pont azt jelenti, hogy itt a »társadalmi
termelés és elosztás« már »Pareto-hatékony« módon mûködik és ez az elsô olyan »Paretohatékony« pont az OP-görbén, amely egyben a teljes egyenlôségi állapothoz is a legközelebb van (ezt az állapotot a 45°-os meredekségû görbe fejezi ki az 1. ábrán). Az,
hogy ez a pont »Pareto-hatékony« azt jelenti, magának a »Pareto-hatékonyságnak« a definíciója alapján, hogy ebben a »társadalmi termelési és elosztási helyzetben« már senkinek
a helyzetén nem lehet úgy javítani, hogy mások helyzetén ne rontanánk.
Fontos: a D-pont nem attól az elsô »Pareto-hatékony« pont, hogy „megmértük”, hanem
per definitionem ez az elsô »Pareto-hatékony pont«, mert mi magunk úgy definiáltuk, hogy
a D-pont az OP-görbe elsô »Pareto-hatékony« pontja. És azért, mert ez az OP-görbe
elsô olyan pontja, amely már »Pareto-hatékony«, ez a pont per definitionem az, amelyik
nemcsak »Pareto-hatékony«, de a teljes egyenlôségi helyzethez (45°-os görbe) is a legközelebb van. Ha tovább haladunk (a D-ponttól az F-pont felé), akkor a gazdagok »elsôdleges prioritású társadalmi javakból« való részesedése, illetve jövedelme, vagyona és
jóléte innentôl már kizárólag csak úgy növelhetô, ha a »legkevésbé kedvezô helyzetben
lévôk« (LAG-csoport) részesedése csökken. Másképp: a gazdagok a jövedelmüket és vagyonukat innentôl már csak úgy tudják növelni, ha elvesznek a szegényektôl.
(i) Mint írtuk a B-pont (»Bentham-pont«) az utilitárius (haszonelvû) elosztási igazságossági pont. Ez az átlagos (vagy aggregát) hasznosság maximálásának a
pontja. A »Bentham-pont« az a pont, ahol teljesül a »haszonelvû (utilitárius) filozófiák« alapelve: azaz a „legtöbb embernek a legtöbb jót elve”, abban az értelemben, hogy ezen a B-ponton maximáltuk az átlagos hasznosságot, (vagy más
haszonelvû koncepciók szerint az aggregát hasznosságot). Itt a szegények helyzete
már lényegesen rosszabb, mint az a D-pontban volt, míg a gazdagok a szegények
kárára valamennyivel gazdagabbak lettek.
(ii) Az F-pont, a »fedudális-oligarchikus elosztási pont«. Ez a pont a leggazdagabbak
hasznossági funkciójának a maximálási pontja (vesd össze: 1% versus 99% probléma). Ennél tovább már a gazdagok sem tudnak gazdagodni, még akkor sem,
ha a szegények nyomorát tovább növelik ugyanis ettôl a ponttól az OP-görbe már
teljesen függôlegesen megy az x-tengely felé. Az OP-görbe függôlegessé válása
azt jelenti, hogy innentôl már a szegények még szegényebbé válásával sem nô tovább a gazdagok és feudális oligarchák jóléte.
(iii) A D-pont és az F-pont közötti szakasz az OP-görbén a »társadalmi-politikai konfliktuszóna«, (szemben az OP-görbe O-ponttól, azaz az origótól a D-pontig terjedô
felszálló – még nem »Pareto-hatékony« pontokból álló – ágával, ahol mind a gazdagok, mind a szegények egyre jobban járnak a D-pont felé való elmozdulással).

E

NNEK FÉNYÉBEN AZ »ELTÉRÉSI ELV« egy olyan, az »eredeti kiindulási állapotban«
(»original position«) még teljesen egyenlô felek »társadalmi szerzôdésének« részét
képezô megegyezésként is felfogható, amelyben a felek megállapodnak abban, hogy
(a) mindent megtesznek annak érdekében, hogy a teljes egyenlôséget jelentô, de alacsony társadalmi hatékonyságú és alacsony termelési szintû O-ponttól (az origó-
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ból) minden egyes polgár közös hasznát és jólétét növelve elérjenek az elsô társadalmilag hatékony »Pareto-hatékony« pontba, a D-pontba,
(b) de ezen soha nem haladnak túl és nem lépnek be a D-ponttól az F-pontig terjedô
»konfliktuszónába«, mert ott a gazdagok jólétének további növelése, azaz a gazdagok további gazdagodása már kizárólag csak a szegények kárára, a szegények
további elszegényítése árán történhet.
Valójában a D-pont az egyetlen olyan pont a lehetséges »társadalmi termelési és elosztási« pontokat ábrázoló OP-görbén, amely (a) már »Pareto-hatékony« és (b) teljesíti
azt a »reciprocitási elv« szerinti követelményt, hogy a társadalomnak azok a polgárai,
akik kedvezôbb helyzetben vannak, nem növelhetik a jólétüket, jövedelmüket és vagyonukat a kedvezôtlenebb helyzetben lévô polgárok kárára, azok jövedelmének, vagyonának jólétének csökkentésével, a szegényektôl való elvételével.
A D-pont utáni szakaszban az F-pont felé haladva azonban a gazdagok további
gazdagodása, már kizárólagosan csak a szegények további elszegényítésével, azaz a szegények kárára, jövedelmük, vagyonuk, jólétük elvételével lehetséges, (mert a D-ponttól
az F-pont felé már minden pont »Pareto-hatékony« ami definíció szerint azt jelenti,
hogy bárki jólétének a további növelése, már csak mások jólétének a csökkentése árán
valósítható meg).
Képzeljük bele magunkat egy pillanatra az »eredeti kiindulási állapotba«, ahol a
»tudatlanság fátyla« (»the veil of ignorance«) (11.§) miatt semmit sem tudunk a saját
társadalmi helyzetünkrôl és jövôbeli társadalmi, jövedelmi, vagyoni helyzetünkrôl, születéskori képességünkrôl, nemünkrôl, vallási, etnikai hovatartozásunkról és a hasonlókról. Lehet, hogy a „nyertesekhez” és a „legszerencsésebbekhez” fogunk tartozni, de
az is lehet, hogy a „vesztesek”, a „kis képességûek”, „kisebb tehetségûek” és az örökös
„balszerencsések” között találjuk magunkat. Viszont ebben az »eredeti kiindulási állapotban« még teljesen egyenlôk és szabadok vagyunk és arról kell visszavonhatatlan,
generációkon át érvényes és mûködô döntéseket hozzunk, hogy milyen igazságossági
elvek és milyen »disztribúciós igazságossági elvek« mentén mennénk bele egy olyan
»társadalmi együttmûködésbe«, amely olyan áron növeli (sok nagyságrenddel) az össztársadalmi jólétet, hogy közben társadalmi egyenlôtlenségek alakulhatnak ki, ráadásul
a jelenlegi – teljes és másokkal teljesen egyenlô – szabadságunkból valamennyit le is
kell adjunk a társadalmi „közösbe”, hogy a most megállapított »társadalmi szerzôdés«
szerinti igazságossági elvek kikényszeríthetôk legyenek, illetve, hogy az így létrejövô
»kollektív hatalom« (13.§; 14.6.§; 19.§) segítségével bizonyos társadalmi szinten megvalósítandó feladatok is el legyenek végezve.
Az »eredeti kiindulási állapotban«, a »tudatlanság fátyla« mögött a felek a saját
maguk helyzetérôl és jövôbeli helyzetérôl semmit sem tudnak, de az alapvetô társadalmi, gazdasági összefüggésekrôl és magáról az OP-görbérôl teljes körû ismeretekkel
és átlátással rendelkeznek. Miért? Azért mert, szándékosan így határoztuk meg az
»eredeti kiindulási állapot« mint gondolatkísérlet körülményeit. Képzeljük bele tehát
magunkat ebbe a helyzetbe! Mi hogyan döntenénk a »disztributív igazságosság« elvérôl? Mi melyik pontot tartanánk elfogadhatónak az OP-görbén, annak a tudatában,
hogy az »élet lottójában« kiderülhet, hogy mi leszünk a társadalom mindenkori legkevésbé kedvezô helyzetû tagjai (de az is lehet, hogy mi leszünk a leggazdagabbak).
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Rawls úgy hiszi, hogy ilyen helyzetben a felek végül a D-pontban, azaz az »eltérési
elvben« állapodnának meg. Voltaképp mi másban állapodhatnának meg?
Ma a világ összes társadalma az 1. ábra »társadalmi termelési OP-görbéjének« D-pontjától jobbra, valahol a D→N→B→F pontok között, azaz az OP-görbe D→F-szakaszának megfelelô elosztási viszonyokkal mûködik. Mit jelent ez? Az a tény, hogy az OPgörbe D→F-szakaszának az összes pontja mind, kivétel nélkül »Pareto-hatékony«
társadalmi termelési és elosztási pont, azt jelenti, hogy nem gazdasági szükségszerûség és
közgazdasági törvényszerûség a társadalmi egyenlôtlenségeknek az a szintje, amely ezeket
a társadalmakat jellemezi! Ezek a fennálló társadalmi egyenlôtlenségek, pláne ezek további
növelése semmiféle gazdasági, közgazdasági törvényszerûséggel nem indokolható! A gazdagoknak a szegények kárára és a szegények további elszegényítése révén történô gazdagodására irányuló gazdasági, gazdaságpolitikai döntések semmiféle közgazdasági
törvényszerûséggel nem indokolhatók, hanem kizárólag csak kapzsisággal, mohósággal,
pénzsóvársággal magyarázhatók! Kizárólag emberi és hatalmi döntésekrôl és azok következményeirôl van szó, így megváltoztatásuk is csak emberi döntések kérdése.

M

IUTÁN AZ

»ELTÉRÉSI

ELV« A

»TÁRSADALOM

ALAPVETÔ STRUKTÚRÁ-

JÁRA«, annak »háttérintézményeire« és a »háttérigazságosság rendszerére« vonat-

kozik az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában« (azaz nem közvetlenül
az emberek egymás közötti viselkedési normáit írja elô), a »reciprocitás elve« implicit módon
egy mélyebb szinten is megnyilvánul és érvényesül az »eltérési elvben«. Ennek a lényege,
hogy az »élet lottójának« az olyan eshetôségeibôl (»contingencies«) (10.§), mint az, hogy
kit milyen veleszületett természetes képességekkel és tehetségekkel áldott meg a sors, vagy
hogy ki, milyen szerencsés társadalmi, családi helyzetbe születik, vagy hogy kit milyen szerencse vagy balszerencse kísér életében senkinek semmilyen extra haszna nem lehet, csak
akkor, ha ezek a szerencsés eshetôségek és az ebbôl eredô pozitív következmények és extra
hasznok, a közjó érdekeit és a kevésbé szerencsések és kevésbé kedvezô helyzetûek helyzetének a javítását is szolgálják. Ez az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«) szabad és egyenlô polgárainak az egymással szembeni – és a »társadalmi szerzôdésbe« foglalt
– kölcsönös kötelezettség- és felelôsségvállalását fejezi ki, amelyet pontosan azért tesznek,
mert szembesülnek a véletlenek, a szerencse és a balszerencse által elôidézett eshetôségek
lehetôségeivel és azok kiszámíthatatlan következményeivel.
Idézzük fel: azok, akik szerencséjükre kiváló képességekkel és tehetséggel születnek,
vagy jobb családba születnek ezt az eleve kedvezô helyzetüket »morálisan nem érdemelték
ki«. A tény, hogy szerencsések és kiváló képességekkel áldotta meg ôket a sors, vagy hogy
jó családba születtek egyáltalán nem az ô személyes »morális érdemük«. Ezzel együtt, az
»igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója« által szabályozott társadalmi együttmûködési rendszerben a közjó érdekében ôk is minden lehetôséget
megkapnak az eleve kiváló képességeik minél magasabb szintre való kifejlesztéséhez és realizálásához, azaz az eleve szerencsésebb helyzetüket a társadalom még jobbá teszi. Ennek
azonban az az alapvetô feltétele, hogy egyrészt éljenek is ezekkel a lehetôségekkel, másrészt
tehetségüket, képességeiket és tudásukat úgy kamatoztassák a saját javukra, hogy ezzel
mindvégig a közjót is szolgálják, és mûködésük révén mindvégig a náluk kevésbé jó képességekkel, társadalmi helyzettel és szerencsével megáldott, kevésbé kedvezô helyzetû pol-

322

18.§ AZ EGYENLÔSÉGTÔL VALÓ ELTÉRÉST SZABÁLYOZÓ »ELTÉRÉSI ELV«

gárok helyzete, jóléte is javuljon. Ez tulajdonképpen minden egyes polgárnak a társadalommal szembeni felelôsségét és kötelezettségét is jelenti. A kevésbé szerencsés helyzetbe
született polgárok szintén nem érdemelték ki morálisan a rosszabb születési helyzetüket és
kisebb képességeik és rosszabb születési családi helyzetük nem az ô személyes »morális
érdemtelenségük«, hanem az »élet lottója« eshetôségeinek (»contingencies«), véletlenjeinek
(»chances«) és a vakszerencsének (»luck«) a következménye (10.§).
A »reciprocitás elvének« ez a mélyebb jelentése, implicit módon jelen van a »természetes képességek és tehetségek megoszlása, mint közkincs« koncepciójában (18.7.§).
Ennek analógiájára, ugyanez érvényes az élet azon eshetôségeire, hogy milyen családba
és társadalmi helyzetbe születünk bele, és hogy milyen szerencse (»luck«), szerencsétlenség (»unluck«) vagy balszerencse (»bad luck«) kísér életünk folyamán (10.§).
Ezek a gondolatok összességében minden egyes polgárnak a társadalom többi tagjával és a társadalom egészével kapcsolatos kölcsönösen elvárható és kölcsönösen elvárt
felelôsségét, kötelezettségeit illetve e társadalmi felelôsség és kötelezettség minbenlétét is
megfogalmazzák. A »reciprocitás elvvel« összefüggésben itt még egy fontos tény meghúzódik: ez pedig az, hogy minden, ami a társadalomban létrejön, valójában a társadalmi együttmûködés során és annak eredményeképpen jön létre.
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)

Az ember társas lény. A legkiválóbb, legtehetségesebb, legszerencsésebb polgár is, egyes
egyedül, Robinson Crusoe-ként magára hagyva a bármilyen fantasztikus egyéni képességeivel, tehetségével és szerencséjével összehasonlíthatatlanul kevesebbre viszi és kevesebbre
jut, mint ha ugyane képességeivel egy társadalmi közegben mûködne. A társadalmi együttmûködés révén számos olyan dolog is megvalósul, ami az ô számára is fontos, de egyedül
soha nem lenne képes megvalósítani, s ráadásul mindez egy sokkal magasabb társadalmi
produkciós szinten történik. Ehhez nemcsak a legszerencsésebbek és legtehetségesebbek
együttmûködése szükséges, hanem a náluk kevésbé szerencsés képességekkel megáldott, de
mégis »teljes körû normál funkcionálóképességgel« rendelkezô polgároké is. Ezért sem tagadhatja meg senki sem a társadalmi létébôl és a társadalmi együttmûködés szükségszerûségének
a tényébôl eredô társadalmi felelôsségét és az ezzel kapcsolatos »reciprocitási (viszonossági)
kötelezettségek« teljesítését.23
23

Létezik olyan afrikai törzs, ahol a törzsnek azt a tagját, aki saját képességei, érdemei és hasonlók
alapján többet vesz el a közösbôl, mint ami a törzs normái szerint neki jár, azzal büntetik (súlyos
esetben), hogy kizárják és elkergetik a törzsbôl, hogy boldoguljon egyedül, ha tud. Ebben a törzsben az összes létezô büntetés közül ez a létezô legsúlyosabb büntetés, ugyanis mindenki tudja, hogy
valójában senki nem tud egyedül, a törzsbôl kizárva boldogulni, de valószínûleg még életben maradni sem. Ugyanakkor ez, mint büntetési forma igen mély politikai filozófiai szintû bölcsességet
is kifejez, pedig e törzs tagjai bizonyos, hogy életükben egyszer sem tanulmányozták sem Rawls
igazságosság elméletét, sem semmilyen »társadalmi szerzôdés« elméletet.
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V

ÉGEZETÜL EGY UTOLSÓ TISZTÁZÓ MEGJEGYZÉST kell tegyünk Rawls
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« és az úgynevezett »luckegalitariánius« nézetek kapcsán. Láthatjuk, hogy az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója« érzékeli, figyelembe veszi és kezeli is a véletlenek, a szerencse, a
balszerencse és a hasonló eshetôségek hatásait és ezek társadalmi igazságossági következményeit. Ugyanakkor ez a koncepció ennél tovább nem megy. Nevezetesen arról
van szó, hogy Rawls az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában«
teljesen tudatosan elhatárolta az »eshetôségekkel«, »véletlenekkel« és a »szerencsével«
kapcsolatos társadalmi igazságossági problémák kezelését az olyan filozófiai irányzatoktól, amelyek szerint az egyéneket valamilyen módon kompenzálni is kellene azért,
mert másoknál szerencsétlenebb adottságokkal születtek. Tehát a csúnyát, azért mert
csúnya, a butát azért, mert buta és a hasonlók. Az ilyen úgynevezett »luck egalitariánus« nézetek24 szerint az ilyen eshetôségek, véletlenek és a szerencse olyan »társadalmi
hátrányokat« okoz (az egyén morális érdemeitôl függetlenül), amelyekért a társadalomnak kompenzálnia is kellene azokat, akik az »élet lottójának« különbözô eshetôségei,
véletlenei és a balszerencse miatt kerültek ilyen hátrányos helyzetbe. Rawls az igazságossági koncepció ilyen értelmû és irányú kiterjesztését számos alapos ok miatt elveti!
Ez egyrészt a Rawls által eleve helytelennek és nem kívánatosnak tartott egyéni szintû
szociális rászorultságok megállapításán (»means testing«) alapuló beavatkozásokat igényelne, másrészt teljesen átláthatatlan módon válnának parttalanná az ilyen „balszerencse-kompenzációs követelések”, harmadrészt túlzottan megterhelné és igénybe venné
a társadalom tûrôképességét és szolidaritási hajlandóságát, negyedrészt komolytalanná
tenné a társadalmi igazságosság ügyét, végezetül akár a nevetségességig fajuló szubjektív
követelések elburjánzásához vezethet.

24

A „luck” a szerencsét jelenti. A »luck-egalitariánus« nézetek szerint az egyes embereket a társadalomnak kompenzálnia kell, minden olyan hátrányukért, amelyekrôl nem ôk tehetnek, hanem a
szerencse vagy az élet eshetôségei okozzák. Így például, ha valaki csúnya, vagy úgy érzi, hogy csúnya
és ezért hátrányok érik, (vagy úgy érzi, hogy hátrányok érik), akkor kompenzációra lenne jogosult.
Az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója« az élet eshetôségei
és szerencsétlenségei ilyetén kompenzációját határozottan elveti. Az élet lottójának eshetôségeit és
a szerencse hatását más módon, az »eltérési elvnek« a »társadalom alapvetô struktúráján« (9.§)
keresztüli érvényesítésével, az ebben az írásban részletesen leírt módon kompenzálja. Érdekességképp megjegyezzük, hogy ez az oka annak, hogy Rawls elméletének, mondjuk például az egészségpolitikára való kiterjesztésekor, a szépészeti és kozmetikai jellegû mûtétek és orvosi beavatkozások
egyértelmûen kizárásra kerülnek a társadalmilag biztosítandó, orvosok és az egészségügy által
nyújtható szolgáltatások közül. (DANIELS, 2008.)

19.§ Közügyekben folytatott nyilvános
közcélú érvelés (»Public Reason«)

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG POLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK«

létezik még egy fontos, és az igazságosság minden szakaszán „átívelô” kiegészítô
koncepciója, amely az »eredeti kiindulási állapottól« (»original position«) az »alkotmányozó,
felhatalmazó szakaszon« (»constitutional stage«) és a »törvényhozási szakaszon« át (»legislative stage«) egészen a »jogalkalmazási és bírói szakaszig« (»judiciary stage«) az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójának« minden értelmezési, megvalósítási, érvényesítési szakaszában (9.4.§; 14.11.§) releváns. Ez a
»közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«),1 amelyre mindeddig
több helyen is utaltunk (12–13.§§), azonban magát, mint koncepciót részleteiben még
nem tárgyaltuk. Az eddigiekben alapvetôen a »tartalmi igazságosság mint tisztességesség«
kérdéseivel foglalkoztunk. A »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public
reason«) kapcsán ezzel szemben nagyrészt az »eljárási igazságosság mint tisztességesség«
kérdéseivel és ehhez kapcsolódóan néhány olyan, már korábban is tárgyalt kérdéssel foglalkozunk ebben a fejezetben, mint például: a »politika morális legitimációja« (13.3.§;
19.2.§), a »civilitás kötelessége« (»duty of civility«) (13.3.§; 19.2.§), a »nyilvános indokolás« (»public justification«) (12.1.§), a »nyilvánossági kritériumok« (7.§; 12–13.§§),
és a hasonlók. Számos koncepciót mind ezeknek a kapcsán a 12–13.§§ fejezetekben meglehetôs részletességgel tárgyaltunk, ezért ez a fejezet tulajdonképpen a 12–13.§§ fejezetek
folytatásaként is tekinthetô. A »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public
reason«) koncepcióját didaktikai okokból hagytuk hátra, míg a 12–13.§§ fejezetekben
tárgyalt koncepciókat didaktikai okokból vettük elôre. A 12.§ fejezetben a »nyilvános indokolás« (»public justification«) és néhány ahhoz kapcsolódó koncepció ismerete több rákövetkezô fejezetben tárgyalt kérdés megértéséhez elengedhetetlenül fontos volt azonban
maga a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«), csak az ezekben a fejezetekben részletesen ismertetett koncepciók és fogalmak ismeretében fejthetô ki
és érthetô meg teljes mélységében. Ezért kellett hátra hagyjuk, noha szerves folytatása lett
volna a 12–13.§§ fejezetekben tárgyalt témáknak és gondolatmenetnek.

19.1.§ A közügyekben folytatott nyilvános érvelés
az »eredeti kiindulási állapot« nézôpontjából

A

»KÖZÜGYEKBEN FOLYTATOTT NYILVÁNOS KÖZCÉLÚ ÉRVELÉSNEK« (»public reason«) már az »eredeti kiindulási állapotban« (11.§), is fontos szerepe van,
illetôleg bizonyos megfontolások az »eredeti kiindulási állapot« mint a »hipotetikus tár1

A »public reason« lefordítása nem egyszerû, ha olyan módon akarjuk lefordítani, hogy a fordítás az
eredeti kifejezés mögöttes koncepciójának a jelentését is valamelyest tükrözze. Hosszas megfontolás
után, mi a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés«, vagy a »közügyekben történô/való közcélú
nyilvános érvelés« szóösszetételt látjuk a legalkalmasabbnak a »public reason« értelmes lefordítására.
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sadalmi szerzôdés« modellezéséhez kialakított gondolatkísérlet és gondolkodási segédeszköz nézôpontjából érthetôk meg a legjobban. Bevezetôül idézzük fel, hogy az »eredeti kiindulási állapotban« (»original position«) (11.1.§) a felek a »tudatlanság fátyla«
(»the veil of ignorance«) (11.2.§) mögött azért gyûlnek össze, hogy majdani társadalmi
együttmûködésük igazságos mint tisztességes feltételrendszerét kialakítsák és egy »hipotetikus társadalmi szerzôdésben« rögzítsék. Saját maguk specifikus társadalmon belüli
helyzetérôl semmit sem tudnak a »tudatlanság fátyla« mögött, azonban az általános
társadalmi és politikai folyamatokról és problémákról rendkívül jól informáltak. Így
például tisztában vannak az »átfogó doktrínák méltánylandó pluralizmusának a tényével« (»the fact of reasonable pluralism of reasonable comprehensive doctrines«) (12.4.§)
és annak fontos következményeivel, elsôként is az »elnyomás tényével« (»the fact of
oppression«) (12.4.§). Például tisztában vannak azzal is, hogy az egyenként egyébként
méltánylandó, és »mérsékelt átfogó doktrínák« (»reasonable comprehensive doctrines«)
nézetei, normái között olyan feloldhatatlan ellentétek vannak, amelyek miatt közvetlenül
az »átfogó doktrínák« között nem lehetséges közvetlen megegyezést, vagy kiegyezést
kialakítani a társadalom egészét érintô kérdésekrôl (Gondoljunk például arra, hogy
egy ateista, meg egy vallási doktrína hívei között milyen feloldhatatlan ellentétek léteznek az átfogó doktrínák szintjén).
A felek tudják, hogy emiatt egy a társadalom egészének életét és életkörülményeit,
valamint egymással és az állammal kapcsolatos politikai viszonyait szabályozó, a »politika
felségterületére« (»the domain of the political«) (20.3.§) korlátozódó, s az ebben az értelemben vett »politikai szintre leszûkített társadalmi igazságossági koncepció« az, aminek
egyáltalán bármilyen esélye lehet arra, hogy kialakítható legyen vele kapcsolatosan az átfogó doktrínák »átfedô konszenzusa« (»overlapping consensus«) (12.§; 21.§).
Ehhez az szükséges, hogy az »igazságosság politikai koncepciója« egy olyan, független
és önmagában álló (»free standing«) és speciálisan a »politika felségterületére« korlátozott,
azaz politikai szintre leszûkített koncepció legyen, amely nem az egyes »átfogó filozófiai,
vallási és morális doktrínák« különbözô tanait veszi át, mert azt más »átfogó doktrínák«
hívei lelkiismereti okok miatt úgysem fogadnák el. Az egyes átfogó doktrínák egyes tanainak a közvetlen átvétele helyett az »igazságosság politikai koncepciója« néhány releváns és alapvetô fontosságú, s a társadalom kultúrájában, közgondolkodásában régóta
jelenlévô, széles körben ismert és alapvetôen elfogadott közös kiindulási pontot keres2
(4.§) és azokból kiindulva és azokra építkezve fogalmazza meg a »társadalom alapvetô
struktúrájának« (9.§) a meghatározására és szabályozására szolgáló »igazságossági elveit« (13.6.§; 14.§). Azért, mert egyedül egy ilyen politikai szintre leszûkített társadalmi
igazságossági koncepciónak van egyáltalán bármi esélye arra, hogy kialakítható legyen
2

Az írás elsô részében az ilyen kiindulási pontokat vettük sorra, például: (i) a »társadalom mint az
együttmûködés tisztességes rendszere« (5.§); (ii) a »polgárok, mint szabad és egyenlô személyek«
(6.§); (iii) a »jól elrendezett társadalom« (és a »társadalmi szerzôdés« eszméje) (7.§); (iv) a »társadalom alapvetô struktúrája« (»basic structure«), »alapvetô háttérintézményei« (»basic institutions«)
és a »háttérigazságosság« (»background justice«) (9.§); (v) az »eredeti kiindulási állapot« (»original
position«), (11.§) a »társadalmi szerzôdés« mint gondolat, (vi) és ennek a »hatalom politikai és
morális legitimációjával« kapcsolatos összefüggései (13.3.§; 19.2.§)
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körülötte az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa«, akkor, ha e »politikai szintû igazságossági koncepció« igazságossági elvei, normái olyanok, hogy a társadalomban jelenlévô
»mérsékelt és méltánylandó átfogó filozófiai, vallási és morális doktrínák«, illetve mérsékelt (és nem doktriner, nem szélsôséges) képviselôik a saját tanaik, értékrendjük és normáik alapján ezeket „alá tudják írni”, el tudják fogadni.
Az »átfedô konszenzus« kialakításának a kulcsa az a felismerés, hogy elegendô az,
ha a felek csak a »politikai szintû igazságossági elveket« magukat fogadják el, és ezekben
az elvekben, magukban értenek egyet, miközben abban már egyáltalán nem kell egyetérteniük, hogy ki miért, milyen elvi alapok, normák és értékrendek alapján értett egyet
azokkal az elvekkel, amikkel egyetértett. (MARITAIN, 1949.) Ez utóbbiak ugyanis
precízen, pontosan azok az »átfogó tanok és tételek«, amelyek kapcsán évszázados feloldhatatlan ellentétek húzódnak meg az egyes – önmagukban egyébként tisztességes,
méltánylandó, megérthetô és elfogadható – »mérsékelt átfogó doktrínák« között.
(RAWLS, 1997, 1999i; 2001, 2005.)

D

E MIÉRT IS VAN ENNYIRE SZÜKSÉG egy mindenki által elfogadható, »átfedô konszenzussal« létrehozott közös, nyilvánosan ismert és elfogadott politikai szintû társadalmi igazságossági koncepcióra? A rövid válasz az, hogy ez az egész írás errôl szól.
A kicsit hosszabb válasz az, hogy azért, mert a társadalom életében elôforduló és a társadalom egészét érintô ügyekben, vitás kérdésekben, különösen a »lényegi alkotmányos kérdéseket« (»constitutional essentials«) (14.6.§) és az »alapvetô szabadságjogokat és jogokat«
(»basic liberties & rights«) (14.3.§), valamint a »társadalom alapvetô struktúrájának
mûködését« (9.§) és a »háttérigazságosság rendszerét« (9.5–9.6.§§) érintô kérdésekben
szükség van egy »közös és nyilvános morális viszonyítási rendszerre« (1.§; 2.1.§; 4.§; 7.§;
12.§; 13.§), és szükség van arra, hogy létezzen a döntések és intézkedések megindokolásának és igazolásának egy nyilvánosan ismert és közösen elismert alapja. Ellenkezô esetben
a társadalom a legalapvetôbb kérdésekben sem tud egyrôl a kettôre jutni.
Egy »közös és nyilvános morális viszonyítási rendszer« (2.1.§; 12–13.§§) és a döntések igazolásának és indokolásának nyilvános alapja (»public basis of justification«)
(12.1.§) nélkül valójában minden egyes ügyben, minden egyes cselekedet, vagy nem
cselekedet, s döntés vagy nem döntés3 relativizálható, mert semmilyen alapja nincs annak,
hogy a „köz ügyeit” a „nem közügyektôl”; a „közjót” a „rossztól” és a „közrossztól”; a
„közérdeket” a „magán érdekektôl”; a „fontosat” az „irrelevánstól”, bárki, bármilyen
közös és nyilvánosan ismert és elismert elvi alapokon el tudja különíteni. E probléma
3

Sokan gyakran esnek abba a hibába, hogy adott közügyben csak a tényleges cselekedetekre, meghozott
döntésekre, intézkedésekre fókuszálnak, és elmennek amellett a rendkívül súlyos probléma mellett,
amikor nem a cselekvés, hanem annak hiánya, a „nem cselekvés” okozza a problémákat. A »jóra
való restség« mint fôbûn a közügyekben is megjelenik. Adott hatalom tisztességessége, politikai és
morális alkalmasságának és legitimitásának a megítélése szempontjából nem csak egyoldalúan azokat
a dolgokat kell nézni és értékelni, amiket döntések, intézkedések formájában vagy egyéb módokon
megtesz. Legalább ekkora súllyal esik latba és legalább ekkora jelentôség tulajdonítással kell figyelembe venni mindazokat a közjót és a köz érdekeit érintô közügyeket, amelyekben nem tesz semmit,
nem dönt semmit, pedig tétlenségének és a megfelelô intézkedések, döntések halogatásának, vagy tudatos megtagadásának súlyos és káros társadalmi következményei vannak.
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társadalomromboló és mérhetetlenül káros és kártékony összefüggéseivel az 1.§ és a 2.§
fejezetekben részletesen foglalkoztunk.
Az »igazságosság politikai koncepciójának«, az »átfogó mérsékelt doktrínák átfedô
konszenzusával« történô elfogadásával létrejön az a közös, és nyilvánosan ismert és
nyilvánosan elfogadott »politikai szintû igazságossági koncepció«, amely ezt a »közös
és nyilvános morális viszonyítási rendszert«, és a döntések igazolásának és indokolásának a nyilvános alapját (»public basis of justification«) jelenti. Ez az, ami alapján adott
döntés, intézkedés, tett, vélemény politikailag és morálisan megindokolható, igazolható,
illetôleg ez az, ami megteremti a közügyeket érintô döntések, tettek, vélemények, javaslatok »politikai és morális legitimációjának« (13.3.§; 19.2.§) a közös és nyilvános
alapját (12–13.§§).
A közügyeket, a közérdeket és a közjót tekintve az a politikailag és morálisan legitim
és igazolható intézkedés, amely erre a közös és nyilvános politikai szintû igazságossági
koncepcióra, mint az indokolás és igazolhatóság közös és nyilvános alapjára visszavezetve megindokolható, igazolható. Vegyük észre: nem a konkrét döntéssel vagy javaslattal magával kell egyetérteni, hanem a megindokolásának, igazolásának a közös és
nyilvános alapjaival, azaz azokkal az igazságossági elvekkel, értékekkel, normákkal,
amelyek a politikai szintû igazságossági koncepció sajátjai. Végsô soron az »igazságosság politikai koncepciójának« a kialakításával az »eredeti kiindulási állapotban«
(11.§) a »hipotetikus nonhistorikus társadalmi szerzôdést« (9.6.§; 11.3–11.4§§;
14.4.§) megalkotó felek célja az, hogy
(i) egyrészt létrehozzák azt a nyilvános, azaz nyilvánosan ismert és elismert és közös, a
»politika felségterületére« (20.3.§) vonatkozó, s a politikai szintre leszûkített társadalmi
igazságossági koncepciót, amely alkalmas az átfogó doktrínák »átfedô konszenzusára«,
és egyben alkalmas arra, hogy társadalmi szinten, mûködôképes, és »generációkon
át« stabil és fenntartható módon szabályozza a társadalmi igazságosság alapvetô kérdéseit és elrendezze a »társadalom alapvetô struktúráját« (9.1.§);
(ii) másrészt a »társadalmi igazságosság nyilvános politikai koncepciójának« a létrehozásával megteremtsék a közügyeket érintô javaslatok, döntések, intézkedések és
tettek nyilvános igazolhatóságának és indokolhatóságának az alapjait (»public
basis of justification«), amely »közös és nyilvános morális viszonyítási rendszerként« is szolgál az ilyen közügyekkel kapcsolatos javaslatok és intézkedések »politikai és morális legitimitásának« (13.3.§; 19.2.§) a megítéléséhez.
Ahhoz azonban, hogy a kialakított közös és nyilvános igazságossági elvek hatályossá
válhassanak és mûködôképesek legyenek, továbbá valóban a nyilvános igazolhatóság
és megindokolhatóság alapjául tudjanak szolgálni, szükség van egy másik, az »igazságosság tartalmi elveit« kísérô és elsôsorban a »procedurális (eljárási) igazságosságra«
vonatkozó koncepcióra és megegyezésre. Ez a kísérô, kiegészítô koncepció (a) az ügyek
kivizsgálásának, értékelésének és megvitatásának nyilvános irányelveit és eljárási elveit
kell, hogy tartalmazza, (b) valamint azt, hogy a társadalom egészét érintô politikai
szintû kérdésekben, (de legalább a »lényegbeli alkotmányos kérdésekben« (»constitutional essentials«) (14.6.§) és az alapvetô társadalmi igazságossági kérdésekben mégis,
milyen kritériumok alapján, mely információk, ismeretek és érvek azok, amelyek relevánsnak számítanak és amelyeket ezért mindenképpen figyelembe kell venni (továbbá
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ebbôl eredôen melyek az ilyen esetekben, azaz a köz ügyeit érintô alapvetô kérdésekben
a kifejezetten irreleváns és nem odavaló érvek, szempontok és információk).

E

ZT A »PROCEDURÁLIS IGAZSÁGOSSÁGI KONCEPCIÓT« valójában már az »eredeti
kiindulási állapotban« tisztázni kell, különben kérdésessé válhat, hogy a felek mégis
milyen alapon értettek egyet bármiben. Ha a felek megállapodásának az alapjai nem érvényesek, mert megállapodásuk nem a megfelelô »procedurális (eljárási) igazságossági elveken« alapul (például „ököljog”), az a felek megállapodásának, azaz »hipotetikus nonhistorikus társadalmi szerzôdésének« (9.6.§; 11.3.§; 14.4.§) – azaz a »politikai szintû
igazságossági koncepciójának«, és így a közügyek nyilvános igazolhatósága és indokolhatósága alapjainak – az érvényességét, s így a »politika morális legitimációját« is aláássa és
megkérdôjelezhetôvé teszi. Így például egy kikényszerített, vagy manipuláción vagy erôfölénnyel való visszaélésen, vagy egyes résztvevôk megfélemlítésén, elhallgattatásán vagy háttérbe szorításán alapuló megállapodás akkor sem tekinthetô morálisan és politikailag érvényesnek, ha a háttérbe szorított, vagy megfélemlített felek színleg, vagy hallgatólagosan
egyetértenek vele. Mindezek okán, az »eredeti kiindulási állapotban« a felek által létrehozott
»hipotetikus nonhistorikus társadalmi szerzôdés« valójában két fô részbôl áll:
(i) Elsôként is, egy ilyen megállapodás a »társadalom alapvetô struktúrájának«, annak
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeinek«, és a »háttérigazságosság rendszerének« a meghatározására és szabályozására irányuló »politikai szintû igazságossági koncepcióból«, és ennek a »politikai szintû igazságossági
elveibôl áll«. Ez a »politikai szinten« a »tartalmi igazságosság elveit« rögzíti. Ilyen
»politikai szintû igazságossági koncepció« például az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«.
(ii) Másodszor, a megállapodás bizonyos eljárási irányelveket, ha úgy tetszik a »procedurális igazságosság« elveit és szabályait is kell, hogy rögzítse. Mik is ezek a
»procedurális igazságossági elvek és szabályok«? Ezek az érvelés és indokolás elvei
és szabályai, valamint a releváns információkra, szempontokra és bizonyítékokra
vonatkozó elvek és szabályok. Az egyik alapvetô kérdés az, hogy figyelembe véve
a »mérsékelt átfogó doktrínák méltánylandó pluralizmusának a tényét«, és e ténynek a konzekvenciáit, egyáltalán milyen típusú szempontokat, érveket, indokokat
lehet behozni a társadalom egészének életét érintô politikai szintû társadalmi igazságossági kérdésekrôl és »közügyekrôl folytatott nyilvános érvelésbe és vitákba«
(»public reason«). Ezek azok az eljárási (és módszertani) jellegû irányelvek és
szabályok, amelyek alapján
(a) a megfelelô módon lehet eljutni a »politikai szintû igazságossági elvek« (14.§)
meghatározásához;
(b) el lehet dönteni adott ügyben, hogy mely »igazságossági elveket« kell alkalmazni, és hogyan;
(c) megítélhetô, hogy vajon érvényesülnek-e, és mennyiben érvényesülnek az
»igazságosság elvei«;
(d) meghatározható, hogy milyen jogszabályok és »közpolitikai és szakpolitikai
programok« (»public policies«) és intézkedések szükségesek az adott társadalmi körülmények között a »politikai szintû igazságossági elvek« minél hathatósabb érvényesítéséhez.
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19.2.§ A politika morális legitimációja
és a civilitás kötelessége

A

HATALOM MORÁLIS ÉS POLITIKAI LEGITIMÁCIÓJÁNAK A KÉRDÉSEIRÔL

(13.2–13.4.§§), s ehhez kapcsolódóan a »civilitás kötelezettségérôl« (13.3.§)
korábban is sok szót ejtettünk, itt azonban újra vissza kell térjünk ezekre a koncepciókra
a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) kapcsán, mert
e koncepciók elválaszthatatlanul együtt járnak egymással.
A »politika morális legitimációjának« elve megköveteli, és a hatalom gyakorlóival
szemben abszolút morális és politikai legitimációs követelményként támasztja azt, hogy
– szembesülve a »méltánylandó pluralizmus tényével« (»the fact of reasonable pluralism«) (12.4.§), és tudomásul véve annak következményeit – a »lényegbeli alkotmányos
kérdéseket« (»constitutional essentials«) (14.6.§), a »társadalom alapvetô struktúráját«
(»basic structure«) (9.§), annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeit«4 (»background institutions«) (9.§; 16.§), a »háttérigazságosság rendszerét« (»background justice«) (9.5–9.6.§§), a társadalom polgárainak életét, életkörülményeit és egzisztenciális biztonságát érintô összes közpolitikát és szakpolitikát
(»public policy«) érintô kérdésben a hatalom a társadalom minden egyes polgára számára megfelelô módon nyilvánosan indokolja és igazolja javaslatait, intézkedéseit, döntéseit (»public justification«) (12.1.§), ideértve azt is, ha egy közjót, közérdeket érintô
közügyben valamiért nem dönt, nem intézkedik vagy nem cselekszik.
Ez a »nyilvános igazolás és indokolás«, azonban nem akárhogyan – az elsô, a hatalom gyakorlóinak útjába kerülô ötlet, vagy „jól hangzó mondás” alapján – kell történjen. Nem elég az, ha a hatalom „csak úgy mond valamit” indokolásként; ami éppen
az eszébe jut, vagy ami éppen a saját hatalmi szempontjai és érdekei alapján „kommunikációs szempontból” kézre esônek vagy „jól hangzónak” tûnik. A nyilvános igazolás és indokolás mindig vissza vezethetô kell legyen a közös és nyilvános politikai
szintû igazságossági koncepció elveire, értékeire, normáira és szabályaira, és a nyilvánosan ismert és elismert közérdekekre.

4

Emlékeztetôül: mint abszolút minimum ezen háttérintézmények közé tartozik az (i) oktatási rendszer
teljes vertikuma (a bölcsôdétôl az egyetemig) és (ii) az összes, az alapvetô társadalmi biztonságot
garantáló »társadalmi biztosítási rendszer«, azaz (ii/a) a társadalmi egészégbiztosítás és az egészségügyi ellátórendszer, (ii/b) a »társadalmi balesetbiztosítás«, (ii/c) a »társadalmi munkanélküliség biztosítás« (és a tisztességes(!) közmunka programok), (ii/d) a »társadalmi rokkantság biztosítás«, és
(ii/e) a »társadalmi nyugdíjbiztosítás«. Az »önbecsülés és a szégyenmentes élet«, valamint az »alapvetô szabadságjogok tisztességes értékének« a megôrzéséhez szükséges társadalmi alapfeltételek részeként a »feltétel nélküli társadalmi minimumot« azért nem soroljuk fel külön, mert az az igazságosság elveinek a lexikális prioritásban legelöl lévô része, s mint ilyen a »társadalom alapvetô
struktúrája« magában kell, hogy foglalja a »tisztességes lakhatás« feltételeinek a biztosításával együtt
(14.§; 14.1–14.5.§§). Ezeken felül számos más kiegészítô esélyteremtési és szociális biztonságot
garantáló intézmény, program létezhet egy adott társadalomban, de az abszolút kötelezô minimumként felsorolt »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« végsô soron képesek
lefedni és le is kell, hogy fedjék a kezelendô társadalmi igazságossági problémákat.
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Ráadásul longitudinális, azaz hosszmetszeti nézôpontból vizsgálva is konzisztensnek,
ellentmondás mentesnek, koherensnek, következetesnek és igaznak kell lennie. Amire
tegnapelôtt érvényes, komolyan veendô szempontként hivatkoztunk, az tegnap és ma
is érvényes és komolyan veendô szempont kell legyen. Az nem megy, hogy az egyik
esetben valamilyen, akármilyen, bármilyen – elsôre elvszerûnek hangzó – indokolással
igazolja a hatalom az egyik döntését, majd egy másik esetben és egy másik idôben
ennek az ellenkezôjével egy másik döntését. Az ilyen ad hoc, inkonzisztens és a „hosszmetszeti képben” egymásnak teljesen ellentmondó, netán egymást kölcsönösen kizáró,
vagy cáfoló érvekbôl álló indokolás valójában nem több, mint handabandázás a hatalom
gyakorlói részérôl. A »közös és nyilvános«, ismert és elismert »politikai igazságossági
elvekre«, a nyilvánosan közérdeknek és közcélnak elismert közügyekre kell visszavezetni
minden közügyeket érintô nyilvános érvelést, igazolást és indokolást. Minden ellenkezô
esetben megkérdôjelezhetô a döntések és intézkedések (vagy nem döntések és nem cselekvések) »morális és politikai legitimitása«, illetôleg a hatalom aktuális gyakorlóinak
az »erkölcsi és politikai legitimitása«.
A hatalom »morális és politikai legitimációja« komoly kérdés. Ha ez elvész, az azt
jelenti, hogy a hatalom gyakorlóinak megszûnt az erkölcsi alapja és a »morális felhatalmazása«, és a tulajdonképpeni jogosultsága a hatalom gyakorlására. Az »morális
legitimációját« vesztett politika és hatalom, még akkor is, ha közjogi értelemben formálisan még jogosan gyakorolja a hatalmat a továbbiakban erkölcsi értelemben nem
nagyon különbözik attól, mintha egy rablóbanda fosztogatná az ország lakosait államhatalmi eszközöket is felhasználva (SZENT ÁGOSTON, i. sz. 413–426; AQUINÓI
SZENT TAMÁS, i. sz. 1259–1265.)

M

I A HELYZET AZ »EREDETI KIINDULÁSI ÁLLAPOTBAN«, az »igazságosság politikai koncepciójának« és »igazságosság elveinek« a meghatározásakor? A felek
itt is tisztában vannak a »méltánylandó pluralizmus tényével«, ennek következményeivel
és az ebbôl eredô követelményekkel. Tudják, hogy akármivel, akárhogyan nem indokolhatják és igazolhatják javaslataikat, döntéseiket egymás felé a társadalom egészét és minden
egyes polgárának életét, életkörülményeit és biztonságát érintô politikai szintû társadalmi
igazságossági kérdésekben.
Mint korábban kifejtettük a felek a »tudatlanság fátyla« (»the veil of ignorance«)
(11.§) mögött saját maguk személyére, társadalmi helyzetére és a hasonlókra semmiféle
specifikus ismerettel nem rendelkeznek, viszont rendelkeznek minden szükséges általános
társadalomtudományi, politikai, társadalom pszichológiai és hasonló ismerettel, ami
ahhoz szükséges, hogy kompetens módon tudjanak részt venni a politikai szintû társadalmi igazságossági elvek kialakításában és a »társadalmi szerzôdés« létrehozásában. Az
ebben az értelemben vett »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelésük« (»public
reason«) során felhasználhatják (a) ezeket az általános ismereteket; (b) a józan eszüket
és a józan ész követelményeinek megfelelô általános érveket, logikai következtetéseket és
érvelési módszereket és a köztudomású tényeket; (c) a „tudomány” evidenciáit, érveit és
következtetéseit, feltéve, hogy ezek nem ellentmondásosak és vitatottak.
Vegyük észre: az »eredeti kiindulási állapotban« még nincs meg az a közös és nyilvánosan ismert és elismert politikai igazságossági koncepció, amelyre ilyenkor vissza
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lehetne hivatkozni az egyes javaslatokat, hisz épp azért gyûltek össze a felek, hogy ezt
kialakítsák! Ugyanakkor ebben a szakaszban is fontos az »igazságosság politikai koncepciójáról« szóló javaslatok és döntések »politikai és morális legitimitásának« a biztosítása. És ezen a szinten a »józan eszünkön«, a »józan ész követelményeinek megfelelô
érvelésen«, és az »általános köztudomású tényeken«, valamint a »letisztult tudományos
tényeken és evidenciákon«, és az »általános társadalmi, politikai és pszichológiai ismereteken« kívül nem sok mindenünk van, ahhoz, hogy meg tudjunk felelni a »politikai
és erkölcsi legitimáció« követelményének.

M

I IS AZ, AMIT E FENTI FELSOROLÁSBÓL NEM KIFELEJTETTÜNK, HANEM
TUDATOSAN KIZÁRTUNK?

Elôször is kizártuk az összes »átfogó liberális és
egyéb filozófiai, vallási és erkölcsfilozófiai doktrínát«, és ezek átfogó tanait, értékrendjét,
normáit, és különösen ezeknek az átfogó doktrínáknak „az igazságra”, „a teljes igazságra”, annak megismerhetôségére és az emberi élet morális értelmére és értékességére
vonatkozó átfogó tételeit. E tantételek – bármennyire is méltányolhatók és megérthetôk
a saját maguk »átfogó doktrínájának« megfelelô kontextusban, és bármennyire tanulságosak és értékesek is – az egyes »átfogó doktrínák« között sokszor évszázadok óta
fennálló, feloldhatatlan ellentétek, és az egymást kölcsönösen kizáró logikai viszonyban
álló tételek miatt, továbbá a »méltánylandó pluralizmus tényét« tudomásul véve nem
építhetôk bele a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelésbe«, mert ezzel lehetetlenné tennénk a politikai szintû igazságossági koncepció kialakításának, és az »átfedô
konszenzus« létrehozásának még az esélyét is.
A társadalom minden egyes polgárának elemi létérdeke viszont, hogy létrejöjjön az
a közös és nyilvános kiindulási pontokból álló »morális viszonyítási rendszer«, és az a
közös és nyilvános politikai szintû igazságossági koncepció, amely lehetôvé teszi a társadalom egészének a stabil, kiszámítható és békés fejlôdését, valamint a társadalmi
együttmûködés terheinek és hasznainak az igazságos mint tisztességes megosztását.
Ezért a »politikai szintû igazságossági koncepció« kialakítási folyamatába – abszolút
közös, és a társadalom minden egyes polgára számára létfontosságú társadalmi érdekként – semmilyen körülmények között nem lehet beengedni az egyes »átfogó doktrínák«
évszázadok óta feloldhatatlan ellentéteit, és nem szabad hagyni, hogy akár a „vallásháborúkat”, akár a felvilágosodás kori vallás és egyházellenességet, vagy bármilyen más
ideologikus és doktriner eszmei háborút az egyes mérsékelt doktrínák, egyes kevéssé
mérsékelt hívei a közös és nyilvános politikai szintû igazságossági koncepció kialakítása
ürügyén, e „hadszíntéren” is újra elkezdjenek egymással lejátszani. Ez a fajta ideológiai
háború ugyanis az »átfogó doktrínák« közti évszázados ellentéteket nem fogja megoldani, cserébe viszont ellehetetlenítheti még az esélyét is annak, hogy a közös létérdekeket jelentô, társadalmi ügyeket tekintve kialakulhasson egy értelmes politikai szintû
igazságossági koncepció és ezzel megteremtôdjenek a társadalom békés, kiszámítható
fejlôdésének a legalapvetôbb feltételei.
Azt sem szabad hagyni, hogy egyes mérsékelt átfogó doktrínák szélsôséges és doktriner hívei túszul ejtsék az egész társadalmat egyes doktriner, és a »nem politikai szintre«
tartozó »átfogó jellegû nézeteiknek« a »politika felségterületére« (20.3.§) és a »politikai
szintre« való betuszkolásával. Ha azonban, valamilyen módon mégis belekeverednének
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és beépülnének a közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelésben (»public reason«)
felhasználható érvek, indokok közé valamely átfogó liberális, vallási, erkölcsi és egyéb
filozófiai doktrínák »nem politikai szintre« tartozó, és »átfogó jellegû nézetei« az a politikai folyamatok során kialakuló megoldások, döntések »politikai és morális legitimációját« ásná alá és sodorná veszélybe.
Figyelemre méltó, hogy Rawls nem csak az »átfogó filozófiai, vallási és erkölcsfilozófiai
doktrínák« nézeteit zárja ki (a fentiekben ismertetett felsorolásával) az »eredeti kiindulási
állapotban« az »igazságosság politikai koncepciójának« kialakítására irányuló »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« során felhasználható érvek és szempontok közül.
Rawls álláspontja szerint ugyanez vonatkozik bizonyos komplex és bonyolult közgazdaságtani elméletekre, mint például az »általános egyensúly elméletre« (»general equilibrium
theory«) és a hasonlókra. Ennek két oka van: (i) Egyrészt ezek az elméletek valamilyen
módon egy fennálló status quóban gyökereznek, nem vegytiszta elméletek, s nem olyan
abszolút törvényszerûségek, mint például a természettudományos törvények. (ii) Másrészt
ezen elméletek jelentôs része a szûkebb szakmán belül is vitatott, s az elméletek is és a
róluk szóló viták is túl bonyolultak és túl nehezen átláthatók az átlagos érdeklôdô laikus
polgárok számára, ezért az ilyen nem objektív, komplex, a szakmán belül is sokrétûen vitatott elméletek beemelése a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelésbe« valójában ellentétes a »nyilvánossági kritériumokkal«, és szükségképpen számos polgár érdemi
vitából való kiszorulásához és az érvelések átláthatatlanságához vezethet.
I

… amikor a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelésrôl« van szó, a politikai
szintû igazságossági koncepció elveinek a meghatározása kapcsán, akkor az a tudás, azok
az információk és ismeretek, és az az érvelési mód, amiket felhasználunk, olyanok kell legyenek, hogy az átlagos polgárok az átlagos ismereteik alapján a józan eszük alapján is
fel tudják fogni ezeket. Ellenkezô esetben a politikai koncepció nem lesz alkalmas arra,
hogy a késôbbi döntések politikai legitimációjának az alapjául szolgálhasson…
John Rawls: Justice as Fairness: A Restatement (2001)
I

Másképp fogalmazva az olyan elméletek, amelyeknek a megértését, átlátását reálisan
nem várhatjuk el a társadalom egy-egy átlagos értelmi képességû tagjától szimplán nem
alkalmasak arra, hogy bármilyen módon meghatározó szerepet játszanak egy »szabad
emberhez méltó demokrácia« társadalmi mûködését meghatározó politikai szintû igazságossági koncepció kialakításában. Ha ugyanis ilyen – az átlagos közügyek iránt érdeklôdô, nem szakértô polgár számára józan ésszel át nem látható és fel nem fogható
– elméleteken alapulna az átlagos polgárok mindennapjait meghatározó politikai szintû
igazságossági koncepció, akkor az átlagos polgárok teljesen kiszorulnának a saját életüket meghatározó politikai folyamatokból és »közügyekben folytatott nyilvános vitákból«; s az életüket meghatározó döntéseket, mindenféle „szakértôk”, az »Econocracy«
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belterjes köreinek tagjai hoznák meg a fejük felett, az átlag polgár által át nem látható
szempontok és motivációk alapján, ami veszélyes a polgárok szabadságára és a »szabad
emberhez méltó demokráciára«. (EARLE és mtsai, 2017.)
Az itt szóban forgó döntések a legbelsô lényegüket tekintve elsôdlegesen és alapvetôen soha nem szakmaiak (még ha számos szakmai és technikai részlettel is jellemezhetôk), hanem mindig alapvetô értékválasztásokat is rejtenek magukban. Már az is
ilyen értékválasztások kérdése, hogy egy költség-haszon elemzésnél egyáltalán ki milyen
költségtételeket és milyen haszon tételeket listáz fel, és a nem közvetlen pénzbeli költségeket és hasznokat hogyan „árazza be”, s ezzel milyen relatív fontosságot, értékességet
állapít meg és milyen diszkont rátákat alkalmaz bizonyos jövôbeli hasznok és költségek
kapcsán. E kérdéseknek rendkívül bonyolult és körülményes technikai-szakmai alapjai
vannak, de a dolog valódi, legbelsô lényegét tekintve itt elsôdlegesen és alapvetôen morális kérdésekrôl és átfogó jellegû értékekrôl, értékválasztásokról, értékítéletekrôl és elôítéletekrôl van szó (8.3.§).
Az, hogy bizonyos szakmák szakértôi magas szintû technikai tudással rendelkeznek
az élet egy-egy szegmensének egy-egy speciális szakmai aspektusáról, semmiféle többlet
feljogosítottságot nem ad nekik arra, hogy mások életét fundamentálisan meghatározó
döntéseket hozzanak meg, mások kizárásával, s mások feje felett a saját értékrendjük
és értékítéletük alapján. Az itt szóban forgó döntések valódi legbelsô lényegét – minden
technikai, technokrata és szakmai kellék ellenére – olyan morális és értékválasztási kérdések jelentik, amelyek eldöntésére az úgynevezett szakértôk semmivel sem felkészültebbek és kompetensebbek, mint bárki más, és semmi sem jogosítja fel ôket, hogy ezekben a kérdésekben az ô szavuk nagyobb súllyal essen latba, mint bárki másé. (RAWLS,
2001; EARLE és mtsai, 2017.)
Ez az alapvetô oka annak, hogy Rawls nemcsak az »átfogó doktrínák« tanait, de a
nehezen átlátható, nehezen megérthetô és technikailag komplex elméleteket is kizárja a
»közügyekkel kapcsolatos nyilvános érvelés« elfogadható szempontjai, érvei és hivatkozási
alapjai sorából. (The Idea of Public Reason Revisited, 1997; RAWLS, 2001, 2005.)

A

Z ELÔZÔEKBEN AZ ÁTFOGÓ DOKTRÍNÁK TANAIVAL, illetôleg egyes túlzottan
komplex, és az átlagos polgár által józan ésszel nem feltétlenül felfogható közgazdasági elméletekkel kapcsolatosan mondottak arra vonatkoznak, hogy az ilyen
tanok, nézetek, elméletek és ezeken alapuló szempontok és érvek ne épüljenek be a
»közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelésbe«,5 mint a »procedurális igazságosság« elfogadott és normatív, azaz elôíró jellegû irányelvei alapján használandó érvek
és szempontok. Ez azt is jelenti, hogy alapvetôen ne az ilyen érvek, tanok és szempontok képezzék a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« alapvetô érveit

5

Fontos: nem az átlag polgár értelmi képességeivel van a probléma. Ez az elv arról szól, hogy olyan
tételek, elméletek, nézetek, amelyeknek a megértése a társadalom átlagos értelmi képességû polgárjaitól nem várható el reálisan, nem alkalmasak arra, hogy a társadalom minden egyes polgárának,
így a legtöbb átlagos polgárának a politikai igazságossági koncepciójának kialakítását és elfogadását
bármilyen módon meghatározza.
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és az e folyamat során kialakuló döntések elvi alapjait (különösen ne úgy, hogy még
maga a normatív követelmény is az ilyen érvek kvázi kötelezô használata legyen).
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a »közügyekkel kapcsolatos nyilvános érvelés«
(»public reason«) során a felek ne tájékoztathatnák egymást arról, hogy például az ô
átfogó jellegû nézeteik szerint egyik, vagy másik szempont, vagy megfontolás milyen
alapon lenne elfogadható, vagy épp milyen alapon nem fogadható el. Ez nem tilos,
sôt – ha a felek nem egymást akarják „megtéríteni” a saját átfogó liberális vagy átfogó
vallási doktrínáik elfogadására, akkor – kifejezetten hasznos, bizalomerôsítô és egymás
szempontjainak és szándékainak a kölcsönös megértését elôsegítô dolog lehet az, ha a
párbeszéd során elmagyarázzák egymásnak, hogy a saját hitviláguk és »átfogó jellegû
nézeteik« alapján az »igazságosság politikai koncepciójának« egyes elemei miért elfogadhatók, vagy milyen módosításokkal lennének elfogadhatók, vagy mi az ami számukra lelkiismeretei okokból egyáltalán nem fogadható el és miért.
Végsô soron maga az »igazságosság politikai koncepciója« is, az »igazságosság elvei«
is, és a késôbbiekben ezek egy-egy helyzetre való alkalmazása is egy olyan iteratív párbeszéd során kell kialakuljanak, amelyben az elsô induló pozícióban jónak gondolt koncepciók és megoldások a többiek szempontjai és észrevételei mentén még sokat változhatnak, módosulhatnak. Ebben az iteratív egyeztetési folyamatban, amely végsô soron a
»reflektív egyensúlyi állapot« (»reflective equilibrium«) (12.2.§) kialakulásához vezet,
fontos szerepe van egymás kölcsönös megértésének, amelyet nagymértékben elôsegít az,
ha a felek megosztják egymással, hogy az ô »átfogó jellegû nézeteik« alapján mi, miért és
hogyan fogadható el. Ha a megegyezés egy ilyen informált folyamatban és egymás szempontjainak az alaposabb kölcsönös megértésén alapul az végsô soron a kölcsönös bizalmat
is, és a kialakult megoldás politikai stabilitását is nagymértékben elômozdíthatja.
Mindazonáltal a »civilitás kötelessége« (»the duty of civility«) azt követeli meg mindannyiunktól, hogy ne egymás »átfogó nézetrendszerére« akarjuk „megtéríteni” a másik felet,
s ne is a saját »átfogó doktrínánk« átfogó értékrendjét, normáit akarjuk ráerôszakolni a társadalom egészére, hanem az itt releváns, a közügyeket érintô alkotmányos, törvénykezési
és közpolitikai kérdésekben kellô idôben térjünk rá a »közügyekben történô nyilvános érvelés« »procedurális igazságossági« normái és eljárási követelményei szerinti érvelésre; azaz
a saját javaslatunk, álláspontunk, véleményünk helyességérôl ne az átfogó nézeteink, hanem
a közös és nyilvános politikai szintû igazságossági koncepció értékei, alapelvei, célrendszere
és normái alapján, s ezekre visszavezetve és hivatkozva próbáljuk meggyôzni a másik felet.

A

POLITIKA MORÁLIS LEGITIMÁCIÓJÁNAK AZ ELVE. A »közügyekben folytatott
nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) koncepciója és »procedurális (eljárási) igazságosság« (»procedural justice«) normái bevezetésének az egyik alapvetô oka
az, hogy miután a politikai hatalom a »szabad és egyenlô polgárok« (6.§) egyéni szabadságai egy részének a leadásából létrejövô »kollektív hatalomból« állnak össze, ezért
a politikai hatalom valódi tulajdonosa »a nép« (»We the People«) (14.6.§). Továbbá
e kollektív hatalomnak és az ebbôl eredô politikai hatalomnak minden egyes polgár
egyenlô részben a tulajdonosa, viszont a politikai hatalmat tipikusan nem »a nép« és
nem is maguk a polgárok gyakorolják, hanem az általuk választott, s a megbízásukból
tevékenykedô kormány, politikusok és állami szervek. Ezért a »a nép« kollektív hatal-
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mának egy részét, a »közönséges hatalmat« (»ordinary power«)6 – »a nép« »alkotmányozó, felhatalmazó hatalmával« (»constituent power«) (14.6.§) biztosított felhatalmazás és kikötött feltételek alapján – gyakorló „Hatalom”, mint megbízott minden
esetben képes kell legyen annak a hiteles igazolására, hogy a ráruházott »közönséges
hatalmat«, azaz a politikai hatalmát a megbízói érdekében használta fel. Ez az igazolás
a »politika morális legitimációjának« az abszolút és megkerülhetetlen feltétele.

A

»POLITIKA

MORÁLIS LEGITIMÁCIÓJÁNAK ELVE«7 ÉS KONCEPCIÓJA RÉSZ-

LETESEBBEN A KÖVETKEZÔ:
(i) Egyrészrôl a »politikai hatalom« mindig, minden esetben, kivétel nélkül kényszerítô jellegû (»enforcement«), amelyet a mindenkori állam, mint a »törvénykezési
hatalom monopóliumával« és a »törvények kikényszerítéséhez« (»law enforcement«) szükséges hatalom monopóliumával és az »erôszak monopóliumával« rendelkezô erôszakszervezet támaszt alá. Az »állam mint erôszakszervezet« végrehajtó
hatalmát pedig a kormány gyakorolja.
(ii) Másrészrôl azonban egy »szabad emberhez méltó demokráciában« ez, a kormányzat
(»government«) és az általa irányított állam (»state«), és az általa gyakorolt hatalom
mindig a »társadalom kollektív hatalmából« ered. E »kollektív hatalom« úgy jön létre,
hogy az »eredeti kiindulási állapotban« a »társadalmi szerzôdés« keretében a »szabad
és egyenlô polgárok« lemondanak szabadságuk (és egyenlôségük) egy részérôl, a közjó
és a közérdek elômozdítása céljából, mert felismerik, hogy léteznek olyan közös ügyek
és közös problémák, amelyeket csak társadalmi, közösségi szinten lehet megoldani,

6

7

Korábban részletesen kifejtettük (14.6.§), hogy »a nép« (»We the People«) »kollektív hatalma« lényegében a politikai hatalmat gyakorlók »közönséges hatalmához« (»ordinary power«) képest magasabb rendû, »alkotmányozó és felhatalmazó hatalmat« (»constituent power«) jelent. Ezért nem
arról van szó, hogy a politikai hatalmat gyakorlók a nép megbízásából a nép kollektív hatalmát
gyakorolják. Valójában a politikai hatalom gyakorlói azt a »közönséges hatalmat« gyakorolják csak,
és csak olyan feltételekkel – »a nép« (»We the People«) megbízásából – amellyel »a nép« a magasabb
rendû »alkotmányozó, felhatalmazó hatalmánál« fogva felruházta ôket. Ebbôl eredôen politikai
hatalmat gyakorlók nyilvános hatalomgyakorlására adott idôleges felhatalmazás nem korlátlan, és
nem feltételek nélküli; hanem (a) »procedurális igazságosság« tekintetében a nyilvánossági kritériumokra, a nyilvános elszámoltathatóságra, a »civilitás kötelességére«, a »nyilvános indokolásra, érvelésre és igazolhatóságra« (»public justification«) és a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú
érvelésre« (»public reason«) követelményeinek teljesítéséhez kötött, (b) »tartalmi igazságosság tekintetében« pedig az alkotmány által meghatározott – és az »igazságosság elveibôl« (14.§) eredô –
közcélhoz, feltételekhez kötött és az alkotmány által korlátozott (14.6.§).
A »politika morális legitimációja« kifejezés alternatívájaként a szövegben elôfordul a »morális és
politikai legitimáció«, »erkölcsi és politikai legitimáció«, illetôleg a »politikai és morális legitimáció«
»politikai és erkölcsi legitimáció« kifejezés is. A „morális legitimáció” és az „erkölcsi legitimáció”
kifejezések ugyanazt jelentik. Ezek a kifejezések (fordulatok) koncepcionálisan mind ugyanarra: a
»politika morális legitimációjára« vonatkoznak; azaz arra, hogy a »politika és a hatalom legitimációja« végsô soron a morális legitimációjától függ, s ha a politika, illetôleg a hatalom elveszíti a morális
(erkölcsi) legitimációját/legitimitását, akkor a politikai legitimitása is megszûnik, függetlenül attól,
hogy formálisan, közjogi értelemben még meddig képes az erkölcsi értelemben már megbukott hatalmát fenntartani.
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mégpedig a saját „leadott szabadság részeikbôl” összeálló »kollektív hatalom« felhasználásával. Ez a »kollektív hatalom« a »szabad és egyenlô polgárok« feladott szabadságrészeibôl áll össze, s mint ilyen »elidegeníthetetlen és elvitathatatlan« (»inalienable
& indefeasible«) módon »a népé« (»We the People«), mint a szabad és egyenlô polgárok kollektív közösségéé. Tehát ez a hatalom nem a politikusoké, nem a kormányé
és nem az államé, vagy bárki másé; ezek az entitások csak »a nép« (»We the People«)
által a »közcélok, közérdekek és közügyek«« elômozdítása és szolgálata céljából, idôlegesen és – »a nép« (»We the People«) felsôbbrendû »lényegi alkotmányozó felhatalmazó hatalmával« (»constituent power«) megalkotott – alkotmány által korlátozott
alacsonyabb rendû »közönséges (politikai) hatalmat« (»ordinary power«) gyakorolhatják. Ez az, amirôl egyes »szabad emberhez nem méltó rezsimekben« a tisztességtelen hatalom szívesen és gyakran megfeledkezik, s épp emiatt ez az, amit nem lehet
elégszer hangsúlyozni.
(iii) Végül, minden egyes polgárnak, függetlenül társadalmi, jövedelmi, vagyoni helyzetétôl szigorúan azonos, egyenlô tulajdona (kvázi részvénye) van ebben a kollektív hatalomban; s ebbôl eredôen az e kollektív hatalomból származó, s az állam és végrehajtó szervei által »a nép« idôleges megbízásából, a »közjó elômozdítása érdekében«
gyakorolt hatalomban is. Ezért abszolút »morális és politikai legitimációs követelmény«
a »közönséges (politikai) hatalmat«8 gyakorló politikusokkal, a kormányzattal és az
állammal szemben, hogy ezt az idôlegesen rájuk ruházott »közönséges (politikai) hatalmat« (»ordinary power«) úgy gyakorolják, különös tekintettel a »lényegi alkotmányos kérdések« és az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdések« tekintetében, hogy a »kollektív hatalom« minden egyes egyenlô részesedéssel bíró birtokosa,
résztulajdonosa, (azaz minden egyes polgár) el tudja fogadni a saját – a nyilvános
érvelés körébe tartozó – nézetei alapján azt, hogy a politikai hatalom gyakorlása,
alapvetôen a »közös és nyilvános politikai igazságossági koncepció elveinek« megfelelôen és a »közcélok, közérdek és közügyek elômozdítása érdekében« történik (még
ha tartalmilag nem is minden polgár ért egyet minden döntéssel).
Ez a fenti megfogalmazás attól ilyen bonyolult, mert reálisan nem várható el, hogy
minden polgár, mindig, mindenben egyet értsen, hiszen számos olyan közpolitikai és
»lényegi alkotmányos kérdés« merülhet fel, amelynek nem is biztos, hogy létezik egyetlen igaz megoldása. Ezért az alapvetô elvárás az, »a nép« (»We the People«) kollektív
hatalmából eredô »közönséges politikai hatalmat« – a polgárok megbízása alapján –
gyakorlókkal szemben, hogy
(a) a »közönséges politikai hatalom« (»ordinary power«) (14.6.§) gyakorlása a »közös
és nyilvános politikai igazságossági koncepciónak« megfelelô módon történjen,
8

A választott politikusok, a kormány és az általuk irányított állam hatalma mindig csak »közönséges
hatalom« (»ordinary power«) (14.6.§). Ebbôl eredôen a politikusok és a kormányzat „politikai hatalma” is mindig csak »közönséges hatalom« (»ordinary power«). Amikor tehát a szövegben a politikusok, vagy a kormány vonatkozásában a »politikai hatalom« vagy „a hatalom” kifejezéseket használjuk, akkor az is mindig csak »a nép« magasabb rendû »lényegi alkotmányozó felhatalmazó
hatalmához« (»constituent power«) képest lényegesen alacsonyabb rendû – közcélhoz, közérdekhez
kötött, idôleges és az alkotmány által korlátozott – »közönséges hatalmat« (»ordinary power«) jelenti.
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(b) s a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) normáinak
megfelelôen történjen meg a politikai hatalmi döntések nyilvános és közös igazságossági alapelvekre és a közcélokra és közérdekekre visszavezetett indokolása és
igazolása;
(c) és minden egyes polgár meg tudjon arról gyôzôdni, hogy a politikai hatalom gyakorlása a közös és nyilvános politikai koncepció igazságossági elveinek megfelelôen
és a közcélok, közérdekek és közügyek megfelelô elômozdítása érdekében történt,
és ténylegesen ebbe az irányba is mozdultak el a közügyek (még ha tartalmilag nem
is ért egyet minden polgár mindig minden politikai döntéssel).
Ezek azok a »politikai és morális legitimációs elvek«, amelyeket az »igazságosság mint
tisztességesség politikai koncepciója« szerint a »közönséges politikai hatalom« gyakorlása
során teljesíteni kell.

A

MIKOR A POLGÁROK MAGUK IS RÉSZT VESZNEK a »közügyekrôl folytatott
nyilvános érvelésben« akkor tulajdonképpen egy, a politikai hatalomgyakorlás
tartalmi kérdéseirôl és módjáról szóló nyilvános politikai folyamatban vesznek részt.
Másképp: ez a folyamat arról szól, hogy melyik polgár szerint mit kell tegyenek a »közönséges politikai hatalom« (»ordinary power«) gyakorlói a köz ügyeit, és a társadalom
egészét érintô kérdésekben. E folyamat tétje egy-egy közpolitikai döntés, azaz az, hogy
a kormányzat, illetve az általa irányított állam az »államhatalmi kényszerítô eszközöket«
is bevetve milyen intézkedéseket foganatosítson minden egyes polgárra vonatkozóan.
Ezért minden egyes polgár köteles a közhatalom felhasználásának tartalmát, és módját
érintô kérdésekben kinyilvánított politikai véleményét a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) normáinak és szabályainak megfelelôen kifejteni, s nyilvánosan indokolni és igazolni (»public justification«) a többiek felé. Magyarán: nem lehet felelôtlenül, zsigerbôl össze vissza-beszélni, ötletelni; át kell éreznie
mindenkinek az ilyen ügyekben a saját felelôsségének a súlyát és a saját véleményével
és szavaival kapcsolatos felelôsségét. Ezekben az esetekben ugyanis a polgár véleménye
arról szól, hogy ô szerinte az állam mit írjon elô minden egyes polgár számára és mit
kényszerítsen ki (»enforcement«) az államhatalmi kényszerítô eszközökkel minden egyes
polgár esetében. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az ilyen kérdésekben a véleményt nyilvánító, vagy javaslatot megfogalmazó polgárok – egymás kölcsönös tiszteletben tartásának a kötelessége (»the duty of mutual respect«), a »civilitás kötelessége« (»the duty
of civility«) (13.3.§) és a »reciprocitás (viszonosság) elve« (5.3.§) alapján – minden
esetben a közös és nyilvános politikai igazságossági koncepció elveire, normáira, valamint a nyilvánosan ismert közcélokra, közérdekekre és közügyekre kell tudják visszavezetni véleményük, javaslatuk indokolását és igazolását.
Az nem méltányolható, és morálisan nem legitim indok, hogy „valami azért legyen
így vagy úgy, mert nekem ez az érdekem”, vagy „mert nekem ez az ötletem”, vagy „mert
nekem így tetszik”; s tegyük hozzá: függetlenül attól, és tekintet nélkül arra, hogy
mindez, hogyan érint másokat. Alapértelmezésben a helyes nézôpont mindig az »eredeti kiindulási állapot«, illetve az »alkotmányozó, felhatalmazó szakasz« (»constitutional
stage«) nézôpontja (9.4.§; 14.11.§), és nem az éppen aktuális helyzetünknek megfelelô nézôpont. Ha az ügy, a természetébôl eredôen a »törvénykezési szakaszban« (»le-
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gislative stage«), vagy a »jogalkalmazói, interpretációs szakaszban« (»judiciary stage«)
oldható meg, akkor is meg kell vizsgálni az »eredeti kiindulási állapot«, illetôleg az »alkotmányozó, felhatalmazó szakasz« nézôpontjából és összhangba kell, hozni e szakaszok nézôpontjaival, szempontjaival, illetôleg a »lényegi alkotmányos elvekkel« (»constitutional essentials«).
A »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« során megfogalmazott indokolás, nem más, mint azon javaslatunk igazolása, amely arra irányul, hogy mindenki
mást mire kényszerítsen az állam azzal a politikai hatalmával, amelyet minden, a »közhatalomból« egyenlô részesedéssel bíró polgár »kollektív hatalma« és megbízása alapján
gyakorol. A »civilitás kötelességéhez« (13.3.§) tartozó, és »egymás kölcsönös tiszteletére« és a »reciprocitás (viszonosság) elvének« (5.3.§) érvényesítésére vonatkozó követelmény azt is jelenti, hogy a polgárok természetesen egy-egy javaslatuk megvilágítása
érdekében tájékoztathatják egymást a saját átfogó jellegû nézeteikrôl és szempontjaikról,
ezek alapján azonban nincs morális felhatalmazásuk és jogosultságuk arra, hogy más
polgárokra vonatkozóan a közhatalom kényszerítô erejének a bevetését javasolják.
Fontos érteni azt is, hogy az eddig elmondottak alapján egyetlen egy polgárnak
sincs több, nagyobb részesedése a »kollektív hatalomból«, mint bármelyik másik polgárnak, és egyetlen egy polgárnak sincs „több szavazata” a társadalom egészét érintô
kérdésekben, mint bármelyik másik polgárnak. Ezért egyetlenegy polgárnak sincs sem
joga, sem »erkölcsi és politikai legitimációja«, extra felhatalmazása arra, hogy megkerülje
a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« normáit és követelményeit, és mindenféle, a »közös és nyilvános politikai igazságossági koncepcióra« egyáltalán nem viszszavezethetô érvekkel másokra akarja kényszeríttetni az államhatalommal azt, amit ô
jónak gondol, úgy hogy még azt sem képes megindokolni, vagy elmagyarázni, hogy az
ô akarata hogyan is függ össze a »közös és nyilvános politikai igazságossági koncepció«
»igazságossági elveivel«, illetve a közcélokkal, közérdekekkel és közügyekkel. Az ugyanis
nem közügy, és nem nyilvános indokolás, hogy „azért kell mindenki másnak ezt vagy
azt csinálni, mert én úgy gondolom helyesnek”, vagy „azért, mert az én vallásomból,
vagy liberális, vagy egyéb filozófiámból ez vagy az következik”, vagy „azért mert nekem
ez, vagy az az érdekem”. Másnak ugyanis más következik a saját vallásából, mást gondol helyesnek, és más az aktuális érdeke, ugyanakkor mindenki másnak pontosan
ugyanakkora a részesedése a közhatalomból, mint a – »nyilvános indokolás és igazolás
kötelezettségével« (»the duty of public justification«) (12.1.§) nem törôdô, s a saját
akaratát »nyilvánosan igazolni« (»public justification«) nem képes, ámde mégis erôszakosan érvényesíteni akaró – példánk szerinti polgárnak. Azért beszélünk a saját
akarat erôszakos érvényesítésérôl, mert itt az adott polgár törekvésének a lényege az,
hogy »államhatalmi kényszerítô eszközökkel« kényszeríttesse mindenki másra azt, amit
ô helyesnek gondol, de »nyilvánosan indokolni, igazolni« mégsem tud. Az itt szóban
forgó kérdések, ilyetén eldöntése nemcsak mások kényszerítésével jár, hanem ezzel szorosan összekapcsolódva mások »alapvetô szabadságjogainak, jogainak« (14.3.§) – például a »lelkiismereti szabadságának« (»liberty of conscience«), vagy »vallásgyakorlási
szabadságának« (»freedom of religion«), vagy »vélemény alkotási és kifejezési (szólás)
szabadságának« (»freedom of thought & freedom of speech«) – a megtagadását is jelentik
egyben.
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Ami pedig azt illeti, hogy »morálisan mi az értékes«, és mi a »teljes és egyetlen érvényes igazság« az »élet értelmével« és a hasonlókkal kapcsolatosan azt bizonyosan
nem doktriner polgártársunk hivatott megmondani, mert – mint azt Rawls megjegyzi
– „mindezekre a fontos kérdésekre a választ valószínûleg csak Isten tudja”, doktriner
barátunk pedig bizonyosan nem az álruhában köztünk járó Isten. Az ilyen polgár, legyen az egyszerû polgár, vagy akár valamilyen »doktriner politikus« vagy »doktriner ideológus«, vagy valamely »mérsékelt átfogó doktrína szélsôséges híve«, vagy valamely »szélsôséges doktrína szélsôséges képviselôje« (4.2.§; 5.4.§; 21.4.§; 20–24.§§) teljes
mértékben megszegi a »civilitás kötelezettségét«. Más szóval barbár és szélsôséges (»unreasonable«) módon viselkedik az ilyen polgár; s teljes mértékben megszegi mind az
összes polgártársa irányába kötelezô »kölcsönös tisztelet«, mind pedig a »reciprocitás
(viszonossági) elvének« (5.3.§) követelményeit és az ebbôl eredô kötelezettségeket,
azzal, hogy folyamatosan azzal bíbelôdik és mesterkedik, hogy saját akaratát és doktriner
elképzeléseit kulturált és nyilvános érvelés, indokolás és igazolás nélkül, hogyan erôltesse rá mindenkire, akár »államhatalmi kényszerítô eszközök« bevetésével is. Az ilyen
fajta, egyoldalú és »aszimmetrikus viszonyulás« másokhoz per definitionem a »reciprocitás (viszonosság) elvének« és az abból eredô »szimmetrikus viszonyok kötelezettségének« a semmibevételét jelenti, amely nem más, mint a »szélsôségesség« és a »szélsôséges
magatartás« definíciója (4.2.§; 5.4.§; 21.4.§; 20–24.§§). (The Idea of Public Reason Revisited, 1997; RAWLS, 2001, 2005.)

A

»IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG POLITIKAI KONCEPCIÓJA«
hogy a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés«
(»public reason«) elvei, hogyan alkalmazandók a »politika felségterületén belül«
(20.3.§) a »lényegbeli alkotmányossági kérdéseket« (14.6–14.9.§§), az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû és »disztributív igazságossági« kérdéseket«, s így a
»társadalom alapvetô struktúráját« (9.§), annak »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézményeit« és a »háttérigazságosságot« (9.5–9.6.§§) érintô problémák, javaslatok, intézkedések esetében, noha kétségtelen tény, hogy ezek az általános
kulturáltsági és civilitási szabályok megfogadhatók lennének az élet más területein is.
Létezik ezen felül számos határterületi kérdés, amely nem teljes mértékben tartozik
ebbe a körbe, de mégis valamilyen módon összefügg ezekkel a kérdésekkel. Ilyenek például
egyes adózási kérdések vagy a vagyon és az örökösödés szabályozásával kapcsolatos kérdések, amelyek nem minden tekintetben tartoznak ide, ebbe a centrális problémakörbe,
ámde mégis számos összefüggést mutatnak az alapvetô társadalmi igazságossági és »disztributív igazságossági« elvekkel és a »háttérigazságosság rendszerével« (9.5–9.6.§§).
Létezik azonban számos olyan problématerület is, amelyet az alkotmányos kereteknek megfelelôen jogszabályalkotási szinten is kell szabályozni, azonban mégsem alkalmazhatók rájuk közvetlenül a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« szabályai. Mondjuk, például a közlekedési szabályokat rögzítô KRESZ-szabályok esetében,
vagy mondjuk a kórházi fekvôbetegellátás „Homogén Betegségcsoportok” szerinti finanszírozási technikájának a szabályait rögzítô „HBCs kézikönyv” és a hasonló technikai
szintû szabályozás esetében egyáltalán nem biztos, hogy megvalósítható és életszerû az,
hogy az egyes javaslatok »nyilvános indokolását« minden esetben elsôdlegesen az »igazZ
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ságosság politikai koncepciójának« az »igazságossági elveire« és a »lényegi alkotmányos
kérdésekre« (»constitutional essentials«) (14.6.§) vezessük vissza. Ebbôl a szempontból
meg kell különböztessük egymástól (a) azokat a »lényegbeli alkotmányossági kérdéseket«
és elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû és »disztributív igazságossági« kérdéseket«, amelyekben feltétlenül kívánatos és remélhetôen el is érhetô a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« szabályainak az alkalmazása, és (b) azokat a törvénykezési, jogszabályalkotási aktusokat igénylô, de lényegesen technikaibb szintû, és a
»lényegbeli alkotmányos kérdéseket«, vagy »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
kérdéseket« közvetlenül nem érintô problémaköröket, ahol se nem valósítható meg
életszerûen, se nem feltétlenül kívánatos, hogy a javaslatok, döntések, intézkedések indokolását minden esetben szigorúan az »igazságosság politikai koncepciójára« vezessük
vissza. Ez utóbbi problémakörök számos tekintetben különböznek az alapvetô fontosságú és a »lényegbeli alkotmányos kérdéseket«, vagy a társadalmi igazságosság és a »disztributív igazságosság« elveit közvetlenül érintô sarkalatos kérdésektôl. Minden »lényegbeli
alkotmányos kérdést« és minden alapvetô társadalmi igazságossági és »disztributív igazságossági« kérdést érintô esetben alkalmazni kell a »közügyekben folytatott nyilvános
közcélú érvelés« (»public reason«) elveit, ahhoz, hogy a politikai hatalom gyakorlásának
»erkölcsi és politikai legitimitása« igazolható és biztosítható legyen. Az adott politikai
helyzettôl és politikai kulturáltsági szinttôl függôen mérlegelendô, mennyire bölcs és
mennyire megvalósítható ezen elvek érvényesítése a többi kérdésben.
Vegyük észre azt is, hogy a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« elvei
és szabályai részben tartalmi jellegûek, részben viselkedésre, hozzáállásra vonatkoznak.
(a) A TARTALMI KÉRDÉS, hogy az egyes döntések, intézkedések indokolását és igazolását a közös és nyilvános politikai szintû társadalmi igazságosság koncepciójára,
illetve a közös és nyilvános közcélokra, közérdekre és közügyekre kell visszavezetni,
(illetve mikor kell, és mikor nem lehetséges, nem életszerû, vagy nem kívánatos
ezeket az indokolásokat a közös és nyilvános politikai igazságossági elvekre visszavezetni).
(b) A MAGATARTÁSRA, HOZZÁÁLLÁSRA, POLITIKAI VISELKEDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRÁRA vonatkozó norma, például az, hogy kifejezetten a »civilitás kötelességének«, valamint »egymás kölcsönös tiszteletben tartása« követelményének és a »reciprocitás elvének« a barbár megsértését jelenti az, ha valaki
mondjuk az ad-hoc ötleteivel, egyoldalú szempontjaival, magánügyeivel, önérdekeivel vagy saját átfogó nézetrendszerével, hitvilágával és értékrendjével kapcsolatos, és a – közcélokkal, közérdekekkel és közügyekkel sehogyan sem összefüggô
– „javaslatait” (ötleteit) olyan, politikai szinten megfogalmazott javaslatokkal,
(netán intézkedésekkel) akarja a társadalom minden polgárára rákényszeríteni,
amely természetébôl eredôen szükségképpen involválja, az államhatalmat, és az
»állam, mint erôszakszervezet« »államhatalmi kényszerítô eszközeit« is.
A »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« magatartási, viselkedési jellegû
és a »civilitás kötelességével«, »egymás kölcsönös tiszteletben tartásának kötelezettségével«, és a »reciprocitás elvével« összefüggô és alapvetôen a »barbárság tilalmára« és a
»politikai kulturáltságra« vonatkozó normái, irányelvei minden esetben, s minden helyzetben betartandók; még akkor is, ha tartalmi értelemben nem minden a törvénykezést,
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vagy az államhatalmat involváló ügyben kívánatos és lehetséges a vitában elhangzó érveket a közös és nyilvános politikai szintû igazságossági elvekre visszavezetni. (The
Idea of Public Reason Revisited, 1997; RAWLS, 2001, 2005.)

19.3.§ Polgári értékek és a közügyekben folytatott
nyilvános közcélú érvelés

S

EMMILYEN ÁTFOGÓ JELLEGÛ ÉRTÉKET NEM FOGALMAZHAT MEG az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« az átfogó doktrínák méltánylandó pluralizmusának a ténye miatt; s azért, hogy megteremtse az »átfogó doktrínák
átfedô konszenzusának« (12.§; 21.§) a lehetôségét és reményét tudatosan távol is tartja
az ilyen »átfogó nézetrendszerekhez tartozó értékeket« az »politika felségterületétôl« és
az azt szabályozó igazságossági koncepciótól. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt,
hogy e politikai szintû igazságossági koncepció ne fogalmazna meg, s ne próbálna meg
érvényesíteni számos fontos és nagyszerû – a politikai szinthez tartozó és ott releváns
– »politikai értéket«.
Mint korábban kifejtettük az »eredeti kiindulási állapotban« a felek az »igazságosság
mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepcióját«, és annak »igazságossági
elveit« egy olyan »hipotetikus nonhistorikus társadalmi szerzôdésben« (9.6.§; 11.3.§)
rögzítik, amely két részbôl áll (19.1.§):
(i) A »TARTALMI IGAZSÁGOSSÁG ELVEI«, melyet az »igazságosság két elve« (14.1–
14.3.§§; 14.§) és azok »lexikális prioritási rendje« (14.1.§; 14.8.§) határoz meg;
(ii) A »PROCEDURÁLIS IGAZSÁGOSSÁG ELVEI«, melyet olyan koncepciók határoznak
meg, mint a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés«, (»public reason«)
(19.§); a »nyilvános indokolás« (»public justification«) (12.1.§), a »civilitás kötelessége« (»duty of civility«) (13.3.§; 19.2.§); »egymás kölcsönös tiszteletben tartásának a kötelessége« (»duty of mutual respect«) (19.2.§); a »politika morális legitimációjának« az elvei és követelményei a hasonlók (12.§; 13.§; 19.§).
Azok a politikai szinthez tartozó, és a politika felségterületén belül (20.3.§) releváns,
nem átfogó jellegû, s ezért az »átfedô konszenzus« lehetôségét, esélyét és megalapozott
reményét nem veszélyeztetô, ámde mégis fontos és nagyszerû értékek, amelyeket az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« megfogalmaz a »hipotetikus
non-historikus társadalmi szerzôdés« (9.6.§; 11.3.§) két fô részének megfelelôen, szintén két nagy csoportra oszthatók.
(i) A »POLITIKAI ÉRTÉKEK« ELSÔ CSOPORTJÁT a »politikai szintû igazságosság
mint tisztességesség« értékei alkotják. Ezek azok a politikai értékek, amelyek a
»társadalom alapvetô struktúráját« (9.§) annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeit« és a »háttérigazságosság rendszerét« (9.5–
9.6.§§) meghatározó és szabályozó »igazságossági elvekhez« kapcsolódnak.
Olyan rendkívül fontos »politikai értékek« tartoznak ide, mint például: az »egyenlô
politikai és polgári szabadságjogokhoz« (14.3.§) kapcsolódó értékek; a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« (14.2.§); a »társadalmi igazságosság mint
tisztességesség«, az ôsi »aranyszabályt« (5.3.§) megjelenítô »reciprocitás (viszo-
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nosság) elve«, a polgárok »önbecsülésének, emberi méltóságának és szégyenmentes
életének társadalmi alapfeltételei« biztosításának az elve (16.§) és a hasonlók.
Ezek fontosságát és értékességét korábban számos helyen részletesen kifejtettük,
ezért itt csak utalunk ezekre a korábbi részekre.
(ii) A »POLITIKAI ÉRTÉKEK« MÁSODIK CSOPORTJÁBA a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érveléssel« (»public reason«) kapcsolatos értékek tartoznak. Ezek az
értékek a közügyekkel kapcsolatos »nyilvános eljárások irányelvei« (»guidelines of
public inquiry«) között jelennek meg mindazon normák és irányelvek kapcsán, amelyek célja, hogy a nyilvános eljárások, érvelések, viták nyilvánosan, szabadon, informáltan, értelmesen, tisztességesen, méltányosan és pártatlanul menjenek végbe. Ezek
nem egyszerûen csak az olyan alapvetô fontosságú koncepciók megfelelô használatát
írják elô, mint például a véleményalkotás, ítéletalkotás, következtetés, a tények és
evidenciák felhasználása. Mind ezek mellett a fontos értékeket érvényesítô irányelvek
közé tartoznak az olyan normák (13.4.§), mint például:
(a) a »viszonosság (reciprocitás) elve«; a »kölcsönösség elve« (»mutuality«) és a
»kölcsönös elônyökre« (»mutual advantages«) való törekvés (5.3.§);
(b) a tisztességes szándék és fair gondolkodás, és a méltányosság és igazságosság
erényei; a következetesség és az igazmondás;
(c) a józan ész kritériumainak és szabályainak való megfelelés; a tények tiszteletben tartása, és a tényekhez való ragaszkodás és az igazmondás;
(d) a letisztult (és nem ellentmondásos) tudományos tények, eljárások és következtetések figyelembe vétele, felhasználása és a hasonlók.
Ezek a politikai értékek és erények valójában a »polgár eszményét« a »polgári értékeket«,
a »polgár erényeit« (13.4.§), és a »kooperatív erényeket« (23.§) is megtestesítik, kifejezik.

A

POLGÁR ESZMÉNYE, IDEÁLJA (»IDEAL OF CITIZENSHIP«). A politikai értékek

második csoportjába tartozó és a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« irányelveihez, normáihoz kapcsolódó követelmények, erények és értékek, tulajdonképpen a »polgári ideált« (»ideal of citizenhip«), a politikai szintû »polgári értékeket
és erényeket« is megtestesítik, azaz azt az erényünket és hajlandóságunkat, hogy az alapvetô fontosságú politikai szintû kérdések, viták esetében olyan megoldásokra törekedjünk,
amelyek messzemenôkig figyelembe veszik a többi érintett szabad és egyenlô polgár
szempontjait, (és a tényeket) és amelyrôl reálisan és tisztességesen elvárható, hogy a
többi érintett elfogadja ezeket racionális és tisztességes megoldásként, mert mi is elfogadhatónak, racionálisnak és tisztességesnek tartanánk a javaslatunkat, ha fordított helyzetben mások javasolnák azt nekünk. Ehhez kapcsolódóan mi sem teszünk olyan javaslatot másoknak, amelyet mi magunk sem fogadnánk el a helyükben igazságosnak mint
tisztességesnek, és racionálisnak, ha fordított helyzetben mások javasolnák azt nekünk.
A »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« normái és értékei által kifejezett
»polgári ideál« egyben a »reciprocitási elv« érvényesítésére is irányul, az egymás közötti,
politikai szintet és közcélokat, közérdekeket, érintô, »közügyekben folytatott nyilvános
közcélú érvelések« (»public reason«) során. Meg kell jegyezni, hogy az, hogy a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« során, eleve tartózkodunk attól, hogy a
nem közcélokat, nem közérdeket és nem közügyeket jelentô szempontjainkat, érdekeinket,
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ügyeinket belekeverjük ebbe a vitába; vagy hogy ezeket a parciális és magánjellegû szempontjainkat, magáncéljainkat, magánérdekeinket és magánügyeinket »közcéloknak«,
»közérdeknek«, »közügyeknek« tüntessük fel – önmagában is a »polgár ideáljához« tartozik és önmagában is a »reciprocitás elvének« és az »igazságosságnak mint tisztességességnek« a nyilvános megnyilvánulásainkban, közszerepléseinkben történô érvényesítése.
Ebbôl a »polgári ideálból« (»ideal of citizenhip«) ered a »civilitás kötelessége« (»duty
of civility«) (13.3.§), mint alapkövetelmény, amely a »polgár eszményéhez« tartozó
politikai értékek és a közszereplések során és a nyilvános ügyekben való viselkedési és
kommunikációs normák megkövetelésével tulajdonképpen elôírja, hogy a »lényegi alkotmányos kérdéseket« (14.6.§) és az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
kérdéseket« (14.§; 16.§), illetve a »közös és nyilvános« közcélokat, közérdekeket és
közügyeket érintô nyilvános viták, érvelések során a »politikai és erkölcsi legitimáció
elve« által szabott keretek között maradjunk. Ez az alapvetô feltétele ugyanis annak,
hogy a »közügyekben történô nyilvános megnyilvánulásaink« igazságosak mint tisztességesek legyenek, illetôleg ennek során mi magunk is tisztességesen járjunk el. Ennek
a betartása alapvetô igazságossági, mint tisztességességi kérdés. Ennek megszegése
tisztességtelen, ami mind az erkölcsi, mind a politikai legitimáció megszûnésével jár.

19.4.§ A közügyekben folytatott nyilvános
közcélú érvelés versus a nem közügyekben
folytatott érvelés

A

»KÖZÜGYEKBEN FOLYTATOTT NYILVÁNOS KÖZCÉLÚ ÉRVELÉS« NORMÁI
a »szabad és egyenlô polgárok« és kollektív testületeik »politikai
szintû«, »közös és nyilvános«, közcélokat, közérdekeket és közügyeket érintô kérdésekben folytatott »nyilvános vitáinak, érveléseinek« a tisztességes, igazságos és alkalmas
módjára vonatkozó irányelveket. Az ilyen közügyekben végül minden esetben olyan
döntések születnek, amelyek a társadalomban minden egyes »szabad és egyenlô polgárt«
mélyrehatóan érintenek, és amely döntéseket minden esetben a »polgárok kollektív hatalmából« eredô »államhatalmi kényszerítô eszközök« is támogatnak, szükség esetén
kikényszerítenek. Ezért morális és »igazságossági, mint tisztességességi« szempontból
egyáltalán nem mindegy, hogy milyen normák és irányelvek alapján, milyen tartalommal, milyen szakmai, szellemi és erkölcsi színvonalon és mennyire szabadon folynak
ezek a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelések« (»public reason«), melyek
lényegi jellegzetessége, hogy »szabad, nyilvános és közcélú« (»free public reason«).
(a) NYILVÁNOSSÁG, KÖZCÉLÚSÁG: A »nyilvános érvelések« »közös és nyilvános
normái, irányelvei«; valamint az eljárásokra és érvelésekre vonatkozó szintén nyilvános normák és irányelvek (eljárási szabályok) teszik az érvelést »nyilvánossá«
(és az ügyet »közüggyé«).
(b) SZABADSÁG. Az immár »nyilvános és közcélú érvelést« pedig az olyan »alapvetô
szabadságelvek és szabadságjogok« (14.3.§) teszik »szabad és nyilvános érveléssé«
(»free public reason«), mint például: a »lelkiismeret szabadsága«, a »gondolkodás
szabadsága« a »gondolatok kifejezésének a szabadsága«, valamint a »szólás szabadsága« – megtámogatva a »sajtó szabadságával«.
SZABJÁK MEG
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NON-PUBLIC REASON. Ezzel szemben a »nem közügyekkel kapcsolatos érvelés és indokolás« (»non-public reason«) az a fajta érvelési, indokolási mód, ahogyan az egyes
polgárok, vagy a »politika felségterületén kívüli« különbözô szervezôdések és szervezetek
a saját ügyeikben érvelnek, vitatkoznak, megvitatják ügyeiket, illetôleg megmagyarázzák, megindokolják tetteik, javaslataik vagy döntéseik mozgatórugóit.9
Ahogyan a »public reason« a »közügyekben történô nyilvános közcélú érvelés«, úgy a
»non-public reason« a »nem közügyekben történô nem nyilvános, nem közcélú érvelés«,
amely nem egyszerûen a közbeszédet jelenti. Ahhoz, hogy az egyes társadalmon belüli
szervezôdések, szervezetek, vagy akár az egyes egyének (a) mind értelmesen, észszerûen és
racionálisan, (b) mind pedig igazságosan mint tisztességesen, fair módon és méltányosan
érveljenek, cselekedjenek és járjanak el a saját különbözô ügyeikben10 szükség van arra,
hogy az egymás közötti és egymás felé történô érveléseikben, indokolásaikban és vitáikban
valamiféle rendezettséget biztosító irányelvek mentén járjanak el. Mind az egyéneknek,
mind a társadalmon belüli legkülönfélébb szervezôdéseknek és szervezeteknek szükségük
van valamilyen, az érintett felek által ismert és elfogadott „érvelési, indokolási irányelvekre”
ahhoz, hogy dûlôre tudjanak jutni egymással a saját ügyeikkel kapcsolatos teendôiket illetôen. Gondoljunk például egy vállalati munkaértekezlet belsô eljárásrendjére, vagy egy
sportegyesület közgyûlésére, vagy egy tudományos társaság közgyûlésére, vagy egy gyülekezeti közösség megbeszélésére és a hasonlókra. Ezek nem azonos irányelvek és érvelési,
vitatkozási és indokolási módok. Az egyházak, egyházi szervezetek, az egyetemek, a tudományos társaságok, a vállalatok és vállalkozások, a szakszervezetek, a szakmai, szakmapolitikai érdekképviseleti szervezetek, a köztestületek, a sportegyesületek, a legkülönbözôbb
hobbi klubok és a hasonló szervezôdések saját ügyeikben, azaz a »nem közügyekben folytatott érvelése, indokolása« (»non-public reason«) nagymértékben eltérô lehet. Ezeknek a
különbözô, a »nem politikai szinthez« tartozó társadalmon belüli – és a »politikai felségterületén kívül« mûködô – szervezôdéseknek teljesen eltérôk az alapvetô céljai, a funkciói, illetôleg mindazok a mûködésükkel kapcsolatos problémák, amelyek szükségessé teszik, hogy

9

10

A „reason” szónak számos jelentése közül ebbe az összetett mondatba belesûrítettük azokat a jelentéseket, amelyek ebben a kontextusban külön-külön is, és együttesen is relevánsak. A »public
reason« és a »non-public reason« fogalmi és koncepcionális jelentésében a „reason” szó mindezen
jelentési benne vannak.
Vegyük észre, hogy számtalan alkalommal és kontextusban elôjön a „racionális, értelmes & méltányos, tisztességes” fogalompár. Ez minden ilyen esetben a »két erkölcsi képességre« (»two moral
powers«) (6.3.§) való utalásként jelenik meg. A „méltányos, tisztességes, igazságos” és a hasonlók
az »igazságosságérzet képességére való morális képességre« (»the capacity for a sense of justice«), a
„racionális, értelmes, észszerû” és a hasonlók pedig az »észszerûség, racionalitás képességére való
morális képességünkre« (»the capacity for our own conception of the good«) utalnak. A »racionális
és tisztességes« fogalompár folyamatos jelenléte azt is kifejezi, hogy minden javaslat, döntés, tett és
cselekvés (vagy nem döntés, nem cselekvés és tétlenség) minden esetben ennek a »két morális képesség« szerinti kettôs követelménynek kell megfeleljen: a döntések, cselekvések nemcsak racionálisak, hanem tisztességesek is kell legyenek, és fordítva: nemcsak tisztességesek, de értelmesek, racionálisak is kell legyenek. Ez utóbbi a »jónak, mint helyesnek és tisztességesnek« a »jó, mint észszerû
racionális, hatékony, versenyképes, érdekeinknek megfelelô és a hasonlók« feletti abszolút prioritását
fejezi ki (»the priority of the right over the good«) (5.4.§; 23.6.§).
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valamilyen módon megvitassák a helyzetet, az elôttük álló feladatokat és dûlôre jussanak a
problémák létezését, mibenlétét, megoldását és a szükséges teendôket illetôen.
E »társadalmon belüli« szervezôdések kivétel nélkül a »politika felségterületén kívül«
(20.3.§), a »nem politikai szinten«, a »politikai szinttôl« függetlenül, nagymértékben
autonóm módon mûködnek, a »politikai szintû igazságossági koncepció« normái és szabályai által meghatározott (alkotmányos) keretek között. Ennek megfelelôen ügyeiket
a maguk alapvetô céljai és funkciói és az ezzel összefüggô feladataik szempontjából
legmegfelelôbb (és egymástól nagymértékben eltérô) módokon és normák szerint intézik, (ami teljesen rendben lévô és természetes dolog).
Vegyük észre, hogy a korábban említett társadalmi, és a társadalom egészét, annak
minden egyes tagját érintô »politikai szint« és a különbözô fontos részcélok, részérdekek
mentén szervezôdô »társadalmon belüli« és »nem politikai szint« közötti kettôsség húzódik
át a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) versus a »nem
közügyekben folytatott (nem nyilvános) érvelés« (»non-public reason«) témakörébe.
(a) A »POLITIKA FELSÉGTERÜLETÉN BELÜLI« »POLITIKAI SZINTRE« vonatkozik
az »igazságosság politikai koncepciója«, amelynek »igazságossági elvei« a társadalom minden egyes tagját alapvetôen érintik, az itt releváns ügyek a közcélokkal és
közérdekekkel kapcsolatos közügyek, és az ezekkel kapcsolatos megfontolások,
viták és párbeszéd az, amelyre vonatkoznak a »közügyekkel kapcsolatos közcélú
nyilvános érvelés« normái és irányelvei.
(b) A »POLITIKA FELSÉGTERÜLETÉN KÍVÜLI« »NEM POLITIKAI SZINT« ÜGYEI
ezzel szemben nem érintik a társadalom minden egyes tagját. Ezek a »nem közügyek« a »társadalmon belül«, annak a legkülönfélébb szempontok alapján szervezôdô részeire, csoportjaira vonatkoznak, s így speciális részérdekeket jelenítenek
meg. Maguk a problémák és az ügyek az adott csoportosulás, szervezôdés alapcéljai és funkciói alapján nagymértékben eltérôk lehetnek, amelyek bármily fontosak is »nem közügyek« és »nem közcélok«. Ezen a szinten a »társadalmon belüli
szervezôdések« »nem politikai szintjének« megfelelôen a »nem közügyekben folytatott nem nyilvános és nem közcélú érvelés« (»non-public reason«) legkülönfélébb
irányelvei jelennek meg, amelyek szervezôdésenként, szervezet típusonként teljesen
eltérôk lehetnek. Ezek a szervezôdésenként nagymértékben eltérô normák, irányelvek és eljárásrendek az adott »társadalmon belüli«, »nem politikai szinthez tartozó«, és ebben az értelemben »nem közügyekkel« foglalkozó szervezôdések tagjainak, hívei számára »nyilvánosak«, a társadalom egésze, és a szervezeten kívüli
polgárok számára azonban »nem nyilvánosak«. A »politikai szint«, illetôleg az
igazságosság politikai koncepciója e »nem politikai szinten« szervezôdô, »társadalmon belüli szervezôdések« és szervezetek mûködésébe, annak belsô szabályaiba,
»nem közügyekben folytatott nem nyilvános és nem közcélú érvelésébe« (»nonpublic reason«), ha úgy tetszik az ügyeikbe és azok elintézési módjába nem szól
bele; pusztán mûködésük alkotmányos kereteit határozza meg. Ugyanakkor e
»nem politikai szintû« »társadalmon belüli szervezôdések« minden egyes tagja a
társadalom teljes jogú polgára is egyben, így kiterjed rájuk az »igazságosság politikai koncepciója«, és annak »igazságossági elvei« szerint a »társadalom minden
egyes polgárját« megilletô védelem.
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A

Z ÉRVELÉS, INDOKOLÁS, MAGYARÁZAT MÓDJÁVAL kapcsolatosan bizonyos
közös és jellegzetes dolgokat el kell fogadni, bármilyen módon történjen is az
egyes ügyekkel kapcsolatos javaslatok, döntések, intézkedések, tettek és teendôk megvitatása, indokolása, megmagyarázása, továbbá bármilyen típusú nem politikai (egyéni,
szervezeti), vagy politikai szintû ügyrôl legyen is szó, Ilyenek például: (a) a következtetés elvei, (b) a valóság, a tények és az evidenciák figyelembevételének a szabályai,
(c) az ítéletalkotás, véleményalkotás, következtetés és bizonyítás valamilyen koncepciói,
szabályai; (d) a valóság, az igazság és a helyesség valamilyen standardjai; (e) a tisztességesség, „korrektség” és igazságosság valamilyen kritériumai.
E lényegi jellemzôk nélkül az egyes ügyekben történô megnyilvánulások nem nevezhetôk érvelésnek, vitatkozásnak, indokolásnak, magyarázatnak, hanem valami teljesen
mást jelenítenek meg: puszta retorikát, üres szólamokat, diktátumot, manipulációt, megtévesztést, erôszakot, vagy ezek valamilyen »szabad emberhez nem méltó« kombinációját.
Az általános emberi értelem része az, hogy elsajátítsuk és alkalmazzuk akár a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés«, akár a »nem közügyekben folytatott nem
nyilvános nem közcélú érvelés« elveit, normáit és szabályait. Általában is, mint emberi
lények nem magában a beszélgetésben, eszmecserében, megbeszélésben vagy csevejben
vagyunk érdekeltek, hanem sokkal inkább a szándékok, javaslatok, döntések és tettek
mozgatórugói, indokai, értelme és motivációi érdekelnek minket. Hasonlóképp egy
adott döntés, vagy tett sokféle hatású lehet ránk nézve, a végsô értékelése, minôsítése
szempontjából azonban meghatározó, hogy milyen elfogadható érveket, indokokat kapunk (vagy találunk) ezeknek a magyarázatára, motivációjára és értelmére.
A »nem politikai szint«, »társadalmon belüli szervezôdései, szervezetei« a hobbi
egyesületektôl, a sportegyesületeken, a civil szervezeteken, a szakmai, szakmapolitikai
érdekképviseleteken, a tudományos testületeken, szakszervezeteken, egyetemeken át
egészen a legkülönbözôbb méretû vállalkozásokig és vállalatokig a legkülönfélébb célokkal, funkciókkal mûködnek, a legkülönbözôbb nézeteket vallják saját magukról és
missziójukról, a legkülönbözôbb külsô feltételeknek kell megfeleljenek, s így a legkülönfélébb feltételek határozzák meg és határolják be a saját »nem közügyekben folytatott,
nem közcélú és nem nyilvános érvelési« módszereiket, eljárásaikat és irányelveiket, de
még azt is, hogy az ô alapvetô céljaik, missziójuk és funkcióik szempontjából mik azok
a témák, amelyekre ezek az irányelvek egyáltalán vonatkoznak.
Rawls e pont lényegét a bizonyítékok felhasználására és a bizonyítási eljárások
irányelveire és módszereire vonatkozó eltérésekkel illusztrálta. A tények és bizonyítékok
fajtája, szerepe és kezelése, és maga a bizonyítási eljárás például lényeges eltéréseket
mutat a bíróságok,11 az egyetemek és egyetemi karok, és a tudományos társaságok ese-

11

Félreértés ne essék: a bíróságok a »politikai szinthez« tartoznak, mégpedig az »igazságosság egymásra épülô szakaszai« közül a »jogalkalmazói és interpretációs szakaszhoz« (14.11.§). Ebbe a
példába a mondanivaló illusztrálása céljából kerülnek bele a bíróságok és a bírósági eljárásokra
vonatkozó egyes szabályok, mert ezek fényében jól láthatóvá válik a kontraszt a különbözô szervezetek és ügytípusok tényekkel, bizonyítékokkal kapcsolatos eljárásai között. A lényeg az, hogy
minden szervezet típus valahogyan kell, hogy kezelje a tényeket, bizonyítékokat és kell, hogy ezekkel, valamint az ezekre épülô következtetésekkel, bizonyítással kapcsolatosan legyenek valamilyen
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teiben, egyszerûen a szervezetek és az ügy típusok eltérései miatt. Például a másodkézbôl való, közvetett, tanúvallomásokon alapuló bizonyítékok kezelésének a szabályai,
a bírósági eljárási szabályok, vagy az a követelmény, hogy mindenki, így a vádlott is
ártatlannak tekintendô, amíg a bûnössége be nem bizonyosodik olyan »procedurális
(eljárási) szabályok«, amelyek teljesen a bíróságok alapfeladatainak, és a szóban forgó
ügytípusok sajátosságainak felelnek meg.
Ezzel szemben teljesen más érvelési, következtetési, indokolási és eljárási szabályokat alkalmaznak például (a) az egyházi testületek, amikor egy teológiai doktrínával
kapcsolatos állásfoglalást kell kialakítsanak, vagy (b) az egyetemek, amikor a különbözô
képzési programjaikról, intézményfejlesztési terveikrôl, vagy felsôoktatás-politikai kérdésekrôl hoznak döntéseket, és (c) megint teljesen más módon történik a tények és evidenciák kezelése, értékelése, és maga az érvelés és a vita, amikor egy adott tudományos
társaság valamilyen tudományos kérdésben foglal állást.
Azok az érvelési, következtetési, bizonyítási, indokolási és döntéshozatali eljárások,
módszerek és kritériumok, amelyeket a különbözô »nem politikai szintû« »társadalmon
belüli szervezetek« az ügyeikben alkalmaznak nagymértékben függnek attól, hogy hogyan értelmezik ezek a szervezetek saját magukat, saját céljaikat, missziójukat, szerepüket és feladataikat, továbbá attól is függnek, hogy milyen ügyekrôl van szó és milyen
feltételek és keretek között kell ezekkel kapcsolatosan eljárniuk.

N

ON-PUBLIC AUTHORITY: Minden »szabad emberhez méltó demokráciában«
ismert és elfogadott, hogy különbözô »nem politikai szintû« és a »társadalmon
belüli szervezetek«, mint afféle »nem nyilvános hatóságok« (»non-public authority«)
bizonyos hatalommal és befolyással rendelkezzenek a tagjaik, illetve híveik felett. Gondoljunk például egy egyház hitbéli tanításaira, ebbôl eredô elôírásaira és az egyház és
hívei kapcsolatára. Például az egyházi és papi hatalom esetén, azok a hívek, akik bármely okból nem képesek a továbbiakban elismerni, vagy elfogadni az egyház autoritását
maguk felett minden további nélkül beszüntethetik tagságukat, részvételüket és szabadon távozhatnak a gyülekezetbôl.
Miután egy »szabad emberhez méltó demokráciában« az aposztázia (hitehagyás)
és az eretnekség, mint a »politikai szinten« is definiált bûncselekmény nem létezik, az
ilyen híveknek nem kell attól tartaniuk, hogy összeütközésbe kerülnek az államhatalommal és az állam bûnüldözési és igazságszolgáltatási rendszerével. Sôt! Ha az adott
vallási közösség, vagy az egyház hitehagyás (aposztázia), vagy eretnekség bûne miatt
bármilyen módon megpróbálná zaklatni, vagy üldözni az adott egyházi közösséget elhagyó polgárt, akkor az adott polgár, mint a társadalom olyan »szabad és egyenlô polgára« akire teljes mértékben vonatkoznak az »igazságosság politikai koncepciójának«
az »igazságossági elvei« bizton számíthat az állam és az államhatalom védelmére (az
adott egyház politikai szintre történô illetéktelen behatolása kapcsán).

eljárásai. Ezek, a tényeknek a „valahogyan” történô kezelésére, és a „valamilyen” eljárás szerinti
következtetésekre és bizonyításra vonatkozó irányelvek, attól függôen, hogy milyen kérdésekrôl és
milyen típusú szervezetrôl van szó, a konkrét specifikumokat tekintve rendkívül eltérôk lehetnek.
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Ezenfelül, a lelkiismeret szabadsága, a gondolatok, a gondolkodás és a gondolatok
kifejezésének a szabadsága alapján, bármilyen »átfogó vallási, filozófiai, morálfilozófiai
doktrína« szerinti nézeteket teljesen szabadon magunkénak vallhatunk és teljesen szabadon, önként vállalhatjuk, hogy alá vetjük magunkat az általunk igaznak és helyesnek
tartott »átfogó doktrína« elôírásainak és normáinak.
Természetesen az ilyen társadalmon belüli, »nem politikai szintû« szervezetekhez
való önkéntes csatlakozás (és távozás) nem választható el a neveltetésünk során, vagy
egyéb módon kialakult bizonyos korábbi lojalitásainktól, kötôdéseinktôl, elkötelezôdéseinktôl és mind ezekhez kapcsolódó érzéseinktôl, azaz az önkéntes csatlakozás és az
önkéntes vállalásaink alatt nem feltétlenül a „szabad akarat” és „szabad választás”
megnyilvánulásait kell érteni. Ez azonban az »igazságosság politikai koncepciója« szempontjából egyáltalán nem jelent semmilyen problémát. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« minden egyes »szabad és egyenlô polgár« »lelkiismereti
és gondolat szabadságának« a részeként, és a polgárok saját, önálló politikai kompetenciájaként kezeli azt, hogy ki, milyen »átfogó doktrína« tanait fogadja el, és ki, milyen
egyházi, vagy egyéb »nem politikai szintû« »társadalmon belüli szervezet« tanainak és
autoritásának veti alá magát önkéntesen, mint a társadalom szabad és egyenlô polgára.

A

»NEM POLITIKAI SZINTÛ SZERVEZETEKKEL« ELLENTÉTBEN A KORMÁNY
ÉS AZ ÁLLAM hatalma és fennhatósága alól nem tudja függetleníteni magát egyet-

len polgár sem, csak akkor, ha elhagyja az állam területét, azaz, ha emigrál. Emellett,
mint korábban is kifejtettük a »társadalmon belüli«, »nem politikai szintû szervezetekhez«
minden egyes szabad és egyenlô polgár a saját önkéntes választása alapján önként csatlakozik és onnan önként ki is léphet bármikor. Ezzel szemben az államot egyetlen egy
polgárnak sem áll módjában önként választani, ugyanis a társadalomba és így az államhatalom fennhatósága alá mindenki, akaratától függetlenül »beleszületik«. Az emigráció
annak súlyos személyes terhei, költségei és következményei miatt soha nem önkéntes
olyan módon, ahogyan egy civil szervezetbôl, vagy bármely más társadalmi szervezetbôl
történô kilépés és távozás önkéntes. Ezért míg az önkéntes távozás lehetôsége legitimálja
az adott civil és egyéb szervezetek belsô mûködési gyakorlatát, az »emigráció joga« egyáltalán nem legitimálja az adott tisztességtelen, igazságtalan és »szabad emberhez nem
méltó rezsimet« és tisztességtelen mûködését (3.3.§; 4.3.§; 5.3.§; 10.§; 13.1.§;
13.2.§;19.4.§; 20.3.§). (The Idea of Public Reason Revisited, 1997; RAWLS, 2001.)
A »közügyekben folytatott nyilvános és közcélú érvelés« (»public reason«) normái és
irányelvei azok, amelyek végsô soron meghatározzák a különbözô, a társadalom minden
egyes polgárát alapvetôen és mélyrehatóan érintô közcélok, közérdekek és közügyek kapcsán megfogalmazott javaslatok, intézkedések, döntések és cselekedetek megvitatásának,
megindoklásának és igazolásának a módját, azaz végsô soron a politikai folyamatokat és
kapcsolódó politikai kultúrát. Másképp: a »közügyekben folytatott nyilvános és közcélú
érvelés« normái és irányelvei tulajdonképpen nem mást, mint a politikai hatalom gyakorlásának az »igazságos mint tisztességes« módját írják elô. E normatív szabályok egyben
a politikai hatalmat gyakorlók és a politika »morális legitimációjának« az abszolút normatív feltételeit és követelményeit is jelentik. Ezért nem mindegy az, hogy hogyan, milyen
irányelvek és normák mentén történik a »közügyekben folytatott nyilvános és közcélú érvelés« (»public reason«). (The Idea of Public Reason Revisited, 1997.)
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Ez, mint a politikai folyamatokat és a politikai kultúrát nagymértékben meghatározó
»procedurális (eljárási) igazságossági« normarendszer alapvetôen határozza meg, hogy
a szabad és egyenlô polgárok mennyire tudnak érdemben részt venni az életüket, életkörülményeiket fundamentálisan érintô politikai folyamatokban, s mennyire érzik magukénak a közös ügyeket, és mennyire érzik élhetônek és »szabad emberhez méltónak«
az a társadalmi és politikai közeget, amelyben élni kénytelenek. A másik oldalon, a
»közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« normáinak és irányelveinek való
megfelelés a mindenkori hatalom és a politika »morális legitimációjának« az abszolút
és alapvetô fontosságú feltétele. (RAWLS, 2001.)
A társadalom polgárai, ellentétben a »nem politikai szint szervezeteivel« a társadalomból, amelyet nem önként választottak, hanem amelybe beleszülettek nem a tagságuk
önkéntes megszüntetésével, vagy „kilépéssel”, hanem kizárólag csak emigrációval tudnak távozni. Ez azonban nagy és súlyos személyes áldozatokkal és „személyes költségekkel” járó kényszerlépés. Az emigrációval ugyanis a polgár arra kényszerül, hogy
elhagyja azt az országot és kultúrát, amelybe beleszületett, amelyben felnevelkedett,
és amelyhez „hozzászocializálódott”. Ez a társadalom és kultúra az, amelynek a
mûködését a polgár a legjobban ismeri, ennek a nyelvét használja a beszédben, ezen
a nyelven tudja saját gondolatait a legjobban kifejezni, illetve mások gondolatait megérteni. Ez az a társadalom és kultúra az, amelynek a történelme, szokásai, hagyományai
minden polgár számára meghatározó jelentôségûek abban, hogy hogyan találja meg a
helyét a világban. Általában minden polgár olyan mértékben „nô bele” abba a kultúrába és társadalomba, amelybe beleszületett, és amelyben felnevelkedett, szocializálódott,
és amelyben kora gyermekkorától kezdve kialakult körülötte a saját személyes családi,
rokoni és baráti hálózata, hogy mindenkinek egy igen mély, bensôséges, meghitt, és
szavakkal ki nem fejezhetô „intim” és pótolhatatlan tudása és tapasztalata van a saját
országával és társadalmával kapcsolatosan. Ez azokra a polgárokra is ugyanígy érvényes, akik a saját országuk és társadalmuk kapcsán számos dolgot megkérdôjeleznek,
kritikával illetnek, s netán elvetnek. Ezt a mély, bensôséges és pótolhatatlan tudást és
tapasztalatot egy idegen országban – kevés kivételtôl eltekintve – alapvetôen nem tudja
megszerezni senki, még hosszú ott élés során sem. Ez az, amit el kell, hogy dobjon
magától az, aki emigrál vagy emigrációra kényszerül. Ez az a súlyos és személyes ár,
amelynek a megfizetésére senkit nem kényszeríthet senki, mert a szabad és egyenlô
polgárok társadalmában, egy »szabad emberhez méltó demokráciában« ilyenre morális
és politikai felhatalmazása senkinek nincs és senkinek nem is lehet. (RAWLS, 2001.)
Ez az, ami miatt az állami és a kormányzati hatalom kapcsán az »emigrálás joga«,
mint olyan a hatalom és a politika »morális legitimációja« szempontjából egyáltalán
nem fogadható el még egy kicsit sem olyan legitimációs tényezônek, mint amilyen a
»lelkiismereti szabadságon« alapuló »önkéntes csatlakozás és távozás joga« a »nem politikai szint« vallási, egyházi, sportegyesületi és egyéb szervezetei által a hívek és tagok
felett gyakorolt hatalom esetén 3.3.§; 4.3.§; 5.3.§; 10.§; 13.1.§; 13.2.§;19.4.§;
20.3.§). (RAWLS, 2001, 2005.)
Ez nagyon egyszerûen és nagyon világosan azt jelenti, hogy az igazságtalanul, mint
tisztességtelenül regnáló hatalomnak semmilyen politikai (filozófiai) szintû alapja és
semmilyen erkölcsi alapja sincs, hogy az ellene, vagy az általa megvalósított politikai
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koncepció szerinti »szabad emberhez nem méltó rezsim« ellen tiltakozó szabad és egyenlô
polgároknak azt mondhassa, hogy „ha nem tetszik a rendszer, akkor el lehet innen menni,
szabadon lehet külföldre távozni”. Ennek a mondására, ennek a sugalmazására, vagy
ennek akár a hallgatólagos tudomásulvételére semmilyen erkölcsi alapja és politikai felhatalmazása nincs a mindenkori hatalom képviselôinek. Azonban létezik egy nagyon
súlyos erkölcsi és politikai kötelességük: ez pedig az, hogy »igazságos mint tisztességes«
módon gyakorolják az átmenetileg rájuk bízott »közönséges hatalmat«; s egy, olyan »szabad emberhez méltó« és »élhetô országot« építsenek, amely nemcsak a hatalomban lévôknek és egy adott politikai-gazdasági érdekkör tagjainak a jóléte, hanem a társadalom
minden egyes polgárának a boldogulása érdekében mûködik; s épp ezért senki nem
kényszerül az ország elhagyására. Az a hatalom, amely erre nem képes annak megszûnik
erkölcsi és politikai legitimációja és létjogosultsága. Ez a gondolat sem újkeletû:
Jó törvényeket és rendeleteket hozva mindig elônyben fogom részesíteni a közjót és az egész
állam érdekét, mivel az ország gazdagsága és jóléte a legnagyobb öröm és boldogság számomra.
A törvényes király elsôsorban ebben különbözik a zsarnoktól. Mert ezt vallom: a jog szerinti
király és a jogbitorló zsarnok között éppen ott van a sajátos és igen nagy különbség, hogy a
büszke és nagyravágyó zsarnok azt gondolja, királysága és népe csupán azért van, hogy kielégítse az ô óhajait és oktalan kívánságait, a törvényes király pedig épp ellenkezôleg, elismeri,
hogy ô van azért, hogy gondoskodjék népének gazdagságáról és tulajdonáról.
I. Jakab angol király (1566–1625): 1603-ban mondott parlamenti beszéde12
(Locke, 1690)
… egy rendezett királyságban minden igazságos királynak meg kell tartania a törvényei
által a népével kötött egyezségét oly módon, hogy kormányzását azokhoz igazítja … ezért
egy rendezett királyságban uralkodó király megszûnik király lenni, és zsarnokká korcsosul,
mihelyt letér errôl az útról, és nem uralkodik többé a törvényei szerint. Ezért mindazok a
királyok, akik nem zsarnokok vagy esküszegôk, szívesen megmaradnak a törvényeik
szabta határokon belül. Akik pedig megpróbálják rávenni ôket az ellenkezôjére, azok viperák és kártékony férgek, akik nekik is és az országnak is ellenségei…
I. Jakab angol király (1566–1625): 1609-ban mondott parlamenti beszéde
(Locke, 1690)
Eszerint a különbség csak annyi [a törvényes király és a zsarnok között], hogy az egyik
a törvényt és a közjót teszi meg hatalmának határává, illetve kormányzásának céljává, a
másik pedig mindkettôt alárendeli saját akaratának és kívánságának.
John Locke (1632–1704): Értekezés a polgári kormányzatról
(XVIII. fejezet A zsarnokságról; 200.§) (1690)
12

I. Jakab király parlamenti beszédeit John Locke Értekezés a polgári kormányzatról címû mûvébôl
(1690) idéztük. (LOCKE, 1986.)
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Az emigráció joga és lehetôsége tehát nem jelent legitimációt egy tisztességtelen kormányzat számára, mert a származási hely társadalmi, kulturális, történelmi kötelékei
olyan korai életkortól alakítják életünket, és általában olyan erôsek, hogy rendkívüli és
súlyos árat kell fizetnie azoknak a polgároknak, akik az államhatalom, vagy a kormányzati hatalom gyakorlásának a módja miatt emigrációra kényszerülnek. Miután azonban
a társadalom minden egyes polgára ugyanolyan egyenlô jogokra és lehetôségekre jogosult
senkinek sincs joga senki mást olyan helyzetbe hozni, például a hatalom tisztességtelen
gyakorlásával, hogy az emigrációra kényszerüljön. Ezért alapvetô »erkölcsi és politikai
legitimációs követelmény« és kényszer a mindenkori hatalommal szemben, hogy az a
hatalmat olyan módon gyakorolja, hogy a hatalomgyakorlás módja miatt a társadalom
egyetlen »szabad és egyenlô polgára« se kényszerüljön olyan súlyos személyes árat fizetni,
amelyet az emigrációra kényszerülés jelent. (RAWLS, 2001.)
A »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) írja le azt
az alapvetô »morális legitimációs« és »politikai legitimációs« követelményrendszert, és
az ennek teljesítéséhez szükséges »procedurális (eljárási) igazságossági« normákat és
irányelveket, amelyek az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szerinti
»szabad emberhez méltó demokráciához« morálisan méltó politikai hatalomgyakorláshoz és mûködési módhoz vezetnek, s amely biztosítja a polgárok érdemi és informált
részvételét a politikai folyamatokban és biztosítja a mindenkori politikai, állami és kormányzati hatalom »morális és politikai legitimációját« azzal, hogy senki nem kényszerül
a hatalom és a hatalomgyakorlás elviselhetetlen tisztességtelensége miatt külföldre emigrálni és ezzel széttépni mindazokat a születésétôl fogva kialakult társadalmi és kulturális
kötelékeket, amik az adott társadalomhoz kötik.
Az az ország és társadalom, amelyben túlzottan sok polgár kényszerül külföldre távozni bizonyosan »igazságtalanul mint tisztességtelenül« mûködik. A »tömeges külföldre
távozás«, még akkor is, ha felületesen szemlélve részben gazdasági okokból történik,
minden esetben a tisztességtelen mûködés és az »igazságtalan, mint tisztességtelen hatalomgyakorlás« súlyos tünete. Ez minden esetben a tisztességtelen hatalom és az általa
mûködtetett »szabad emberhez nem méltó rezsim« »morális és politikai legitimációjának«
a súlyos megrendülését vonja maga után.
Ha egy adott hatalom csak olyan módon képes fennmaradni és mûködni, hogy
azzal a szabadnak és egyenlônek született polgárait nagy tömegben emigrációra, külföldre távozásra bírja, akkor az a hatalom sem ország-mûködtetési, sem erkölcsi, sem
pedig politikai szempontból nem méltó – »a nép« (»We the People«) által idôlegesen
rábízott – »közönséges hatalom« (»ordinary power«) gyakorlására. Ez azt jelenti, hogy
az ilyen hatalom fennmaradásának és létezésének megszûnik a szakmai, a morális és
a politikai legitimációja, azaz sem szakmai, sem erkölcsi, sem politikai szempontból
nincs jogosultsága a létezésre. Ez az »erkölcsi alkalmatlanság, delegitimáció és bukás«
idôben elválik – és ezért látszólag független – a »közjogi legitimációtól«. Közjogi értelemben egy adott tisztességtelen hatalom még éppen el mûködik, és még elregnálhat
egy darabig azt követôen, hogy erkölcsileg már réges-rég megbukott. Az »erkölcsi és
politikai legitimáció« elvesztését, azonban – a történelmi tapasztalatok szerint – a tényleges, közjogi értelemben vett bukás is követni szokta.
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A társadalom szabad és egyenlô polgárai (6.§) egy »szabad emberhez méltó demokráciában« tehát nem az »emigráció jogának« a biztosítása alapján fogadják el a
mindenkori állam és kormányzat hatalmát, (mert ehhez az emigráció joga elégtelen).
Ez azonban nem azt jelenti, hogy egyáltalán ne fogadnák el az állami és kormányzati
hatalom fennhatóságát, megfelelô igazságossági mint tisztességességi feltételek teljesülése esetén. A mindenkori politikai hatalom, számtalan módon, mélyrehatóan és szinte
mindenre kiható módon határozza meg a társadalom összes polgárának az »teljes életútra vetített életpálya lehetôségeit« (»citizens’ life prospects«), »társadalmi esélyeit, lehetôségeit« életkörülményeit, egészségét, életminôségét, az »egészséget eleve meghatározó társadalmi tényezôket« (»social determinants of health«), és ezek társadalmon
belüli megoszlását (1.3–1.6.§§; 10.2.§; 16.§). Azok a politikai döntések, amelyek
mindezt meghatározzák, és ezen keresztül az politikai hatalom, amelynek a fennhatósága alá mintegy mindannyian beleszülettünk akkor, és csakis akkor fogadható el, ha
mind ezek a politikai döntések egy olyan politikai folyamatban születnek, amelyben a
»civilitás kötelességének« és a »közügyekben folytatott nyilvános és közcélú érvelés« normatív követelményrendszerének megfelelôen
(a) biztosítva van a »szabad és egyenlô polgárok« megfelelô, informált és érdemi részvétele (mert az ô életüket számtalan módon meghatározó döntésekrôl van szó);
(b) a politikai folyamatok végsô kimenete megfelelôen megfontolt, és az érintettek szempontjait visszatükrözô gondolkodás (»reflective thought«) eredményeképp jön létre;
(c) e politikai döntések egyben a közös és nyilvános politikai igazságossági elvekre,
valamint a közös és nyilvános közcélokra, közérdekre és közügyekre megfelelôen
visszavezethetô »nyilvános indokolás« (»public justification«) (12.1.§), és »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) révén igazolhatók,
indokolhatók;
(d) valamint e politikai döntések meg is felelnek a közös és nyilvános politikai igazságossági elvek ideáljainak, elveinek, és normáinak, amelyek egyben »alapvetô
szabadságjogainkat, jogainkat, lehetôségeinket és esélyeinket« (14.2–14.3.§§) is
meghatározzák;
(e) s végül mind ezek ténylegesen meg is határozzák, és vezérlik is magát a politikai
hatalmat, a politikai hatalom gyakorlásának a módját és a politikai folyamatokat.

P

UBLIC REASON VERSUS NON PUBLIC REASON, azaz a politikai hatalom gyakorlására és a politikai folyamatokra vonatkozó »procedurális (eljárási) igazságossági« normarendszer (»procedural justice«) versus az egyes »nem politikai szintû szervezôdések és szervezetek« »nem közügyeinek« az intézésére és indokolására vonatkozó
irányelvek, szervezeti eljárás rendek, szervezeti és mûködési szabályzatok és más hasonló belsô szabályzatok és normarendszerek közötti különbségek igencsak jelentôsek.
E különbségek arra is rávilágítanak, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója« teljesen másképp kezeli a »politika felségterületére« (20.3.§) vonatkozó
»politikai szintet«, mint a »politika felségterületén« kívül esô »nem politikai szintet«
abban az értelemben is, hogy – más nézetekkel ellentétben – a »politikai közösséget«
nem úgy kezeli, mintha egyetlen nagy egységes társadalmi szervezetrôl, illetôleg annak
egységes közösségérôl lenne szó. Sôt! Ez a »politikai szintû igazságossági koncepció«
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kifejezetten ragaszkodik ahhoz, hogy a »politika felségterületét« és a »politikai szintet«
semmiképpen sem lehet úgy kezelni, mintha egyetlen, nagy társadalmi szervezet lenne.
A »politika felségterületén kívül« mûködô »társadalmon belüli nem politikai szintû
szervezôdések, szervezetek« ugyanis minden további nélkül lehetnek olyan közös szervezeti célokkal, és nagyjából akarategységgel rendelkezô nagyjából egységes közösségek,
amilyen egységes közösséggé egy társadalom szabad és egyenlô polgárai a mérsékelt
átfogó doktrínák »méltánylandó pluralizmusának a ténye« (»the fact of reasonable pluralism«) (12.4.§) és annak következményei miatt soha nem szervezhetôk egybe – vagy
csak súlyos és kegyetlen elnyomás árán, ideig-óráig (»the fact of oppression«) (12.4.§).
Ezt a problémát próbálja meg kezelni az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója« oly módon, hogy
(a) A »TARTALMI IGAZSÁGOSSÁG ELVEIT« szigorúan a »politikai szintre leszûkítve«
fogalmazza meg – az »átfogó doktrínák« minél szélesebb »átfedô konszenzusának«
a lehetôsége, esélye érdekében és reményében;
(b) A »PROCEDURÁLIS (ELJÁRÁSI) IGAZSÁGOSSÁG« tekintetében, a »közügyekben
folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) koncepciójával pedig a politikai hatalom gyakorlására vonatkozóan egy olyan (»procedurális igazságossági«)
normarendszert és irányelveket fogalmaz meg, amely biztosítani hivatott a társadalom egészének, illetôleg a társadalom összes polgárjának a békés, értelmes, racionális
és igazságos mint tisztességes »társadalmi együttmûködését«, a »reciprocitás elvének«
érvényesülését és a »civilitás kötelességének« a teljesítését az átfogó doktrínák »méltánylandó pluralizmusának« és következményeinek az ellenére is.
Ha lehetséges lenne a társadalmat egyetlen nagy társadalmi szervezetként, egyetlen
nagy, közös célokkal és akarategységgel rendelkezô egységes (és nagyjából homogén)
közösségként kezelni, akkor valószínûleg nem lenne szükség a »közügyekben folytatott
nyilvános közcélú érvelés koncepciójára« (»public reason«), de valójában az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójára« sem, sôt e koncepció »igazságossági
elveiben« megfogalmazott számos »alapvetô szabadságelvre, szabadságjogra és jogra
sem« (14.3.§), mert a társadalom mint összetartó, kohezív, nagymértékben azonos célokkal, értékrenddel, tervekkel és akarattal rendelkezô csodálatos közösség, mint egy
nagy és boldog család, szinte minden felmerülô problémát azonnal, és racionálisan,
értelmesen és igazságosan, mint tisztességesen megoldana.
Ha létezik veszélyes utópia akkor ez az.
Korábban utaltunk az inkvizíció korára, illetôleg egyes kommunista diktatúrák idôszakára, amikor történt történelmi léptékû próbálkozás egy-egy ilyen társadalmi egység
létrehozására (3.4.§; 4.2.§; 6.5.§; 11.5.§; 12.§; 19.4.§; 20.§; 21.§). Sem az Inkvizíció,
sem a kommunista diktatúrák brutális és véres elnyomó rendszere nem véletlen történelmi
baleset volt. Az ezek által megvalósított véres, brutális, kegyetlen és széles tömegeket
érintô elnyomás az abszolút szükségszerû velejárója volt annak a súlyos következményekkel járó fundamentális tévedésnek, hogy a társadalmat lehetséges lenne egyetlen egységes
társadalmi közösségként kezelni – mintha csak egy egységes célokkal, egységes értékrenddel
és egységes akarattal rendelkezô egységes »társadalmon belüli« szervezet, szervezôdés,
vagy közösség lenne. Csakhogy ez egyáltalán nem lehetséges! Tévedés azt hinni, hogy
az, amit kicsiben, egy társadalmon belüli szervezet, vagy közösség esetében meg lehet
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valósítani, azt mindjárt egy az egyben, ennek analógiájára a társadalom egésze esetében
is meglehet csinálni. Legalábbis minden rendelkezésre álló történelmi tapasztalat ezt igazolja. Hogy miért nem lehetséges ez, és ehelyett mi az, ami lehetséges azt itt röviden úgy
lehet összefoglalni, hogy ez az egész írás errôl szól.
A »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) koncepciója
(de az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« az egésze is) egyfajta
„nagy társadalmi egység és közösség pótlék” koncepciójaként is felfogható.
A »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« koncepciója arra próbál választ
adni, a »procedurális (eljárási) igazságosság« és bizonyos alapvetô a »reciprocitás (viszonosság) elvén« (5.3.§) és bizonyos »kölcsönösségi elveken« alapuló viselkedési normák megfogalmazásával, hogy ha a „szép nagy, egységes, boldog és igazságos társadalmi
közösség” nem lehetséges, akkor mégis lehetséges-e, és hogyan lehetséges békés, értelmes, mûködôképes, igazságos, tehát tisztességes társadalmat kialakítani és generációkon át fenntartani és mûködtetni (figyelembe véve az átfogó doktrínák pluralizmusának
a megkerülhetetlen tényét, és annak mélyreható és súlyos következményeit).
Ezekre a fundamentális »stabilitási«, megvalósítási és fenntarthatósági kérdésekre a
késôbbiekben még visszatérünk (20–24.§§).

Harmadik rész
A stabilitás kérdései.
Létezhet-e egyáltalán igazságos
mint tisztességes társadalom
és politika?
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HARMADIK RÉSZ
EHETSÉGES-E EGYÁLTALÁN IGAZSÁGOS MINT TISZTESSÉGES TÁRSADALMAT KIALAKÍTANI, ÉS TARTÓSAN FENNTARTANI?

Az elôzô részekben alapvetôen a »tartalmi igazságossági« és »procedurális igazságossági« kérdésekre fókuszáltunk, az »igazságosság politikai koncepciója«, a lehetséges »igazságossági elvek«, illetve
Rawls »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« tárgyalásakor. Az alapvetô kérdés az eddigiekben az volt, hogy milyen politikai szintû igazságossági elveket
alakítanának ki a felek a »társadalmi együttmûködés tisztességes feltételeire« vonatkozóan, akkor, ha mind az önös érdekeiket, mind pedig számos, politikai és morális
jelentôségû negatív érzelmet – mint például az irigység, a rosszindulat, a féltékenység,
az önzés és a hasonlók – félretennének, illetve ezek torzító hatásait ki lehetne iktatni.
Ezt modellezte az »eredeti kiindulási állapot« és a »tudatlanság fátyla« (11.§).
Ebben a részben – Rawls gondolatmenetét és érvelését ismertetve és követve – azt
a kérdést vizsgáljuk, hogy ezeket az eddig „félretett” érzéseket, attitûdöket és torzító
hatásokat is figyelembe véve lehetséges e egyáltalán tisztességes és igazságosságos társadalmat kialakítani és fenntartani: Hogyan jön létre a »mérsékelt átfogó doktrínák«
»átfedô konszenzusa« révén a »jó okok miatti stabilitás«? (21.§) Hogyan válik a »jól
elrendezett« »szabad emberhez méltó társadalom«, és annak »politikai, társadalmi közössége« a legfontosabb »közjóvá« (23.§) figyelembe véve (a) az »igazságosság körülményeit« (»circumstances of justice«) (20.1.§); (b) a »stabilitás három alapkövetelményét« (20.2.§); (c) és bizonyos »morál pszichológiai« fejlôdési, tanulási folyamatokat
(22.§); (d) s a »jó, mint helyes és tisztességes« és a »jó mint racionális« növekvô átfedését és konvergenciáját (23.§)? Ezzel mintegy tovább folytatjuk és kiegészítjük az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójával« kapcsolatos fejtegetéseket:
(i) AZ ELSÔ RÉSZBEN (1–12.§§) azoknak a társadalom életében és kultúrájában
jelenlévô és széles körben ismert eszmékre épülô koncepcióknak a megalapozásával
foglalkoztunk, amelyek az önálló és független »politikai szintû igazságossági koncepció« közös kiindulási pontjaiként szolgálhatnak.
(ii) A MÁSODIK RÉSZBEN (13–19.§§) a „mit” és a „mit kellene akarjunk egy igazságos mint tisztességes társadalom kialakítása érdekben” kérdéseivel, azaz a politikai szintû igazságossági koncepció tartalmi kérdéseivel foglalkoztunk.
(iii) E HARMADIK RÉSZBEN (20–24.§§) elsôdlegesen a „hogyan”, a „hogyan lehetséges”, és a „miért nem utópia” kérdéseire fókuszálunk.
Emlékeztetôül idézzük fel, hogy az »eredeti kiindulási állapotban« (»original position«) a
felek a »tudatlanság fátyla« (»the veil of ignorance«) mögött (11.2.§) egyfajta – a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) »procedurális (eljárási)
igazságossági« normái és irányelvei (12.§; 19.§) szerint lefolytatott – párbeszéd során
alakítják ki az »igazságosság politikai koncepcióját« és annak »igazságossági elveit« (11.§).
Az »eredeti kiindulási állapot« körülményei és a »tudatlanság fátyla«, egy gondolatkísérlet,
mely valójában a tökéletesen tisztességes, méltányos, pártatlan és torzításmentes helyzetet
és nézôpontot modellezik. Az »eredeti kiindulási állapot« szereplôi közül senki nem tud
semmit saját magáról és saját maga tényleges társadalmi pozíciójáról, így saját specifikus
és személyes érdekeirôl sem. A felek „csak” az »igazságossági elvek« megvitatásához és
az alkalmas »társadalmi szerzôdés« kialakításához szükséges általános társadalmi, szociálpszichológiai és hasonló releváns ismeretekkel rendelkeznek. Ezek persze nem jelen-
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téktelen ismeretek. A való életben általában az a probléma, hogy a felek vagy nem rendelkeznek elegendô szinten az ilyen ismeretekkel, vagy énközpontú nézôpontjaik és aszimmetrikus önérdekérvényesítési kísérleteik során figyelmen kívül hagyják azokat. Ebben, a
gondolatkísérlet célját szolgáló sajátos és speciális modellezési helyzetben viszont, a résztvevô felek racionálisan igyekeznek a saját és az általuk képviseltek méltányolható érdekeit
képviselni és bebiztosítani. Olyan, saját magukra vonatkozó specifikus ismereteik viszont
nincsenek, amelyek révén egyoldalúan és aszimmetrikusan a maguk önzô érdekeinek megfelelôen tudnák – akár szándékosan, akár akaratlanul és tudatalatti mechanizmusok hatására – manipulálni és torzítani a helyzetet. Rawls így az »eredeti kiindulási állapottal«
és a »tudatlanság fátylával« korántsem a naivitást modellezi, hanem mintegy kettéválasztja
az igazságosság elveirôl való gondolkodást két fázisra:
(i) AZ ELSÔ FÁZISBAN azt vizsgáljuk, hogy ideálisan tisztességesnek, pártatlannak
és igazságosnak tartható nézôpontból és körülmények között, (azaz olyankor, amikor nem kell azzal számolni, hogy mindenki a maga javára manipulálja a helyzetet), mégis milyen tartalmú igazságossági elveket lehetne kialakítani; azaz lennének
a »társadalmi együttmûködés« torzítás- és manipulációmentes »igazságos mint tisztességes« feltételei. Ez a „mit” típusú kérdésekre ad választ. Az eddigiekben e
kérdéseket tárgyaltuk (1–19.§§).
(ii) A MÁSODIK FÁZISBAN pedig a stabilitás kérdéseit elemezzük. Ekkor az elsô fázisban kialakított politikai szintû igazságossági koncepció politikai és technikai
megvalósítási és fenntarthatósági kérdéseit vizsgáljuk. Ez ad választ a „hogyan”
és a „miért nem utópia” típusú kérdésekre is. A soron következô fejezetekben
(20–24.§§) e kérdéseket fogjuk tárgyalni.

M

IÉRT IS ÉRDEKES MINDEZ az »igazságosság politikai koncepciójának« a stabilitása, és a megvalósíthatósága szempontjából? Elsôként is látni kell, hogy
eddig sem feltételeztük naivan, hogy az »eredeti kiindulási állapotban« (»original position«) (11.§) a »társadalmi szerzôdés« kialakításáról egyeztetô felek az olyan „szentek
gyülekezetét” alkotnák, „amely szentek kezei még tévedésbôl sem hajlanak maguk felé”.
Ehelyett a tiszta, ideális, pártatlan és tisztességes, ámde mégis realisztikus igazságossági
elvek meghatározása és ezek torzításmentes elemezhetôsége érdekében az »eredeti kiindulási állapot« és a »tudatlanság fátyla« (»the veil of ignorance«) olyan körülményeket
állít elô, mintha a felek kizárólag csak magát az ideális ámde realisztikusan megvalósítható »igazságosságot mint tisztességességet« (»justice as fairness«) keresnék.
Az »eredeti kiindulási állapot«, mint gondolatkísérlet lényege, épp az, hogy mi magunk
tettük eleve lehetetlenné azt, hogy a felek bármilyen módon képesek legyenek manipulálni
és a saját maguk speciális érdekei irányába torzítani a folyamatot. Másrészt, eddig azt
feltételeztük, hogy olyan, morális és politikai igazságossági jelentôséggel bíró érzések és
attitûdök, mint például (a) egyesek hataloméhsége, pénzéhsége, mások feletti uralomvágya
és dominanciavágya; (b) vagy egyeseknek a saját maguk alárendelésére (»subordination«),
alázatosságra, engedelmességre való hajlama; (c) vagy az irigység, a szándékos rosszakarat
és rosszindulat, a féltékenység, az önzés, a harag, a félelem; (d) vagy a közöny, a könyörtelenség, az undor; (e) vagy bizonyos dehumanizációs tendenciák (például egy-egy kisebbségi, vagy hátrányos helyzetû társadalmi csoporttal szemben); (f) vagy ellenkezôleg
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a túlzott önfeláldozás és az altruizmus; (g) vagy a túlzott kockázatvállalási vagy túlzott
kockázatkerülési hajlam és számos itt fel nem sorolt hasonló politikai és morális jelentôségû
érzés és attitûd nem befolyásolja a feleket abban, hogy a „legalkalmasabb” politikai szintû
igazságossági és tisztességességi elveket és »hipotetikus társadalmi szerzôdést« alakítsák
ki az »eredeti kiindulási állapot« körülményei között. (RAWLS, 1999a.)
Mindazok az érzések, attitûdök, amelyek stabilitási hatásait és potenciális torzító
és destabilizáló hatásait eddig nagyrészt félretettük,1 nyilvánvalóan fontos szerepet játszanak a valós életben. Azonban tudni kell azt is, hogy valójában nem tudjuk pontosan
megítélni azt, hogy mindezen érzelmekre és attitûdökre való hajlam, mennyire tekinthetô eleve kikerülhetetlen, „eleve elrendelt” módon létezô objektív adottságnak, illetve
mennyire függ a »társadalom alapvetô struktúrájának« a tisztességtelen és igazságtalan
mûködésétôl. (RAWLS, 1999a, 2001; STOUT, 2010; FREEMAN, 2003; PRINZ,
2011, 2013.)
Ezért is indokolt az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« kapcsán
alkalmazott kétlépcsôs megközelítés: azaz elôször az »eredeti kiindulási állapotban« az
igazságosság torzításmentes elveinek a megismerése érdekében kiiktatjuk a torzító körülményeket; s ezek stabilitási hatásaival majd csak a második fázisban, az »igazságosság elveinek« (14.§) a megismerését követôen foglalkozunk. Ráadásul, miután nem
csak negatív, és destabilizáló hatású érzések és attitûdök léteznek a »politikai és morális
jelentôségû érzések és érzelmek« között (NUSSBAUM, 2013), minden jó okunk megvan
annak az reális feltételezésére, hogy
(i) míg egy tisztességtelen hatalom és egy »szabad emberhez nem méltó rezsim« a társadalomban szunnyadó legalantasabb érzések manipulálásával mûködik, és valóban a legnegatívabb és legaljasabb érzések, attitûdök felerôsítésével megpróbálja
a társadalmat is lealacsonyítani a saját igen alantas erkölcsi színvonalára, annak
érdekében, hogy stabilizálja a maga tisztességtelen hatalmát (2.2.§). (ROBIN,
2004; STOUT, 2010.)
(ii) addig egy »igazságosan, mint tisztességesen« mûködô »szabad emberhez méltó demokráciában« épp ellenkezôleg, a rendszer stabilitása szempontjából alapvetô
fontosságú pozitív politikai és morális jelentôségû érzések és érzelmek erôsödnek
fel; mégpedig néha meglepôen gyorsan. Míg egy rossz és tisztességtelen rezsim
az embereket megrontja, tisztességtelenné és esetenként gonosszá teszi (SHKLAR,
1

Valójában mindvégig, szinte minden fejezetben megemlékeztünk a »politikai és morális jelentôségû
érzések és érzelmek« jelentôségérôl és arról is, hogy ezen érzelmek és attitûdök kifejlôdése szempontjából kulcsfontosságú az oktatás. Mégpedig nem az akármilyen, bármilyen oktatás, hanem az
a minôségi oktatás, amely az irodalom, a történelem, a filozófia, a politikai filozófia, erkölcstan, zene,
tánc, színjátszás és más hasonlók megfelelô súllyal történô képzésén keresztül aktívan és tudatosan
foglalkozik a demokrácia stabilitása és mûködése szempontjából elengedhetetlenül fontos »morális
jelentôségû érzelmek« fejlôdése, fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlen szabad bölcsészeti és
mûvészeti tárgyaknak az oktatásával, az önálló, kritikus gondolkodás képességének tudatos és szisztematikus fejlesztése, és a megfelelô tárgyi tudás átadása mellett (és nem helyett!). Ebben az értelemben több helyütt is részleteztük az »education for democracy« versus »education for profit« oktatáspolitikai paradigmái közötti fundamentális különbségeket, amelyekre itt most csak utalunk.
(NUSSBAUM, 2010.)
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1984), addig egy igazságos, tehát tisztességes rendszer és annak igazságos törvényei, normái az embereket is jóvá és tiszteségessé teszik. (STOUT, 2010;
PRINZ, 2011, 2013; TOMASELLO, 2016.)
Mindezzel arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy nagyot téved az, aki mondjuk egy
tisztességtelenül mûködô hatalom által manipulált társadalomban elburjánzott alantas
érzések és attitûdök kapcsán azt gondolja, hogy ezek a „való világ” objektív körülményei, vagy az emberi természetbôl eredô objektív, eleve meghatározott adottságai lennének, s emiatt eleve illúzió lenne egy igazságos, tehát tisztességes társadalom lehetôségérôl még csak gondolkodni is.
Érdemes felfigyelni arra, hogy minél tisztességtelenebb egy »szabad emberhez nem
méltó rezsim«, annál inkább erôsödnek fel és burjánoznak el az adott társadalomban
az alantas érzések. (PRINZ, 2004, 2013.) A »szabad emberhez méltatlan«, tisztességtelen rezsim toxikus és fertôzô; saját alantasságával megmérgezi, megfertôzi és megrontja a társadalmat, s az emberek egymás közötti viszonyait, attitûdjeit és érzéseit. Ez
fordítva is érvényes: minél igazságosabban és tisztességesebben mûködik egy »szabad
emberhez méltó demokrácia« annál erôsebben terjednek el és érvényesülnek az
»együttmûködési (kooperatív) erények« (13.4.§; 19.3.§; 23.§) és a pozitív, stabilizáló
érzések, érzelmek és attitûdök a társadalomban. (RAWLS, 1999a.)
Ilyen »pozitív, politikai és morális jelentôségû érzések« például: (a) a szeretet, (b)
az együvé tartozás, és a sorsközösség érzése; (c) a jóba és az igazságosságba vetett hit
és a remény; (d) a részvét, az együttérzés, a szánalom, a könyörület, (e) az empátia,
azaz a másik helyzetébe való beleérzés és belegondolás képessége; (f) a szolidaritás
érzése; (g) a bûnbánat, a morális felháborodás, a szégyen és a megbocsátás képességei;
(h) az igazságosságérzet, az igazságosság, a tisztességesség, a „sportszerûség”, a »morális érzékenység«, és az »erkölcsi érzék« képessége; (i) valamint a kölcsönösségre és viszonosságra való törekvés, és számos más, hasonló, itt nem felsorolt érzés és attitûd.
(NUSSBAUM, 2013.)
Ha ilyen szempontból is végiggondoljuk a különbözô országokban tett utazásainkat
és az ott tapasztaltakat, rájöhetünk arra, hogy valójában saját magunk is megtapasztaltuk már életünkben azt az összefüggést, hogy az igazságtalan, tehát tisztességtelen
és rossz rezsim megrontja, az igazságos, tehát tisztességes és jó rendszer pedig jóvá teszi
az embereket. Persze utazásaink, nyaralásaink során nem biztos, hogy mindig tudatosult
bennünk az országonként eltérô utcaképek, az utcai hangulatok, a közbiztonság szoros
összefüggése a »társadalmi igazságossággal mint tisztességességgel«.
Az igazságos, tehát tisztességes társadalmi mûködést destabilizáló alantas érzések
és attitûdök nem általános objektív körülmények, és nem is minden egyes létezô társadalomnak olyan objektív jellemzôi, amelyek miatt eleve csak egy tisztességtelen társadalmi mûködés lenne elképzelhetô. Adott társadalomban ugyan megfigyelhetjük az
ilyen negatív és alantas érzések, érzelmek és attitûdök felerôsödését, elterjedtségét,
azonban ilyenkor mégsem az „eleve rossz emberi természetbôl” adódó általános,
örökérvényû és objektív körülményeket látjuk, hanem csak egy adott, »szabad emberhez
nem méltó« tisztességtelen rezsim által megrontott társadalom aktuális állapotában specifikusan jellemzô alantas érzéseket tapasztalhatjuk meg – amelyeket a »szabad emberhez méltatlan« társadalmi, politikai mûködés vált ki az emberekbôl, illetve amelyeket
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esetenként a tisztességtelen hatalom korbácsol fel hatalmi manipulációs célokból. Ez
az állapot azonban megváltoztatható. A hajlam az emberekben és az emberi társadalmakban megvan a jóra is és a rosszra is. A tisztességtelen és aljas »szabad emberhez
nem méltó« rezsim a tisztességtelen és aljas hajlamokat korbácsolja fel; az »igazságos
mint tisztességes« »szabad emberhez méltó rendszerek« pedig a tisztességes és igazságos
mûködést stabilizáló hajlamokat erôsítik fel. (PRINZ, 2013.)
Rögzíteni szeretnénk, hogy mindaz, amit egy adott tisztességtelen társadalom „való
világában” látunk és tapasztalunk az nem a „való világ” általános érvényû valósága,
hanem csak az adott tisztességtelen »szabad emberhez nem méltó rezsim« aktuálisan
létezô „való világa”. Ezért ne tévedjünk! Ne keverjük össze egy tisztességtelen hatalom
által megrontott társadalomban tapasztalható alantas és aljas negatív érzelmek, érzések,
ösztönök és attitûdök kavalkádját, az általánosíthatóan igaz és objektív valósággal! Ez
ugyanis az egyedi és specifikus jelenségek téves általánosításából eredô gondolkodási
hiba, önmagunk félrevezetése és súlyos tévedés lenne.

E

ZEK ALAPJÁN KELL VÉGIGGONDOLJUK A STABILITÁS KÉRDÉSEIT. Például:
Lehetséges-e egyáltalán az »igazságos mint tisztességes társadalom«? Vagy valóban
kizárólag csak egy önzô, erôszakos önérdekérvényesítésen, másokon való gátlástalan
átgázoláson alapuló, „ember embernek a farkasa” típusú tisztességtelen, igazságtalan
és »szabad emberhez nem méltó« társadalmi mûködés lehetséges? Vajon az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója« képes-e arra, hogy
megfelelô értelmi, érzelmi és erkölcsi támogatottságot generáljon a maga számára?
Vajon egy »igazságos mint tisztességes társadalom«, vagy egy erre »aspiráló társadalom«
(17.§), képes-e az idôk folyamán megfelelô, következetesen igazságos és tisztességes
mûködéssel annyira kibontakoztatni a polgárok vele született »két erkölcsi képességét«
(5.7.§; 6.3.§), különösen az »igazságosságérzetre való képességét« (»capacity for a
sense of justice«), és az ehhez kapcsolódó »morális érzékenységét«, hogy a polgárok
egyre inkább az »igazságossági mint tisztességességi« elveknek, normáknak és szabályoknak megfelelôen akarják intézni a dolgaikat; s egyre kevésbé csábuljanak el az
irigység, a féltékenység, a rosszindulat és rosszakarat, az uralkodási vágy, a hatalom
éhség, a kapzsiság és a pénzsóvárság, vagy épp ellenkezôleg az alázatos engedelmesség,
a behódolás és önfeladás kísértéseinek? (RAWLS, 1999a.)
A politikai szintû igazságossági koncepció stabilitási kérdései kapcsán természetesen
nemcsak a morális és politikai jelentôségû érzéseket, érzelmeket és attitûdöket kell vizsgáljuk, hanem számos más, a korábbiakban is tárgyalt olyan koncepciót, amely különösen jelentôs az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« stabilitása
szempontjából. Például:
(i) A »POLITIKAI FELSÉGTERÜLETE«. Önmagában is fontos az a tény, hogy a koncepciót hangsúlyozottan a »politika felségterületére« (4.§; 20.3.§) korlátozzuk, s a
»politikai szintre« szûkítjük le. (RAWLS, 1999c.) A társadalmi igazságosság koncepciójának a politikai szintre való leszûkítése az, ami az »átfogó doktrínák méltánylandó pluralizmusának a ténye« (12.4.§), és annak következményei miatt egyáltalán
esélyt ad arra, hogy létrejöhessen a »mérsékelt átfogó doktrínák« között az »átfedô
konszenzus« (»overlapping consensus«) (12.3.§) az »igazságossági politikai koncep-
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cióját«, annak »igazságossági elveit« (13.6.§; 14.1–14.3.§§) (és az ezek által meghatározott alkotmányos rendet) illetôen (20.§).
(ii) AZ »ÁTFEDÔ KONSZENZUS« (»overlapping consensus«) (12.§; 21.§) a következô centrális jelentôségû koncepció a »jó okok miatt létrejövô stabilitás«, és a
»szabad emberhez méltó demokrácia« társadalmi megosztottság nélküli, békés és
kiszámítható fejlôdésének alapfeltételei szempontjából.
(iii) MORÁLIS ÉRZELMEK, ÉRZÉSEK ÉS EGYES MORÁLPSZICHOLÓGIAI KÉRDÉSEK (22.§). A fenti két kérdéskör tárgyalását követôen térünk majd csak ki bizonyos alapvetô morális és politikai jelentôségû érzések, érzelmek, illetve bizonyos,
a politikai szintre leszûkített társadalmi igazságossági koncepció stabilitása szempontjából fontos morálpszichológiai kérdések tárgyalására.
(iv) AZ IGAZSÁGOS TÁRSADALOM POLITIKAI KÖZÖSSÉGE MINT A LEGFONTOSABB KÖZJÓ (23.§). Végül fontos számba venni azt is, hogy magából a társadalom tisztességes és igazságos mûködésébôl eredô számos jó dolog, mint a »társadalmi javaknak« egy kulcsfontosságú csoportja, hogyan is járul hozzá a politikai
koncepció stabilitásához. Alapvetô stabilizáló tényezô az a tény, hogy maga a társadalom igazságos mint tisztességes mûködése, s egy ilyen »jól elrendezett társadalom« (7.§) politikai közössége a legfontosabb közjó (»public good«) (23.§).

20.§ Az igazságosság körülményei,
a stabilitás három alapkövetelménye
és a politika felségterülete

V

ALAMILYEN TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGI KONCEPCIÓ minden társadalomban
létezik, amelynek a stabilitását a rezsim a saját politikai stabilitása érdekében meg
kell, hogy oldja valahogyan. Valójában egyetlen társadalom sem tud úgy mûködni, hogy
a társadalmi együttmûködés közös terheinek és közösen létrehozott hasznainak, valamint
ehhez kapcsolódóan a különbözô jogoknak, jogosultságoknak, lehetôségeknek és javaknak
a társadalmi tagjai közötti megosztására vonatkozóan ne rendelkezzen valamilyen általánosan érvényes, nagyjából ismert és viszonylag stabil koncepcióval. A fennálló rendszer
stabilitása a rezsim »politikai szintû igazságossági koncepciójának« a stabilitásától függ.
A stabilitás szempontjából különbséget kell tegyünk a »jó okok miatt létrejövô stabilitás«,
és a »rossz okok miatt létrejövô stabilitás« között (21.1.§). Valójában, egy adott rezsim
mûködését meghatározó társadalmi igazságossági koncepció csak akkor marad fenn hoszszabb távon, azaz »generációkon át«, ha a stabilitása a »jó okok miatt jön létre«. Ez a legszebb eszméket felvonultató igazságossági koncepciókra is érvényes. (RAWLS, 2001.)
Az »igazságosság körülményei« (»circumstances of justice«) (20.1.§) azok az objektív körülmények, amelyek meghatározzák a »politikai szintû igazságossági koncepció«
»jó okok miatt létrejövô stabilitásának« a lehetôségeit és keretfeltételeit. (RAWLS,
2001.) Tôlünk függetlenül is léteznek ugyanis olyan objektív körülmények, amelyek
elkerülhetetlenné teszik, hogy a társadalom rendelkezzen valamilyen nagyjából stabil
igazságossági koncepcióval. A nagy kérdés persze az, hogy mennyire tisztességes és
mennyire igazságos ez a „valamilyen nagyjából stabil” igazságossági koncepció; megfelel-e egy »szabad emberhez méltó demokrácia« politikai szintû igazságossági koncepciójától elvárt követelményeknek; s jó okok miatt, vagy rossz okok miatt jön-e létre és
marad fenn. Még a tisztességtelen és igazságtalan »szabad emberhez nem méltó rezsimeknek« is van valamilyen koncepciójuk a társadalmi együttmûködés közös terheinek
és hasznainak, valamint a jogosultságoknak, a lehetôségeknek és a közösen elôállított
javaknak a megosztására vonatkozóan. Igaz, ezek általában aszimmetrikus viszonyokat
rögzítô, elfogadhatatlan, tisztességtelen és a lényegüket tekintve szélsôséges, mert aszimmetrikus koncepciók. Az ilyen koncepciók a »szabad emberhez méltatlan rezsim« és a
fennálló rend önigazolását szolgálják, amelyet a rendszer, megtévesztéssel, csalással,
manipulációval érvényesít, vagy ha kell, erôszakkal és elnyomással kényszerít ki. Az
ilyen »rossz okok miatt létrejött stabilitás« gyakori, ámde a történelem során még sosem
bizonyult idôtállónak. Egy igazságossági koncepció stabilitása nem csak attól »rossz
okok miatti«, hogy megtévesztéssel, manipulációval, csalással vagy elnyomással és kényszerítéssel jön létre. Az elvtelen, s az éppen aktuális hatalmi egyensúlyon alapuló politikai háttéralkukkal, és zártkörû elit alkukkal kialakított stabilitás is »rossz okok miatt
létrejövô stabilitás« (21.1.§), mert abban a pillanatban borul fel, amint valamelyik fél
úgy érzi, hogy megváltozott a hatalmi egyensúly és „most jött el az ô ideje”, hogy bizonyos, eddig kényszerûségbôl félretett érdekeit, szempontjait újra elôvegye és érvényesítse. (RAWLS, 1999a.)
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Z IGAZSÁGOSSÁG A TÁRSADALMI, POLITIKAI RENDSZEREK OLYAN ÉRVÉNYESSÉGI FELTÉTELE, mint a tudományos elméletek igazsága vagy hamissága

a tudományban. Idézzük fel ismét Rawls korábban már idézett alaptételét arról, hogy
ahogyan egy tudományos elmélet érvényessége, elfogadása, vagy kötelezô elvetése
szempontjából az elsô számú kérdés, hogy maga a tudományos elmélet egyáltalán igaze vagy hamis; úgy egy társadalmi, politikai rendszer, s annak intézményei, normái és
jogszabályai esetében az elsô számú érvényességi kérdés, hogy maga a politikai, társadalmi rendszer egyáltalán igazságos-e vagy igazságtalan. Fontos, hogy mindvégig szem
elôtt tartsuk ezt az alapvetést.
Az igazságosság a társadalmi intézmények elsô számú erénye, pontosan úgy, ahogyan a
gondolkodás rendszereiben az igazság.2 Bármilyen elegáns legyen is egy tudományos elmélet, el kell azt vetnünk, vagy felül kell vizsgálnunk 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 [a
»social calculus«] 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)

2

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 »nem igaz«, úgy
egyetlen »politikai, társadalmi intézmény, norma vagy jogszabály« sem lehet érvényes, ha »nem
igazságos«. A társadalom életében a »politikai szinten« az »igazságosság« léte, vagy nem léte pontosan ugyanolyan érvényesítô vagy érvénytelenítô hatással bír, mint a »tudományos elméletek« esetében az, hogy azok egyáltalán igazak-e vagy hamisak.
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Végezetül rögzíteni szeretnénk, hogy az itt tárgyalt »stabilitási követelmények« (20.2.§)
magának az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« az integráns
részét képezik, és nem keverendôk össze például az egyes intézmények, rendszerek stabilitására vonatkozó ettôl eltérô, lényegesen technikaibb szintû koncepciókkal.

20.1.§ Az igazságosság háttérkörülményei

A

TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG KÉRDÉSÉNEK A RENDEZÉSE nem afféle szabadon választható, „fakultatív” feladat. Egyetlen társadalom sem tudja elkerülni,
hogy ne adjon valamilyen választ arra a kérdésre, hogy a társadalom tagjai között,
mégis hogyan, s milyen elvi alapon oszlanak meg a társadalmi együttmûködés közös
terhei és az abból eredô, közösen elôállított javak és hasznok, ideértve a különbözô kötelességek, »megszolgált jogosultságok«, »legitim követelések« »jogos várományok« és
társadalmi esélyek, lehetôségek megosztását is (18.6.§). Ebben az értelemben egy tisztességtelen és igazságtalan ideológia, például mondjuk egy kasztrendszer ideológiája,
vagy egy urakból és cselédekbôl álló rendszer ideológiája, vagy a születési elôjogokra
alapozott feudális, félfeudális társadalmi mûködés ideológiája is egyfajta sajátos „társadalmi igazságossági” koncepciót jelentenek. Ezek az ideológiák persze egyoldalúan
aszimmetrikus, és ezért szélsôséges, »szabad emberhez nem méltó« koncepciók Ezek az
– aszimmetrikus viszonyok stabilizálását szolgáló – önigazoló ideológiák sem igazságosnak, sem tisztességesnek, sem elfogadhatónak, sem méltánylandónak nem tekinthetôk. Az »eredeti kiindulási állapot« szabad és egyenlô szereplôi önmaguktól, ilyen
feltételekbe soha nem egyeztek volna bele, mert az ilyen koncepciók egyoldalúan aszimmetrikus viszonyai teljes mértékben ellentétesek a »reciprocitás elvével«. (RAWLS,
2005.) Ez nem csak elmélet. Ki-ki gondoljon bele, hogy ha valóban szabadon dönthetne a saját maga (és utódai) sorsáról, beleegyezne-e abba, vagy sem, hogy önszántából, minden kényszerítô körülmény hiányában úgy döntsön a saját maga (és utódai)
sorsáról, hogy bárkinek az egyoldalúan kiszolgáltatott alárendeltje, (jobbágya, szolgája,
vagy cselédje) legyen, pusztán csak azért, mert a rendszer (általa is önként elfogadott)
igazságossági elvei – képességeitôl, tehetségétôl függetlenül, pusztán születéskori szociális helyzete alapján – eleve ilyen sorsra determinálják.
Az »igazságosság körülményei« között – azok természete, jellege alapján – megkülönböztethetünk objektív és szubjektív típusú körülményeket. (RAWLS, 2001.) Az adott
társadalom szempontjából nézve azonban, mind az »igazságosság objektív körülményei«,
mind pedig az »igazságosság szubjektív körülményei« olyan tôlünk függetlenül létezô, objektív külsô feltételrendszernek tekintendôk, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül.

A

»IGAZSÁGOSSÁGOT SZÜKSÉGESSÉ TEVÔ OBJEKTÍV KÖRÜLMÉNYEK«
közül talán a legfontosabb a »mérsékelt szûkösség« (»moderate scarcity«) ténye.
Ez alatt azt kell érteni, hogy nem olyan paradicsomi körülmények között élünk, amelyben mindig, mindenki, minden szükségletét könnyedén és a többiekkel való
együttmûködés nélkül ki tudja elégíteni. Ugyanakkor nem is szélsôséges szûkösség és
extrém körülmények között létezünk, ahol még megfelelô társadalmi együttmûködéssel
Z
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sem lehetne elôteremteni a legalapvetôbb társadalmi javakat sem. A »mérsékelt
szûkösség tényének« alapvetô fontosságú következménye a társadalmi együttmûködés
elkerülhetetlen szükségszerûsége. Egyetlen társadalom egyetlen tagja sem képes egyedül, önmagában elôteremteni magának mindazokat a dolgokat, amelyek a tisztes, emberi körülmények közötti életvitelhez szükségesek. Ahogyan azt Ryan Avent a »The
Economist« címû lap munkatársa a The Wealth of Humans: Work, Power and Status
in the Twenty-First Century (AVENT, 2016) címû könyvében kifejtette:
Az egyes emberek gazdagsága és meggazdagodása társadalmi eredetû és társadalmilag meghatározott. Csakhogy ennek a gazdagságnak az emberek közötti megosztása alapvetôen nem a
piacon múlik … és nem is az érdemesség … alapján történik. Attól függ, hogy a társadalom
hatalommal rendelkezô tagjai mennyire tudják kihasználni a hatalmukat arra, hogy a közösen
megtermelt javakból amennyit csak tudnak, megtartsanak maguknak. Ez nem egy radikális
kijelentés. Az emberek elveszik, amit el tudnak venni, … e törekvésüknek a tömegek türelme
és bizonyos ellenerôk szabnak korlátokat. A kiegyensúlyozó erôk a szerzési vágyat korlátok
közé szorító és a negatív társadalmi hatásokat ellensúlyozó társadalmi intézményeken keresztül
mûködnek. … Bill Gates vagyonát lehetetlen elképzelni Bill Gates zsenialitása és erôfeszítései
nélkül. Mégis sokkal könnyebb elképzelni azt, hogy Bill Gates vagyonát a modern Amerika
társadalmi intézményrendszerében valaki más hozza létre, mint azt, hogy Bill Gates képes
lenne létrehozni vagyonát egy másik történelmi idôszakban, vagy egy másik helyen. Vajon [Bill
Gates] az 1700-as évek Franciaországában, vagy a mai Közép-afrikai Köztársaságban létre
tudta volna hozni a vagyonát? Mindkét társadalom jellemzôje a vállalkozói kapitalizmussal
és milliárdos magánvagyonok felhalmozásával szembeni alacsony tolerancia. Ráadásul sem a
korabeli Franciaországban nem létezett, sem a mai Közép-afrikai Köztársaság társadalmában
nincs jelen az a magasan képzett mérnöktársadalom, amely a mai Amerika technológiai szektorát létrehozta és e technológiai szektor lényegét adja. … Az egyes ember nem a saját maga
szerencséjének a kovácsa, és nem is ô teremti meg egyedül a saját gazdagságát. Ezt vagy megörököli; vagy elfoglal valamilyen biztos [járadékkal járó] pozíciót; vagy pedig, ha kivételesen
tehetséges és briliáns elme, és még szerencsés is, akkor képes lehet fellelkesíteni néhány megfelelô
embert egy ötlettel. Ha ez jókor és jó helyen történik, akkor lehet, hogy ez a csoport egy olyan
„organizmussá” fejlôdik, amely esetleg olyan értéket hoz létre, amelynek a túlnyomó részét
maga az alapító egyedül soha nem tudta volna se létrehozni, se megszerezni.
Ryan Avent: You Might Have Earned It, But Don’t Forget That Your Wealth
Came from Society: To be human is to earn the right to share in the wealth generated by
productive social institutions (2016)3
3

Önmagában a cikk címe is beszédes: You Might Have Earned It, But Don’t Forget That Your Wealth
Came from Society: To be human is to earn the right to share in the wealth generated by productive
social institutions. Szabad fordításban ez nagyjából a következôt jelenti: „Lehet, hogy megkerested, de
soha ne feledd, hogy a gazdagságod a társadalomtól származik: embernek lenni annyit jelent, hogy jogot
kapsz arra, hogy részesedj a társadalom termelô intézményei által generált gazdagságból.” Ryan Avent,
a The Economist címû lapnál szenior szerkesztô és a közgazdasági rovat munkatársa. Az idézet a
2016 szeptemberében megjelent The Wealth of Humans: Work, Power and Status in the Twenty-First
Century címû könyvét (AVENT, 2016) kivonatosan bemutató cikkbôl származik. (A könyv címe Adam
Smith The Wealth of Nations címû alapmûvére is utal.)
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A társadalmi együttmûködés elkerülhetetlen szükségszerûsége szinte minden olyan dologra érvényes, amire bármelyik embernek az élete során a normál életviteléhez bármikor szüksége lehet; ideértve a külsô ellenségtôl, a személyes tulajdon és személyes
integritás és biztonság védelmétôl kezdve a legkülönbözôbb társadalmi javakig szinte
mindent (5.§; 6.§; 16.§). A »mérsékelt szûkösség« (»moderate scarcity«) körülményei
miatt azonban senki nem képes egyedül, egymagában elôteremteni és biztosítani a saját
maga számára a tisztes és biztonságos életvitelhez szükséges dolgokat. Így mindenki
rá van szorulva a társadalom többi tagjának az együttmûködésére, és mindenki rá is
kényszerül arra, hogy a többiekkel hasonlóképp együttmûködjék, mint ahogyan a többiek is együtt kell, hogy mûködjenek ô vele.4 Ezért teljesen természetszerûen adódik a
kérdés: mégis hogyan és milyen alapon kell megosztani e szükségszerû együttmûködés
terheit és a közösen létrehozott hasznokat és javakat? (RAWLS, 1999a.)
Az »eredeti kiindulási állapot« nézôpontjából nézve (11.§; 14.11.§) – amikor is a
teljesen szabad és egyenlô felek a »hipotetikus társadalmi szerzôdés« (9.6.§; 11.3.§)
kialakítása során meghatározzák a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerét –, meglehetôsen világosnak tûnik és intuitíven is belátható, hogy minden egyes
szabad és egyenlô fél joggal ragaszkodik a »szimmetrikus viszonyokhoz«, és a »reciprocitás (viszonosság) elvéhez« (5.3.§); s így senki nem fogadna el olyan »igazságossági
elvet«, vagy ha úgy tetszik, »társadalmi szerzôdéses feltételt«, amely bárki másnak aszimmetrikusan több elônyt (hatalmat, befolyást, jogokat, lehetôségeket, társadalmi javakat)
juttatna. (RAWLS, 2001.) A »reciprocitás (viszonosság) elvébôl« pedig az is következik, hogy egyrészt tisztességesen senki nem tesz senkinek olyan ajánlatot, amely neki
magának bármilyen módon »aszimmetrikus elônyöket« juttatna, s amelyet ô sem fogadna el mástól fordított esetben; másrészt, a »reciprocitás (viszonosság) elve« alapján
mindenki ugyanezt joggal el is várja mindenki mástól. A „nekem mindent szabad, míg
neked semmit sem”, vagy az „ami a tied az az enyém is, de ami az enyém ahhoz neked
semmi közöd” típusú aszimmetrikus „elvek” finoman szólva nem tartoznak azok közé
az elvek közé, amelyeket bárki tisztességes és méltánylandó elvként bárki másnak ajánlhatna; fordított esetben ugyanis ô maga sem tartaná fairnek, tisztességesnek és elfogadhatónak, ha más ajánlana ilyen elveket az ô számára. (RAWLS, 1999a.)
A viszonyok szimmetriája versus aszimmetriája a méltánylandó, elfogadható, mérsékelt és tisztességes átfogó doktrínák (»reasonable comprehensive doctrines«), és a méltányolhatatlan, elfogadhatatlan, szélsôséges és tisztességtelen átfogó doktrínák« (»unreasonable comprehensive doctrines«) közötti különbségtétel szempontjából is lényegi
kérdés. Egy átfogó doktrína attól „reasonable”, azaz attól elfogadható és méltánylandó,
hogy nem próbál senkire ráerôszakolni aszimmetrikus viszonyokat; és attól „unreasonable”, hogy valamilyen ideológiai alapon kifejezetten aszimmetrikus viszonyokat akar
4

Léteznek olyan természeti népek, ahol a legnagyobb bûnnek az számít, ha bárki, bármire hivatkozva
többet vesz el a közösbôl, mint ami a törzs tagjai által közösen elfogadott és elismert normák szerint
járna (vö. az igazságosság nyilvánosan ismert és elismert elvei). A legnagyobb büntetés ennek megfelelôen pedig az, hogy az illetôt elûzik a törzsbôl, azzal, hogy „ha annyira ügyesebbnek és érdemesebbnek
gondolja magát a többieknél, hogy emiatt még a közös javak közös elosztására vonatkozó normákat is
megszegi, akkor boldoguljon egyedül a vadonban, ahogyan tud”. (DE WAAL, 2014, 2010.)
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ráerôszakolni a társadalom egészére (4.2.§; 5.4.§; 19.2.§; 21.§). Gondoljunk például
a kasztrendszerre, vagy az urakból és cselédekbôl álló rendszer önigazoló ideológiáira,
vagy valamely fajelméletre, vagy az olyan sajátos megközelítésekre, amelyek szerint „ha
ôk lopnak, az rossz lopás, ha a mieink lopnak az jó lopás”.
Rawls mindezt, az »eredeti kiindulási állapotban« az »igazságosság elveinek« és a
»hipotetikus társadalmi szerzôdés« feltételrendszerének a meghatározásakor nem bízza
a véletlenre és az emberek tisztességességébe vetett hitre. Maga a »tudatlanság fátyla«
és az »eredeti kiindulási állapot« (11.§) az, amely ezt a »reciprocitás (viszonosság)
elvén« alapuló tisztességességet és a »szimmetrikus viszonyokat« lemodellezi, valamint
az »aszimmetrikus viszonyokat« eleve kizárja. A »tudatlanság fátyla« ugyanis eleve lehetetlenné teszi az aszimmetrikus és tisztességtelen önérdekérvényesítést azzal, hogy
senki semmilyen saját magára vonatkozó specifikus ismerettel nem rendelkezik, s így
még csak azt sem tudja, hogy mik lennének az aszimmetrikus önérdekérvényesítéshez
a speciális személyes szempontjai, és partikuláris érdekei.

A

Z »IGAZSÁGOSSÁGOT SZÜKSÉGESSÉ TEVÔ SZUBJEKTÍV KÖRÜLMÉNYEK«
közül a legfontosabb talán az a tény, hogy az »ítéletalkotás és véleményalkotás korlátozottsága« (»burdens of judgement«) (12.5.§), és az ebbôl eredô »méltánylandó véleménykülönbség ténye« (»the fact of reasonable disagreement«) (12.6.§) a társadalom minden
egyes tagját, kivétel nélkül egyaránt érinti. A társadalom tagjai egymástól teljesen eltérô,
sok esetben egymással össze nem mérhetô és össze nem egyeztethetô, ámde önmagában
mégis tisztességes, elfogadható és méltánylandó átfogó doktrínák igazságait, és átfogó jellegû
nézeteit, normáit vallják magukénak. Ezen eltérô »átfogó doktrínák«, értékrendjei és normái
alapján teljesen eltérô átfogó jellegû nézeteik vannak arról is, hogy számukra mi az értékes
és a fontos, ideértve a lehetséges társadalmi javakat is és ezekhez kapcsolódóan a személyes
szükségleteiket is. Ez a »méltánylandó pluralizmus ténye« (»the fact of reasonable pluralism«)
(12.4.§), az igazságosságot szükségessé tevô szubjektív körülmények egyike, amelyet nem
lehet figyelmen kívül hagyni az »igazságosság politikai koncepciója« kialakítása, és e koncepció stabilitásának megteremtése során. (RAWLS, 2001.)
Az »ítélet- és véleményalkotás korlátozottsága« (»burdens of judgements«) (12.5.§),
a »méltánylandó véleménykülönbségek ténye« (»the fact of reasonable disagreements«)
(12.6.§), valamint a »méltánylandó pluralizmus ténye« (»the fact of reasonable pluralism«) (12.4.§) miatt pedig minden idôszakban számos másként gondolkodó polgár
él és sok ellentétes vélemény létezik minden társadalomban. A »méltánylandó pluralizmus ténye«, azzal a kikerülhetetlen következménnyel jár, hogy az ebbôl eredô
sokszínûség, diverzitás kizárólag úgy lenne eliminálható a társadalom életébôl, ha az
»állam, mint erôszakszervezet« az államhatalmi eszközök elnyomó jellegû „bevetésével”
próbálna meg egyeduralkodóvá és kizárólagossá tenni egy adott konkrét »átfogó doktrínát«. Ez kizárólag csak úgy sikerülhet, ha egyidejûleg az állam – a legkülönbözôbb
kényszerítô államhatalmi eszközökkel – megpróbálná eliminálni az ellentétes véleményeket például a másként gondolkodók elhallgattatásával, és a »gondolatok, a lelkiismeret és a szólás szabadságának« a felszámolásával. Ez az »elnyomás ténye« (»the fact
of oppression«) (12.4.§). Ez minden esetben magával vonja a történelem során az
ilyen próbálkozások kapcsán megismert összes aljasságot, gonoszságot és kegyetlenséget
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is, amelyet a történelmi tapasztalatok szerint utólagosan minden esetben szégyenletesnek és bûnösnek ítélt az utókor. (RAWLS, 2005.)
Fontos látni, hogy az »elnyomás ténye« (»the fact of oppression«) (12.4.§) az ahhoz
kapcsolódó visszaélések, aljasságok, kegyetlenségek és az adott, egyeduralkodónak
szánt »átfogó doktrína« tartalma és erkölcsi minôsége között nincs összefüggés. A történelem számos példát produkált arra, hogy még a „legcsodásabb” és önmagában »méltánylandó átfogó doktrína« (»reasonable comprehensive doctrine«) is párosulhat a legkegyetlenebb és legaljasabb elnyomással, ha a hatalom bármi áron egyeduralkodóvá
akarja tenni, mert nem veszi tudomásul a »méltánylandó véleménykülönbségek tényét«
(»the fact of reasonable disagreements«) (12.6.§) a »méltánylandó pluralizmus tényét«
(»the fact of reasonable pluralism«) (12.4.§) és ezek következményeként, a »lelkiismeret
szabadsága« (»liberty of conscience«) (12.6.§), a »gondolatok és a gondolatok kifejezése
szabadsága« (»freedom of thoughts & freedom of expression«) (14.3.§), vagy a »szólás
szabadsága« (»freedom of speech«) (14.3.§) biztosításának a megkerülhetetlen
szükségszerûségét. Gondoljunk az inkvizícióra, a szabadság, egyenlôség és testvériség
nevében megvalósult jakobinus diktatúrára, vagy a kommunista diktatúrákra (3.4.§;
4.2.§; 6.5.§; 11.5.§; 12.§; 19.4.§; 20.§; 21.§).
Az »elnyomás ténye« (»the fact of oppression«) (12.4.§), az »igazságosságot szükségessé tevô szubjektív körülmények« közül szintén egy olyan megkerülhetetlen tény,
amelyet semmilyen módon hagyhatunk figyelmen kívül az »igazságosság politikai koncepciójának« kialakításakor és stabilitásának megteremtésekor. A »méltánylandó pluralizmus ténye« és az »elnyomás ténye« nemcsak a »szabad emberhez méltó demokratikus« államok történelme és történelmi tapasztalatai alapján tûnik evidensnek, de a
»szabad emberhez méltó demokratikus rezsimek« gondolkodásának és kultúrájának a
fejlôdéstörténete is alátámasztja ezeket az alapvetô tényeket. (RAWLS, 2007.) Mind
ebbôl eredôen a »méltánylandó pluralizmus tényét«, és ennek megkerülhetetlen következményeit a »szabad emberhez méltó társadalmak« állandó jellemzôjeként kell felfogjuk, amely, mint az igazságosságot szükségessé tévô szubjektív körülmény folyamatosan
és megkerülhetetlenül jelen van a társadalmak életében. (RAWLS, 2005.)
Fontos tisztázni, hogy az »ítéletalkotás és véleményalkotás korlátozottsága« (»burdens
of judgements«), és az ebbôl eredô »méltánylandó véleménykülönbség ténye« (»the fact of
reasonable disagreement«) és a »méltánylandó pluralizmus ténye« (»the fact of reasonable
pluralism«) (12.4.§), minden társadalom jellemzôje, nem csak a »szabad emberhez méltó
demokráciáké«. A különbség csak annyi, hogy a »szabad emberhez méltó demokráciák«
ezeket az alapvetô tényeket elfogadják, tudomásul veszik, és a szabad emberhez méltó intézményrendszereiken keresztül bizonyos értelemben még „gerjesztik” is.
A »szabad emberhez nem méltó rezsimekben« maga a »méltánylandó pluralizmus
ténye« ugyanígy szükségképpen jelen van, csakhogy az ilyen rezsimek ideológiai, doktriner okokból, vagy egészen földhözragadt alantas indokokból és aljas szándékoktól
vezérelve (egyéni hatalmi-, gazdasági érdekek, dominanciavágy, hatalomvágy, pénzéhség, kapzsiság, mohóság, gonoszság és hasonlók) figyelmen kívül hagyják, és semmibe veszik ezeket a megkerülhetetlen tényeket; s megpróbálják »államhatalmi kényszerítô eszközökkel« elnyomni a másként gondolkodókat és az uralkodó ideológiával
ellentétes nézeteket. Az ilyen »szabad emberhez nem méltó rezsimek« ezért szükség-
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képpen elnyomók, igazságtalanok, tehát tisztességtelenek, és sokszor gonoszak is egyben, ami viszont közép- és hosszabb távon aláássa a stabilitásukat, s végsô soron saját
mûködésükkel számolják fel saját mûködésük erkölcsi és politikai legitimitásának az
alapjait is. Az ilyen rezsimek Stabilitása ugyanis – az »elnyomás tényébôl« eredôen –
az elnyomáson, a kényszerítésen, az erôszakon, az erôszakoskodáson, s az erôszakos
akaratérvényesítésen és akaratoskodáson alapul, ami szükségképpen a legalantasabb
és leggonoszabb mechanizmusokat erôsíti fel mind a politikai hatalom mûködésében,
mind a társadalomban. (PRINZ, 2013.) Mivel az ilyen »szabad emberhez nem méltó
rezsimek« csak egyre agresszívabb elnyomás révén tudnak fennmaradni, saját maguk
létezésének »morális és politikai legitimitását« (13.3.§; 19.2.§) sajátos önmagát felerôsítô folyamatban rombolják le, míg végül meg is semmisítik azt (magukkal és tisztességtelen hatalmukkal együtt).

A

POLITIKAI FILOZÓFIA EGYIK FONTOS SZEREPE (3.§), hogy segítséget nyújtson az »igazságosság politikai koncepcióját« érintô széles körû és »jó okok miatt
létrejövô megegyezés« (21.1.§) kialakításában. Ezt azonban a »méltánylandó pluralizmus ténye« és a következményes »elnyomás ténye« miatt lehetetlen megvalósítani
egyetlen konkrét »méltánylandó átfogó doktrína« normái és értékrendje alapján. Ez
egyáltalán nem jelenti azt, hogy az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness)
politikai koncepciója« bármely »méltánylandó és mérsékelt átfogó doktrína« tanainak
az igazságát, fontosságát, érvényességét megkérdôjelezné, vagy bármelyiket igazabbnak, vagy kevésbé igaznak nyilvánítaná. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója« mindösszesen annyit állít, hogy – az összes rendelkezésünkre álló történelmi tapasztalat, valamint az emberi gondolkodás és kultúra fejlôdéstörténete alapján
– semmilyen reális alapunk nincs azt feltételezni, hogy bármelyik »mérsékelt és méltánylandó átfogó doktrína« alkalmas lenne arra, hogy kizárólag az ô értékrendjének,
normáinak, és javakra vonatkozó koncepcióinak az egyeduralkodóvá tételével létre lehetne hozni a társadalmi igazságosság elegendôen stabil politikai koncepcióját, vagy
hogy bármelyik méltánylandó és mérsékelt átfogó doktrína tanairól kétséget kizáróan
ki lehetne jelenteni, hogy azok testesítik meg az »egyedül érvényes és üdvözítô igazságot«. (RAWLS, 2001, 2005.)
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« egyáltalán nem vitatja azt
sem, hogy lehetséges az is, hogy az »átfogó doktrínák« valamelyike valóban megtestesíti
az egyedül érvényes és üdvözítô igazságot; mindösszesen annyit állít, hogy mi emberek
nem vagyunk abban a helyzetben, hogy Isten helyett bármelyikünk meg tudja ítélni azt
a fontos kérdést, hogy melyik az az átfogó vallási, filozófiai vagy erkölcsi nézetrendszer,
amely valóban az egyedül érvényes és üdvözítô igazságot testesíti meg; s ezért egyetlen
»átfogó doktrína« sem tehetô egyeduralkodóvá. (RAWLS, 2005.) Ráadásul számos ismert, önmagában méltánylandó és mérsékelt átfogó doktrína tanai között évszázadok óta
összebékíthetetlen, és egymást kölcsönösen kizáró nézetek léteznek, a »véleményalkotás
és ítélôképesség korlátozottsága« (»burdens of judgements«) és ennek következménye a
»méltánylandó véleménykülönbség ténye« (»the fact of reasonable disagreements«)
(12.6.§) miatt. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« ezért se nem
tud, se nem akar ezekben a kérdésekben állást foglalni, és ez nem is várható el tôle. Ehe-
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lyett az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« rögzíti az egymással összeegyeztethetetlen, ámde önmagában mégis méltánylandó átfogó doktrínák kikerülhetetlen
egymás mellett létezésének a tényét, azaz a »méltánylandó pluralizmus tényét« (»the fact
of reasonable pluralism«) (12.4.§). Rögzíti azt is, hogy ez a tény minden társadalom
»igazságossági körülményeinek« (»circumstances of justice«) a kiküszöbölhetetlen része,
amit egy »szabad emberhez méltó demokrácia« politikai szintû igazságossági elveinek a
kialakításakor messze menôkig figyelembe kell venni, az elnyomás elkerülése és az azzal
kikerülhetetlenül elburjánzó összes gonoszság, aljasság és rossz megelôzése érdekében.
(RAWLS, 2001.)
Ebbôl eredôen, egy »szabad emberhez méltó« »igazságos mint tisztességes« társadalmi és politikai mûködés csak olyan politikai szintû igazságossági koncepcióra alapozható, amely eleve megkerülhetetlen adottságként kezeli a méltánylandó átfogó doktrínák »méltánylandó pluralizmusának a tényét«. Egy ilyen, szigorúan a »politikai szintre
leszûkített igazságossági koncepció« ezt a kiküszöbölhetetlen diverzitást nem felszámolni
akarja, hanem ennek tudomásulvételével igyekszik, egy, az »átfogó doktrínák« tanainál
lényegesen szûkebb, szigorúan csak a »politika felségterületére korlátozott« (20.3.§) –
s a »társadalom alapvetô struktúráját« (»basic structure«) (9.§), annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeit« (»background institutions«) (9.§;
16.§), és a »háttérigazságosság rendszerét« (»background justice«) (9.5.§; 9.6.§) meghatározó és szabályozó – »politikai szintû igazságossági koncepció« alapján megteremteni a társadalom békés, kiszámítható, igazságos mint tisztességes mûködését és annak
stabilitási feltételeit. (RAWLS, 1999c.) Az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója« tudomásul veszi a tôle függetlenül létezô, más »politikai szintû igazságossági koncepciók« mozgásterét és stabilitásának lehetôségeit meghatározó történelmi és
kulturális, és eszmetörténeti tényeket és korlátokat; ami azonban egyáltalán nem azt
jelenti, hogy aktívan propagálná a „virágozzon minden virág” elvét, vagy hogy valamiféle öncélú vagy parttalan kozmopolitizmust hirdetne. (RAWLS, 1999, 2001.)
Amint már korábban is kifejtettük, világosan látni kell, hogy maga a politikai hatalom, illetôleg az állami és kormányzati hatalom abból a »kollektív társadalmi hatalomból« származik, amelynek minden egyes polgár egyenlô részesedéssel bíró tulajdonosa.
Ebbôl eredôen csak akkor tekinthetô »erkölcsileg és politikailag legitimnek« és igazolhatónak (13.3.§; 19.2.§) a politikai hatalom gyakorlása, ha az olyan módon történik,
hogy minden egyes tisztességesen, értelmesen, racionálisan, mérsékelten és józanul
gondolkodó polgártól reálisan elvárható legyen, hogy legalább magát a politikai hatalom gyakorlásának a módját a saját józan esze, »informált belátása« alapján szabad
körülmények között elfogadja; még akkor is ha tartalmilag nem is ért egyet minden
egyes döntéssel. (RAWLS, 2001.) Abszolút minimum követelmény, hogy ez az »erkölcsi és politikai legitimitási feltétel« legalább az olyan esetekben teljesüljön, amikor a
politikai hatalom gyakorlása a »lényegbeli alkotmányos kérdéseket« (»constitutional essentials«) (14.6.§), az ezek közé tartozó »alapvetô szabadságjogokat, jogokat és lehetôségeket«, valamint az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdéseket« és
az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû intézményeket« érinti (19.§). (The
Idea of Public Reason Revisited, 1997.) Ez csak olyan politikai hatalomgyakorlással
és olyan politikai szintû igazságossági koncepció alapján lehetséges, amely eleve fo-
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lyamatosan létezô, kiküszöbölhetetlen és objektív adottságként kezeli a »mérsékelt átfogó
doktrínák méltánylandó pluralizmusának a tényét«. (RAWLS, 2001, 2005.)
A »méltánylandó pluralizmus ténye« (12.4.§) miatt a legtöbb »mérsékelt átfogó
doktrína« által oly fontosnak tartott »társadalmi egység«, és »egységes társadalmi közösség«, mint olyan nem teremthetô meg közvetlenül az egyes átfogó doktrínák tanai,
vagy azok alkui alapján. A társadalom békés és kiszámítható fejlôdéséhez szükséges
»politikai közösség« (23.§) kialakulására csak úgy van remény, ha a társadalom szabad
és egyenlô polgárai a saját mérsékelt és méltánylandó átfogó doktrínáik alapján, egy
olyan, önálló és független »politikai szintre leszûkített igazságossági koncepciót« képesek
kialakítani, amely az egyes átfogó doktrínák tanaival összhangba hozható; s mint ilyen
lehetôséget ad arra is, hogy bármely mérsékelt és méltánylandó átfogó doktrína hívei
a saját doktrínájuk tanai alapján fontosnak és értékesnek tartott javakat a politikai koncepció szerinti »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) – illetve a Nussbaumféle »központi capability« (17.§) – realizálásán keresztül5 elôteremthessék a maguk
számára. (RAWLS, 2001.)
Ez nem egy elvont elmélet és nem egy lehetséges vélemény. Számos történelmi tény,
számos véres, kegyetlen elnyomó és zsarnoki rendszer, polgárháború és vallásháború keserû
tapasztalatai igazolják, hogy a sok szempontból kívánatos »társadalmi egységet« és »egységes
társadalmi közösséget« még sohasem sikerült »szabad emberhez méltó módon«, és békés
körülmények között, elnyomás nélkül megteremteni egyetlen átfogó doktrína kizárólagossá
vagy dominánssá tett átfogó értékrendjére, normarendszerére és igazságaira alapozva.
(RAWLS, 1999a.) Egy »szabad emberhez méltó demokráciában « egyetlen egy »átfogó liberális, vallási vagy erkölcsi doktrína« sem lehet közvetlenül az a »politika felségterületén
belüli« (20.3.§) kérdéseket meghatározó »politikai szintû igazságossági koncepció« is,
amely meghatározza és szabályozza a társadalom egészének életét, minden egyes polgár
életkörülményeit, egymáshoz és a hatalomhoz való viszonyait, továbbá ebbôl eredôen az
»elsôdleges prioritású társadalmi javakra« vonatkozó politikai szintû koncepciót (16.§). A
történelmi tények azt is igazolják, hogy e tekintetben teljesen mindegy, hogy az az »átfogó
5

Itt csak utalás szintjén jelezzük, hogy olyan korábban kifejtett dolgokra (14.2.; 14.3.§; 16–17.§§)
kell itt gondolni, mint például: (a) a »lelkiismeret szabadsága« és a »szabad vallásgyakorlás«; (b)
a »gondolkodás, a gondolatok és a gondolatok kifejezésének és kifejezési módjának a szabadsága«;
(c) a tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek; (d) az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«
(16.§), és a »központi jelentôségû capabilityk« (17.§) általában; (e) és az »elsôdleges prioritású
társadalmi javak« közül a »bármely felhasználási célú eszközök és javak« különösen. Ezek a dolgok,
bármely »mérsékelt és méltánylandó átfogó doktrína« hívei számára fontosak kell, hogy legyenek;
ugyanakkor elegendô lehetôséget és eszközöket biztosítanak a saját világnézetük szerinti értékrend
szerinti célok megvalósításához. Egyedül a saját »átfogó jellegû értékrend és nézetrendszer« másokra
való ráerôszakolásának a lehetôsége okozhat hiányérzetet egyes fundamentalistáknak, ideológusoknak és doktrínereknek. Ezen az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« sem tud
segíteni. Aki azonban arra vágyik, hogy másokra ráerôszakolja a saját maga által »egyetlen érvényes
és üdvözítô igazságnak« tartott nézetrendszerét már egyáltalán nem tekinthetô mérsékeltnek, méltányolhatónak és elfogadhatónak, legyen az illetô (a) akár egy önmagában »mérsékelt átfogó doktrína« »szélsôséges fundamentalista híve«, (b) vagy egy szélsôséges, netán ôrült doktrína fanatikus
híve, (c) vagy egy tisztességtelen és korrupt hatalom ideológusa vagy politikusa.
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doktrína«, amelyet megpróbáltak kizárólagossá tenni valamely »átfogó vallási doktrína«
vagy »átfogó liberális doktrína«, vagy »átfogó kommunista doktrína« volt-e. Az emberiség
ismert történelmében kivétel nélkül mindig súlyos, véres és kegyetlen elnyomásba, önkényuralomba és diktatúrába torkollott, ha bárki bármely konkrét »átfogó doktrína« tanai alapján próbálta meg megteremteni a szükséges és fontos »társadalmi egységet«, és a »társadalom egységes politikai közösségét« (23.§). (RAWLS, 2005.) Gondoljunk például az (a)
az inkvizíció évszázadaira, (b) a vallásháborúkra, (c) a jakobinus diktatúrára, (d) vagy
bizonyos szélsôjobboldali populista diktatúrákra például: nácizmus, olasz fasizmus, (amelyek egyébként a mai neoliberális gazdaságpolitikákhoz és »austerity programokhoz« nagymértékben hasonló »laissez-fair« ideológiákon alapuló gazdaságpolitikai eszmék dominánssá válása miatt kialakult súlyos társadalmi bajokra adott rossz válaszreakcióként tudtak
megerôsödni) (BLYTH, 2015; WEEKS, 2014); (e) vagy a különbözô kommunista diktatúrákra és megvalósult államszocialista rendszerekre; (f) vagy napjaink »szabad emberhez
nem méltó« autoriter »illiberális rezsimjeire«. (ZAKARIA, 2007.)

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG SZUBJEKTÍV KÖRÜLMÉNYEIT« súlyos és mély morális,
politikai és vallási konfliktusok és ezekbôl eredô társadalmi megosztottság jellemzik. Ez úgy értendô, hogy rendkívül súlyos társadalmi, politikai és erkölcsi konfliktusok és »társadalmi, politikai megosztottság« alakulhat ki, ha ezeknek a »szubjektív
igazságossági körülményeknek« a társadalmi megosztottságot és konfliktusokat generáló
hatását lebecsüljük, figyelmen kívül hagyjuk, vagy nem tudatosítjuk magunkban kellôképpen. Ilyenkor a viták tétje óriásira nô, ugyanis mindenki fundamentálisan veszélyeztetve érzi a számára legfontosabb dolgokat és saját identitását. (RAWLS, 2001.)
Az e konfliktusokat tudatosan generáló haszonélvezôi kör tisztességtelen tagjait leszámítva, mindazok a tisztességes polgárok, akik az ilyen, esetenként igen súlyos és
mély konfliktusokban aktívan involválják magukat általában nem önzô érdekek miatt
válnak részeseivé e konfliktusoknak. Sokkal inkább arról van szó, hogy a legtöbben
olyan szerepben látják magukat, hogy az »alapvetô szabadságjogaik és jogaik« (14.3.§)
és a számukra elsôdleges fontosságú és legitim értékek és érdekek védelmében kénytelenek fellépni; mégpedig azok alapvetô veszélyeztetettsége miatt. Az ilyen természetû
társadalmi konfliktusok a legmakacsabb, legnehezebben feloldható és a legsúlyosabb
társadalmi megosztottságot generáló konfliktusok, amelyek sokszor súlyosabbak és makacsabbak, mint a legtöbb egyéb ok miatt létrejövô társadalmi vagy gazdasági
természetû és eredetû konfliktus. (RAWLS, 2001, 2007.)
A »közügyekben történô nyilvános és közcélú érvelés« (»public reason«) (19.§) és
a »nyilvános indokolás« (»public justification«) (12.1.§; 13.3.§), valamint a »civilitás
kötelessége« (»duty of civility«) (13.3.§; 19.2.§) koncepcióinak a jelentôsége is csak
akkor válik igazán érthetôvé, ha teljes mélységében felfogjuk és megértjük azt, hogy
milyen súlyos, mély, nehezen feloldható és makacs társadalmi és politikai konfliktusok
keletkeznek abban a pillanatban, amikor egy-egy »átfogó doktrína« mintegy behatol a
»politika felségterületére« (»the domain of the political«) (20.3.§) és az adott átfogó
doktrína átfogó értékei, normái, szabályai megjelennek azokon a »politikai szinteken«,
amely szinteken a társadalom minden egyes tagjának az életét, életkörülményeit alapvetôen meghatározó javaslatok, döntések, intézkedések történnek. Ezért is fontos az,
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hogy maga az »igazságosság politikai koncepciója« kizárólag (a) a »politika felségterületére« leszûkítve kerüljön megfogalmazásra; (b) egyetlen »átfogó doktrína« tanait se
vegy át közvetlenül, hanem ehelyett a társadalom életében és kultúrájában régóta jelenlévô ismert és elfogadott alapeszmékbôl építkezzen; (c) és önálló, független, a »politika felségterületére« korlátozott koncepció legyen (4.§; 12.§; 19.§; 21.§). (RAWLS,
1999c; The Idea of Public Reason Revisited, 1997.)
Azt is beláthatjuk, hogy egy alkotmányos »szabad emberhez méltó demokrácia« stabilitásának az is alapvetô fontosságú követelménye, hogy mindazokat az »alapvetô szabadságjogokat, jogokat és lehetôségeket«, amelyekért súlyos, mély, nehezen feloldható és
makacsul elhúzódó »társadalmi, politikai konfliktusok« során a felek a saját »átfogó jellegû«
világnézetük, doktrínáik, és ebbôl eredô értékrendjük védelmében, olyan hevesen küzdenek, egyszer s mindenkorra rögzítsük a közös politikai szintû igazságossági koncepcióban,
majd az alkotmányban »a nép« (»We the People«) »lényegbeli alkotmányozó hatalmának«
(»constituent power«) a szintjén (9.4.§; 14.6.§). Így tudjuk ugyanis egyszer s mindenkorra kivonni ezeket a legsúlyosabb megosztottságot és konfliktusokat generáló kérdéseket
a napi politikai csatározások szintjérôl, és a »szociális kalkulus« (8.§) hatálya alól. Ez
egyben a stabilitás egyik alapvetô fontosságú feltétele is. (RAWLS, 2001.) Mindazt, amit
»a nép« a magasabb rendû, »lényegbeli alkotmányozó hatalmánál« fogva az alkotmányban rögzít, azt a választásokon adott idôszakra politikai hatalomgyakorlási mandátumot
nyert politikai pártok az alacsonyabb rendû »közönséges hatalmuknál« (»ordinary
power«) fogva, »morális és politikailag legitim« módon nem írhatják felül és nem másíthatják meg. (MADISON és mtsai, 1788; RAWLS, 1999a.)
Ha az olyan »alapvetô szabadságjogokat«, mint például (a) a lelkiismeret szabadságát,
(b) a gondolkodás, gondolatok, vélemények és azok kifejezésének és kifejezési módjának
a szabadságát, (c) a vallásgyakorlás szabadságát, (d) az alapvetô politikai szabadságjogokat és a hasonlókat (lásd: 14.3.§; 15.§) sikerül rögzíteni az alkotmányban, azzal számos súlyos és makacs társadalmi, politikai konfliktusnak sikerül elejét venni. E kérdéseket
ezzel kivonjuk abból a napi politikai konfliktustérbôl, amelyben minden kérdés megnyílhat
és megkérdôjelezhetôvé, megváltoztathatóvá válhat. E kérdések egyszer s mindenkorra
történô fixálásával és alkotmányos szintre emelésével ugyanis minden egyes polgár nyugodt lehet afelôl, hogy senki nem tudná ráerôltetni sem ô átfogó nézeteivel esetleg merôben
ellentétes nézeteit, sem pedig annak a helyes értékekre, a helyes és érdemes javakra, valamint helyes és kívánatos magatartásra vonatkozó elôírásait.
Minden embernek, aki saját magára vonatkozóan nagyra értékeli a lelkiismeret szabadságát, kötelessége, hogy mások lelkiismereti szabadságának a megtámadásakor tiltakozzon
és ellenálljon. Máskülönben a körülmények változásakor könnyen lehet, hogy ô lesz a következô, akinek a lelkiismereti szabadságát megtámadják és megsértik, amint a körülmények megváltoznak …
Thomas Jefferson (1743–1826)
Senkinek a civil jogait nem lehet csorbítani vallása vagy vallásgyakorlása miatt, semmilyen
nemzeti vallást nem lehet alapítani, és semmilyen módon és alapon nem lehet a teljes és
egyenlô lelkiismereti szabadsághoz való jogát megsérteni.
James Madison (1751–1836)
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Hasonlóképpen fontos az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeinek« és az alapvetô társadalmi biztonságot és tisztességes esélyeket
garantáló háttérintézményeknek6 a hasonló alkotmányos védelem alá helyezése, ugyanis
a modern társadalmakban a polgárok szabadságának, jogainak és lehetôségeinek a valós
értéke pontosan a szociális és egzisztenciális biztonság aláásásán keresztül, illetôleg az
»önbecsülés, emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeinek« a megtagadásán keresztül történik meg jellegzetesen és tipikusan (14.7.§). A mai világban
már rég nem elegendô a klasszikus szabadságjogok formális deklarálása, vagy az ehhez
kapcsolódó bizonyos identitáspolitikák, illetôleg szimbolikus politikák folytatása, a polgárok alapvetô egzisztenciális és társadalmi biztonságával kapcsolatos megoldatlan kérdések figyelmen kívül hagyásával. Amint azt például Franklin Delano Roosevelt elnök
a »négy szabadság beszédében« (»Four Fredoms Speech«) (ROOSEVELT, 1941), és a
»Second Bill of Rights« beszédében kifejtette (ROOSEVELT, 1944), a társadalom minden egyes polgára alapvetô egzisztenciális biztonságának a védelme, egyben a szabadság, a jogok, szabadságjogok, esélyek és lehetôségek valós és egyenlô értékének, és a
»szabad emberhez méltó demokráciának« a védelmét is jelenti a modernkori »szabad
emberhez méltó rendszerekben« (14.7.§). (SUNSTEIN, 2004.)
Az emberi nyomor Isten megsértése: a nyomor az embert, akit Isten a saját képére alkotott,
állattá alacsonyítja.
Hélder Pessoa Camara, Olinda és Recife érseke (1909–1999)

A »társadalmi és gazdasági igazságossági« kérdések (»social and economic justice«) rendezetlensége, ignorálása, megoldatlansága esetén a formálisan deklarált szabadságok
és lehetôségek semmiféle valós értékkel nem bírnak a polgárok számára. (SUNSTEIN,
2004; NUSSBAUM, 2011.) Épp ezért hangsúlyozza például Rawls, hogy egy igazságos
mint tisztességes »szabad emberhez méltó demokráciában« nem egyszerûen az »alapvetô
szabadságjogok« és az »egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek« szokásos deklarálása,
hanem ezek tisztességesen egyenlô és valós értékének a biztosítása az alapvetô cél és
feladat. (RAWLS, 1999a.) Ehhez kapcsolódóan meg kell említsük, hogy a »társadalmi
és gazdasági igazságossági« kérdéseket, és a polgárok széles tömegeinek alapvetô egzisztenciális és társadalmi biztonsági problémáit megoldottnak tekintô vagy ignoráló, és csak
az egyes kisebbségi, identitási csoportképzô szempontokra fókuszáló szimbolikus identitáspolitikák nemcsak értelmezhetetlenek, de egyre inkább irritálók is a polgárok széles
tömegei számára, (fôként a széles körben elterjedt sekélyes formában). Nem csak az
egyes identitáscsoportoknak vannak ugyanis alapvetô szociális és gazdasági igazságossági
problémáik (16.6–16.9.§§). Amint arra Bernie Sanders szenátor a 2016. évi elnökválasztási kampány során felhívta a figyelmet: az egyes identitás csoportok problémái
6

Itt minimálisan az anyavédelmi, csecsemôvédelmi, korai gyermekfejlesztési rendszerekre, a minden
egyes gyermek tehetségének felismerését és felismert tehetségéhez szabott intézményesített tehetséggondozására, és az oktatási rendszer egészére, valamint minimálisan a társadalmi biztosítások
öt ágára, valamint a tisztességes lakhatásra, továbbá a »tisztes társadalmi létezéshez szükséges minimumra« kell gondolni.
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valósak, súlyosak, megoldandóak; s ezek az identitáspolitikai szempontok fontosak,
szükségesek, de messze nem elégségesek egy jó politikai program kialakításához ma,
amikor kisebbségi hovatartozástól függetlenül egységesen rendült meg a középosztálybéliek és az alsóbb társadalmi csoportok alapvetô egzisztenciális biztonsága (SANDERS,
2016; LILLA, 2016.)
Nem véletlen az sem, hogy a »szabad emberhez nem méltó rezsimek« pontosan a
polgárok szociális és egzisztenciális biztonságát, jogainak, szabadságjogainak, lehetôségeinek és esélyeiknek tisztességesen egyenlô valós értékét, »önbecsülésének, méltóságának és szégyenmentes életének társadalmi alapfeltételeit« kezdik aláásni és a polgárok
egzisztenciális függôségbe való taszításán keresztül, valamint »szabadságjogaik, jogaik,
lehetôségeik és esélyeik valós értékének« a kiürítésén, aláásásán és „ellopásán” keresztül
próbálják meg igazságtalan, mint tisztességtelen hatalmukat kiterjeszteni és stabilizálni.

20.2.§ A szabad emberhez méltó alkotmányos
demokráciák stabilitásának elôfeltételei

R

AWLS A SZABAD EMBERHEZ MÉLTÓ ALKOTMÁNYOS DEMOKRÁCIÁK STABILITÁSÁNAK HÁROM ALAPVETÔ FONTOSSÁGÚ ELÔFELTÉTELÉT HATÁROZZA

MEG. A »szabad emberhez méltó alkotmányos demokráciákban« a – »társadalom alapvetô

struktúráját«, annak »háttérintézményeit« (9.§; 16.§), a »háttérigazságosság rendszerét«
(9.5–9.6.§§); valamint az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdéseket«
(14.§; 16.§) meghatározó és szabályozó – politikai szintû társadalmi igazságossági koncepció három alapvetô fontosságú »stabilitási követelménynek«7 kell megfeleljen.
1.
AZ ELSÔ STABILITÁSI KÖVETELMÉNY a lényegbeli alkotmányos kérdések és a háttérintézmények alkotmányos szintû védelme. Ez alatt azt értjük, hogy a politikai szintû
igazságossági koncepció alapján egyszer s mindenkorra fixáljuk le: a »lényegbeli alkotmányos kérdéseket« (»constitutional essentials«) (14.6.§), ennek részeként az »alapvetô
politikai és polgári szabadságjogok, jogok« (14.3.§) és a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek« (14.2.§), valamint bizonyos »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdések« tartalmi vonatkozásait – különös tekintettel az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« (16.§) minden egyes polgár számára történô »tisztességesen elegendô küszöbszint« feletti biztosításának kötelezettségére, és az e javakat biztosító
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« (»backround institutions«) (9.§; 16.§) alkotmányos védelmére. Ha e »lényegbeli alkotmányos kérdések«,
és az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdések alkotmányos szintre
emelését, és stabil alkotmányos védelmét megoldjuk, azzal két fontos célt valósíthatunk
meg: (a) egyrészt ezeket a kérdéseket egyszer s mindenkorra levesszük a napi politikai
7

Logikai értelemben ezek a »stabilitási feltételek« egyben »stabilitási követelmények« is. Ezért a szövegben a „stabilitási feltétel”, (vagy „elôfeltétel”) és a „stabilitási követelmény” kifejezések ugyanarra
vonatkoznak, ezeket a kifejezéseket itt egymás szinonimájaként használjuk.
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csatározások napirendjérôl, e szint fölé emeljük, s e kérdések »alkotmányos szintre emelésével« biztonságba is helyezzük ôket, mert megszüntetjük a napi párt és kormányzati
szintû politikai folyamatok kiszámíthatatlan, és kétes szakmai és erkölcsi minôségû kimenetének való kitettségüket; (b) másrészt ezzel egyidejûleg ki vonjuk ezeket a kérdéseket az aktuális gazdasági hasznosságra és érdekekre vonatkozó számítások, azaz a
»szociális kalkulus« (»social calculus«)8 (8.§) hatása és hatálya alól. (RAWLS, 2005.)
2.
A MÁSODIK STABILITÁSI KÖVETELMÉNY A NYILVÁNOSSÁG ÉS A KÖZÉRTHETÔSÉG. Ez alatt – a nyilvánosági kritériumokkal összefüggésben – azt kell érteni, hogy a
politikai szintû igazságossági koncepció alapvetô »igazságossági elveit«, normáit, szabályait tisztán, világosan, egyértelmûen, közérthetôen, ellentmondásmentesen és félreérthetetlen módon fogalmazzuk meg. Csak így tudjuk alkalmassá tenni ezeket arra,
hogy széles körben ismert és helyesen értelmezett, »közös és nyilvános« kiindulási pontokként, és közös morális viszonyítási rendszerként megbízhatóan alkalmazni tudjuk a
»közügyeket érintô nyilvános és közcélú érvelések« (19.§) és a »nyilvános indokolás«
(12.§) során. (RAWLS, 2001.)
3.
A HARMADIK STABILITÁSI KÖVETELMÉNY a »kooperatív és polgári erények«
(13.4.§; 19.3.§; 23.§) széles körû elterjedése. Ezalatt – a közös és nyilvános politikai
igazságossági koncepció edukációs szerepével összefüggésben – azt kell érteni, hogy
az »igazságosság politikai koncepciója« és a »társadalom alapvetô struktúrája« a maga
mindennapi mûködésén keresztül képes legyen folyamatosan generálni és katalizálni
a politikai és társadalmi élet egészséges mûködése szempontjából oly fontos »kooperatív
8

Itt Rawls általános megfogalmazását használjuk. A »social calculus«, azaz a különbözô társadalmi,
gazdasági hasznossági számítások, képletek alatt a gyakorlatban az olyan dolgokra kell gondolni,
mint például (a) a GDP, a GDP-ben mért növekedés, a legkülönfélébb GDP-alapú gazdasági mutatók (8.1–8.2.§§); (b) vagy a legkülönfélébb társadalmi szintû költség-haszon (»cost-benefit«), költség-hasznosság (»cost-utility«) vagy költséghatékonyság- (»cost-efficiency«) számítások (8.3.§); (c) s
az ezeket abszolutizáló téves gazdaságpolitikák (8.4–8.5.§§). Ezek súlyos elvi, metodikai, nyilvánossági és technikai problémáit, mindvégig hangsúlyozzuk, s egy külön erre szánt fejezetben (8.§)
részleteztük is számos politikai-gazdaságtani példa kapcsán. Ott mutattuk be azt is, hogy ezek az
objektívnek, technikainak és értéksemlegesnek tûnô számítások, se nem objektívek, se nem értéksemlegesek, se nem felelnek meg »nyilvánossági kritériumoknak« (»publicity criterion«) (7.§; 8.§; 12.§;
19.§). Ezenfelül, ha politikai szintû, és a társadalmi igazságosságot érintô döntésekhez használják
fel ezeket, akkor implicit módon érvényesítik a legkülönfélébb »haszonelvû (utilitáriánus) doktrínák«
igazságossági koncepcióját, amelynek alapján elfogadható lenne az, ha a társadalom egy részének a
nagyobb jóléte érdekében feláldozzuk a társadalom egy másik részének a jólétét, feltéve, hogy az
aggregát, vagy az átlagos jólét mutatói, (amelyet jelenleg sokan tévesen a GDP mutatóival azonosítanak) növekednek (8.2.§). Precízen, pontosan ez a megfontolás az, ami a mai fejlettebb társadalmak
számos súlyos problémája mögött mélyen fekvô okként meghúzódik, és aminek a létjogosultságát
Rawls »igazságosság elmélete« következetesen tagad és igyekszik meghaladni. »A Theory of Justice«
(1971) megírásával Rawls alapvetô célja épp emiatt a domináns és fôáramú »haszonelvû igazságossági koncepciók« meghaladása volt. (RAWLS, 1999a, 1999b.)
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erények« egyre szélesebb körû elterjedését a társadalom életében és mûködésében.
(RAWLS, 2001.)
Ezek az alapvetô »stabilitási követelmények« nemcsak magára a »szabad emberhez
méltó alkotmányos demokráciára«, hanem a »társadalom alapvetô struktúráját« meghatározó és szabályozó »politikai szintû igazságossági koncepcióra« is vonatkoznak.

A

Z ELSÔ STABILITÁSI FELTÉTEL. A lényegbeli alkotmányos és társadalmi igazságossági kérdések egyszer s mindenkorra történô rögzítése és megfelelô alkotmányos védelme, mint az elsô stabilitási feltétel lényege, hogy az »átfogó doktrínák
méltánylandó pluralizmusának a tényét« (12.4.§) és az ebbôl eredô következményeket
állandó adottságként tudomásul véve egyszer és mindenkorra fixáljuk le
(a) a »lényegbeli alkotmányos kérdéseket« (14.9.§);
(b) az ezeket kifejezô »alapvetô politikai és polgári szabadságjogokat, jogokat«, és ezek
»abszolút és lexikális prioritását« (14.3.§);
(c) a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« elvét« (14.2.§);
(d) az »önbecsülés, a szégyenmentes élet, az emberi méltóság társadalmi alapfeltételeinek« biztosítására vonatkozó társadalmi kötelezettségek és jogosultságok elvét
(14.§; 16.§; 17.§);
(e) az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« és azt, hogy ezeket »minden egyes
polgár« esetében egy »tisztességesen elegendô küszöbérték feletti szinten« biztosítani
kell (16.§);
(f) valamint az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«9– pártpolitikai szint fölé emelt
– alkotmányos garanciáit és védelmét. (16.7.§ 16.8.§).
A fentiekben felsoroltak a »szabad emberhez méltó demokrácia« megôrzésének és védelmének a legalapvetôbb elôfeltételeit jelentik, mert ezek biztosítják azt, hogy az alkotmányosan garantált »alapvetô szabadságok, jogok és lehetôségek« valós és tisztességes
értéke minden egyes polgár esetében megmaradjon (14.7–14.10.§§). Ezért ezek semmilyen módon nem válhatnak a napi pártpolitikai csatározások, alkuk és azok kiszámíthatatlan, eshetôleges és kétes kimenetének áldozatává. De nem csak a nap politikai
csatározások és alkufolyamatok eshetôleges, kétes minôségû és kiszámíthatatlan kimenetelétôl kell ezeket függetlenítsük; a fent felsorolt kérdések nem relativizálhatók, és
nem destabilizálhatók azzal, hogy bármilyen módon függôvé teszik ôket a »szociális
kalkulus« ilyen vagy olyan kalkulációinak és spekulációinak az eredményeitôl, (mint
például: GDP, GDP-alapú mutatók, költség-haszon elemzések és a hasonlók) (8.§).
Az »alapvetô jogok, lehetôségek« és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« biztosí-

9

Ezekre az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményekre« az alapvetô, társadalmi biztonságot és társadalmi esélyteremtést szolgáló »társadalmi biztosítási« és »társadalmi esélyteremtési intézmények« megnevezéssel is hivatkozunk. Minimálisan magukban kell foglalják, a minden egyes gyermekre vonatkozó tehetséggondozást, az oktatást, és a társadalmi biztosítási
intézményeket. Itt erre csak utalunk, ennek pontos részleteit másutt fejtjük ki (például: 9.§; 10.§;
14.§; 16–17.§§).
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tása generációs távlatokban is stabil és kiszámítható biztosítása csak ilyen módon oldható meg. (RAWLS, 1999a, 2001.)
Miért rendkívüli fontosságú, hogy az »alapvetô jogok, lehetôségek« tisztességesen
egyenlô, valós értékét és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« tisztességesen
elegendô küszöbszint feletti mértékben, stabilan, és kiszámíthatóan biztosítsuk, mégpedig függetlenül a »szociális kalkulustól«, és a napi pártpolitikai szintû csatározások
kétes végkimeneteitôl?
(i) Idézzük fel, hogy a polgárok szabadsága, életpálya lehetôségei (»citizens’ life prospects«), élete, egészsége és életminôsége, alapvetôen ezeknek a dolgoknak a tisztességesen elegendô küszöbszint feletti biztosításától függ (16–17.§§). (SCHRECKER
és mtsai, 2015.)
(ii) Az elôzô mondatot meg kell ismételjük, részletesebb, pontosabb (de bonyolultabb) megfogalmazásában is. Tehát: a polgárok szabadsága, életpálya-lehetôségei,
élete, egészsége és életminôsége, alapvetôen függ az »alapvetô jogok tisztességes
értékének«, a »tisztességesen egyenlô esélyeknek és lehetôségeknek«, az »önbecsülés,
a szégyenmentes élet és az emberi méltóság társadalmi alapfeltételeinek« (14.§;
15.§) és az ezekhez szükséges »elsôdleges prioritású társadalmi javaknak« a tisztességesen elegendô küszöb szint feletti biztosításától (ideértve különösen az alapvetô társadalmi biztonságot garantáló társadalmi biztosítási rendszereket és az oktatást) (16.§; 17.§).
(iii) Ezért, az, aki ezeknek az elsôdleges fontosságú dolgoknak a biztosítását a »szociális kalkulustól« teszi függôvé, az valójában a polgárok szabadságát, életlehetôségeit, életét egészségét és életminôségét teszi függôvé bizonyos, a »nyilvánosság
kritériumainak« nem megfelelô, s mind elvi, mind technikai alapon erôsen megkérdôjelezhetô, és számos esetben sokféleképpen interpretálható eredményeket
adó (8.§) gazdasági hasznossági számításoktól. Emlékeztetôül: a »nyilvánossági
kritériumoknak« való megfelelés a »politikai morális legitimációjának« egyik alapvetô elôfeltétele. Ami a »nyilvánossági kritériumoknak« nem felel meg, az morális
és politikai értelemben nem legitim (13.2.§; 13.3.§; 19.§).
(iv) Az lehetséges, hogy egy fejlett vagy közepesen fejlett országban nem jut általában
minden elképzelhetô dologra bármekkora forrás. Az is lehetséges, hogy számos,
»nem elsôdleges jelentôségû dologra« és luxus jellegû kiadásra nem futja. A polgárok
szabadsága, életlehetôségei, élete, egészsége és életminôsége azonban abszolút elsôdleges prioritást kell élvezzen egy »szabad emberhez méltó demokráciában«,
amelyet ráadásul nem mások, mint a polgárok maguk tartanak fenn. Ez a társadalmi szerzôdésbôl eredô – s már az az »alkotmányozási szakaszt« (14.11.§) megelôzô »eredeti kiindulási állapot« szakaszában, azaz a legmagasabb alkotmányos
elvek szintjén megfogalmazódó – abszolút morális kötelesség. Ezért abszolút, elsôdleges morális prioritást élvezô dolgokról van szó.
(v) Világosan látni kell, hogy olyan közepesen fejlett vagy fejlett ország márpedig
nem létezik, amelynek az ilyen abszolút, elsôdleges morális prioritást jelentô dolgokra ne futná! Olyan közepesen fejlett vagy fejlett ország létezése azonban már
elképzelhetô, ahol az abszolút, elsôdleges morális prioritást jelentô dolgokra azért
nem futja, mert egy tisztességtelen hatalom az ilyen elsôdleges fontosságú dolgok
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helyett »morálisan rossz, tisztességtelen és illegitim prioritások« alapján, számos
»egyáltalán nem elsôdleges prioritású dologra« herdálja el a társadalom erôforrásait.
(vi) A polgárok szabadsága, életlehetôségei, élete, egészsége és életminôsége semmilyen körülmények között nem válhat minden egyes évben az „ország (állítólagos)
gazdasági teherviselôképességének” a függvényévé, még pontosabban azoknak a
túszává, akik az ezzel kapcsolatos számításokat végzik vagy interpretálják, felhasználják (netán manipulálják vagy hamisítják).
(vii) Az „ország (állítólagos) gazdasági teherviselôképessége” alatt általában a GDPszámítások és GDP-alapú mutatók éppen aktuális értékeit (8.1.§; 8.2.§), vagy
valamilyen (szintén számos nyilvánossági, elvi és technikai hibával terhelt) »költséghaszon«, »költséghasznosság« és »költséghatékonysági« elemzés (8.3.§) eredményeit értik. Mint korábban részletesen bemutattuk e számítások a »nyilvánosság
kritériumainak« (7.3.§), és így a »politika morális legitimációja« követelményeinek
(13.3.§; 19.2.§) egyáltalán nem felelnek meg (7.3.§), valamint mind elvi, mind
pedig módszertani és technikai szinteken igencsak megkérdôjelezhetôk (8.§) (különösen akkor, ha az elvi és metodikai korlátjaik figyelmen kívül hagyásával félreinterpretálják, abszolutizálják ôket és olyan jelentést tulajdonítanak nekik, amelyekkel egyáltalán nem rendelkeznek).
I

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.
… 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 [a »social calculus«] függvényévé.
John Rawls: Theory of Justice (Ch. I./1. 3–4. o.) (1971)
I

I

DÉZZÜK FEL AZT IS, HOGY AZ »ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK«
(16.§) pontosan azért „elsôdlegesek” mindazon »társadalmi javak« közül, amelyet a
társadalomnak a társadalmi együttmûködésben résztvevô szabad és egyenlô polgárai idôrôl
idôre elôállítanak, mert ezeket a társadalom – a »reciprocitás (viszonosság) elvének« (5.3.§)
megfelelôen – a társadalmi szerzôdés részeként és minden idôszakban, alkotmányos garanciák mellett tisztességesen elegendô küszöbértéket meghaladó mértékben köteles biztosítani
a »társadalom minden egyes polgára számára«. (RAWLS, 1999a.) Az »elsôdleges prioritású
társadalmi javaknak« az összes egyéb társadalmi javakhoz képesti „elsôdlegessége” azt jelenti,
hogy e javak »tisztességes küszöbszint feletti biztosítása« abszolút prioritást, azaz „elsôdlegességet” élvez az egyéb, »nem elsôdleges prioritású társadalmi javakkal« szemben.
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(i) AZ ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK minden egyes polgár számára történô biztosítása abszolút és elsôdleges morális prioritást élvezô obligát
társadalmi igazságossági mint tisztességességi kötelezettség, mely a társadalmi
szerzôdés elválaszthatatlan részét képezi.
(ii) EZZEL SZEMBEN AZ EGYÉB, »EGYÁLTALÁN NEM ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ
TÁRSADALMI JAVAK« közösségi, társadalmi szintû biztosítása vagy finanszírozása
egy, az ország éppen aktuális (valós vagy annak mondott) teherviselôképességétôl,
és a polgárok által a »közügyekben történô nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) (19.§) során kifejezett preferenciáitól és döntéseitôl függô, idôrôl idôre
„szabadon választható” másodlagos vagy sokadlagos prioritást élvezô „fakultatív
feladat”. (RAWLS, 2001.)
Egy szabad emberhez méltó, igazságos mint tisztességes társadalomban kizárólag csak
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« tisztességesen elegendô küszöbszint feletti
és maradéktalanul, minden egyes polgár számára történô biztosítását követôen fordíthatók bármilyen társadalmi és közösségi erôforrások az egyéb, »egyáltalán nem elsôdleges prioritású javakra«, az adott társadalom aktuális gazdasági teherviselôképessége
függvényében.
Egy ország költségvetése, bármennyire is technikainak tûnik, mindig és minden
egyes esetben alapvetôen egy morális dokumentum, amely kifejezi az adott rezsim tényleges erkölcsi értékválasztásait. (WALLIS, 2011; BEGALA, 2011; SANDERS, 2015,
2016.) Míg a költségvetés számaiban kifejezett döntések és prioritások a hatalomban
lévôk tényleges erkölcsi értékválasztásait, valódi szándékait és cselekvésüket fedik fel,
addig az ezzel párhuzamosan elhangzó politikai beszédek és deklarációk azt mutatják,
hogy a politikusok mindeközben mit szeretnének ugyanerrôl elhitetni az ôket megválasztó polgárokkal. Azt azonban látni kell, hogy nem „steril” dolgokról, hanem élethalál kérdésekrôl van szó. (BASU és mtsai, 2013.)
Ahogyan azt a Sojourners10 mondta az utolsó nagy költségvetési vitában 2005-ben, ’A költségvetés egy morális dokumentum’. A családok, az egyházak, a városok, az államok és a
nemzet számára a költségvetés feltárja, hogy mik az alapvetô prioritásaitok: ki a fontos és ki
nem az; mi a fontos és mi nem az…
Jim Wallis: This is Not Fiscal Conservatism. It’s Just Politics (2011)
A költségvetés mélyrehatóan morális dokumentum… Ez fejezi ki a prioritásokat. Ahogyan
azt a Biblia is mondja: »Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is« …11
Paul Begala: The budget is a profoundly moral document (2011)

10

11

Az 1970-es években (a vietnámi háború idôszakában) keresztény fiatalok által indított társadalmi
igazságossági mozgalom (https://sojo.net).
Máté evangéliuma 6, 19–21.
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Egy közepesen fejlett vagy fejlett országban az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«
(16.§) és a »központi capabilityk« 17.§) tisztességesen elegendô, küszöbértéket meghaladó
biztosítása azért sem lehet az ország (állítólagos) gazdasági teherviselôképességének a
függvénye, mert egészen egyszerûen nem igaz az, hogy egy ilyen ország ne tudná ezeket
az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« minden egyes polgára számára a szükséges
és alkalmas küszöbérték feletti szinten biztosítani (1–2.§§). Az alapvetô kérdés mindig
az, hogy a hatalom mennyit hajlandó a polgárok pénzébôl azokra a polgárokra költeni,
akik a közcélok és közérdekek elômozdítására és a közügyek intézésére egy adott limitált
idôszakra megválasztották, eltartják, és akiktôl az állam bevételei származnak. Rögzítsük
még egyszer: egy közepesen fejlett vagy fejlett országban olyan márpedig nincs, hogy az
»elsôdleges prioritású társadalmi javakat« az ország gazdasági teherviselôképessége miatt
ne lehetne minden egyes polgár számára így, vagy úgy biztosítani egy alkalmasan elegendô
küszöbszintet meghaladó szinten. A tapasztalatok szerint az „ország gazdasági teherviselôképessége”, mint objektív kényszerpályát sugalmazó jelszó és „buzzword”, általában nem
az ország objektív gazdasági teherviselôképességével függ össze, hanem a prioritásokkal;
s azzal, az elsôdlegesen alapvetô erkölcsi kérdéssel, hogy a hatalom kit és mit tart fontosnak,
és kit és mit tart elhanyagolhatónak és nem fontosnak. (BASU, és mtsai, 2013.) Az ország
tényleges gazdasági teherviselôképessége miatt elôfordulhat, hogy bizonyos »egyáltalán
nem elsôdleges prioritású társadalmi javakra« idôrôl idôre kevesebb jut. Elôfordulhat, hogy
bizonyos kifejezetten luxusjellegû és egyáltalán nem közcélokat és közérdeket szolgáló állami kiadásokat vissza kell fogni. Sôt, az is lehetséges, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« nem képes az ország olyan luxuskivitelben biztosítani a polgárai számára,
mint más nála sokkal gazdagabb országok. Azt azonban világosan látni kell, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« és ennek részeként az »önbecsülés, a szégyenmentes
élet és az emberi méltóság társadalmi alapfeltételeinek« a »tisztességes küszöbszint feletti«
biztosítása alapvetôen és kizárólagosan csak politikai és erkölcsi prioritások és döntések
kérdése. (BASU és mtsai, 2013; BEGALA, 2011; SANDERS, 2015; WALLIS, 2011.)
Egy tisztességtelen hatalom persze sokszor az ország aktuális gazdasági teherviselôképességére hivatkozva tagadja meg a polgároktól az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak« biztosítását, hiszen azt mégsem mondhatja, hogy „én, mint tisztességtelen hatalom
jelentôs jövedelmeket szeretnék átcsoportosítani a számomra legkedvesebb 1-2% számára,
az engem megválasztó és eltartó társadalom polgárainak 98-99%-ától”. Pedig valójában
ez történik ilyenkor. (LEOPOLD, 2015; WALLIS, 2011.) A legritkább esetben fordul
elô, hogy a hivatkozott költségvetési egyensúly fenntartása vagy helyreállítása a valódi
kérdés. (MIROWSKI, 2014; WEEKS, 2014.) A mélyben meglapuló, és a nyilvánosság
elôl jól elrejtett, s a politikusok és a »politika morális legitimációját« meghatározó kérdés
az, hogy a hatalom az államot, a »társadalom alapvetô struktúráját«, és annak »elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeit« (9.§; 16.§) a valódi megbízásának és kötelességének megfelelôen a társadalom egésze érdekében mûködteti-e, vagy
pedig – a valódi megbízásával és felhatalmazásával ellentétesen – alapvetô morális és
politikai kötelességeinek megszegésével, erkölcsileg és politikailag illegitim módon csak
egy bizonyos szûk (1-2%) kiváltságos, haszonélvezôi réteg érdekében mûködteti, a többi
polgár (azaz a „maradék” 98-99%) kárára. (SANDERS, 2015.)
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Valójában szinte mindig azt történik, hogy a tisztességtelen hatalom – adott esetben
kihasználva a válság adta politikai lehetôséget – a társadalom alacsonyabb jövedelemmel és vagyonnal rendelkezô polgáraitól – jól elmaszkírozott, nehezen átlátható és
tetten érhetô módon – jelentôs jövedelmeket von el és csoportosít át (teljesen tudatosan
és elôre megfontoltan) a leggazdagabb, legfeljebb 1-2 százaléknyi kiváltságos és haszonélvezôi réteg tagjai felé. (MIROWSKI, 2014; STIGLITZ, 2013; LEOPOLD, 2015.)
A morálisan elfogadhatatlan prioritások, s az »egyáltalán nem elsôdleges prioritású dolgok« biztosítását célzó költekezések lényege csak a legritkább esetben (valójában soha
nem) a hivatkozott költségvetési egyensúly. Ehelyett a lényeg a nagy tömegû jövedelemátcsoportosítás, amely a társadalom tagjainak túlnyomó részétôl egy pár százaléknyi
haszonélvezôi kör gyarapodását szolgálja. Ez odavezet, hogy a szegények még szegényebbekké, a gazdagok pedig még gazdagabbakká válnak. (STIGLITZ, 2013; WEEKS,
2014.) Az ilyen hatalom azért is »igazságtalan mint tisztességtelen«, mert a saját maga
és a társadalom legfeljebb 1-2 százalékos rétege érdekében mûködteti a társadalom
egésze által fenntartott rendszert, mégpedig a társadalom legalább 90-98 százalékának
a kárára. (SANDERS, 2015; LEOPOLD, 2015.)
Mindezeket a súlyos – a hatalom »erkölcsi és politikai legitimációját« végsô soron
szisztematikusan aláásó és leromboló – visszaéléseket lehet kivédeni azzal, ha az alapvetô jogokat és a társadalmi igazságosság alapvetô kérdéseit alkotmányos védelemben
részesítjük, s örökre kivonjuk mind a napi pártpolitikai csatározások színtereirôl és napirendjérôl, mind pedig a súlyos nyilvánossági, elvi és metodikai hibákkal terhelt »társadalmi-gazdasági számítások« (GDP, GDP-alapú mutatók, költség-haszon elemzések
és a hasonló »szociális kalkulusok«) hatókörébôl. Ez a politikai jelentôsége Rawls erre
vonatkozó és ebben az írásban szándékosan többször is idézett gondolatainak.
Ma már számos tudományos bizonyíték is van arra, hogy azokban az országokban,
ahol az egy fôre jutó GDP eléri vagy meghaladja a (vásárlóerô paritáson számolt) körülbelül 10 000 USD mértéket a társadalom és polgárainak jóléte, az emberek életminôsége, egészségi állapota, a társadalmi bizalom szintje, és számos egyéb jelentôs
társadalmi probléma elôfordulása semmiféle összefüggést nem mutat az e körbe tartozó
országok egy fôre jutó GDP-értékeivel, viszont szoros összefüggést mutat a GDP társadalmon belüli megoszlásával, azaz a társadalmi, gazdasági egyenlôtlenségek mértékével. (WILKINSON és mtsai, 2009; MARMOT, 2015a.) Ebbôl eredôen azt is világosan látni kell, hogy e közepesen fejlett és fejlett országokban elsôsorban nem a GDP
további növekedésétôl várható a társadalmi jólét lényeges növekedése (mint legitim
közcél és közérdek) (8.1.§; 8.2.§). Ez az aktuális GDP társadalmon belüli megoszlásának az egyenlôbbé, azaz igazságosabbá, tehát tisztességesebbé tételével érhetô el.
(WILKINSON és mtsai, 2009.) A hasonló mértékû egy fôre jutó GDP-t elôállító országokban élô emberek egészségi állapotában, egészségesen töltött életéveik számában,
várható élettartamában is rendkívül jelentôs különbségek mérhetôk, amelyek a GDP
társadalom tagjai közötti megoszlásától függenek. (WILKINSON és mtsai, 2009; MARMOT, 2015a.) Minél túlzottabbak a »társadalmi-gazdasági egyenlôtlenségek« (»socioeconomic inequalities«) az adott társadalomban, a polgárok annál rövidebb ideig élnek;
ebbôl annál több évet élnek súlyosabb betegségben; életminôségük annál rosszabb; s
általában is a társadalmi problémák és devianciák annál súlyosabbak. (WILKINSON,
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2005.) Ez nemcsak a szegényeket érinti, hanem a társadalom összes rétegét sújtó problémáról van szó. (MARMOT, 2015b.)
Nemcsak erkölcsileg helytelen szinte minden emberi és társadalmi célt, és minden
fontos közcélt és közügyet alárendelni az ország (állítólagos) gazdasági teherviselôképességének (ami alatt általában a GDP-ben mért növekedést és a különbözô GDPalapú mutatók ilyen-olyan alakulását értik), hanem szakmai, közgazdasági értelemben
is hamis és félrevezetô az az állítás, hogy egy közepesen fejlett vagy fejlett országban az
emberek alapvetô szükségleteinek kielégítése, az »önbecsülés, az emberi méltóság, s a
szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeinek a biztosítása« (»social bases of self-respect
& dignity«), és általában az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« tisztességes küszöbszint feletti biztosítása az ország GDP-ben mért gazdasági teherviselôképességétôl függene, vagy annak kellene évrôl évre alárendelni ezeket a dolgokat. (UNDP, 1996; SEN,
1999.) Míg az »egyáltalán nem elsôdleges prioritású társadalmi javak« biztosítása esetében helyes, ha az ország gazdasági teherviselôképességétôl tesszük függôvé az ezzel
kapcsolatos ráfordításokat, addig az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« esetében
ez semmiképpen sem engedhetô meg egy fejlett vagy közepesen fejlett országban.12
(WILKINSON és mtsai, 2009; REICH, 2015; WEEKS, 2014; BASU és mtsai, 2013.)
Bizonyos fokú »társadalmi, gazdasági egyenlôtlenség« létezése és elfogadása természetes velejárója bármely gazdaság és társadalom egészséges és virágzó mûködésének.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, pontosan ebbôl a megfontolásból fogalmazza meg az igazságosság második elvének második részeként (14.1.§)
a megengedhetô egyenlôtlenségek mértékét szabályozó »eltérési elvet« (»difference principle«) (18.§). Bizonyos fokú egyenlôtlenség elfogadhatósága, azonban egyáltalán nem
azt jelenti, hogy az egyenlôtlenségek mértéke, egyfajta lineáris görbe mentén, szigorúan
monoton módon a végtelenségig növelhetô és az egészen extrém mértékû egyenlôtlenség
is elfogadható lenne. (RAWLS, 1999a; ALPEROVITZ, 2005; LEOPOLD, 2015.) A
társadalmi, gazdasági egyenlôtlenségek extrém mértékûvé válása (REICH, 2013), amelyet az elmúlt évtizedben a gazdasági válság kezelésére alkalmazott megszorító programok (»austerity programok«) csak fokoztak (BLYTH, 2015; SCHUI, 2014), valójában
önmagukat – ördögikör-szerûen – egyre felerôsödôen rontó folyamatok révén (WEEKS,
2014) elmélyítik és súlyosbítják a társadalmi és gazdasági válságot (REICH, 2012; ATKINSON, 2015) a és a demokrácia aláásása mellett (ALPEROVITZ, 2005; SMITH,
2010; PIKETTY, 2015) akár a gazdaság összeomlásához is vezethetnek. (SAYER,
2016; REICH, 2015; GOERNER, 2016.)13 Nem újkeletû problémáról van szó. Az
12

13

Számos aktuális politikai példát felhozhatnánk az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«, és az
»egyáltalán nem elsôdleges prioritású társadalmi javak« közötti prioritások összekeverésére, az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« körébe tartozó valódi és kötelezô közfeldatok háttérbe szorulására (és finanszírozásának elhanyagolására) és bizonyos, a közcélok, a közérdekek és a közfeladatok körébe egyáltalán nem sorolható, vagy az »egyáltalán nem elsôdleges javak« hibás elôre
sorolására, a morálisan is rossz prioritásokra és általában is a közjó elhanyagolására és a „közrossz
ápolgatására”. Ilyen példát mindenki találhat magának, ezeket itt az olvasó fantáziájára bízzuk.
Ennek a témának hatalmas az irodalma. Számos neves szerzô mûvének már a címe önmagában
is rendkívül beszédes. Emiatt némiképp rendhagyó módon, néhány fontosabb szerzô néhány mûvét
e lábjegyzetben is felsoroljuk:
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Amerikai Egyesült Államok alapítóatyái például teljesen világosan elôre látták ezt a lehetôséget és számoltak is vele az alkotmány megalkotásakor, illetve a köztársaság kiépítésekor. (MADISON és mtsai, 1788; ELLIS, 1996; BROOKHISER, 2011.)
El fog jönni a nap, amikor a Köztársaságunk ellehetetlenül, mert a vagyonok és a gazdagság néhányak kezében fog koncentrálódni. Amikor ez a nap eljön, akkor az ország
legjobbjainak a bölcsességére kell támaszkodnunk abban, hogy újra szabályozzák és rendbe
rakják a nemzet törvényeit.
James Madison (1751–1836)
Az országunk egy, a bankok és tôkés nagyvállalatok által finanszírozott egységes és ragyogó
arisztokratikus kormány felé mozdult el. Ha ez a tendencia tovább folytatódik az a szabadság és a demokrácia végét jelenti. A kevesek fognak uralkodni … Én remélem, hogy
már a megszületésekor megtörjük ezt a tôkés nagyvállalati arisztokráciát, amely már most
odáig vetemedett, hogy beperelje a kormányunkat, annak elérése érdekében, hogy rájuk
ne vonatkozzanak az országunk törvényei. Teljesen bizonyos vagyok abban, hogy a bankrendszer sokkal veszélyesebb, mint egy hadsereg.
Thomas Jefferson (1743–1826)
(i)

Gar Alperovitz, America, Beyond Capitalism: Reclaiming Our Wealth, Our Liberty, and
Our Democracy (2005);
(ii) Robert B. Reich (a) Saving Capitalism: For the Many, Not the Few (2015); (b) Aftershock:
The Next Economy and America’s Future (A könyv alapján készült film: Inequality for All
) (2013); (c) Beyond Outrage: What Has Gone Wrong with Our Economy and Our Democracy, and How to Fix It? (2012);
(iii) Andrew Sayer, Why We Can’t Afford the Rich? (Sayer, 2016);
(iv) Thomas Piketty, (a) Capital in the Twenty-first Century (2013); (b) Chronicles On Our
Troubled Times [Why Save the Bankers?] (2016)
(v) Anthony B. Atkinson, Inequality. What Can Be Done? (2015);
(vi) Joseph E. Stiglitz, (a) The Price of Inequality (2013); (b) The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them? (2015); (c) Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy (2009)
(vi) John F. Weeks, Economics of the 1%: How Mainstream Economics Serves the Rich, Obscures Reality and Distorts Policy? (2014);
(vii) Mark Blyth, Austerity: The History of a Dangerous Idea (2015);
(viii) Florian Schui, Austerity: The Great Failure (2014);
(ix) Sanjay Basu, David Stuckler, The Body Economic: Why Austerity Kills? Recessions, Budget Battles, and the Politics of Life and Death (2013);
(x) Ted Schrecker, Clare Bambra, How Politics Makes Us Sick? Neoliberal Epidemics (2015);
(xi) Bernie Sanders (a) The Speech: On Corporate Greed and the Decline of Our Middle Class
(2015); (b) Outsider in the White House (2015) (c) Our Revolution: A Future to Believe
in. (2016);
(xii) Les Leopold, Runaway Inequality (2015);
(xiii) Yves Smith, ECONNED: How Unenlightened Self Interest Undermined Democracy and
Corrupted Capitalism? (2010)
(xiv) Yanis Varoufakis, And the Weak Suffer What They Must? Europe, Austerity and the threat
to Global Stability (2016).
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Az egyéb, »egyáltalán nem elsôdleges prioritású társadalmi javak« társadalmi felelôsség
keretei közötti, társadalmi erôforrásokból történô biztosítása, finanszírozása nem tilos, feltéve, hogy a polgárok legitim és nyilvános módon úgy döntenek, de egyáltalán nem kötelezô. Ezek az egyáltalán nem elsôdleges morális prioritást jelentô társadalmi javak azok,
amelyek társadalmi szintû biztosítását, vagy finanszírozását az adott társadalom közösségi
szinten a társadalom gazdasági teherviselôképessége függvényében közfeladatként felvállalhatja, ha akarja, vagy megtagadhatja, ha a gazdaság tényleges teherviselôképessége ezt
aktuálisan nem teszi lehetôvé. (RAWLS, 2001.) Olyan azonban egy »szabad emberhez
méltó« »igazságos mint tisztességes társadalomban« semmilyen körülmények között nem
fordulhat elô, hogy úgy nem jut elegendô pénz és társadalmi erôforrás – az ország (állítólagos) gazdasági teherviselôképessége miatt – arra, hogy minden egyes polgár számára
tisztességesen elegendô küszöbszint feletti mértékben biztosítva legyenek az »elsôdleges
prioritású társadalmi javak« (például: egészségügy, oktatás, lakhatás, nyugdíj és a hasonlók), hogy közben mégis jelentôs társadalmi erôforrások jutnak számos olyan dologra,
amelyek távolról sem sorolhatók be az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«, és így az
elsôdleges közcélok, közérdekek és közfeladatok közé.

M

INT KORÁBBAN RÉSZLETESEN KIFEJTETTÜK (14.11.§; 15.§), természetesen (a) a »tisztességesen egyenlô esélyek«, (b) a »disztributív igazságosság
elvei«, (18.§) (c) valamint az alapvetô társadalmi biztonsági és (d) társadalmi esélyteremtési intézmények (16.§) esetében csak általános elvi szintû alkotmányos elveket
tudunk rögzíteni, (pontosabban nem tudunk mindent elegendô részletességgel rögzíteni) szemben az »igazságosság elsô elvét« megjelenítô »alapvetô politikai és polgári
szabadságjogokkal és jogokkal« (14.3.§), amelyeket explicit módon és tételesen tudunk
fixálni ezen az alkotmányozó szinten.
Ennek az az oka, hogy az igazságosság második elvének elsô részét (14.1.§;
14.2.§) jelentô »tisztességesen egyenlô esélyek« (»fair equality of opportunities«), az
igazságosság második elvének második részét jelentô »disztributív igazságossági kérdések« (azaz az »eltérési elv«), (14.1.§; 18.§) valamint az »alapvetô jelentôségû társadalmi igazságossági háttérintézmények« (azaz az alapvetô társadalmi esélyteremtési és
társadalmi biztonsági intézmények) esetében a fontos kérdések részletesebb kifejtése
már magukat a tényleges szakpolitikai programokat és intézkedéseket jelentik. Ezeket
a minimálisan szükséges részletezettségben sem lehetséges, de nem is kívánatos az »alkotmányozó szinten« (»constitutinal stage«), illetôleg az alkotmányban rögzíteni
(14.10.§; 14.11.§). A feladat az, hogy ezen »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû intézmények« esetében úgy tudjuk biztosítani a legfontosabb elvek és intézmények megfelelô alkotmányos védelmét, hogy mindeközben ne terheljük magát az alkotmányt egyáltalán nem oda illô szakmai és szakpolitikai részletszabályokkal. E szakpolitikai programok részletes kifejtése és szabályozása már a »törvényhozási szakasz«
(»legislative stage«) és a »jogalkalmazási és interpretációs szakasz« (»judiciary stage«)
(14.11.§) feladata marad. Ezek részletes kifejtéséhez, szabályozásához ugyanis már
szükségünk van mindazon aktuális és specifikus információkra, melyek csak e szakaszokban állnak rendelkezésre. Emellett, számos más ok miatt (például a technológia
változása, a társadalom és gazdaság fejlôdése, változása és a hasonlók miatt) e szak-
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politikai programok részleteit sokkal gyakrabban szükséges módosítani, mint ahogyan
az az »alkotmány« esetén elfogadható, megvalósítható vagy kívánatos lehetne (14.11.§).
Mindazonáltal feltétlenül megfelelô és erôs »alkotmányos védelemben« kell részesíteni az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (»primary social goods«) tisztességesen
elegendô küszöbszint feletti biztosításának kötelezettségét (16.§), és az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeket« (9.§; 16.§),
mert – mint kifejtettük –, a modern társadalmakban a »polgárok egyenlô szabadságát«,
és magát a demokráciát nem az »alapvetô politikai és polgári szabadságjogok és jogok«
deklarálásának a hiánya fenyegeti a legsúlyosabb mértékben, hanem a polgárok egzisztenciális és szociális biztonságának a megrendülése vagy megszûnése. (RAWLS,
1999a; SUNSTEIN, 2004.) Az »önbecsülés, a szégyenmentes élet és az emberi méltóság
társadalmi alapfeltételeinek« a megrendülésével a polgárok széles rétegei olyan kiszolgáltatott, egzisztenciálisan veszélyeztetett helyzetbe kerülhetnek, hogy a számukra biztosított »alapvetô szabadságjogok, jogok, lehetôségek és esélyek« elvesztik valós értéküket
(14.7.§). Miért? Azért, mert már nincsenek olyan egzisztenciális helyzetben és olyan
állapotban, hogy ezekkel a jogokkal és lehetôségekkel ténylegesen élni is tudjanak.
(ROOSEVELT, 1944; SEN, 1999; NUSSBAUM, 2011; RAWLS, 2001.)
Éppen emiatt az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, illetve
annak »igazságossági elvei« nem is egyszerûen az »alapvetô szabadságjogokat és jogokat«, s az »egyenlô esélyeket« fogalmazzák meg, hanem ezek tisztességes egyenlôségének,
és a valós értékének a biztosítására és megôrzésére vonatkozó normatív követelményeket
is (14.2–14.3.§§) A hangsúly itt az alapvetô jogok »tisztességesen egyenlô és valós
értékén«, és az esélyek és lehetôségek »tisztességes egyenlôségén« (»fair equality«) van.
Ennek a biztosítása és megôrzése teljesen más teendôket, s lényegesen többet igényel,
mint az alapjogok és az esélyegyenlôség formális deklarálása, vagy az azokról való
„szép” politikai beszédek elmondása egy-egy nyilvános szereplés során. Ha belegondolunk, hogy mi minden szükséges az »alapvetô jogok tisztességesen egyenlô valós értékének« megôrzéséhez vagy az »esélyek és lehetôségek tisztességes egyenlôségének« a
biztosításához, akkor beláthatjuk, hogy már e két kitétel is jelentôs »disztributív igazságossági« intézkedéseket igényel (13.6.§; 14.1.§; 14.8–14.10.§§). (RAWLS, 2005.)
Így maga az »eltérési elv« (»difference principle«) már csak a még fennmaradó, reziduális »disztributív igazságossági« problémákat rendezi (18.§), nem pedig a teljes »disztributív igazságosságot«. (RAWLS, 2001.) E kérdéseket a korábbi fejezetekben részletesen kifejtettük (14.8–14.11§; 15.§; 18.§). Itt csak utalunk a korábban írtakra, sem
megismételni nem tudjuk, sem felülírni nem akarjuk ezen a helyen, hogy pontosan
mely kérdéseket és miért szükséges az »alkotmányozó szakban« az alkotmányban rögzíteni, és mely kérdéseket elegendô a késôbbi »törvénykezési szakaszra« és a »jogalkalmazási, ítélkezési szakaszra« hagyni (14.11.§; 15.§).
A fenti kérdéseknak az »alkotmányozó szakaszban« »a nép« (»We the People«) »lényegi alkotmányozó, felhatalmazó hatalmával« (»constituent power«) (9.4.§; 14.6.§)
történô rögzítésével végsô soron azt tesszük, hogy
(a) egyszer és mindenkorra levesszük a politikai pártok politikai napirendjérôl, és kivonjuk a politikai pártok »közönséges hatalom« (»ordinary power«) (14.6.§) keretei között folytatott napi politikai és hatalmi harcainak a színtereirôl ezeket az
alapvetô fontosságú kérdéseket;
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(b) így a polgárok »tisztességesen egyenlô szabadságának, jogainak« és »tisztességesen
egyenlô társadalmi esélyeinek és lehetôségeinek« a védelmét, valamint a »szabad
emberhez méltó demokrácia« stabilitását biztosító garanciákat – a pártpolitika, és
a »közönséges hatalom« (»ordinary power«) kereteit meghatározó –, felettes »alkotmányozó felhatalmazó hatalom« (»constituent power«) szintjére emelve részesítjük alkalmas alkotmányos védelemben;
(c) s ezzel egyszer s mindenkorra kivonjuk ôket az éppen aktuális szociális és gazdasági
érdekekre vonatkozó számítások14 és spekulációk (»social calculus«) hatálya alól is,
hisz a »lényegbeli alkotmányozó, felhatalmazó hatalom« sem a kizárólag csak az alacsonyabb rendû »közönséges hatalom« (»ordinary power«) gyakorlására felhatalmazott pártoknak és a kormányzatnak, sem a gazdaságpolitika irányítóinak, sem az ezek
mögött lévô technokrata „think-tankoknak” és belterjes szakértôi köröknek – a szabadság, a demokrácia és a társadalmi béke és biztonság mindenekfelett álló érdekeinek az alapján – semmiféle felhatalmazást nem ad, (és kifejezetten nem is adhat és
nem is akar adni arra), hogy bizonyos az »alapvetô szabadságjogokat, jogokat és lehetôségeket«, valamint az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdéseket«
akár átláthatatlan és bizonytalan kimenetû politikai alkuk révén, akár bizonyos – a
»nyilvánossági kritériumoknak« nem megfelelô – gazdasági számítások, vagy (állítólagosan) „értéksemleges”, technokrata megfontolások alapján (8.§) bármikor, csak
úgy megkérdôjelezhessenek és megváltoztathassanak;
(d) mindezzel határozottan, erôsen és világosan rögzítjük a »társadalmi együttmûködés« »kölcsönös tiszteleten« és a »viszonosság (reciprocitás) elvén« alapuló igazságos,
tehát tisztességes feltételrendszerének alkotmányos garanciáit, mégpedig a pártpolitikai szint és »közönséges hatalom« (»ordinary power«) illetékessége feletti »lényegi
alkotmányozó, felhatalmazó hatalom« (»constituent power«) (14.6.§) szintjén.

M

IÉRT IS FONTOS a »lényegbeli alkotmányos kérdések« és az »alapvetô szabadságjogok és jogok« valamint azok »abszolút lexikális prioritásának« az alkotmányos rögzítése? Vizsgáljuk meg mi is történik akkor, ha nem ezt tennénk. Például
képzeljük el, hogy az »alapvetô szabadságjogok, jogok« (14.3.§); bizonyos elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû kérdések, vagy az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak« tisztességes küszöbszint feletti biztosítása, illetôleg az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« (9.§; 16.§) mûködésbiztonsága és mûködésfinanszírozása folyamatosan az éppen aktuális költségvetési évre
vonatkozó számításoktól, »szociális kalkulusoktól«, és spekulációktól függenének.

14

Itt elsôsorban (de messze nem kizárólagosan) (a) a GDP-re és a GDP-alapú mutatókra; (b) a
»haszonelvû igazságossági koncepciókon« alapuló társadalmi szintû »költséghatásosság elemzésekre«
(»cost-effectiveness analysis« [CEA]), »költséghaszon elemzésekre« (»cost-benefit analysis«
[CBA]), »költséghasznossági elemzésekre« (»cost-utility analysis« [CUA]; pl.: QALY [Quality
Adjusted Life Years], DALY [Disability Adjusted Life Years] és a hasonlókra) kell gondolni. Az
ezekkel kapcsolatos elvi és metodikai korlátokat, hibákat, az ezekbôl eredô csapdákat, tévedéseket
és visszaéléseket korábban a 8.§ fejezetben és annak a 8.1–8.3.§ alfejezeteiben részletesen tárgyaltuk. Itt csak utalunk a korábban részletesen elmondottakra.
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Rawls ezt a helyzetet az »utilitarista (haszonelvû) igazságossági koncepciók« példáján
keresztül mutatja be.15
Mint Rawls kifejti: az, hogy a »haszonelvû igazságossági koncepciókon« alapuló társadalmi mûködés során az »alapvetô szabadságjogok és jogok« és a »lényegi alkotmányos
kérdések« (»constitutional essentials«) (14.6.§) valamilyen módon mindig az éppen aktuális társadalmi és gazdasági érdekekre vonatkozó számításoktól (»social calculus«) is
függenek odavezet, hogy ezeknek az alapvetô szabadságjogoknak, jogoknak és lehetôségeknek nincs lefixálva sem a tényleges tartalma, sem a tulajdonképpeni státusza, sem
pedig az alkalmas alkotmányos védelme. Ezzel a »haszonelvû igazságossági koncepciók«
ezeket a »lényegi alkotmányos kérdéseket« (14.6.§; 14.9.§) s köztük az »alapvetô szabadságjogokat és jogokat« (14.§), valamint az ezek »tisztességes és valós értékének« biztosításához szükséges »elsôdleges prioritású társadalmi javak« alkalmas tisztességesen
elegendô küszöbszint feletti biztosításának a kérdését (16.§) kiteszik az idôben, illetve
helyileg elôre kiszámíthatatlanul változó és esetleges körülményeknek.
Ez a veszélyes kitettség állandó esetlegességet, bizonytalanságot (»uncertainty«),
kiszámíthatatlanságot és instabilitást okoz. Ez rendkívüli mértékben megnöveli a politikai viták és a társadalmi konfliktusok tétjét. Miért? Azért, mert a társadalom minden
polgára, s minden egyes csoportja alapvetôen érzi veszélyeztetve saját magát, a számára
fontos személyeket, a saját egzisztenciális, és társadalmi biztonságát és a számára fontos
értékeket, valamint az ezekhez fûzôdô alapvetô érdekeit. A kiszámíthatatlanság fokozódása, a biztonságérzet tömeges megrendülése, a »veszélyeztetettség érzés« tömegessé
válása, és a tényleges »veszélyeztetettségi helyzetek« felszaporodása veszedelmesen felerôsítik a »társadalmi konfliktusokat«, a »társadalmi megosztottságot«, az ellenséges
attitûdöket és légkört, s az állandó ellenségeskedést. (RAWLS, 1999a, 2005.) Ha a
társadalom különbözô, eltérô nézeteket valló csoportjai egymás legalapvetôbb értékeit
és érdekeit kölcsönösen veszélyeztetô ellenségként kezdik el látni egymást, az lerombolja
a társadalom és a gazdaság mûködése szempontjából nélkülözhetetlen »társadalmi bizalmat« és »társadalmi tôkét«. (RAWLS, 2001.)
Elsôre lehet, hogy igen tetszetôsen hangzik a »haszonelvû igazságossági koncepciók«
„legtöbb embernek a legtöbb jót” elve, azonban a korábbiakban a GDP-alapú mutatók
15

Ennek az is az egyik alapvetô oka, hogy Rawls egyik eredeti célkitûzése a Theory of Justice megírásakor, és a »Justice as Fairness« (»igazságosság, mint tisztességesség«) igazságossági elmélet kidolgozásakor az volt, hogy épp az ilyen és hasonló problémák miatt, (és amiatt, hogy az »átlagos
vagy az aggregát utility« társadalmi szintû maximálásakor az egyes egyének érdekei, szempontjai
felolvadnak és eltûnnek a társadalmi hasznosság számításakor), egy olyan igazságosságelméletet
dolgozzon ki, amely meghaladja a domináns (és a mainstream közgazdaságtan számos elméletének,
modelljének és elôfeltevés rendszerének a hátterében is meghúzódó) »haszonelvû igazságossági
koncepciókat«, és korrigálja azok hibáit és így az e hibákból eredô társadalmi igazságtalanságokat
és problémákat. Ezért nem meglepô módon a »politikai koncepció három alapvetô jelentôségû stabilitási kritériumának« jelentôségét Rawls nemcsak az »igazságosság, mint tisztességesség (justice
as fairness) politikai koncepciójának« a stabilitási kritériumoknak való megfelelése, hanem a
»haszonelvû igazságossági koncepciók« „nem megfelelése” példáin keresztül mutatja be. Ebben mi
is követjük Rawls gondolatmenetét, mert mind a pozitív, mind a negatív példák együttesen világítják
meg és teszik kézzelfoghatóvá a »stabilitási kritériumok« mélyebb értelmét és jelentôségét.
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(8.1.§; 8.2.§), valamint a »költséghaszon elemzések« buktatói kapcsán kifejtett (8.3.§)
fundamentális okok miatt egyáltalán nem teljesíthetôk és nem is teljesülnek a »nyilvánossági és átláthatósági követelmények« sem a GDP-alapú mutatókra alapozott politika, sem az »társadalmi hasznok és határhasznok«, sem az »társadalmi költségek és
határköltségek«, sem pedig a »társadalmi hasznossági funkciók« kalkulációiban és
egyenleteiben (8.§). Emlékeztetôül idézzük fel a »költséghaszon« illetve költséghatékonyság elemzések«, (és a hasonló számítások és elemzések) fôbb buktatóit:
(i) A NEM KÖZVETLENÜL PÉNZBEN MÉRHETÔ HASZNOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSA , ÉS A DISZKONTÁLÁS rendkívül problematikus. Ezek kiszámítása és
súlyozása súlyos »nyilvánossági« és átláthatósági aggályokat vet fel, mert alapvetô
jelentôségû morális kérdések implicit eldöntése húzódik meg e számítások mögött.
Például egyáltalán milyen haszon, hasznosság, illetve költségtételek azok, amelyeket a számítás során figyelembe vesznek, és melyek azok, amelyeket eleve kihagynak és így figyelembe sem vesznek? Kinek a milyen értékrendje alapján dôl
el az, hogy mit vesznek figyelembe, és melyek azok a tételek, amiket eleve kihagynak? Hogyan, milyen értékrend alapján történik a nem közvetlenül pénzbeli, (azaz
az indirekt és a nem kézzelfogható) hasznok és költségek számítása vagy átváltása
pénzre? Hogyan történik a pénzben nem mérhetô és pénzre nem átváltható költség- és haszontételek (például: fájdalom, öröm, szenvedés, elkerült szenvedés)
kalkulációja és súlyozása? Kinek a milyen értékrendje alapján kerülnek ezek „beárazásra”, illetve milyen súlyszámokkal (azaz egymáshoz viszonyított fontossággal) jelennek meg egy adott képletben mindezek? Hogyan történik meg a jelenbeli
költségek, és a jövôbeli hasznok és költségek jól vagy rosszul meghatározott pénzértékeinek a diszkontálása (például mai pénzre való átszámítása), és a diszkontrátával kapcsolatos idôpreferenciák kezelése? (DRUMMOND és mtsai, 2015.)
(ii) ÁTLÁTHATATLANSÁG, BONYOLULTSÁG. NYILVÁNOSSÁGI PROBLÉMÁK.
Maguk a képletek és számítási modellek a nem szakmabeli, de a döntés által érintett
érdekeltek számára önmagukban bonyolultak, átláthatatlanok, továbbá az „értéksemlegesség” látszatát keltô szofisztikált „technikai és matematikai eszköztár” teljes arzenáljának felvonultatása ellenére mégiscsak tele vannak olyan értékválasztásokkal, értékítéletekkel, és nem kevés esetben elôítélettel, amelyek tekintetében az úgynevezett
szakértôk semmivel sem illetékesebbek és autentikusabbak, mint mindazok, akiket az
ilyen számítások alapján meghozott intézkedések érintenek, de nem értenek a különbözô hasznossági számítások matematikai és egyéb technikai részleteihez. Ez egy súlyos nyilvánossági és morális legitimációs probléma. (RAWLS, 1999a.)
(iii) ÖSSZEMÉRHETETLENSÉG, REDUKÁLHATATLANSÁG, ÁT NEM VÁLTHATÓSÁG számos fontos tétel között. Végül, amint azt az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) és a »tíz központi jelentôségû capability« (17.§) kapcsán
részleteiben kifejtettük az egyes emberek szükségletei több dimenzióban jelennek
meg, és az egyes dimenziók egymással összemérhetetlenek. (NUSSBAUM, 2006.)
E releváns emberi szükségletek valójában nem adhatók össze, nem vonhatók ki
egymásból, nem szorozhatók és oszthatók egymással. (NUSSBAUM, 2011.) Így
eleve fel sem lehetne írni a szokásos számításokhoz használatos képleteket. Emellett e szükségletek és preferenciák sem egymással, sem pedig más személyek ha-
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sonló preferenciáival és szükségleteivel, nincsenek »átváltási viszonyban« sem
(azaz nincs »trade-off« viszony közöttük) (9.6.§; 14.1.§; 16.5.§; 17.1.§.; 17.4.§;
18.1.§). (SEN, 2009.) Ráadásul, minden egyes ember más és más fontosságot
(súlyszámot) rendel magában a különbözô szükségleteihez. Mindezek miatt minden társadalmi szintû hasznossági és költségszámítás kapcsán valójában egy alapvetôen megoldatlan (ámde „elegánsan” ignorált) fundamentális problémát jelent
az »egyéni hasznossági funkciók« (»utility functions«), preferenciák, szükségletek
(»needs & wants«) egymással való összevonása, aggregálása, átlagolása, összemérése és összehasonlítása. (SEN, 1999, 1992.) Ez egy olyan fundamentális elvi
probléma, amely alapjaiban kérdôjelezi meg az ilyen számítások értelmét, érvényességét és felhasználhatóságát (függetlenül attól, hogy ezek széles körben elterjedtek). (RAWLS, 2001; NUSSBAUM, 2011; SEN, 2017.)
Mindezek az elvi, technikai, »nyilvánossági«, átláthatósági és morális legitimitási problémák súlyosbítják és mélyítik a fent említett politikai és társadalmi konfliktusokat, a
társadalmi megosztottságot, és súlyosan destabilizálják a rendszert.
Gondoljunk egy politikailag kiélezett helyzetre. Minden politikai szekértábor számos szakértôt felvonultat és számos szakértôi számítást mutat be. Ezek fôbb közös jellemzôi: (a) alapvetôen az adott elôterjesztô tábor érdekeit, szempontjait és igazát támasztják alá; (b) az egymással szemben álló felek számításai, elemzései teljesen
objektívnek, szakmainak, technikainak tûnnek, eredményeik, következtetéseik azonban
mégis teljesen ellentétesek egymással, ami rámutat arra, hogy leginkább a felek szubjektív akaratát és politikai szempontjait tükrözik és támasztják alá objektívnek tûnô eszközrendszerrel; (c) a laikus, ámde mégis nagy mértékben érintett szereplôk számára
roppant „szakmainak és technikainak” tûnnek, és tökéletesen érthetetlenek, követhetetlenek, átláthatatlanok, zavarba ejtôen ellentmondásosak, és ezért valójában használhatatlanok; (d) s miután ezek az elemzések teljesen ellentmondásosak, átláthatatlanok,
ámde jól láthatóan részrehajlók, manipuláltak és szisztematikusan egyirányba torzítanak
marad a politikai kommunikáció szintjén folytatott „számháború”.
A másik nagy veszély, ami ebben a súlyos nyilvánossági és átláthatósági problémákkal terhelt eljárásban elôáll az, hogy a lényegi, morális és politikai jelentôségû értékválasztási alapkérdések eldöntése szinte észrevétlenül átcsúszik egy szûk szakértôi
kör kezébe (például a különbözô fontos tételek figyelembevétele, kihagyása, súlyozása,
átváltása és diszkontálása mentén); és így súlyos elvi igazságossági és morális kérdések,
mintegy technikai problémának álcázva technikai szinteken dôlnek el. (EARLE és
mtsai, 2017.) Az érintett technokraták bizonyára alkalmasok a bonyolult matematikai
egyenletek felírására és modellezési eljárások technikai kivitelezésére. E speciális és
meglehetôsen szûk technikai szakterületre korlátozódó technikai képességük, azonban
egyáltalán nem jelenti azt, hogy bármilyen többletkompetenciával rendelkeznének a
mögöttes elvi, morális, értékválasztási és politikai döntések bármilyen irányba történô
eldöntésében. E szûk és speciális technikai képesség nemcsak, hogy semmilyen többletkompetenciát sem jelent a teljesen más szintû igazságossági és morális kérdések eldöntéséhez, de semmilyen többletlegitimációt, többletszavazatot sem ad a számukra.
Az »egy ember egy szavazat elvét« (»one person one vote«) még a bonyolult ökonometriai egyenletek felírására és megoldására való technikai képességek alapján sem
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lehet felülírni. A modellezési eljárások képességének ugyanis semmi köze sincs a morális érzékenységhez. Komoly veszélyt jelent az, ha súlyos elvi, morális, politikai és
stratégiai kérdések, mintegy észrevétlenül a technikai szinteken az – egyébként semmilyen morális felhatalmazottsággal morális többletkompetenciával nem rendelkezô –
„econokrácia” belterjes köreiben dôlnek el, az „econokrácia” belterjes szempontjai és
belterjes értékrendje által torzítva. (EARLE és mtsai, 2017.)
Száz évvel ezelôtt a »gazdaságtan«, mint idea nem is létezett. Ma a gazdaság fejlesztését
úgy tekintik, mint a modern társadalmak talán legfontosabb feladatát. A politika, a szakpolitika és a politika alakítása a közgazdaságtan nyelvén történik. Az is gazdaságtani logika szerint alakul, hogyan gondolkodnak és foglalkoznak a politikai kérdésekkel. Ennek
az eredménye az, hogy a polgárok többsége, aki nem beszéli ezt a nyelvet, kiszorul a politikából, míg a politikai döntések egyre növekvô mértékben átcsúsznak a [közgazdaságtani] szakértôk kezébe. Ez veszélyes és káros … A társadalom polgárai meg kell kezdjék
a demokrácia visszakövetelését és vissza kell szerezzék a demokráciát.
Joe Earle: The Econocracy: The Perils of Leaving Economics to the Experts (2017)
A közgazdaságtan a szervezôelvvé, az uralkodó ideológiává, sôt a mai idôk új vallásává
vált. És ezt a tudásanyagot egy adott közgazdaságtani irányzat, a neoklasszikus közgazdaságtan tanai szerint kiképzett szelektív papság tartja ellenôrzés alatt. … [Az ’Econocracy’] szerzôi bemutatják, hogy ennek a papságnak a rendszabályai és tanai hogyan fojtják
meg a gazdaságot és a társadalmat, s hogyan kell megváltoztatni ezt a helyzetet …

Ha-Joon Chang:16 Praise for »The Econocracy« (2017)
Gondoljuk végig: ha számos alapvetô szabadságjog, jog és lehetôség, valamint számos
elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdés a társadalmi és gazdasági hasznosságra, érdekekre vonatkozó egyenletektôl és számításoktól függ, akkor a legsúlyosabb következményekkel járó kérdések folyamatosan a levegôben lógnak. Mindenkire
egyformán, vagy csak bizonyos csoportokra terjedjenek ki olyan alapvetô jogosultságok,
mint például az egészségügyi ellátás, oktatás, felsôoktatás, nyugdíj és a hasonlók, vagy
akár bizonyos szabadságjogok? Kikre terjedjenek ki és kikre ne terjedjenek ki? Miért?
Milyen alapon? Hogyan változzanak ezek a jogosultságok évrôl évre, attól függôen,
hogy éppen mekkora a GDP és a hasonlók mondott értéke az „econokrácia papjai”
vagy a politikusok elmondása szerint? Az ilyen és hasonló kérdések folyamatos lebegtetése a társadalmon belül eleve létezô látens vagy manifeszt társadalmi megosztottságot,
és társadalmi konfliktusokat rendkívüli mértékben felerôsíti, elmérgesíti és súlyossá
teszi. (RAWLS, 1999a.)

16

Ha-Joon Chang a University of Cambridge politikai gazdaságtani oktatója. Az »Economics: The
User’s Guide« címû könyv (CHANG, 2014) szerzôje.
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A »lényegi alkotmányos kérdések«, az »alapvetô szabadságjogok«, és bizonyos, az
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményekkel« kapcsolatos alkotmányos alapkérdések folyamatos lezáratlansága, idôlegessége, lebegtetése, instabilitása és rendezetlensége nem csak folyamatos új konfliktusok forrása; rég lezárt antagonisztikus ellentéteket és konfliktusokat is újraéleszthet. (RAWLS, 1999a.) Egyesek
ugyanis úgy érezhetik, hogy aktuálisan kedvezôvé válnak a feltételek ahhoz, hogy bizonyos rég lezárt antagonisztikus konfliktusokat újraélesszenek, korábbi konszenzusokat
felrúgjanak, és „harcba szálljanak” annak reményében, hogy az eddiginél jobb és kedvezôbb pozíciót tudnak kiharcolni a maguk igaza számára. (RAWLS, 2001.)
Ezzel szemben, ha a »lényegi alkotmányos kérdéseket«, köztük az »alapvetô szabadságjogokat és jogokat«, és ezek »abszolút és lexikális prioritását«, valamint bizonyos
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdéseket« nem a társadalmi és gazdasági hasznossági számításoktól, és azok folyamatosan és átláthatatlanul változó eredményeitôl tesszük függôvé, hanem egyszer s mindenkorra alkotmányosan rögzítjük, s
ezzel kivonjuk a napi pártpolitikai csatározások színtereirôl, s felszabadítjuk a »szociális
kalkulus« „abszolút egyeduralma” alól, akkor ezzel a lehetô leghatásosabb módon meg
tudjuk teremteni a polgárok eltérô nézetei közötti összhangot. Ezzel tudjuk a legeredményesebben elsimítani és összebékíteni a társadalmi konfliktusokat. (RAWLS, 2005.)
Ezeknek az alapvetô fontosságú kérdéseknek az alkotmányos rögzítése ugyanis minden
egyes polgár »alapvetô szabadságjogainak, jogainak«, és az ezekkel kapcsolatos fontos
érdekeinek és szempontjainak a »reciprocitás (viszonosság) elvén«, egymás kölcsönös
tiszteletben tartásán, valamint a polgárok egyenlô szabadságán alapuló »kölcsönös elismerését« is jelenti. (RAWLS, 1999b.)

A

MÁSODIK STABILITÁSI FELTÉTEL:

A NYILVÁNOSSÁGI KRITÉRIUMOK TELA »szabad emberhez méltó alkotmányos demokratikus rezsimek« stabilitásának második számú elôfeltételét a »nyilvánossági kritériumok« jelentik (7.3.§;
13.3.§). Az »igazságosság politikai koncepciójának« széles körû ismertsége és elismertsége a stabilitás szükséges, de nem elégséges feltétele. Az »igazságosság politikai koncepciója« világos, egyértelmû, és közérthetô is kell legyen (amennyire az csak lehetséges). Az önmagában nem elegendô, ha a polgárok csak ismerik és csak elfogadják
vagy hallgatólagosan tudomásul veszik a koncepciót. Fontos, hogy a polgárok értsék is
annak minden lényegi elemét és alkalmazhatóságát, magukénak érezzék azt és eszerint
is cselekedjenek. Olyan közösen elfogadott, széles körben ismert, elismert, félreértésektôl, kétértelmûségektôl mentes, megismerhetô és közérthetô politikai szintû igazságossági koncepcióra van szükség, amely világos, egyértelmû és alkalmas alapja lehet a
»közügyekben folytatott nyilvános és közcélú érveléseknek« (»public reason«) (19.§)
és az egyes javaslatok, intézkedések »nyilvános indokolásának, igazolásának« (»public
justification«) (12.1.§; 13.3.§).
A »nyilvánossági kritériumok« (»publicity conditions«) (7.3.§) azt is jelentik, hogy
a »közügyekben folytatott nyilvános és közcélú érvelést« (19.§), illetôleg a »nyilvános
indokolást« (12.1.§; 13.3.§) alapvetôen az »igazságosság politikai koncepciójának«
az »igazságossági elvei« (14.§) alapján kell lefolytassuk, legalább a »lényegbeli alkotmányos kérdéseket« (»constitutional essentials«) (14.6.§; 14.9.§) és az »elsôdleges tárJESÍTÉSE.

20.2.§ A SZABAD EMBERHEZ MÉLTÓ ALKOTMÁNYOS DEMOKRÁCIÁK

393

sadalmi igazságossági jelentôségû kérdéseket« illetôen (13.§; 14.9.§; 16.§). Ezek az
elvek és az általuk megjelenített »politikai értékek« egyben a különbözô »közügyekkel,
közcélokkal, közérdekekkel« kapcsolatos javaslatok, intézkedések, döntések és viták
kapcsán elengedhetetlenül fontos »közös és nyilvános kiindulási pontokat«, hivatkozási
alapokat és a »közös és nyilvános morális viszonyítási rendszert«, a »morális zsinórmértéket« jelentik (2.1.§; 13.§; 19.§). Ilyen közös és nyilvános kiindulási pontok és
morális viszonyítási rendszer hiányában valójában ellehetetlenülnek a közügyekkel kapcsolatos viták, s esély sincs a »közügyekben folytatott nyilvános és közcélú érvelés«
(»public reason«) (19.§) elveinek és normáinak az érvényesítésére, azaz a »procedurális
igazságosság« realizálására a »politikai felségterületéhez« (»the domain of the political«)
(20.3.§) tartozó, és a társadalom minden egyes polgárát érintô kérdésekben és közpolitikai folyamatokban.
Ez, mint korábban kifejtettük, azzal jár, hogy valójában nem teljesülnek a politikai
döntések, és »politika morális legitimitásának« az alapvetô feltételei (19.§). Ha ugyanis
ez a közös morális viszonyítási rendszer és zsinórmérték hiányzik, akkor eltûnik az összes
olyan »közös és nyilvános kiindulási pont« és közcélú hivatkozási alap a rendszerbôl,
amelyhez képest viszonyítani tudjuk az egyes javaslatok, intézkedések, döntések, cselekvések és nem cselekvések alkalmasságát, helyességét, megfelelôségét. Ilyenkor minden relatívvá, esetlegessé és viszonylagossá válik: bármirôl el lehet magyarázni, hogy „jó”, „helyes”, „fontos”, „hasznos” vagy épp ellenkezôleg „rossz”, „helytelen”, „nem fontos” és
„haszontalan”. Egy ilyen közös morális viszonyítási rendszer és zsinórmérték hiányában
gyakorlatilag megszûnik a hatalom elszámoltathatósága és számon kérhetôsége (»public
accountability«): nincs mihez képest értékelni és viszonyítani a hatalom éppen aktuális,
és általa jónak, hasznosnak és fontosnak mondott intézkedéseit (1–2.§§).
A »közös morális viszonyítási rendszer« hiányában a »közügyekben folytatott nyilvános és közcélú érvelés« (»public reason«), mint olyan is ellehetetlenül. Ezért a közös
morális viszonyítási rendszer felszámolása (vagy kialakításának elmulasztása) valójában
a polgároknak az ôket érintô közügyekbôl a politikai folyamatokból való kirekesztését
jelenti. Nem véletlen, hogy a tisztességtelen hatalom sok más mellett azzal kezdi a
»szabad emberhez méltó demokrácia« lebontását, az elszámoltathatatlan politikai hatalom kiépítését, hogy a legfontosabb – és korábban közös kiindulási pontoknak elfogadott – elveket, értékeket és szempontokat kezdi el szisztematikusan tagadni, semmibe
venni, illetôleg egy sajátos „újbeszél nyelv”17 kialakításával átértelmezni és kiüríteni.
Ennek révén a tisztességtelen hatalom tulajdonképpen felszámolja az addig »közösnek
és nyilvánosnak« tartott kiindulási pontjainkat, hivatkozási szempontjainkat. Az „újbeszél” bevezetésével a hatalom elveszi és megmásítja az értelmes párbeszédhez szükséges szavainkat, fogalomkészletünket; s végsô soron megszünteti a »közös és nyilvános
morális viszonyítási rendszert« magát. Ezzel a tisztességtelen hatalom tulajdonképpen
az ôt megválasztó nép általi ellenôrizhetôségét, elszámoltathatóságát és korlátozható-

17

A kifejezés George Orwell (1903–1950) 1984 címû mûvébôl származik (ORWELL, 1949).
Szándékosan az „újbeszél” szót használjuk, mert ez a szó maga is egy újonnan képzett szó, amely
érzékelteti milyen is lehet az „újbeszél” nyelv.
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ságát akarja megszüntetni. Ezzel is korlátlanná próbálja tenni az ôt megbízó és megválasztó polgárok feletti uralmát, az ôt megválasztó polgárok szolgálata helyett. Mindez
odavezet, hogy a tisztességtelen hatalom végsô soron a saját »morális és politikai legitimációját« is felszámolja (13.3.§; 19.2.§).
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, és annak a »két igazságossági elve« a »közügyekben történô nyilvános és közcélú érveléshez« (»public reason«)
(19.§) lényegesen világosabb, átláthatóbb, egyértelmûbb és megbízhatóbb alapokat ad,
mint a »haszonelvû (utilitarista) igazságossági koncepciók« hasznossági-igazságossági
elvei. (RAWLS, 2005.) Ez azért egy fontos pont, mert a tulajdonképpeni »jóléti államok« (»welfare state«) mûködése és maga a jóléti közgazdaságtan (»welfare economics«), (és maga a közgazdaságtan számos alapvetô modellje is) lényegében a
haszonelvû koncepciókon alapul. Az alkalmazott modellek ugyanis általában a hasznosság (»utility-function«18) maximálására vagy optimalizálására irányulnak. A »költséghaszon elemzések« mögött is a haszonelvû koncepció húzódik meg: azt az alternatívát
érdemes választani, amelyben a legnagyobb társadalmi hasznot lehet realizálni a legkisebb társadalmi költségszinten (8.3.§). A GDP-nek a gazdaság fejlettségét, fejlôdését
jelzô mutatószámként való (téves) interpretálása mögött is a haszonelvû koncepció húzódik meg (8.1.§; 8.2.§).
Mint azt Rawls mûveiben kifejti, az az alapvetô probléma a »haszonelvû igazságossági
elvek« gyakorlati politikai alkalmazásával, hogy ahhoz, hogy a politikai döntéseket erre
alapozhassuk rendkívül komplikált és körülményes elméleti matematikai kalkulációkat
kell végezzünk. Ugyanakkor ezeknek az elméleti modelleknek és számításoknak a komplexitása, körülményessége és spekulatív természete miatt a hasznossági elvek tényleges alkalmazása és az ezek alkalmazásának alapját jelentô számítási eredmények sok szempontból bizonytalanok és tapogatódzó, próbálkozó jellegûek. Ráadásul, a döntések által
érintett polgárok széles rétegei számára ezek a komplikált és körülményes számítások és
matematikai modellek nem átláthatók, nem érthetôk, nem ellenôrizhetôk, nem követhetôk
és nem is reprodukálhatók. (RAWLS, 2001.)
A »haszonelvû igazságossági elvek« gyakorlati alkalmazása politikailag is nehezen kezelhetô, vagy nem kivitelezhetô. Végül is a szóban forgó politikai szintû társadalmi igazságossági döntéseknek súlyos következményei lehetnek a polgárokra nézve, így a tét óriási.
Ugyanakkor a polgárok jelentôs része nem is tudja követni, kontrollálni a bonyolult számításokat, s így nem tud meggyôzôdni azok helyességérôl, érvényességérôl. Emellett az
alapvetô igazságossági kérdések folyamatos lebegtetése miatt eleve nagy a politikai konfliktus szintje. A különbözô politikai (szekér)táborok ugyanarról a társadalmi igazságossági és politikai kérdésrôl egymásnak teljesen ellentmondó, ámde egyformán átláthatatlan
számításokat és tanulmányokat közölnek. Ezáltal a polgárok jelentôs része nemcsak, hogy
nem tudja átlátni, ellenôrizni és megérteni a különbözô komplikált, és egymásnak ellentmondó számításokat és tanulmányokat, de valójában el sem hiszi azoknak sem a vég-
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Itt a számos közgazdaságtani képletben, matematikai modellben, egyenletben, diagrammon nagy
U-betûvel jelölt dologról van szó. Ez az, aminek a maximálására, optimalizálására és hasonlókra
irányul számos függvény és matematikai modell.
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eredményeit, sem a következtetéseit és rendkívüli gyanakvással és bizalmatlansággal fogadja az ezeken alapuló javaslatokat és intézkedéseket, ami jelentôsen hozzájárul a politikába, a politikusokba és az államba vetett bizalom megrendüléséhez. (STIGLITZ és
mtsai, 2010.) Ráadásul azok az információk, amelyekre szükség lenne a szóban forgó
komplex és bonyolult számítások helyességének leellenôrzéséhez, illetve bizonyos komplex
és bonyolult javaslatok megértéséhez sokszor nehezen elérhetôk, vagy nem is állnak rendelkezésre, vagy nem érthetôk. (RAWLS, 2001.)
Még ha ôszintén úgy gondoljuk, hogy azok a javaslataink, amelyek teljesen véletlenül
nekünk kedveznek nem önzô és haszonlesô motivációkon alapulnak, akkor is végig kell
gondoljuk, hogy mégis mi az, aminek az elfogadását reálisan elvárhatjuk azoktól, akik
mégoly értelmes javaslatunknak a vesztesei és kárvallottjai lesznek. (RAWLS, 1999a.)
Ebbôl a szempontból minél homályosabbak, átláthatatlanabbak és komplikáltabbak a
javaslatok alapját képezô számítások, annál súlyosabbak a nyilvánossági kritériumok
„nem teljesülésébôl” eredô bajok és következmények. Minél súlyosabb e nyilvánossági
probléma, annál kevésbé tudunk apellálni a »közügyekkel kapcsolatos nyilvános közcélú
érvelés« (»public reason«) »közös és nyilvános alapjaira«, merthogy a komplikáltság, a
körülményesség és a homályosság miatt ilyenek eleve nem is léteztek, vagy már rég nem
nyilvánosak és rég nem közösek. Minél kevésbé lehet a »közös és nyilvános« elvekre és
hivatkozási alapokra apellálni, annál kisebb az adott javaslatok kapcsán kialakítható »jó
okok miatt létrejövô konszenzus és stabilitás« (21.§) esélye. Ezért okoz tehát súlyos politikai megvalósíthatósági és stabilitási problémát az, hogy a »haszonelvû igazságossági
elvek« tényleges gyakorlati alkalmazása komplikált, bonyolult, és körülményes, valamint
meglehetôsen sok spekulatív elemet magában foglaló tapogatódzó jellegû számításokon
és levezetéseken alapul, továbbá, hogy mind ezek miatt a polgárok széles tömegei nem
is igazán látják át és értik meg ezeket a levezetéseket. (RAWLS, 2001.)
Egy a társadalmi igazságossággal kapcsolatos politikai döntés megvalósíthatósága
és fenntarthatósága szempontjából nem elegendô az, ha mi úgy gondoljuk, hogy a döntésünk és annak az indoklása értelmes, helytálló, megalapozott és tisztességes; ennek
így is kell látszani a széles nyilvánosság szemében. (RAWLS, 2001.)
Az a vezérlô elv, hogy nem elegendô egyszerûen »igazságos mint tisztességes« döntéseket hozni, de a döntéseknek »igazságosnak mint tisztességesnek« is kell látszani nem
egyszerûen csak a törvények, jogszabályok és intézkedések tartalmi kérdéseit érinti. Ez
a vezérelv magára a »közügyekben folytatott nyilvános és közcélú érvelésre« (»public
reason«) (19.§) és az ezzel kapcsolatos politikai folyamatokra és diskurzusra is érvényes. Ezzel kerül ugyanis egyensúlyba a »tartalmi igazságosság« és »procedurális (eljárási) igazságosság«, amely kulcsfontosságú a politikai hatalom, a politikusok, az
állam, a kormányzat és az egyes intézkedéseik »morális és politika legitimációja szempontjából«. A »haszonelvû koncepciók« gyakorlati-politikai alkalmazásához szükséges
komplikált számítások, és az ezek által okozott nyilvánossági problémák, viszont nagymértékben ellehetetlenítik a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés lehetôségeit« (RAWLS, 2005), egyfajta „vájtfülû és belterjes szakértôi mûhely vitára” redukálva azt, ami viszont aláássa a »procedurális igazságosság« érvényesülését, ami viszont
aláássa a döntések »erkölcsi és politikai legitimációját«. (SKIDELSKY, 2010; EARLE,
és mtsai, 2017; STIGLITZ és mtsai, 2010.)
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Gondoljunk például arra, amikor különbözô makrogazdasági mutatókra hivatkozva
egy-egy adott kormányzat közli, hogy azért, mert ez vagy az a makrogazdasági mutató
ilyen vagy olyan a következô költségvetési évtôl csökkenti mondjuk az iskolák, az egyetemek, az egészségügy költségvetési finanszírozását; vagy leépít közszolgáltatásokat; s
iskolákat, óvodákat, kórházakat zár be; és egyébként még a tandíjat is, és a vizitdíjat
és a kórházi napidíjat is bevezeti, miközben megemeli az adókat és eltörli a családok
által igénybe vehetô adókedvezményeket. Egy ilyen »megszorító intézkedéscsomagból«
(»austerity measures«) nagyjából világos kell legyen, hogy a társadalom széles rétegeit,
különösen az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezô polgárokat számos kedvezôtlen
hatás fogja érni. Miért? Azért, mert miközben a polgár ténylegesen felhasználható jövedelme (»disposable income«) csökken, aközben számos olyan dologért, amiért eddig
az igénybevétel pillanatában nem kellett fizessen (»free at the point of use«), mostantól
majd fizetnie kell. Ezt nagyjából mindenki érti. „Kis probléma”, hogy a széles tömegek
egyáltalán nem értik, hogy (a) mik is ezek a hivatkozott makrogazdasági mutatók és
mit jelentenek, „mit mutatnak”; (b) mi is e mutatók ilyen vagy olyan alakulásának a
jelentôsége az ô szempontjukból; (c) egyáltalán miért pont ezeket kell figyelembe venni;
(d) hogyan is számolják ki ezeket; (e) vajon nem manipulálták-e ezeket, vagy a számítások bemenô adatait, jól építették e fel a modellt, nem követtek-e el adatbeviteli és
számítási hibákat; (f) és tulajdonképpen miért és hogyan következnek az ôt sújtó negatív döntések e szakrális magaslatokba emelt makrogazdasági mutatók ilyen vagy
olyan alakulásából; (g) továbbá honnan tudhatjuk, miért gondoljuk és miért higgyük
el, hogy a helyzet pont ettôl fog javulni, (h) vagy miért higgyük el, hogy nincs is más
alternatíva, mint a széles tömegek életkörülményeinek és életminôségének a lerontása
– minden olyan esetben amikor szakrális magaslatokba emelt GDP-mutatók az elmondások szerint állítólag rosszul alakulnak. Ezért aztán nem csoda, ha nem sikerül megteremteni az ilyen jellegû megszorító intézkedések szükséges »morális és politikai legitimációját«. Nem egyszerûen csak arról van szó, hogy a polgárok „nem szeretik” az
ilyen megszorító intézkedéscsomagokat. A mélyen fekvô probléma az, hogy el sem hiszik sem a mondott probléma létezését vagy fontosságát; sem a mondott probléma megoldásának mondott intézkedések szükségességét; sem azok helyességét; sem azt, hogy
ne lenne más alternatíva. És ebben minden valószínûség szerint még igazuk is van.
(STIGLITZ és mtsai, 2010.) Reálisan nem is várható el, hogy bárki elhiggyen bármit
olyan alapon, ahogyan a polgároknak el kellene hinniük az ilyen programok megalapozottságát! Ráadásul sok éves (évtizedes) tapasztalat keletkezett arról, hogy a bejelentett, majd végig erôszakolt megszorítások és sokkterápiák hatására sem az egyes polgárok, sem a gazdaság helyzete nem fordult jobbra, a középosztály lecsúszása,
elszegényedése tömeges méreteket öltött, a gazdagok még gazdagabbak, a szegények
még szegényebbek lettek, ami extrém társadalmi egyenlôtlenségek kialakulásához vezetett. Ezek az elôzetes tapasztalatok érthetô módon hiteltelenné teszik a „régi nem jól
bevált kaptafára készült” újabb gazdaságpolitikai intézkedéseket is. (QUIGGIN, 2010;
MIROWSKI, 2014; WEEKS, 2014.)
A »társadalmi igazságosságot« érintô politikai döntések és intézkedések esetén soha
nem egyszerûen csak az a fô kérdés, hogy mi az igazság; vagy hogy mi mit hiszünk arról,
hogy mi az igazság. Ráadásul vannak olyan kérdések, ahol egynél több megoldás is le-
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hetséges, vagy megoldás hiányában egynél több rossz megoldás lehetséges. (DANIELS,
2008; GUTMANN és mtsai, 1996, 2004, 2012.) Az alapvetô kérdés mindig az, hogy
valójában reálisan egyáltalán mit várhatunk el, és milyen megegyezést várhatunk el az
egymással sokszor ellentétes politikai nézeteket valló »szabad és egyenlô polgároktól« a
tekintetben, az egyes politikai javaslatok, intézkedések elfogadhatóságát, méltánylandóságát, megalapozottságát, helyességét, igazságát illetôen. Ilyenkor a »tartalmi igazságosság« mellett a »procedurális igazságosság« kerül egyre jobban elôtérbe, a döntések legitimációjának a biztosítása érdekében. (DANIELS, 1996; ELSTER, 1998.) Ennek azonban
elôfeltétele a nyilvánossági kritériumok teljesülése. (RAWLS, 2001.) E tekintetben is fontos, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«,
(i) egyszer s mindenkorra lefixálja a »lényegbeli alkotmányos kérdéseket« (14.6.§;
14.9.§), s köztük az »alapvetô szabadságjogokat és jogokat« (14.§), valamint az
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdéseket« (14.§) és ezzel kivonja
ezeket (a) mind a napi politikai csatározások színterérôl, (b) mind pedig a társadalmi-hasznossági számításoktól, a »szociális kalkulustól« való függôség alól, azaz
kiszámíthatóvá, átláthatóvá, „nyilvánossá” teszi ezeket;
(ii) továbbá elôírja, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« tisztességes küszöbszint feletti minimumát »minden egyes polgár számára« biztosítani kell (16.§;
17.§), és hogy ennek a teljesítésérôl bárki, bármikor könnyen, gyorsan, egyszerûen
és egyértelmûen meggyôzôdhet. (RAWLS, 2001.)
A fentiek alapvetô jelentôségûek a »nyilvánossági kritériumok« teljesülése szempontjából:
(i) Egyrészt senkinek nem kell azon aggódnia, hogy a legalapvetôbb jogai, társadalmi
esélyei, lehetôségei, vagy egzisztenciális biztonsága hogyan is rendülhetnek meg
egyik évrôl a másikra annak függvényében, hogy éppen milyen eredményei lesznek
az általa nem is értett és nem is leellenôrizhetô társadalmi-hasznossági számítások
és a különbözô makrogazdasági mutatók bemondott alakulása, azaz a »szociális
kalkulus« alapján.
(ii) Másrészt mindenki viszonylag könnyen, gyorsan, egyszerûen fel tudja fogni, hogy
mikbôl is állnak azok az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«, amelyekbôl »minden egyes polgár«, egy »tisztességesen elegendô küszöbérték feletti szinten« (16.§;
17.§) kell részesedjen, mégpedig minden »társadalmi-hasznossági számítástól«,
»makrogazdasági mutatótól«, és minden más »szociális kalkulustól« függetlenül,
a társadalmi együttmûködésben való részvételén alapuló »megszolgált jogosultságok« (»earned entitlements«), »jogos követelések« (»legitimate claims«) és »jogos
várományok« (»legitimate expectations«) és alapján (18.6.§).
(iii) Végül ez a koncepció nemcsak érthetô, hanem ennek a teljesülésérôl is képesek
egyértelmûen meggyôzôdni a polgárok. (RAWLS, 2001, 2005.)
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« ilyen szempontok miatt is
lényegesen magasabb rendû a »haszonelvû igazságossági koncepcióknál«, mert egyértelmûen teljesíti azokat a nyilvánossági és legitimációs kritériumokat, melyek – a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« lehetôvé tételén keresztül – a »procedurális igazságosság« elôfeltételei is egyben. Ezek viszont a döntések, intézkedések, érvek
és indokolások »morális és politikai legitimációjának« az alapvetô elôfeltételei. Másképp: míg az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« esetében evidens
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módon biztosítható a döntések, intézkedések »morális és politikai legitimációja«, addig
a »haszonelvû igazságossági koncepciók« esetén – a »nyilvánossági kritériumok« teljesítésével kapcsolatos súlyos hiányosságok miatt – ez nem így van. Ezért a »haszonelvû
koncepciók« esetében a döntések, intézkedések »morális és politikai legitimációja« még
ha nehezen meg is teremthetô, végsô soron mégis mindig megkérdôjelezhetô marad.
Így az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« lényegesen jobban
megfelel a »szabad emberhez méltó alkotmányos demokráciák« második »stabilitási kritériumának« (is), mint a „mainstream”, és a »jóléti államokból« (»welfare state«) ismert
»haszonelvû politikai igazságossági koncepciók«. Ebbôl az is következik, hogy ha el tudjuk képzelni, hogy a ma létezô fejlettebb demokratikus rendszerek »haszonelvû koncepciókon« alapuló mûködése megvalósítható (merthogy hiszünk a saját szemünknek),
akkor nem kell aggódjunk az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának«
a stabilitása és megvalósíthatósága miatt sem. Ez utóbbi ugyanis eleve korrigálja a
»haszonelvû koncepciók« számos nyilvánossági és stabilitási problémáját és hiányosságát,
azaz valójában sokkal stabilabb és megvalósíthatóbb, mint a jelenleg létezô rendszerek.

A

HARMADIK STABILITÁSI FELTÉTEL: A KOOPERATÍV POLITIKAI ERÉNYEK széles
körû elterjedtsége. A szabad emberhez méltó alkotmányos demokratikus rezsimek
stabilitásának harmadik számú elôfeltétele és követelménye az, hogy »társadalom alapvetô
struktúrája«, és annak az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményei«
(9.§; 16.§) elôsegítsék, bátorítsák és ösztönözzék a politikai folyamatokban a »kooperatív
erények« (23.6.§) kibontakoztatását és gyakorlását. Mik is ezek a »kooperatív politikai
erények«? Elsôként is ezek az értékek és erények nagymértékû átfedést mutatnak a politikai
szintû »polgári értékekkel és erényekkel« (13.3.§; 19.3.§). Ilyen »kooperatív politikai erények« például (a) az észszerûség és a méltányosság; (b) a becsületesség, megbízhatóság,
az igazmondás, a tények tisztelete és szavahihetôség; (c) az igazságosságérzet, a tisztességesség, a korrektség; (d) a kompromisszumkészség, és a hajlandóság arra, hogy a másik
féllel „valahol félúton találkozzunk” az álláspontokat illetôen. Az ilyen és a hasonló »kooperatív politikai erények« azok, amelyek biztosítják a nyilvánosan elfogadott igazságossági,
tehát tisztességességi normák szerinti – egyenlôségen és egymás kölcsönös tiszteletben tartásán alapuló – együttmûködésre való hajlandóságot, illetve akár az ilyen tisztességes
együttmûködés iránti vágyat. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«
és annak »két igazságossági elve« (14.§) nagymértékben elôsegítik és serkentik ezeknek a
»kooperatív politikai erényeknek« a kibontakoztatását és gyakorlását. Hogyan? Mivel?
(i) ELÔSZÖR IS MÁSODIK STABILITÁSI KÖVETELMÉNY TELJESÍTÉSÉVEL. Azaz,
azzal, hogy a »lényegbeli alkotmányos kérdések« (14.6.§; 14.9.§), az »alapvetô
szabadságjogok és jogok« (14.3.§), valamint bizonyos »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû elvek« (14.6.§; 14.9.§) egyszer s mindenkorra történô fixálásával, »alkotmányos védelmével«, és a napi politikai csatározások napirendjérôl
való levételével, valamint a »társadalmi hasznossági kalkulációktól« (»social calculus«) való függetlenítésével tulajdonképpen eltüntetjük a „napi politikai és pártpolitikai harcok színtereirôl” azokat az alapvetô igazságossági kérdéseket, amelyek
rendezetlensége, lebegtetése a legsúlyosabb társadalmi és politikai megosztottságot
és konfliktusokat, továbbá mindent átható bizonytalanságot és veszélyeztetettség
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érzést képes okozni. E kérdések rendezetlenségének a megosztó, konfliktusgeneráló, bizonytalanságot és veszélyeztetettség érzetet okozó hatásai valójában alapjaiban ássák alá a »társadalmi bizalmat«, és a »társadalmi együttmûködés« szinte
összes alapját. E kérdések fixálásával, alkotmányos védelmével elimináljuk ezt a
társadalmi konfliktusokat, megosztottságot, bizonytalanságot, félelmet, szorongást
és bizalmatlanságot generáló problémahalmazt; s megteremtjük a »társadalmi bizalom« és a »társadalmi együttmûködés« alapjait. (RAWLS, 2001.)
(ii) KÖZÉRTHETÔSÉG, NYILVÁNOSSÁG, ÁTLÁTHATÓSÁG, BIZALOM. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, és annak »két igazságossági
elve« tiszta, világos, egyértelmû, könnyen megismerhetô és felfogható közös és
nyilvános morális és politikai viszonyítási rendszert és hivatkozási alapokat határoz
meg. Ezzel megteremti a »közügyekben történô nyilvános, közcélú érvelés« (»public reason«) közös és nyilvános alapjait is (19.§); a közérthetôség és az átláthatóság
révén pedig megteremti annak a lehetôségét, hogy a polgárok széles tömegei kompetens és informált módon bekapcsolódhassanak a politikai folyamatokba és diskurzusba, és a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelésekbe«. Ez mintegy
demokratizálja a politikai folyamatokat, a közügyeket és a közügyekben folytatott
vitákat és ösztönzi a polgárok e folyamatokba történô aktív, informált és kompetens
bekapcsolódását és részvételét, elmélyíti és szélesíti a »társadalmi bizalmat«. Ezzel
valójában a »procedurális (eljárási) igazságosság« (»procedural justice«) alapjait
is megteremtjük. (RAWLS, 2001.)
A »szabad és egyenlô polgároknak« a politikai folyamatokba való tömeges bekapcsolódása, illetve a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelésekben« való »informált
és kompetens részvétele« nagymértékben növeli a »szabad emberhez méltó demokrácia«,
és az annak mûködését szabályozó »politikai szintû igazságossági koncepció« stabilitását.
(i) A SZABAD EMBERHEZ MÉLTÓ DEMOKRÁCIÁKBAN – ahol a politikai hatalom
gyakorlásával megbízottak tisztességesen a közcélok, közérdekek és közügyek elômozdításával és szolgálatával foglalkoznak – a hatalom és a rendszer stabilitása
szempontjából is nagyon fontos a polgárok tömeges, informált és kompetens részvétele a politikai folyamatokban. A polgárok »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelésbe« való bekapcsolódásával, és így a »procedurális (eljárási) igazságosság«
kiterjesztésével a rezsim »politikai és morális legitimációja« is rendkívüli mértékben
elmélyül, kiszélesedik és megerôsödik, amely egyben a polgárok szabadságának és
magának a »szabad emberhez méltó demokráciának« is fontos biztosítéka.
(ii) EGY »SZABAD EMBERHEZ NEM MÉLTÓ REZSIM« és annak tisztességtelen hatalma ezzel szemben sok mindent elkövet annak érdekében, hogy kiszorítsa a polgárokat a »közügyekben folytatott nyilvános és közcélú érvelés« folyamataiból. Az
ilyen »szabad emberhez nem méltó« rezsimekben a tisztességtelen hatalom, mint
a legnagyobb, legveszélyesebb és legkártékonyabb »közrossz« megtestesítôje nem
a közcélok, nem a közérdekek, és nem a közügyek elômozdításával és nem is az
ôt megválasztó, megbízó polgárok szolgálatával van elfoglalva. Kifejezetten kínos
és nem kívánatos lenne a számára, ha a polgárok tömegei a »közügyekben folytatott
nyilvános és közcélú érvelés« folyamataiban informált és kompetens módon azokról a közügyekrôl folytatnának nyilvános és közcélú vitákat, amelyekkel az ilyen
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tisztességtelen hatalom és »szabad emberhez nem méltó rezsim« valójában nem is
akar foglalkozni, mert „nem is ér rá” számos magánügyének, magánérdekének és
magáncéljának elômozdítása közben.
Csakhogy a polgároknak a politikai folyamatokból való kiszorításával a tisztességtelen
hatalom és a »szabad emberhez nem méltó rezsim« saját »erkölcsi és politikai legitimációját« ássa alá és számolja föl. A »procedurális igazságosság« felszámolásával döntéseinek, intézkedéseinek az alkotmányos alapjait, és saját morális és politikai legitimációját rombolja le. Adott intézkedés vagy jogszabály ugyanis kétféle képpen lehet
alkotmány ellenes, s így alkotmányosan és közjogilag érvénytelen:
(i) TARTALMILAG, s ekkor »tartalmi alkotmányellenességrôl«, és az így született jogszabályok és intézkedések »tartalmi érvénytelenségérôl« beszélhetünk;
(ii) PROCEDURÁLISAN, s ekkor »procedurális (eljárási) alkotmányellenességrôl«, és az így
született jogszabályok és intézkedések »procedurális érvénytelenségérôl« beszélhetünk.

A

POLGÁRI ESZMÉNY, és a polgári és kooperatív értékek és erények stabilitási jelentôsége. Az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója«, és annak »igazságossági elvei« (13.6.§; 14.§) azáltal is elôsegítik a »polgári értékek«,
és a »kooperatív politikai erények« (23.6.§) kibontakozását, széles körû elterjedését és
gyakorlását, hogy a »nyilvánossági kritériumokon«, és a »közügyekben folytatott nyilvános
és közcélú érvelés« (»public reason«) koncepcióin keresztül mintegy beépítik a koncepcióba,
illetôleg a politikai és közéleti folyamatokba a »polgár eszményét« (13.4.§; 19.3.§).
A polgárok, mint a társadalmi együttmûködésben teljes körû normál funkcionálóképességgel egész életükön át résztvevô szabad és egyenlô személyek (6.§), ugyanazokat a »politikai szintû igazságossági elveket« fogadják el a »politika felségterületéhez«
(»the domain of the political«) (20.3.§) tartozó közös ügyeket illetôen.
A polgárok ezeket az igazságossági elveket nemcsak elméletben, hanem a »társadalom alapvetô struktúrájának«, és annak »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézményeinek« a napi mûködésén keresztül is megismerik.19 Ebben
az értelemben a »társadalom alapvetô struktúrájának«, és »háttérintézményeinek« (9.§;
16.§) rendkívül fontos edukációs és szocializációs szerepük és funkciójuk is van; s ezen
edukációs szerep betöltését a »nyilvánossági kritériumok« teszik lehetôvé. Így az »igazságosság elveinek« elfogadása a legfontosabb politikai, társadalmi, gazdasági háttérintézmények mûködésével kapcsolatos tapasztalataikon is alapul; sôt e tapasztalatoknak
legalább akkora szerepe van a rezsim mûködésének kitapasztalásában és a szocializációban, mint a formális iskolarendszernek.
Tulajdonképpen, amikor sikerül egy nagyjából igazságos mint tisztességes társadalmi,
politikai intézményrendszert kialakítani és mûködésbe hozni, s amikor ezek az »elsôdleges

19

Érdekességképpen megjegyezzük, hogy például léteznek olyan országok, ahol a nyilvános bírósági
tárgyalásokra – meghatározott rendben – rendszeresen elvisznek középiskolás osztályokat, annak
érdekében, hogy a fiatalok megismerjék a jogrend és az igazságszolgáltatás mûködését és logikáját.
Azaz nemcsak egyszerûen megtapasztalják a fiatalok a rendszer mûködését, de ilyen jellegû „gyakorlati foglalkozás” keretei között tudatos és szisztematikus felkészítésük is történik a jogállami
mûködésben való részvételükre.
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társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények« már egy ideje nagyjából jól
mûködnek, akkor a polgároknak az ezekkel kapcsolatos pozitív tapasztalatai nagymértékben hozzájárulnak a rendszer stabilizálódásához. A »társadalmi bizalom« szintje, általánosságban növekszik. A »társadalmi együttmûködés« egyre javul. Egyre szélesebb
körben elterjednek, elmélyülnek és felerôsödnek a polgárok »kooperatív politikai erényei«.
Mindezek a »szabad emberhez méltó demokrácia«, a »társadalom alapvetô struktúrája«,
és annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû intézményei« további erôsödéséhez és stabilitásának növekedéséhez vezetnek. A hosszabb idôn keresztül jól, tisztességesen és igazságosan mûködô társadalmi igazságossági és politikai intézményrendszer
egy önmagát felerôsítô pozitív visszacsatolási folyamatban tulajdonképpen saját maga generálja a saját stabilitásához szükséges feltételeket a »társadalmi bizalom«, a »társadalmi
együttmûködés«, a politikai folyamatokban való informált és aktív részvétel, és a »kooperatív politikai erények« felerôsítése és stabilizálása révén. (RAWLS, 2001); s valójában
ez az egyik fontos mechanizmus abban a folyamatban is, ahogyan egy társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalom« (»aspiring society«) (17.4.§) egy konzekvens
és folyamatos társadalmi-fejlôdési folyamat során lépésrôl lépésre tud haladni elôre egy
igazságos, tehát tisztességes társadalmi jövôkép és eszmény irányába, illetôleg a »jól elrendezett társadalom« (»well-ordered society«) (7.§), mint a »társadalmi fejlôdési folyamat« irányait kijelölô »realisztikusan utópisztikus« eszmény irányába.
Ebben a polgárok és a háttérintézmények (»background institutions«) (9.§; 16.§) közötti, önmagát felerôsítô pozitív visszacsatolási folyamatban (is) kulcsfontosságú szerepet
játszik az a tény, hogy az igazságosság elvei a legkülönfélébb módokon, jelenítik meg és
érvényesítik a »reciprocitás (viszonosság) elvét« (5.3.§), amely egyrészt a viszonyok szimmetriáját, egymás kölcsönös tiszteletét, s egymás értékességének kölcsönös elismerését
követeli meg, és erôsíti fel. Másrészt, ha jól végig gondoljuk a „ne cselekedd felebarátoddal
azt, amit te sem szeretnél hogy mások veled cselekedjenek” parancsolatot, akkor rájöhetünk, hogy ezen ôsi »aranyszabály«, azaz a »reciprocitási (viszonossági) elv« konzekvens
megjelenítése és érvényesítése az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« »igazságossági elveiben«, s így az általuk szabályozott »társadalmi alapstruktúra«
és a »háttérintézmények« mûködésében nagymértékben erôsíti a polgárok egymás közti
bizalmát, az intézményrendszerbe vetett közbizalmat, s általában is a »társadalmi bizalmat«, és az »együttmûködés kultúráját és erényeit«. (RAWLS, 1999a.)

M

IT IS JELENT AZ, hogy az igazságosság elvei a legkülönfélébb módokon jelenítik meg a »reciprocitás elvét«? Valójában az »igazságosság elveinek« mindegyike valamilyen módon kifejezi és érvényesíti a »reciprocitás (viszonosság) elvét«.
Csakhogy, az igazságosság különbözô elvei más és más dimenziókban érvényesülnek
(14.7–14.10.§§). Gondoljuk végig, hogy például a »lelkiismeret szabadsága«, vagy a
»tisztességes eljáráshoz való jog«, vagy a »tisztességesen egyenlô esélyek elve«, vagy az
»eltérési elv« az igazságossági elvek ugyanazon rendszerének az egyes alkotórészei, s
mégis teljesen más dimenziókban értelmezhetôk. Ezek részletes kifejtése, kibontása
teljesen eltérô kontextusokat jelent. Ezenfelül mindezen elvek érvényesítése és gyakorlatba való átültetése teljesen más szinteken, teljesen más intézkedéseket és különbözô
megvalósító, végrehajtó intézményeket igényel. A »reciprocitás (viszonosság) elve«
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ezekben az eltérô dimenziókban más és más megfogalmazásban jeleníthetô meg. Az
igazságosság elvei mind megjelenítik a reciprocitás elvét, csak épp (kontextustól függôen) más és más módokon. Megjegyzendô, hogy ezzel szemben a »haszonelvû (utilitárius) igazságossági« elvek semmilyen formában sem jelenítik meg a »reciprocitás (viszonosság) elvét«. (RAWLS, 2001.)
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szerinti társadalmi
mûködésre való áttéréskor, a polgárok elôször megtapasztalják és felismerik, hogy a
»társadalom alapvetô struktúrája«, azaz a társadalom »alapvetô politikai és társadalmi
igazságossági intézményei« valóban az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, és annak »igazságossági elvei« szerint mûködnek. Késôbb a polgárok egymás
között is, és nyilvánosan is egyre jobban méltányolják ezt és egyre nagyobb elismeréssel
beszélnek errôl. Ez fontos információt hordoz. Minden egyes polgárban egyre jobban
tudatosul, hogy nemcsak ô értékeli az egyre igazságosabb és tisztességesebb társadalmi
mûködést, s nemcsak ô tartja be a társadalmi együttmûködés szabályait, hanem mindenki más is. Ez fontos reciprocitási (viszonossági) feltétel. Mindenkit megerôsít abban,
hogy érdemes betartani a „játékszabályokat”, mert mások is betartják azokat (és senki
se kell, hogy baleknak érezze magát amiatt, hogy miközben ô betartja a társadalmi
együttmûködés szabályait, mások nem így tesznek). (WHEITMAN, 2010.)
Egyre jobban erôsödik a polgárok egymás iránti kölcsönös bizalma is, és az intézményrendszer iránti közbizalom is. (RAWLS, 2001.) A »társadalmi bizalom« ilyetén
erôsödése felerôsíti és táplálja azokat az attitûdöket, „reflexeket”, valamint gondolkodásmódot és hozzáállást, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a kölcsönösen elônyös
és eredményes és társadalmi együttmûködéshez. A társadalmi együttmûködés során
elért közös sikerek és eredmények pozitív visszacsatolásként felerôsítik a fenti társadalmi
fejlôdési folyamatokat. (RAWLS, 1999a.) Egy igazságos mint tisztességes társadalmi,
politikai mûködésre való áttérés során ez az egyik olyan, önmagát felerôsítô és felépítô
progresszív társadalmi fejlôdési folyamat, amely a társadalmi igazságosságra törekvô,
»aspiráló társadalmat« (17.§) egyre közelebb viszi az igazságosság mint tisztesség politikai koncepciója szerint »jól elrendezett társadalom« ideáljához. (RAWLS, 1999a.)
Mint láthattuk a »nyilvánossági kritériumok« teljesülése a »kooperatív politikai erények«
kifejlôdése, széles körû elterjedése, elmélyülése és a társadalmi fejlôdési folyamatokba való
beépülése szempontjából is fontos szerepet játszik. Az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója« a »stabilitási követelmények« szempontjából e téren is magasabb
rendû a »haszonelvû koncepciókhoz« képest. Mint fentebb bemutattuk a »kooperatív politikai erények« és a társadalmi bizalom szempontjából mind a »reciprocitás (viszonosság)
elve«, mind a »nyilvánossági kritériumok« teljesülése kulcsfontosságú. A haszonelvû igazságossági koncepciók viszont a »reciprocitás elvét« sem jelenítik meg, és a »nyilvánossági
kritériumoknak« sem felelnek meg. (RAWLS, 1999a.) Így az olyan – a »reciprocitási elv«
megjelenítése révén realizálható – stabilitási elônyök, mint például a »kooperatív politikai
erények«, a kölcsönösen elônyös együttmûködésre törekvés, a kölcsönös bizalom, az intézményrendszerbe vetett közbizalom, a társadalmi bizalom, és a hasonlók a »haszonelvû
igazságossági koncepciók« esetében nem, (vagy jóval csekélyebb mértékben) realizálhatók.
(RAWLS, 2001.)
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Számos más probléma is adódik a haszonelvû igazságossági koncepciók nyilvánossági követelményeknek való megfelelésével is, például a hasznossági elvek gyakorlati
alkalmazásához szükséges komplikált módszerek közérthetôségével és átláthatóságával
kapcsolatos problémák miatt. Ezért a társadalmi bizalommal, valamint a »polgári értékekkel« és a »kooperatív erényekkel« kapcsolatos, számos itt részletezett stabilitási
elôny realizálását a haszonelvû igazságossági koncepciók esetében nemcsak a »reciprocitás elvének« hiánya nehezíti meg, hanem a »nyilvánossági kritériumok« teljesülésének
a hiánya is. (RAWLS, 1999a.)
ÖSSZESSÉGÉBEN az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« nemcsak az elôzô két »stabilitási követelmény«, (azaz a »lényegi alkotmányos kérdések« alkotmányos védelme és »nyilvánossági kritériumok« teljesítése), hanem e harmadik »stabilitási követelmény« (a »kooperatív társadalmi erények«) esetében is „jobban teljesít”,
mint a »jóléti államok« (»welfare state«), és a »jóléti közgazdaságtan« (»welfare economics«) hátterében meghúzódó »haszonelvû (utilitáriánus) igazságossági koncepciók«.
Ez egy dolgot bizonyosan jelez: a jelenleg létezô rendszerekhez képest, nemhogy nem
kérdéses az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a megvalósíthatósága, fenntarthatósága és stabilitása, hanem valójában mindhárom »stabilitási követelmény« esetében magasabb rendû, azaz „stabilabb” és „megvalósíthatóbb” az »igazságosság mint tisztességesség koncepciója«, mint a jelenleg létezô »jóléti államok«
rendszereinek mûködését meghatározó, »haszonelvû igazságossági koncepciók«.20 Még
egyszerûbben fogalmazva: ahol még valamely »haszonelvû igazságossági koncepció«
alapján is mûködik a társadalom, ott már bizonyosan nem okozhat sem megvalósítási,
sem fenntarthatósági sem stabilitási problémát a sokkal magasabb rendû stabilitási jellemzôkkel bíró »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szerinti
mûködésre való áttérés. (RAWLS, 1999a.)

A

CIVILITÁS KÖTELESSÉGE MINT STABILITÁSI TÉNYEZÔ. A politikai, közpolitikai folyamatok, és a közélet »kooperatív (együttmûködési) erényei« között különösen fontos szerepe van a »civilitás kötelességének« (»the duty of public civility«)

20

Nem szeretnénk mélyen belemenni, de ezen a ponton érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon a
fejlett világban jelenleg megfigyelhetô társadalmi igazságossági problémák, súlyos társadalmi és
politikai feszültségek és konfliktusok, az elitekbôl való kiábrándultság, az elit- és „establishment”
ellenesség, a különbözô populista mozgalmak elôretörése és a »haszonelvû igazságossági koncepciók«
itt részletezett alapvetô jelentôségû stabilitási problémái (úgymint például: az »alapvetô jogok«, és
az alapvetô társadalmi igazságossági és biztonsági kérdések lebegtetése, rendezetlensége; »nyilvánossági követelmények« nem teljesítése; a »reciprocitási elv« hiánya, és ennek következtében számos, a »társadalmi bizalmat«, és a »társadalmi kooperációt« felerôsítô mechanizmus hiánya; az
együttmûködés és a bizalom helyett a versengés kultúrája és hasonlók) között milyen összefüggések
lehetnek. Mi úgy gondoljuk, hogy fontos, jelentôs és közvetlen összefüggések vannak a mai fejlett
világ politikai és társadalmi válságjelenségei, és a »haszonelvû igazságossági koncepciók« itt kifejtett
alapvetô stabilitási és nyilvánossági hiányosságai között. Ennek fényében is fontos végiggondolni
az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a stabilitási elônyeit, és az ebben a
részben leírtakat. Ebbe az irányba azonban itt, ezen a helyen nem akarunk elkanyarodni, mindösszesen gondolatébresztônek szántuk ezt a lábjegyzetbe írt megjegyzésünket.
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(13.3.§; 19.2.§), és az ehhez kapcsolódó »polgári erényeknek« (13.4.§; 16.5.§;
19.3.§). A »civilitás kötelességének« a lényege, hogy a »lényegbeli alkotmányos kérdéseket« (»constitutional essentials«) (14.6.§; 14.9.§), illetôleg az »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû kérdéseket« (14.6–14.11.§; 16.§) is érintô kérdésekben és
vitákban érveinket és hivatkozásainkat a közös és nyilvános politikai szintû igazságossági koncepció elveire, értékeire, és az ezek által meghatározott közös és nyilvános morális és politikai viszonyítási, és hivatkozási pontokra kell, hogy visszavezessük. (The
Idea of Public Reason Revisited, 1997.) E kérdések ugyanis rendkívüli társadalmi
konfliktusokat képesek generálni. Ezért nemcsak elfogadhatatlan, de eredménytelen
is az, ha az ilyen kérdésekben valamely általunk igaznak hitt átfogó doktrínára hivatkozva, netán ad hoc ötleteinkre, életérzéseinkre, személyes, szubjektív meggyôzôdéseinkre apellálva akarjuk meggyôzni igazunkról a többieket. (RAWLS, 2005.)
Rawls a mûvi terhességmegszakítás (abortusz) példáján keresztül mutatja be, hogy
mire is kell itt pontosan gondolni. Az abortusz kérdése ugyan nem közvetlenül »lényegbeli alkotmányos kérdés«, ugyanakkor áttételesen mégis több ilyen kérdést involvál.
Például az anya, mint személy saját teste és testi integritása feletti önrendelkezési joga
vagy a magzat élethez való joga. Ráadásul ezek az alapvetô fontosságú alkotmányos
elvek és jogok igen súlyos összeütközésbe is kerülnek egymással; s épp emiatt, az abortusz kérdése idôrôl idôre rendkívüli társadalmi konfliktusok és megosztottság forrásává
válik.21 (RAWLS, 2001.) Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«
alapján egy ilyen rendkívül megosztó és konfliktusos kérdésben, mint az abortusz, elsôként is a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) koncepciója ad iránymutatást (19.§). (DANIELS, 1996.) Ennek alapján azt kell elsôként
végiggondoljuk, hogy melyek azok a közös és nyilvános politikai szintû értékek és elvek,
amelyek ebben a kérdésben involváltak, és amelyek még szóba jöhetnek. Eleve számítani kell arra, egyáltalán nem biztos, hogy sikerül megtalálni a tartalmilag helyes és
egyetlen igaz választ. Már az is komoly elôrelépés, ha nem is magát a megoldást, de
legalább a megoldáshoz vezetô utat, és a probléma megközelítésének a módját sikerül
tisztázni. E problémakör esetében az alábbi »politikai szintû elvek és értékek« lehetnek
relevánsak (RAWLS, 2001):
(i) Elsôként is a mind a társadalom, mind a jogszabályok megfelelô és illô tiszteletet
kell tanúsítsanak az emberi élet iránt, azaz alkalmas, megfelelô és a problémához
illô módon kell szabályozzuk mindazon társadalmi intézményeket (a családot is
ideértve), amelyeken keresztül a társadalom újratermeli, reprodukálja magát.
(ii) Másodszor biztosítani kell a nôk teljes egyenjogúságát és egyenlôségét.
(iii) Végül a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« normáinak és a »civilitás kötelességének« megfelelôen ki kell zárjunk minden »átfogó doktrínát«, illetve
átfogó jellegû normát, értéket az ilyen súlyosan megosztó kérdések tényleges eldöntésébôl.
21

Félreértések elkerülése végett itt is tisztázni akarjuk, hogy ebben az írásban semmiképpen sem vállalkozunk ennek a rendkívül összetett és hosszú idô óta feloldatlan problémának a megoldására. A mûvi
abortusz kérdését – mint nagyjából ismert és rendkívül megosztó kérdést – kizárólag a »civilitás kötelessége« (13.3.§; 19.2.§), és a stabilitás kapcsán, illusztrációs célú példaként hozzuk itt fel.

20.2.§ A SZABAD EMBERHEZ MÉLTÓ ALKOTMÁNYOS DEMOKRÁCIÁK

405

Ez utolsó pont esetében nem arról van szó, hogy az egyes »átfogó doktrínák« hívei
egyáltalán ne fejthetnék ki azt, hogy ôk például a saját átfogó nézeteik alapján mit is
gondolnak errôl a kérdésrôl. Ezek az információk és érvek elôsegíthetik a különbözô
álláspontok tényleges megértését, és ezen keresztül a felek közti bizalom növelését.
(RAWLS, 2005.) Rawls lényegi pontja itt az, hogy egy ilyen kérdés szimplán és
egyszerûen nem dönthetô el egyoldalúan az egyik vagy másik »átfogó liberális doktrína«,
vagy »átfogó vallási doktrína« „igazsága”, tanai, értékrendje és normái alapján, mert
az a »méltánylandó átfogó doktrínák pluralizmusának a ténye« következtében súlyos
társadalmi, politikai konfliktusokhoz és megosztottsághoz vezetne.
A megoldáshoz vezetô út megtalálásához az alapvetô cél az lenne, hogy a probléma
kapcsán beazonosított politikai szintû igazságossági elveket és értékeket valahogyan a
»politikai szinten« a közös és nyilvános kiindulási pontokat jelentô politikai igazságossági koncepció értékei és normái alapján a »közügyekben történô nyilvános közcélú érvelés« szabályai és keretei között próbáljuk meg egymással összhangba hozni. Az, hogy
konkrétan a példaként felhozott abortusz kérdésében ez úgy tûnik mind eddig nem sikerült, egyáltalán nem jelenti azt, hogy társadalmi szinten egyetlen »átfogó doktrína«
nézetei, normái és értékrendje alapján meg lehetne oldani ezt a kérdést. Ehhez ugyanis
»államhatalmi kényszerítô eszközökkel« kellene rákényszeríteni az adott átfogó doktrína
értékrendje, normái szerint helyes teendôket a társadalom minden egyes (és a kollektív
politikai hatalomban egyenlô részesedéssel rendelkezô) tagjára; így azokra is, akik történetesen homlokegyenest ellenkezô igazságokban, tanokban, normákban és értékekben
hisznek. Ez például kapásból a »lelkiismereti szabadság« elvének a lábbal tiprását jelentené. Egy ilyen jellegû lépés súlyos »társadalmi és politikai konfliktusokhoz« vezetne,
és kizárólag elnyomás alkalmazásával lehetne csak kikényszeríteni. (RAWLS, 2001.)
A »civilitás kötelessége« tulajdonképpen ennek az alapvetô ténynek a felismerését feltételezi; és egy összetett kötelességet támaszt minden egyes polgár felé:
(i) Elôször is minden egyes polgárnak értenie kell, és tiszteletben kell tartania, hogy
neki magának is, és minden más polgárnak is pontosan ugyanakkora részesedése
lehet csak a polgárok közösségének a kollektív hatalmából. Ebbôl eredôen egy
adott polgár, az ô „egy darab” véleményéhez pontosan ugyanakkora, azaz „egy
darab” szavazattal rendelkezik, mint bármelyik másik polgár.
(ii) Másodszor minden egyes polgárnak ismernie és érteni kell, az »ítéletalkotás korlátozottságának« tényét (»burdens of judgements«) (12.5.§) az ebbôl eredô »méltánylandó pluralizmus tényét« (»the fact of reasonable pluralism«) (12.4.§), valamint szembesülnie kell ennek következményeivel, különös tekintettel az »elnyomás
tényére« (»the fact of oppression«) (12.4.§)
(iii) Harmadszor minden egyes polgár tiszteletben kell tartsa a »reciprocitás (viszonosság) elvét« (5.3.§). Ennek értelmében egyetlen tisztességes, értelmes, mérsékelt
és józanul gondolkodó polgár sem törekedhet arra, hogy az ô »ítéletalkotás korlátozottsága« által behatárolt érvényességû saját belsô meggyôzôdései szerinti átfogó
doktrínájának tanait, értékrendjét, és az eszerint helyes magatartási elôírásokat –
politikai hatalmi és »államhatalmi kényszerítô eszközökkel« – rákényszerítse másokra, mert ehhez sem joga, sem erkölcsi alapja nincs.
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(iv) Végül, az elôzôek alapján minden egyes polgárnak értenie is kell, hogy nem helyezheti saját magát és saját véleményét senki más fölé, és nem vindikálhat magának több jogot, s véleményének nagyobb súlyt, mint ami mindenki mást megillett.
Ebbôl eredôen értenie kell, hogy teljes mértékben tisztességtelen és elfogadhatatlan
az, ha bárki a saját nézetei és értékrendje szerinti „igazságát” és a szerinte „helyes”
dolgokat úgy akarja rákényszeríteni minden más, vele teljesen egyenlô és azonos
státuszú, ámde eltérô értékrenddel és belsô meggyôzôdéssel rendelkezô és más
igazságokban hívô polgártársára, hogy tudván tudja, hogy ez csak a más nézeteket
valló polgártársainak a »lelkiismereti szabadsághoz« való alapvetô jogainak lábbal
tiprásával és elnyomással valósítható meg. (RAWLS, 2001.)
A »reciprocitás (viszonosság) elve« alapján minden józanul, mérsékelten és tisztességesen gondolkodó polgár be kell lássa azt, hogy (a) ahogyan ô maga elfogadhatatlannak tartaná azt, hogy másvalaki rákényszerítse az ô saját belsô meggyôzôdésével teljesen
ellentétes valamely más »átfogó doktrína« értékrendjét és szabályrendszerét, (b) úgy
más polgár éppoly elfogadhatatlannak tartaná, ha ô próbálná meg másra kényszeríteni
a saját belsô meggyôzôdése szerint igaznak tartott átfogó doktrína átfogó értékrendjét,
normarendszerét és szabályait. A világ számos baja abból származik, hogy amennyire
triviálisnak tûnik az az alapvetô morális norma, éppoly sokan, éppoly sokszor és éppoly
sokféle módon szegik meg lépten-nyomon.
Mindezek alapján ki a szélsôséges? A »szélsôséges« az, aki mindezt nem veszi figyelembe és ezzel megsérti a »reciprocitás elvét« és vele teljesen egyenlô polgártársaihoz
fûzôdô »kötelezôen szimmetrikus viszonyát« aszimmetrikussá akarja alakítani (RAWLS,
2001), vagy azért, mert (a) ezt az egész problémakört nem érti, nem látja át, és így fel
sem fogja doktrinerségének következményeit mások szabadságára; (b) vagy azért, mert
érti, átlátja, de mindez nem érdekli, mert ô mindenképpen mások fölé akarja helyezni
saját magát és nézeteit, akár másoknak az állammal és államhatalmi kényszerítô eszközökkel történô megerôszakoltatása árán is.
Az igazságtalan jog olyan törvények gyûjteménye, amelyet a többség úgy kényszerít rá a
kisebbségre, hogy az saját magára nem vonatkozik. Ez egy legálissá tett különbségtétel …
Az igazságos jog olyan törvények gyûjteménye, amelyet a többség úgy követel meg a kisebbségtôl, hogy azt saját magára nézve is kötelezônek tartja.
Martin Luther King: Letter from Birmingham City Jail (1963. április)22

A

CIVILITÁS KÖTELESSÉGE PÁROSUL AZZAL A GONDOLATTAL IS, hogy a »lényegbeli alkotmányos kérdéseket« (14.6.§; 14.9.§) illetôen, továbbá bizonyos
»alapvetô jelentôségû társadalmi igazságossági kérdéseket«, (14.5–14.10.§§) az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« s az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû intézményeket« (16.§), illetôleg a »központi jelentôségû capabilityket« (17.§) érintô vitákban a »közügyekben folytatott nyilvános, közcélú érvelés«
22

J. M. Washington (ed.), A Testament of Hope: The essential Writings of Martin Luther King.
(KING, 1991.)
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(»public reason«) (19.§) alapvetô célja, hogy a közös és nyilvános politikai szintû igazságossági koncepció és annak politikai értékei alapján sikerüljön kialakítani valamilyen
– szabad belátás alapján létrejövô – igazságos, tehát tisztességes megegyezést, közös
megoldást. Ugyanez vonatkozik minden olyan kérdésre, amely nem közvetlenül érint
ugyan valamely »lényegbeli alkotmányos kérdést« de – az abortusz problémaköréhez
hasonlatosan – áttételesen akár több ilyet is involvál. (RAWLS, 2005.) E követelmény
különösen az olyan kérdésekben válik rendkívül fontossá, amikor több lényegbeli alkotmányos elv, »alapvetô szabadságjog és jog«, illetve és több egyaránt fontos közös és
nyilvános politikai érték és politikai szintû igazságossági elv kerül egymással ellentétbe,
s éppen ezért rendkívüli az adott problémakör társadalmi megosztottságot és társadalmi, politikai konfliktusokat generáló potenciálja, hatása.23
Mint Rawls kifejti, az az elv például, hogy „az igazságos háború célja az igazságos
béke” eleve behatárolja, hogy milyen fegyvereket és eszközöket használhatunk egy
„igazságos háborúban”. Ez az elv eleve kizárja, de legalábbis erôsen korlátozza azoknak
az eszközöknek és módszereknek a használatát, amely késôbb bonyolulttá teszi, vagy
eleve ellehetetleníti az »igazságos béke« létrehozatalát. Ennek analógiájára, amikor »lényegi alkotmányos kérdéseket«, vagy »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû
kérdéseket« involváló ügyekben politikai vitákat folytatunk, akkor a »közügyekben folytatott nyilvános és közcélú érvelés« során a »civilitás kötelességének« megfelelôen eleve
csak olyan érveket, vagy olyan hivatkozásokat használhatunk, amelyet a másik fél egyáltalán képes elfogadni, vagy legalábbis amirôl jó okkal gondolhatjuk úgy, hogy a másik
féltôl reálisan elvárható az, hogy képes legyen ezeket elfogadni. (RAWLS, 2001.)
Ebbôl a szempontból is alapvetô fontosságú, hogy a közös és nyilvános politikai
igazságossági koncepcióra, s annak közös és nyilvános politikai szintû igazságossági
elveire, politikai értékeire, normáira hivatkozzunk és ezekre vezessük vissza érveinket
a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« során. A közös és nyilvános koncepció, igazságossági elvek és politikai értékek ugyanis, mint azt az elnevezésük is mutatja „közösek” és „nyilvánosan ismertek és elismertek”, azaz a másik féltôl reálisan és
méltányos módon elvárható, hogy ezeket, mint hivatkozási alapokat és az erre épülô
érvelést (feltéve, hogy az érvényes, észszerû és tisztességes) elfogadja. Természetesen
ez egyáltalán nem jelenti a másik véleményének, végkövetkeztetésének az automatikus
elfogadását, mert számos esetben egynél több reálisan elfogadható, érvényes és tisztességes javaslat is létezhet, mint ahogy az is elôfordulhat, hogy nincs jó megoldás és
csak a rossz és a kisebb rossz között lehet választani. Az ilyen esetekben, ahol nincs
egyetlen evidens »tartalmilag igazságos« megoldás a »procedurális igazsághoz« kell fordulni. Emlékeztetôül: ez azt jelenti, hogy a felek elfogadják érvényesnek azt a megoldást, amely a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« szabályainak megfelelôen lefolytatott vita során alakul ki. (RAWLS, 2005.)
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Ennek illusztrálására hoztuk fel az abortusz példáját, de a kérdés rendkívüli megosztó és konfliktusgeneráló potenciálja miatt messzirôl igyekeztünk elkerülni azt a csapdát, hogy a mi mondanivalóink illusztrálásán kívül bármiféle irányú megoldást vagy állásfoglalást körvonalazzunk. Ez
ugyanis rendkívül messzire vezetne ennek az írásnak a fô fókuszától.
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Csakhogy a legtöbb politikai vita sajnos tényleg olyan, mint egy háború, mégpedig
sokszor „az igazságos háború célja az igazságos béke megteremtése elv” nélkül. A felek
a »kooperatív politikai erények« gyakorlása és a közcélok és közérdekek elômozdítását
célzó megegyezésre, együttmûködésre való törekvés helyett, a szinte bármilyen eszközzel
és bármilyen áron kivívandó gyôzelemre, és a másik fél legyôzésére törekszenek. A másik
fél nem ellenfél, akivel egyezségre kell jutni, hanem ellenség, akit le kell gyôzni, meg kell
semmisíteni. Fel sem merül az »igazságos béke« igénye. A politikai ellenfélbôl legyôzendô, megsemmisítendô ellenséggé lett felek, felvonultatják a csapataikat, megtámadják
egymást, próbálják megfélemlíteni a másik felet. A másik fél növeli a „háborús erôfeszítéseit”, visszavág, vagy visszavonul, erôt gyûjt. Eközben egyesek úgy gondolhatják, hogy
az az „igazi hôs” és az az „igazi jellem”, és az az „igazi gyôztes vezér” akinek megvan
a maga szilárd meggyôzôdése, s nem fél azt kihívóan a többieknek kinyilatkoztatni és
bármi áron gyôzelemre vinni a dacosan és kihívóan kinyilatkoztatott meggyôzôdése érvényesítésének az ügyét. Számukra a létezés lényege a konfrontálás, az ellenfél átlényegítése ellenséggé, s legyôzése. (RAWLS, 2001.)
A probléma, hogy az ilyen „háborús hisztéria”, harc, „gyôzni vágyás”, „dacos kinyilatkoztatások”, és maguk a „háborús gyôzelmek” lehet, hogy okoznak bizonyos narcisztikus
jellegû egyéni örömöket és kielégüléseket, de rendkívül ritka az, hogy – mint minden háború – ne járnának súlyos rombolással, s hogy bármilyen valódi közcélt, közérdeket és
közügyet elôre és ne hátra mozdítanának. Ráadásul az ilyen „háborús hisztéria”, és folyamatos „háborúzás”, és bármi áron való „gyôzni akarás” rendkívüli mértékben rombolja a
közerkölcsöket, a közbizalmat és a »kooperatív (együttmûködési) politikai erényeket«. Ez
valójában pontosan az ellenkezôje annak, mint amit a »közügyekben folytatott nyilvános
közcélú érvelés« normái, és a »civilitás kötelessége« alapján (a) a társadalom egészének az
érdekében, (b) a közcélok, közérdekek és közügyek elôre mozdítása érdekében, (c) a társadalmi béke és a társadalom kiszámítható, nyugodt, békés és stabil fejlôdése érdekében;
(d) a társadalmi bizalom és társadalmi együttmûködés (mint a legfontosabb tôke fajtának
számító »társadalmi tôke« felhalmozása) érdekében, (e) és a hatalmon levôk »erkölcsi és
politikai legitimációjának« a megôrzése érdekében csinálni kellene.
A „gyôztes” folyamatosan gerjeszti a háborús hangulatot; ellenségeket keres és talál;
folyamatos gyôzelmeket arat; de közben minden, ami egy társadalom és a polgárok életében igazán fontos, tönkremegy és pusztul körülötte. Az ilyen „gyôztes” lassan maga
válik a társadalom legnagyobb problémájává; s sokszor nagyobb problémává és »társadalmi közrosszá« válik, mint amit az a valós vagy képzelt ellenség okozott volna a társadalom számára, aki ellen a mi gyôztesünk folyamatosan háborúkat hirdet és folytat.
Az alábbiakban végigvesszük mindazokat a nagyszerû politikai értékeket, »közjavakat« (»public goods«), és »társadalmi és politikai tôke« fajtákat, amelyektôl mind-mind
elesik az a társadalom, amely belesüppedt az állandó politikai polgárháborúba és politikai hidegháborúba, és amely társadalomnak a meghatározó politikusai a közcélok,
közérdekek és közügyek elômozdítása helyett és a társadalom békés, nyugodt és kiszámítható fejlôdésének a kárára, a folyamatos „politikai háborúzással”, és a bármi áron
való „gyôzelemmel” vannak elfoglalva. Ha jól belegondolunk egy ilyen politikai polgárháborúba és annak társadalmat romboló, pusztító »társadalmi közrossz« jellegû hatásaiba, akkor e társadalmi közrossz fényében jöhetünk rá arra és érezhetjük át, hogy való-
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jában milyen nagyszerû értékeket és »társadalmi közjót« tud realizálni az a társadalom
(23.§), amelyik az ilyen politikai háborúskodás, háborús hisztéria és kényszeres gyôzni
akarás helyett képes megvalósítani és érvényesíteni, a »közügyekben történô nyilvános
közcélú érvelés« koncepcióját és normáit; s barbár háborúskodás helyett képes eleget
tenni a »civilitás kötelességének« és mindezeken keresztül képes realizálni az olyan polgári »kooperatív (együttmûködési) politikai erényeket« (13.4.§; 19.3.§; 23.6.§), mint
például
(a) az észszerûség, értelmesség, méltányosság, józan ész használata és a tények tisztelete;
(b) a becsületesség, tisztességesség, igazságosság, korrektség;
(c) a megbízhatóság, szavahihetôség, szavatartás, igazmondás, következetesség,
elvszerûség;
(d) a kompromisszum készség;
(e) a kölcsönös elônyökkel (»mutual advantages«) járó tisztességes együttmûködésre
(5.3.§) való törekvés;
(f) a »reciprocitási (viszonossági) elv« (5.3.§) tiszteletben tartása, megbecsülése és
ezen elv érvényre juttatásának a vágya az együttmûködésekben és a másoknak tett
ajánlatokban, javaslatokban;
(g) a »civilitás kötelességének« (13.3.§; 19.2.§) tiszteletben tartása, megbecsülése és
ezen kötelesség teljesítésének az ôszinte vágya.
Amikor ezek a polgári »kooperatív (együttmûködési) erények« egy adott társadalomban
széles körben elterjednek és az adott társadalom »politikai szintû igazságossági koncepciójával« a korábban leírt egymást kölcsönös pozitív visszacsatolásokon keresztül
egymást kölcsönösen felerôsítô és önfenntartó viszonyba kerülnek, akkor ez maga az
egyik legjelentôsebb és legnagyobb »közjó« (»public good«) az adott társadalom életében (23.6.§). (RAWLS, 2001.) Ez egyben a »társadalmi tôke«, illetve a »társadalom
politikai tôkéjének« alapvetô fontosságú alkotórésze. A „tôke” kifejezés nem stilisztikai
szófordulat. A szóban forgó »kooperatív (együttmûködési) erények« valóban tôkeként,
illetve tôke jelleggel viselkednek. (RAWLS, 2001.)
(a) A »társadalmi tôke« idôben lassan épül fel, s ebbôl eredôen a mennyiségét nemcsak az aktuálisan létezô politikai és társadalmi alapintézmények és azok mûködése határozza meg, hanem ez a polgároknak a demokratikus értékekre, valamint
az igazságos és tisztességes társadalmi mûködésre vonatkozó ismereteitôl és tapasztalataitól is függ.
(b) A polgárok »kooperatív (együttmûködési) erényeivel«, mint a »társadalmi tôke« fontos alkotórészével egymást felerôsítô, pozitív visszacsatolásos viszonyban álló »alapvetô politikai és társadalmi intézmények« (azaz a »társadalom alapvetô struktúrája«
és »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményei«) maguk is lassan épülnek ki és állnak rá az igazságos és tisztességes mûködésre; illetve egy „lendkerekes autóhoz” hasonlatosan még kedvezôtlenebb körülmények között is egy ideig,
mintegy saját „tehetetlenségi nyomatékuknál fogva” fenntartják a normál, igazságos,
tehát tisztességes mûködést és annak mûködési, szakmai kultúráját.
(c) A »társadalom politikai tôkéje«, mint minden tôkefajta, nemcsak lassan épül fel,
nemcsak halmozódik az idôben, de bizony folyamatos értékcsökkenést is elszenved.

410

20.§ AZ IGAZSÁGOSSÁG KÖRÜLMÉNYEI

Mint minden tôkefajta, a »kooperatív (együttmûködési) erények« is folyamatosan
kopnak, fogynak, amortizálódnak, s ezért folyamatos megújításra, megerôsítésre
szorulnak. E megújítás, „társadalmi tôkepótlás” kulcsfontosságú, bár nem kizárólagos intézményrendszere az alkalmas – azaz a demokrácia és a szabadság normáit közvetítô – oktatás és felsôoktatás. (NUSSBAUM, 1997, 2010.)
A »kooperatív (együttmûködési) erények« tôkejellege arra is rávilágít, hogy egy olyan
igazságtalan, tehát tisztességtelen hatalom, amely egy »szabad emberhez méltó demokráciát« egy »szabad emberhez nem méltó rezsimmé« akar átalakítani ugyan sok rombolást tud végigvinni ebben a »társadalmi tôkefajtában« (is), de mégsem tudja olyan
egyszerûen átalakítani a társadalmat egyik napról a másikra valamilyen, a tisztességtelen szándékainak megfelelô szabad emberhez nem méltó, igazságtalan mint tisztességtelen rezsimmé. A létezô politikai és társadalmi intézményrendszerek, a létezô intézményi és szakmai kultúrák és a polgárok »szabad emberhez méltó« attitûdjei és
szokásai ugyanis minden rombolás ellenére hosszú idôn át kitartanak, mert kopnak,
amortizálódnak, de el nem fogynak. Egy »szabad emberhez nem méltó rezsimet«, ezért
nem lehet olyan gyorsan kialakítani, mint ahogyan azt a tiszteségtelen hatalom szeretné;
s a tisztességtelen hatalom eltávolítása után, ezért tudja jó eséllyel újjáépíteni a társadalom saját magát és »szabad emberhez méltó mûködését«. Gondoljunk csak a II. világháború idôszakára és a német újjáépítésre. A náci korszak minden rombolása, minden propagandája ellenére meglepôen gyorsan újjá tudott építeni egy »szabad emberhez
méltó demokráciát« Németország és a német nép, mert az ehhez szükséges »társadalmi
és politikai tôke« ugyan sokat kopott, sokat fogyott, sokat pusztult a náci korszakban,
de el mégsem fogyott. (ADENAUER, 1998.)

S

OKFÉLE ÉRVELÉS FOGALMAZHATÓ MEG az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója«, és annak igazságossági elvei kapcsán. Az érvelések egyik
típusa egyenként az igazságosság elveivel foglalkozik, illetve a polgárok szempontjából
vizsgálja az igazságosság elveinek mûködését és hatását. Ezen írás korábbi fejezeteiben
számos ilyen gondolatmenettel találkozhattunk (például 14–18.§§).
Ebben a részben azonban az érvelések egy másik típusával foglalkozunk. Ezek az
érvek és gondolatmenetek az »igazságosság két elvének« mint együttes rendszernek a
rendszerszintû társadalmi hatásaival foglalkoznak. Ebbôl a nézôpontból nem az az
alapvetô kérdés, hogy az egyes elvek, normák és szabályok önmagukban nézve milyenek, hanem az, hogy mindezek, mint egységes rendszer, hogyan alakítják, formálják a
társadalom együttmûködési és politikai kultúráját, a polgárok egymás közti viszonyainak a morális színvonalát, a polgári értékek és a »kooperatív erények« kibontakozását
és széles körû elterjedését, a közerkölcsöket, az intézmények iránti közbizalmat, a társadalmi bizalmat és a társadalmi tôkét. Itt olyan kérdésekre fókuszálunk, mint például:
(a) Hogyan fejlôd(het)nek és alakul(hat)nak át a társadalom politikai és közpolitikai
folyamatai és hogyan változik pozitív irányba társadalmi, politikai és közpolitikai
kultúra az »igazságosság két elvének« a realizálásakor?
(b) Milyen pozitív változásokat képesek elindítani mindezek a társadalom nyilvános
politikai, közpolitikai életének morális színvonalában, a közerkölcsökben, a polgárok erkölcsiben, és a »kooperatív (együttmûködési) erények« fejlôdésében?
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(c) Hogyan vezetnek mindezek a legfontosabb tôkefajta a társadalmi bizalom, a társadalmi tôke és a »társadalom politikai tôkéje« és gyarapodásához, felépüléséhez, és
egy igazságos mint tisztességes társadalmi együttmûködéshez, valamint mind ezek
mentén a társadalom békés, kiszámítható, biztonságos fejlôdéséhez és virágzásához?
E kérdések mögött egy rendkívül fontos implicit állítás, illetôleg mögöttes elôfeltevés is
meghúzódik. Ez pedig az, hogy végsô soron egy adott társadalom politikai kultúrája, politikai, közpolitikai folyamatai és azok morális minôsége, a közerkölcsök, a polgárok morális állapota, a tisztességes együttmûködés, vagy annak a hiánya, a »kooperatív
(együttmûködési) erények« minôsége és a hasonlók egyáltalán nem az „eleve elrendeltetés”
paradigmája alapján értelmezendôk, egyáltalán nem kôbevésett és stabilan rögzített, megváltoztathatatlan állapotokról van szó, hanem dinamikusan változó helyzetekrôl.
(i) Egy, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« elvei és normái
alapján »jól elrendezett társadalom« (7.§; 23.§), vagy egy társadalmi igazságosságra
törekvô »aspiráló társadalom« (17.4.§), és az »igazságosság elvei« által (14.§)
meghatározott és szabályozott »társadalmi alapstruktúra« (7.§; 9.§) és annak alapvetô politikai, társadalmi és igazságossági »háttérintézményei« az igazságosság elveinek a folyamatos érvényesítésével nagymértékben képesek pozitív irányba befolyásolni a társadalom és a politika általános állapotát, illetve pozitív, és egymást
kölcsönösen felerôsítô folyamatokat elindítani. (PRINZ, 2013; STOUT, 2010;
TOMASELLO, 2016.)
(ii) Ez természetesen fordítva is igaz, egy igazságtalan, mint tisztességtelen társadalmi
és politikai hatalmi mûködés kihat a társadalom, a politika és a közélet általános
erkölcsi színvonalára, folyamatosan roncsolja és rombolja azt. (STOUT, 2010;
WILLIAMS és mtsai, 2010; PRINZ, 2013.)
Egyszerûbben fogalmazva: egy igazságosságra, mint tisztességességre törekvô »aspiráló
társadalomban« (17.§), vagy az »igazságosság elvei« által »jól elrendezett társadalomban« (7.§) a polgárok is egyre tisztességesebbé és igazságosabbá válnak mind az egymás közti viszonyaikban, mind a közpolitikai, politikai kérdések tekintetében, amint
megtapasztalják, hogy az intézményrendszer ô értük mûködik, tisztességesen mûködik
és ezt felismerve a többi polgár is egyre inkább tisztességesen jár el. (PRINZ, 2004,
2011, 2013; TOMASELLO, 2016.)
(i) Így maga az igazságos mint tisztességes politikai, társadalmi mûködés, és az ilyen
társadalmakban megvalósuló politikai közösség az egyik legfontosabb »társadalmi
közjó« (23.§). (RAWLS, 1999a.)
(ii) Ezzel szemben egy »igazságtalan mint tisztességtelen« és »szabad emberhez nem
méltó« társadalmi és politikai hatalmi mûködés pedig egyre tisztességtelenebbé,
és igazságtalanabbá teszi a polgárok egymás közti és a politikai szintû viszonyait.
(PRINZ, 2011, 2013.) Így a »szabad emberhez nem méltó rezsim«, és az azt fenntartó tisztességtelen hatalom maga a legsúlyosabb társadalmi károkat okozó legveszedelmesebb és legkártékonyabb »társadalmi közrossz«.
Azonban egyik irány sem jelent egyirányú utcát. Ha bármely okból megszûnik az igazságtalan mint tisztességtelen hatalomgyakorlás, mint kártékony, toxikus, fertôzô és veszedelmes »társadalmi közrossz«, és legalább az elhatározás megvan egy igazságos
mint tisztességes társadalom, és társadalmi, politikai intézményrendszer felépítésére
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(vagy újjáépítésére), akkor éppen az itt leírt, egymást kölcsönösen felerôsítô dinamikus
társadalmi fejlôdési folyamatok és pozitív kölcsönhatások miatt van reális és megalapozott remény arra, hogy az adott társadalomban megindulnak mindazok a pozitív
társadalmi, politikai és morális fejlôdési folyamatok, amelyek végül is egy sokkal igazságosabb és tisztességesebb »szabad emberhez méltó társadalomhoz«, és a »társadalmi
és politikai tôke« újjáépüléséhez, újbóli felhalmozódásához vezethetnek, egy »szabad
emberhez nem méltó« tisztességtelen rezsim szükségszerû összeomlását követôen.
Persze az adott társadalom polgárainak meg kell küzdeniük ezért. Automatikusan,
magától ilyen pozitív változás a történelem során még egyetlen társadalom életében
sem következett be. Számos társadalomban azonban bekövetkezett ilyen változás azt
követôen, hogy a nép kiállt magáért, elkergette a tisztességtelen hatalmat, és nekilátott
egy igazságosabb és tisztességesebb ország és társadalom felépítésének. Sajnos a jó
okkal megalapozott reális lehetôség reményénél többet ebben a kérdésben nem lehet
mondani. Ez azonban nem kevés, mert ahogyan mondani szokás a „remény az egyetlen
dolog, ami erôsebb a félelemnél”, és „ahol remény megjelenik, onnan eltûnik a félelem”.
A tisztességtelen hatalom legnagyobb szövetségese pedig a félelem, amit tudatos »félelem politikával« (2.2.§) ô maga gerjeszt és tart fenn. (ROBIN, 2004.)
I

Az egyetlen dolog, amitôl valóban félnünk kell az a félelem maga – a nevesítetlen, megmagyarázhatatlan, irreális, indokolatlan terror, amely megbénítja azokat a szükséges erôfeszítéseinket, amelyekkel a visszavonulásunkat, elôre nyomulássá alakíthatnánk … az
újjáépítés azonban nem csak egyedül az erkölcsökben igényel változást. Az ország cselekvésre hív, azonnali cselekvésre …
Franklin Delano Roosevelt: Elsô elnöki beiktatási üzenet (1933. március 4.)
I

Az igazságos mint tisztességes »szabad emberhez méltó demokrácia« nem automatikusan és nem magától jön létre. Ez csak egy jó okkal megalapozottnak tartható reális remény és lehetôség, amelyért minden egyes társadalomnak meg kell küzdenie. Ennek
egyetlen alternatívája van: a tisztességtelen, igazságtalan és »szabad emberhez egyáltalán nem méltó társadalom«, amely urakból és szolgákból, uralkodó elitbôl és kiszolgáltatott alattvalókból áll.
Amikor egy társadalom egy ilyen változás küszöbén áll, fontos fejben tartani, hogy
„a jó legnagyobb ellensége a még jobb, a legjobb és a tökéletes”.24 A társadalmi változásokkal és az igazságos mint tisztességes »szabad emberhez méltó demokrácia« létre-

24

A mondást általában Voltaire (1694–1778), (eredeti nevén Francois-Marie Arouet) felvilágosodás kori francia gondolkodónak tulajdonítják, mindazonáltal több különbözô történelmi korhoz,
helyszínhez és személyiséghez kötôdôen is elôfordul ez a gondolat, illetôleg mondás.
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hozásának a megkezdésével nem szabad megvárni azt, míg valaki végre megtalálja a
legjobb és a legtökéletesebb jövôképet és koncepciót. Az ugyanis soha nem fog sikerülni. A „még jobb” a „legjobb” és a „tökéletes” hiábavaló keresése csak a tisztességtelen
hatalom fennmaradását, és a szükséges cselekvések elodázását szolgálja.
A társadalom állapota és helyzete, mint írtuk soha nem »eleve elrendeltetésszerûen«
stabil és megváltoztathatatlan. Nincs ilyen történelmi, vagy egyéb determináció. Olyan
sincs, hogy egy adott társadalomban a polgárok genetikai vagy egyéb alapokon eleve kizárólag csak igazságtalan, tisztességtelen és »szabad emberhez nem méltó« társadalmi
mûködésre lennének predesztinálva. Az, hogy egy adott társadalom akar-e és tud-e az
aktuális állapotához képest igazságosabb és tisztességesebb társadalmi, politikai
mûködést, és igazságosabban és tisztességesebben mûködô »szabad emberhez méltó« társadalmi, politikai intézményrendszereket kialakítani és mûködtetni, nemcsak az adott
társadalom történelmi múltján, és az e történelmi múlt által meghatározott politikai és
kulturális hagyományokon, nemcsak az éppen aktuálisan regnáló hatalom mûködésén és
akaratán, hanem alapvetôen a társadalom polgárainak az elhatározásán és az akaratán
múlik. Ahogyan azt Frederick Douglas (1818–1895), a rabszolgaság eltörléséért küzdô
(abolicionista) mozgalom egyik vezéralakja egyszer mondta: „a zsarnokság határait csak
a zsarnokok által elnyomottak tûrôképessége szabja meg”. (DOUGLASS, 1855.)
Az igazságos mint tisztességes »szabad emberhez méltó demokrácia« létrehozása a
dolog lényegét tekintve alapvetôen csak elhatározás, akarat (és némi küzdelem) kérdése. Túlzottan gazdagnak sem kell lennie egy társadalomnak ahhoz, hogy »igazságos
mint tisztességes« mûködést alakítson ki. (WILKINSON és mtsai, 2009.) Az igazságosság, mint tisztességesség nem pénz kérdése és nem a gazdag országok luxusa. Azt
se felejtsük el, hogy az »eltérési elv« (»difference principle«) részletes ismertetésekor
(18.§) azt is bemutattuk, hogy mind az »eltérési elvnek« megfelelô legigazságosabb
elosztást jelentô igazságossági ponton, mind pedig a legigazságtalanabb »feudalisztikus-oligarchikus« disztributív igazságossági ponton is létezik »Pareto-hatékony« társadalmi produkció és mûködés. Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nincs »átváltási viszony«
(»trade-off«) a társadalmi hatékonyság és a társadalmi igazságosság között. Az »igazságos mint tisztességes társadalom« is tud hatékonyan mûködni (lásd skandináv országok). (LUNDBERG és mtsai, 2008.) Ebbôl eredôen egyáltalán nem igaz az a széles
körben elterjedt tévhit, hogy a társadalmi igazságosságot csak a társadalmi hatékonyság
kárára lehetne megvalósítani. Az sem igaz, hogy a társadalmi igazságosság csak a gazdag országok extra luxusa lehet, mint ahogyan az is tévhit, hogy nehéz gazdasági válság
helyzetben kizárólag csak a társadalmi igazságosság, és a szegényebb rétegek kárára
lehetne helyreállítani a társadalom hatékony mûködését (9.6.§; 14.1.§; 16.5.§;
17.1.§.; 17.4.§; 18.1.§). (SEN, 1999; MIROWSKI, 2014.)
Ezek helyett az objektívnek és nehezen megváltoztathatónak hitt vagy sugallt akadályok helyett a valóságos helyzet sokkal inkább az, hogy amikor a polgárok széles rétegei már nem tudnak, vagy már nem akarnak az aktuálisan igazságtalan és tisztességtelen mûködésû rezsimben élni, és egy lényegesen igazságosabb és tisztességesebb
rendszert akarnak létrehozni, akkor, ha ezt elhatározzák és megküzdenek érte, s elkergetik a rájuk telepedett, rajtuk élôsködô tisztességtelen és igazságtalan hatalmat, akkor
van megalapozott és reális esélyük és reményük egy jobb és igazságosabb társadalom
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felépítésére. Ezt számos történelmi tapasztalat igazolja, mint ahogyan azt is, hogy
egyetlen egy rezsim sem képes tartósan, és folyamatosan a nép és a társadalom ellen
mûködve fennmaradni.

H

OGYAN KÉPZELHETJÜK EL egy szabad emberhez nem méltó rezsimbôl kilábaló, társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalom« fejlôdését s átalakulását egy, az igazságosság mint tisztességesség elvei szerint »jól elrendezett társadalom« (7.§) mint ideál irányába?
Elsôként is az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója« és annak igazságossági elvei garantálják az »alapvetô szabadságjogokat, jogokat« s azok tisztességes egyenlôségét és valós értékét (14.3.§); a »tisztességesen
egyenlô esélyeket és lehetôségeket« (14.2.§); az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«
tisztes társadalmi létezéshez elegendô küszöbszint feletti minimumát (16.§); s ennek
részeként az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeit« minden egyes polgár számára. E háttérigazságosság minden egyes polgár
számára történô biztosításával, és »alkotmányos védelem« alá helyezésével egyszer s
mindenkorra sikerül fixálnunk – s a pártpolitikai szint és a »szociális kalkulus« fölé,
alkotmányos szintre emelni – a legsúlyosabb konfliktusokhoz és társadalmi, politikai
megosztottsághoz vezetô, legalapvetôbb igazságossági kérdéseket. E kérdéseket ezzel
levesszük a napi politikai csatározások és alkufolyamatok napirendjérôl, s kivonjuk a
»szociális kalkulus« hatálya alól. Az e kérdések körüli eshetôségek, bizonytalanságok
kiküszöbölésével egyben kiszámíthatóvá és biztonságossá is válik a rendszer mûködése
minden egyes polgár számára, legalábbis a legfontosabb társadalmi igazságossági és
biztonsági kérdéseket illetôen.
Másrészt, az alkotmányos védelemmel a legalapvetôbb társadalmi igazságossági és
biztonsági intézményeknek az éppen aktuális »társadalmi gazdasági hasznossági« számításoktól (»social calculus«) való folyamatos függését és lebegtetését is megszüntetjük.
Ezzel kiszámíthatóvá válik a rendszer, és nô minden egyes polgár biztonságérzete és
társadalmi biztonsága.
Mindezzel megteremtjük a társadalmi bizalom, a társadalmi béke, a stabilitás és a
társadalom nyugodt és kiszámítható fejlôdésének az alapjait, elôfeltételeit. Ez egyben
bátorítja és serkenti a polgárok közötti, egymás kölcsönös tiszteletén, a »reciprocitás
(viszonosság) elvén«, és a »kölcsönös elônyök elvén« (»mutual advantage«) (5.3.§)
alapuló együttmûködését. Megindul az »együttmûködés kultúrájának« a fejlôdése és a
»kooperatív (együttmûködési) erények« kibontakozása, egyre szélesebb körû elterjedése
és elmélyülése. Ez viszont pozitív visszacsatolásként erôsíti és stabilizálja magát a »szabad emberhez méltó demokratikus rendszert«, és annak alapvetô társadalmi és politikai
intézményrendszerét.
Az intézményrendszer fejlôdése, épülése és igazságos mint tisztességes mûködése,
valamint a tisztességes társadalmi együttmûködésbôl eredô elônyök megjelenése és érzékelhetôvé válása ugyanakkor visszahat a társadalmi bizalom és a társadalmi tôke gyarapodására, valamint a polgárok együttmûködési szellemének, kultúrájának és kooperatív erényeinek a fejlôdésére és még szélesebb körû elterjedésére.
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Mindeközben az »eltérési elv« (»difference principle«) (18.§) megfelelô ösztönzôket
épít be a társadalmi együttmûködésbe, mert lehetôvé teszi, hogy aki több munkával,
erôfeszítéssel és nagyobb képességekkel járul hozzá a társadalmi együttmûködésben
közösen elôállított társadalmi hasznokhoz és javakhoz, az nagyobb részesedéshez is
juthasson azokból. Ugyanakkor a »reciprocitás elvének« érvényesítésén keresztül az
»eltérési elv« felülrôl mintegy behatárolja és korlátozza a társadalmi egyenlôtlenségek
lehetséges mértékét és megakadályozza a túlzott mértékû társadalmi egyenlôtlenségek
kialakulását. Ezzel az »eltérési elv« egyidejûleg azt is biztosítja, hogy a társadalom ne
lépjen be abba a »konfliktuszónába« (18.1.§; 18.9.§), amelyben a felsôbb rétegek
gazdagodása már csak a szegényebbek további elszegényítése révén érhetô el. Mindezek mellett – ellentétben például a kommunista ideológiákon alapuló valaha létezett,
megvalósult államszocialista rendszerekkel – az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a két igazságossági elve által szabályozott »szabad emberhez
méltó demokrácia« lehetôvé teszi, hogy minden egyes polgár a saját maga által igaznak
és fontosnak gondolt és vallott »átfogó nézetrendszer« értékrendje, normái és a saját
identitása, értékrendje és preferenciái szerinti életet élhessen. Így e rendszer elegendô
szociális és személyes teret biztosít minden egyes polgár számára, egy olyan »szabad
emberhez méltó demokratikus« rendszerben, amelyhez a polgároknak érdemes ragaszkodniuk, amely iránt kötôdést éreznek, és amelyet érdemes megvédeniük.
ÖSSZEGEZVE: az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a
»két igazságossági elve« (13.6.§; 14.§) által »jól elrendezett társadalom« (7.§), amikor
alapvetô társadalmi és politikai intézményrendszerének napi mûködésén keresztül érvényesíti és realizálja az igazságosság elveit és megvalósítja a »háttérigazságosságot«
(9.5–9.6.§), akkor egy rendkívül kívánatos és kielégítô társadalmi mûködést valósít
meg, mert folyamatosan bátorítja, serkenti és ösztönözi mindazokat a politikai és morális jellemzôket, amelyek – miután a legsúlyosabb társadalmi konfliktusok és megosztottság forrásait jelentô legalapvetôbb szabadságjogokat, jogokat és társadalmi igazságossági kérdéseket egyszer s mindenkorra fixáltuk, s ezzel kiiktattuk a súlyos
konfliktusok forrásait – folyamatosan fejlesztik és fenntartják mindazokat »kooperatív
(együttmûködési) erényeket«, amelyek a tisztességes társadalmi együttmûködéshez és
a társadalom békés, stabil, kiszámítható fejlôdéséhez, virágzásához vezetnek. (RAWLS,
2001.)

20.3.§ A politika felségterülete

A

POLITIKAI MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ÉS A STABILITÁS szempontjából elengedhetetlen, hogy az igazságosság elvei, értékei és normái szigorúan a politikai
szintre leszûkítve kerüljenek megfogalmazásra – bármilyen részletei is legyenek egy
adott társadalmi igazságossági koncepciónak, és bármily tetszetôs igazságossági elveket,
értékeket és normákat is tartalmazzon az. (RAWLS, 1999c, 1999e, 1999i.) Ez általánosan érvényes bármilyen társadalmi igazságossági koncepcióra is, és különösen érvényes Rawls »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójára«.
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A mostani szintetizáló jellegû alfejezetekben mindazokat a korábbi elemzô részekben
már tárgyalt koncepciókat vonjuk össze, amelyek alapvetô fontosságúak az »igazságosság
politikai koncepciója« stabilitási (azaz megvalósítási és fenntarthatósági) kérdéseinek a
tárgyalásához és megértéséhez. Az eddigiekhez hasonlóan, számos megfontolás itt is párhuzamosan két különbözô dologra vonatkozik: (a) általában bármely a »szabad emberhez
méltó demokráciákban« alkalmas, tisztességes és igazságos társadalmi mûködéshez vezetô
politikai szintû igazságossági koncepcióra, és (b) specifikusan Rawls »igazságosság mint
tisztességesség (justice as fairmess) politikai koncepciójára«.25

A

»POLITIKA FELSÉGTERÜLETE« (»THE DOMAIN OF THE POLITICAL«)
(20.3.§). Bármilyen társadalmi igazságossági koncepciót szigorúan a »politika
felségterületén« belülre korlátozva és e politikai szintre26 leszûkítve kell megfogalmazni
és alkalmazni ahhoz, hogy az alkalmas legyen hosszabb távon is a »szabad emberhez
méltó demokrácia« mûködésének a szabályozására, valamint a polgárok és az államhatalom közötti viszonyok, valamint a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerének a szabályozására. Mint korábban részletesen elemeztük, az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciója« megfelel mindazoknak a követelményeknek,
amelyeknek bármely társadalmi igazságossági koncepció meg kell feleljen ahhoz, hogy
politikai szintû igazságossági koncepciónak legyen nevezhetô. Emlékeztetôül: az »igazságosság politikai koncepciójának« három alapvetô fontosságú jellegzetessége (4.§):
(i) TÁRGYA SZERINT: egy specifikus területre, nevezetesen az alapvetô politikai,
társadalmi és gazdasági intézményekre, azaz a »társadalom alapvetô struktúrájára«
kidolgozott speciálisan a »politika felségterületére« (20.3.§) vonatkozó »morális
koncepció« (4.1.§).
(ii) PREZENTÁLÁSA SZERINT: az »igazságosság politikai koncepciója« egy önmagában álló független koncepció nem pedig valamely »átfogó doktrína« politikai,
társadalmi, gazdasági intézményekre alkalmazott változata (4.2.§).
(iii) TARTALMA SZERINT: az »igazságosság politikai koncepciója« számos olyan ismerôs és alapvetô eszmébôl (5–9.§§), mint kiindulási pontokból építkezik, amely
implicit módon jelen van minden demokratikus társadalom politikai és közpolitikai
kultúrájában (4.3.§).

25

26

Mint eddig mindenhol, ha kifejezetten az »igazságosság, mint tisztességesség (justice as fairness)
politikai koncepciója« kifejezést használjuk, azzal azt jelezzük, hogy a mondanivaló kifejezetten
erre a specifikus koncepcióra vonatkozik. Minden egyéb esetben a »politikai szintû igazságossági
koncepció« vagy az »igazságosság politikai koncepciója« kifejezés azt jelzi, hogy a mondanivaló általánosan vonatkozik minden lehetséges »társadalmi igazságossági koncepcióra«.
Az egész írásban mindenhol, ahol csak elôfordul a »politikai szint«, kifejezés, (illetve a »politikai«
szó, mint jelzô) a »politika felségterületén« (»the domain of the political«) belül maradó, e »politikai
felségterületre« korlátozódó dologra (elv, koncepció, érték, erény stb.) vonatkozik. A »politikai«
szó, mint jelzô és a »politikai szint« kifejezés „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 dologról van szó.
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Az, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, mint minden politikai szintû igazságossági koncepció egy (a) önmagában álló, (b) a társadalom kultúrájában jelenlévô és széles körben ismert és elismert eszmékbôl építkezô, (c) speciálisan
a »politika felségterületére« vonatkozó »morális koncepció« értelemszerûen azt jelenti, hogy
nem egy, a »politika felségterületére« alkalmazott átfogó filozófiai, vallási, erkölcsi doktrínáról van szó. Az pedig, hogy a politikai szintû igazságossági koncepciók ezen három
jellegzetes vonása egyben »stabilitási követelmény« is, azt jelenti, hogy az egyes konkrét,
átfogó filozófiai és erkölcsfilozófiai doktrínák ilyenfajta „alkalmazása” a »politika felségterületére«, és »alkalmazott filozófiaként« való felhasználása, nem is lenne alkalmas arra,
hogy egy »szabad emberhez méltó demokrácia« stabilitási követelményeinek megfelelô,
azaz megvalósítható és »generációkon át« fennmaradó »politikai igazságossági koncepciójául« szolgáljon. Az egyes önmagukban »méltánylandó átfogó doktrínák« ugyanis olyan
egymást kölcsönösen kizáró tételeket tartalmaznak, amelyek adott esetben évszázadok
óta feloldhatatlan ellentéteket okoznak ezek között. (RAWLS, 2001.)
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának«, a stabilitása szempontjából az egyik legalapvetôbb fontosságú tény az, hogy ez egy önálló, s minden »átfogó doktrínától« független és speciálisan a »politika felségterületére« korlátozódó »politikai igazságossági koncepció«. Politikai szintû igazságossági elvei, standardjai, értékei,
normái és szabályai nem valamely konkrét – minden részletében kidolgozott és letisztult, az emberi élet szinte minden aspektusára vonatkozó normákat, elveket értékeket,
szabályokat megfogalmazó – általános és átfogó filozófiai, erkölcsfilozófiai és vallási
doktrína »politika felségterületére« történô alkalmazásából, „deriválásából” erednek.
Ehelyett az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« olyan rendkívül
jelentôs politikai szintû morális értékeket fogalmaz meg, amelyek kifejezetten a »társadalom alapvetô struktúrájára«, azaz az »alapvetô politikai és társadalmi intézményekre«
vonatkoznak (9.§). Ezek, a kifejezetten a »társadalom alapvetô struktúrájára« megfogalmazott és alkalmazandó értékek azok a »politikai értékek«, amelyek a polgárok egymás közötti, és a polgárok és az államhatalom közötti politikai viszonyok következtében
és azok alapján merülnek fel. E politikai viszonyok, kapcsolatok és összefüggések – az
állam, mint erôszakszervezet és az »államhatalmi kényszerítô eszközök« involválása
miatt – lényegileg különböznek az egyéb társadalmon belüli viszonyoktól, kapcsolatoktól és összefüggésektôl. Mint korábban kifejtettük ezeket a politikai viszonyokat és
összefüggéseket legalább két alapvetô karakterisztikus jellemzô is megkülönbözteti az
egyéb társadalmon belüli viszonyoktól és kapcsolatoktól.
1.
ELÔSZÖR IS A POLITIKAI VISZONYOK ÉS KAPCSOLATOK a »társadalom alapvetô
struktúráján« belüli viszonyokat jelentik, mégpedig mind az egyes polgárok és az államhatalom, mind pedig a polgárok egymás közti viszonylatában. Ez azért megkülönböztetô
jelentôségû, mert minden más a társadalmon belüli, »nem politikai szintû szervezôdés«,
szervezet és viszony esetében a tagságunk, részvételünk önkéntes (önkéntesen csatlakozunk és önkéntesen távozunk amikor csak akarunk). Ezzel szemben magát a társadalmat,
mint olyat nem önkéntesen választjuk, abba beleszületünk. Elvben lehetne az »emigráció
jogára« hivatkozva önkéntes távozási lehetôségrôl beszélni, azonban, mint korábban ki-
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fejtettük (9.§; 10.§; 13.§; 19.4.§), születésünktôl fogva annyiféle kötôdést jelentô kötelék
köt minket ahhoz a társadalomhoz, amelybe nem önkéntes módon születtünk bele, hogy
ezek elszaggatásának személyes költségei és terhei összehasonlíthatatlanul nagyobbak,
és természetüknél fogva mások is, mint az, amikor például a »lelkiismereti és gondolat
szabadság elve« alapján önkéntesen, bármely ok miatt kilépünk egy szektából, egy
bélyeggyûjtô klubból, egy sportegyesületbôl, egy civil szervezetbôl, vagy bármely más hasonló, »nem politikai szintû« társadalmon belüli szervezôdésbôl. Ezért a társadalomból
való úgymond „önkéntes távozás” (az »emigráció joga« alapján) semmilyen módon nem
azonos, nem analóg és nem is hasonlítható össze azzal, ahogyan a »lelkiismereti szabadság« alapján a társadalmon belüli szervezetekbôl önkéntesen kiléphetünk. (RAWLS,
2001.) Ebbôl számos fontos politikai szintû morális követelmény adódik az állam és a
polgárai közti viszonyra és kapcsolatra vonatkozóan. Ráadásul e morális követelmények
lényegileg mások, mint mondjuk egy szekta, egy egyetem, egy bélyeggyûjtô klub, egy tudományos társaság és a hasonló társadalmon belüli szervezet és tagjaik viszonyára, kapcsolatára vonatkozó szabályok. Az, hogy „el lehet innen menni” a legcsekélyebb mértékben sem legitimálja a tisztességtelen politika hatalmat. Ellenben, ha maga a politikai
hatalom mondja ezt az elégedetlenkedôknek, azzal saját tisztességtelenségére és hatalom
gyakorlása erkölcsi alapjainak a megrendülésére, azaz morális és politikai legitimációjának
súlyosbodó válságára hívja fel a figyelmet.
A »politikai szintû igazságosság koncepciója« szempontjából a társadalom zártnak
tekintendô, mert (a) sem azt nem választjuk önkéntesen, hogy melyik társadalomba
születünk bele, (b) de az sem tekinthetô önkéntesnek, ahogyan az »emigráció joga«
alapján a társadalomból távozunk olyankor, amikor úgy érezzük, hogy a társadalom
élhetetlenné vált számunkra és ezért minden magunk mögött hagyva távozni kényszerülünk. (RAWLS, 2001.) Ez számos alapvetô jelentôségû »morális és politikai legitimációs követelményhez« vezet. A mindenkori politikai hatalom és a mindenkori állam
ugyanis nem hivatkozhat az igazságtalan, mint tisztességtelen mûködése és hatalomgyakorlása kapcsán az »emigráció jogára«, és arra, hogy „akinek nem tetszik a rendszer
az szabadon elmehet az országból”. (RAWLS, 2005.)
Az állampolgárok külföldre kényszerítése, vagy tömeges emigrációjuk tétlen szemlélése helyett talán tisztességeseb lenne az, ha a tisztességes mûködésre képtelen, és
ezért morálisan illegitimmé vált politikai hatalom távozna a politikai hatalomból, s nem
pedig az ôt megbízó polgárok távoznának százezrével az országból. Ha ugyanis a politikai hatalom gyakorlására megbízást adó szabad és egyenlô polgároknak nem tetszik,
az általuk a politikai hatalom gyakorlásával és a közjó szolgálatával megbízott hatalom
tisztességtelen mûködése, akkor nem a polgároknak kell távozni az országból, hanem
a tisztességtelen politikusoknak és kormányzatnak a hatalomból. Ezért van az, hogy
egy »szabad emberhez méltó demokráciában« a hatalom kell, hogy féljen a polgáraitól,
míg egy »szabad emberhez nem méltó rezsim« alatt a polgárok félnek a hatalomtól.
Ugyanezt Thomas Jefferson az alábbi módon fogalmazta meg:27
27

Ez a gondolat több formában is megjelent és leginkább Thomas Jeffersonnak, az Amerikai Egyesült Államok harmadik elnökének tulajdonítják. Vannak, akik Thomas Painnek, illetve Samuel
Adamsnek tulajdonítják ugyanezt a gondolatot. Eredeti megfogalmazásban: »When the people
fear the government, there is tyranny; when governments fear the people, there is liberty«.
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Amikor a nép fél a kormányzattól az a zsarnokság; szabadság akkor van, amikor a kormányzat fél a néptôl.
Thomas Jefferson (1743–1826)

2.
MÁSODSZOR pedig abból erednek a »politikai viszonyok« versus az »egyéb társadalmon belüli viszonyok« közötti lényegi és karakterisztikus különbségek, hogy a politikai
hatalom mindig, minden esetben kivétel nélkül kényszerítô hatalom is, amelyet az
állam, mint monopol helyzetû erôszakszervezet »államhatalmi kényszerítô eszközei«
és „masinériája” biztosít a mindenkori hatalom számára. Gondoljunk például a törvények, jogszabályok és egyéb intézkedések végrehajtásának kikényszerítésére (»law
enforcement«). Csakhogy egy »szabad emberhez méltó demokráciában« ennek a politikai hatalomnak is az egyenlô részesedéssel rendelkezô végsô tulajdonosai a polgárok.
(i) Ez a politikai hatalom nem más, mint az az alacsonyabb rendû »közönséges hatalom« (»ordinary power«), amelyet a polgárok közössége, azaz »a nép« (»We the
People«) a magasabb rendû, »lényegi alkotmányozó, felhatalmazó hatalmánál«
fogva (»constituent power«) idôlegesen, és az alkotmányban meghatározott korlátozásokkal és feltételekkel a közös célok és közös ügyek intézésével megbízottak
(politikusok, kormányzat) rendelkezésére bocsát (14.6.§).
(ii) A nép (»We the People«) »lényegi alkotmányozó, felhatalmazó hatalma« a polgárok
„egységes, közös és egyenlô tulajdonában” lévô »kollektív hatalmából« ered, és »a néptôl« elidegeníthetetlen és elvitathatatlan (»inalienable & indefeasible«) (9.4.§; 14.6.§).
(iii) A »közönséges hatalom« gyakorlásának korlátait, feltételeit, szabályait és a hatalmi
ágak közti megosztási szabályait az alkotmány tartalmazza. Az alkotmányt erkölcsileg és politikailag legitim módon kizárólag csak a »a nép« (»We the People«)
alkothatja meg, a tôle elidegeníthetetlen és elvitathatatlan »lényegi alkotmányozó
felhatalmazó hatalmával« (»constituent power«). Az alkotmány ugyanis elsôsorban a kormány és az állam mûködésének a korlátait tartalmazza, nem az egyes
polgárok egyéni viselkedését írja elô. Az alkotmány nem a kormányzat hatalmát
megalapozó irat, hanem a polgároknak a kormányzati hatalommal szembeni védelmét garantáló, a kormányt korlátozó, megkötô legmagasabb rendû jogszabály,
melyet nem a kormányzat ír »a nép« (»We the People«) korlátozására és ellen,
hanem »a nép« alkot meg a kormányzat korlátozására, és a »a nép« magasabb
rendû »lényegi alkotmányos hatalmának« a védelmére az esetleges kormányzati
túlhatalom vagy hatalommal való visszaélések megelôzése, kivédése érdekében
(14.6.§). (MADISON és mtsai, 1788.)
(iv) A nép – minden egyes polgár által egyenlô részarányban tulajdonlott – »kollektív
hatalma« úgy jön létre, hogy a társadalmi szerzôdés feltételeinek megfelelôen minden egyes polgár mintegy lead egy részt a saját »eredeti kiindulási állapot« szerinti,
és mindenki mással egyenlô és teljes körû egyéni szabadságából. Ezt a polgárok
nem másért teszik, mint a társadalmi szintû közös célok, közös érdekek és a közügyek elômozdítása és a társadalmi szerzôdés szerinti társadalmi együttmûködés
érdekében. (LOCKE, 1690; ROUSSEAU, 1762; RAWLS, 2001.)
(v) Az adott idôszakra választott politikusok (és a kormányzat) részére alkotmányban
meghatározott korlátokkal átruházott – és »a nép« (»We the People«) által bár-
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mikor visszavehetô – alacsonyabb rendû »közönséges hatalomnak« egyetlenegy
megengedett, s így szigorúan közcélokhoz és morális legitimációs feltételekhez kötött a felhasználhatósága létezik: ez pedig nem más, mint a közcélok, közérdekek
és közügyek elômozdítása. Semmilyen más oka nincs annak, hogy »a nép« (»We
the People«) a saját szabadságát korlátozza, és az ezáltal létrehozott kollektív hatalmát bárkinek is átengedje. (MADISON és mtsai, 1788.)
(vi) A választott politikusok és a kormány »közönséges hatalma« tehát (a) csak adott
idôszakra szól, azaz idôleges, (b) alkotmányosan korlátozott, (c) és felhasználása
szigorúan célhoz kötött, mert kizárólag csak a közcélokra, a közjóra, a közügyekre
és közfeladatokra irányulhat. Ebbôl eredôen erkölcsileg és politikailag csak addig
legitim és tisztességes a választott politikusok, a kormány és az állam közönséges
hatalomgyakorlása, amíg az demonstrálhatóan és igazolhatóan a közcélok, közérdekek és közügyek elômozdítására irányul. (MADISON és mtsai, 1788; RAWLS,
2001.) Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, mert túl sokszor és túl sokan feledkeznek meg errôl.
Ugyanakkor mindazok a törvények, jogszabályok és intézkedések, amelyeket e »kollektív hatalomból« származó »közönséges hatalom« (»ordinary power«) gyakorlása
során a mindenkori politikai hatalom (pl. a kormányzat, az állam) foganatosít, valójában az egyes polgárok esetében »kényszerítô hatalmat« jelentenek. Minden egyes
polgárra rákényszerítik, és minden egyes polgár esetében kikényszerítik például a hatályos jogszabályok betartását (»law enforcement«). Ez önmagában egyáltalán nem
baj, hiszen kifejezetten ez az oka annak, hogy mondjuk például a társadalmi szerzôdés
metaforájánál maradva a szabad és egyenlô polgárok az »eredeti kiindulási állapotban«
a társadalmi szerzôdés létrehozásakor úgy döntöttek, hogy egyéni szabadságuk egy részét leadják »a nép« (»We the People«) »kollektív hatalmának« megképzése érdekében;
mégpedig kifejezetten azért, hogy idôszakosan megválasztott megbízottjaik, azaz a mindenkori politikai hatalom gyakorlói és az állam eredményesen tudjanak fellépni a közös
célok és a közérdekek elômozdítása érdekében. (RAWLS, 2001.)
»Szabad emberhez méltó demokráciákban« ez triviális politikai alapvetés.
»Szabad emberhez nem méltó« tisztességtelen rezsimekben viszont „forradalmi”,
„felforgató” és „ellenséges”, illetve „demagóg” és „populista” gondolatnak bélyegzik a
közcélok, közérdekek és közügyek felemlegetését, ami egyben minôsíti is az ilyen rendszerek morális állapotát és tisztességtelenségét – s épp ezért kell ismételten, újra és
újra hangsúlyozni ezeket az alapvetéseket. A tisztességtelen, igazságtalan és »szabad
emberhez nem méltó rezsim« tisztességtelenségének, igazságtalanságának és méltatlanságának egyik fokmérôje is az, hogy ezek a politikai-filozófiai szintû alapvetések és trivialitások mennyire keltenek meglepetést, mennyire kapnak aktuálpolitikai színezetet,
és mennyire sokszor és mennyire részletesen kell elmagyarázni ezeket a trivialitásokat
ahhoz, hogy az érintett polgárok meg is értsék, hogy a hatalom nem az ô uruk, hanem
a megbízottjuk; s a kormányzat tagjai pedig a közös és nyilvános közcélok, közérdekek
és közös ügyek – polgárok által idôlegesen megbízott, felhatalmazott, megfizetett és
idôlegesen alkalmazott – szolgálói („miniszterek”).
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Amikor a választott testületek elvesztik a választóik bizalmát, amikor notóriusan a választóik legértékesebb jogait bocsájtják áruba, amikor olyan hatalmat tulajdonítanak maguknak,
amelyet a választók sosem adtak a kezükbe, akkor a hivatalban maradásuk valójában
rendkívül veszélyessé válik az állam egészére …
Thomas Jefferson (1743–1826)
A népnek két ellensége van: a bûnözôk és a kormány. Ez utóbbit le kell kötözzük az alkotmány láncaival annak érdekében, hogy ne váljanak az elôbbiek törvényesített változatává…
Thomas Jefferson (1743–1826)

Az a tény tehát, hogy a szabad és egyenlô polgárok egyenlô részesedéssel bíró tulajdonosai a társadalom »kollektív hatalmának«, miközben e »kollektív hatalom« minden
egyes polgárra, egyénileg kényszerítô és kikényszerítô jellegû – számos, szerteágazó és
fundamentális »morális és politikai legitimációs követelménnyel« jár a választott politikusokra, a kormányzatra, a politikai hatalomra és az államra nézve, valamint a mindenkori politikai és államhatalom és a polgárok közötti viszonyokra vonatkozóan. Ezeket a »közügyekben folytatott közcélú érvelés« (»public reason«) (19.§), a »nyilvános
indokolás« (»public justification«) (12.§), a »civilitás kötelessége« (»duty of civility«)
(12.§; 19.§) kapcsán már alaposan részleteztük; s itt csak utalunk ezekre. Fontos leszögezni, hogy nemcsak az absztrakt „politikának” és „politikai hatalomnak”, hanem
minden egyes választott politikusnak, illetôleg kormányzati tisztviselônek személyes,
és személyétôl el nem idegeníthetô, s másra át nem hárítható, elévülhetetlen erkölcsi
felelôssége van abban, hogy hogyan él vagy hogyan él vissza a választók, illetôleg a
kormányzatot és az államot létrehozó, fenntartó és eltartó polgárok bizalmával.

M

I VAN OLYANKOR, AMIKOR A POLGÁR NEM ÉRT EGYET a politikai hatalom,
illetve a kormányzat döntéseivel és intézkedéseivel? Önmagában ettôl még
egyáltalán nem rendül meg a kormányzat és a »politika morális legitimitása« tisztességes
mûködés és a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelésnek« (»public reason«)
(19.§), a »civilitás kötelességének« (»the duty of civility«) (13.3.§; 19.2.§), és a »nyilvános indokolás« (»public justification«) (13.3.§; 19.2.§) követelményeinek megfelelô,
tisztességes és a »szabad emberhez méltó demokráciához« méltó politikai hatalomgyakorlás és mûködés esetén.
Ilyenkor ugyanis a kormány intézkedéseivel egyet nem értô polgár gondolhatja azt,
hogy ugyan magával a kormánnyal, vagy annak konkrét intézkedéseivel nem ért egyet,
ámde alapvetôen elfogadja a fennálló alkotmányos rendet és magát a politikai, társadalmi rendszert, és tudomásul veszi, hogy egyetlen »szabad emberhez méltó demokráciában« sem valósítható meg az, hogy az aktuális politikai hatalom minden egyes intézkedésével, minden egyes polgár mindig egyet értsen. Miután azonban a politikai
hatalom gyakorlása a »procedurális (eljárási) igazságosság mint tisztességesség« (19.§)
követelményeinek a betartásával történik, elfogadja annak eredményét, még akkor is,
ha azt tartalmi értelemben vitatja, vagy tartalmi értelemben nem tetszik neki. (RAWLS,
2005.)
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Más a helyzet akkor, amikor a politikai hatalom igazságtalanul, tehát tisztességtelenül mûködik és sem a »procedurális igazságosság mint tisztességesség«, sem pedig a
»tartalmi igazságosság mint tisztességesség« szabályai nem érvényesülnek. Ilyenkor a
regnáló politikai hatalom »erkölcsi és politikai legitimitása« alapvetôen rendül meg és
válik megkérdôjelezhetôvé.
Magától értetôdônek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlôként teremtetett,
az embert teremtôje olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, amelyekrôl le nem mondhat,
s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az élethez és a szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az emberek kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányozottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép joga, hogy
az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi biztonságát, és jobban
elôsegíti boldogulását. A józan ész azt kívánja, hogy a jól bevált kormányzatot ne változtassuk
meg jelentéktelen és múló nehézségek miatt; és valóban a tapasztalat azt mutatja, hogy az
emberiség inkább szenved mindaddig, amíg a rossz nem válik elviselhetetlenné, mintsem, hogy
kivívja jogait, és eltörölje a megszokott formákat. Ha azonban a visszaélések és bitorlások
hosszú sora mindig ugyanazt a célt szem elôtt tartva azt bizonyítja, hogy a népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, a nép joga és a nép kötelessége, hogy az ilyen kormányzat igáját
levesse, és jövô biztonsága érdekében új védelmezôkrôl gondoskodjék.
Az Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata, részlet (1776. július 4.)28
Az igazságtalan jog csak egy ember által írt törvény, amely nem az örökkévaló természetjogban gyökerezik. Minden olyan jog igazságos, ami az ember személyiségét felemeli. Minden olyan törvény igazságtalan, ami az embert degradálja.
Aquinói Szent Tamás: The Summa Contra Gentiles (i. sz. 1259–1265)
Amikor a zsarnokságból törvény lesz, az ellenállás és felkelés kötelességgé válik.29
Thomas Jefferson (1743–1826)
28

29

A nyilatkozat alapvetôen az akkor 33 éves Thomas Jefferson mûve. A szöveget Jefferson elôször Benjamin Franklinnal és John Adamssel egyeztette, majd a velük való konzultáció után nyújtották be a Kontinentális Kongresszusnak 1776. június 28-án. A Kongresszus hosszas vita után fogadta el az akkor tizenhárom gyarmatnak a brit birodalomtól való függetlenségét kimondó Lee-határozatot. (A függetlenségi
javaslatot Richard Henry Lee delegátus terjesztette be). A Függetlenség Napját az amerikai nép július
4-én ünnepeli. Az itt idézet szöveg a Rózsavölgyi és Társa által a Magyar Amerikai Társaság megbízásából kiadott Vecseklôy József által fordított munkából származik Forrás: http://mek.oszk.hu/02200/
02256/02256.htm (Egyesült Államok Kongresszusa, 1776).
Az eredeti (vagy annak tartott) megfogalmazásban: „When tyranny becomes law, resistance and
rebellion becomes duty”. E mondás kapcsán is kérdéses, hogy pontosan Jeffersontól származik-e
vagy sem. Mindenesetre általában Jeffersonnak tulajdonítják ezt a mondást.
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A

»POLITIKA FELSÉGTERÜLETE« (»the domain of the political«). A politikai viszonyok, és az egyéb társadalmon belüli viszonyok közötti karakterisztikus különbségek miatt egyértelmûen elkülöníthetô egy olyan »politikai felségterület«, amelyre vonatkozóan olyan jellegzetes értékek, elvek és normák fogalmazhatók meg, amelyek
kifejezetten e »politikai felségterületre« jellemzôek és alkalmazhatók. E politikai viszonyokra jellemzô karakterisztikus értékekbôl, elvekbôl állnak össze az egyes »politikai szintû
igazságossági koncepciók« jellegzetes politikai szintû elvei, normái, értékei. (RAWLS,
2005.) A »politika felségterületére« jellemzô, a polgárok és a hatalom közötti »politikai
viszonyok« jól elkülöníthetôk, és el is különítendôk a társadalmon belüli nem politikai
szervezôdéseknek a politika felségterületén kívüli, azaz »nem politikai viszonyaitól«, amelyek, Rawls szavaival élve „olyan módokon önkéntesek, ahogyan a »politikai viszonyok«
soha nem tudnak azok lenni”. (RAWLS, 1997, 1999i, 2001.)
Emellett a »politika felségterületére« jellemzô »politikai viszonyok« jól elkülöníthetôk
és el is különítendôk, a – szintén a politika felségterületén kívül esô, azaz nem politikai
szintû – családi, baráti és személyes viszonyoktól, amelyek, ahogyan Rawls írja: „olyan
módokon érzelmiek, érzelmesek, gyengédek, szeretetteljesek és érzékenyek, ahogyan a
»politikai viszonyok«, azaz a polgár és a hatalom és az állam viszonyai soha nem tudnak azok lenni”. (RAWLS, 1999i, 2001.)
A polgároknak ezek az egyesületi, szervezeti, családi, baráti és személyes viszonyai,
továbbá e »nem politikai viszonyok«, és a »politikai viszonyok« közötti lényegbeli és
karakterisztikus különbségek csak példák. Ha végiggondoljuk az élet mindennapjait
számos más, a »politika felségterületén kívül« esô, és attól teljesen eltérô más »nem politikai viszony« is lehetséges (például az üzleti viszonyok, tudományos együttmûködési
viszonyok, szabadidôs hobbi, vagy sportegyesületek és a hasonlók).

A

JELLEGZETES POLITIKAI SZINTÛ ELVEKET, ÉRTÉKEKET ÉS NORMÁKAT tel-

jesen független és a „saját lábán álló” politikai szintû igazságossági koncepcióként lehet és kell megfogalmazni és koherens eszmerendszerbe szervezni a »politika
felségterületére« – mint a társadalom és polgárai életének és viszonyainak egyéb »nem
politikai területeitôl« jól elkülöníthetô illetékességi területre – vonatkozóan. Ebbôl több
fontos dolog is következik:
(i) Elôször is a politikai szintû igazságossági koncepció egyedül a polgárok és az állam
viszonyaira, azaz a »politika felségterületére« vonatkozik. Ez a »társadalom alapvetô
struktúrájának« (9.§), annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeinek« (9.§; 16.§), és a »háttérigazságosság rendszerének« (9.5–9.6.§§)
a meghatározását és normatív szabályzását jelenti. (RAWLS, 1999c, 1999i, 2005.)
(ii) Másodszor, a »politikai szintû igazságossági koncepció« a jellegzetes politikai értékeket, normákat és elveket kifejezetten a polgárok és az állam viszonyaira, azaz
a »politika felségterületére« vonatkozóan fogalmazza meg, mégpedig anélkül, hogy
bármilyen a »politika felségterületén« kívüli, »nem politikai« viszonyra, vagy valamely »átfogó doktrínához« köthetô értékekre, normára hivatkozna vagy ilyenekbôl
merítene, „kölcsönözne”. (RAWLS, 1999c, 1999i, 2005.)
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« egyáltalán nem vitatja,
hogy az ilyen »nem politikai« és »átfogó jellegû« értékek, erények, elvek és normák fon-
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tosak a »politika felségterületén« kívüli egyéb »nem politikai« (szervezeti, családi, baráti
és emberi) viszonyokban; sôt még azt sem állítja, hogy ezek a »politikai szinten« önállóan megfogalmazott elvek, értékek és normák teljes mértékben elválaszthatók lennének
a »nem politikai« értékektôl, vagy hogy azokhoz semmi közük nem lenne. Ezért is fogalmazunk úgy, hogy a politikai szintû társadalmi igazságossági koncepció attól önálló,
hogy „közvetlenül” nem merít egyik »átfogó doktrínából« sem és „közvetlenül” nem
vesz át semmit ezekbôl.
Ugyanakkor nyilvánvalóan azért tudunk a politikai szintû igazságossági koncepció
kapcsán a társadalom életében és kultúrájában régóta jelenlévô, széles körben ismert
és elismert eszmékbôl építkezni, mert ezek az eszmék, az idôk során már beépültek a
legkülönfélébb »átfogó doktrínákba«, és nagyjából letisztult módon a legkülönfélébb
átfogó nézeteket valló polgárok támogatását és elismerését élvezik. Más szavakkal: ezek
eszmék, attól széles körben elismertek, hogy »önálló modulként« már beépültek a legkülönfélébb »átfogó doktrínák« saját nézetrendszerébe, és így ezeknek a »mérsékelt átfogó doktrínáknak az átfedô konszenzusát« élvezik.
Hogy el tudjuk képzelni mirôl van szó, gondoljunk mondjuk a lelkiismeret szabadságára, a vallási türelem elvére és a vallásgyakorlás szabadságára, de gondolhatunk
akár a nôk egyenlô szavazati és politikai jogaira is. Ma már egyetlen méltányolható és
mérsékelt átfogó doktrína sem vitatja ezeket. Ugyanakkor nem volt annyira régen, amikor ez még egyáltalán nem így volt. Gondoljunk például az évszázados vallásháborúk
korára vagy a szüfrazsett mozgalmakra. Az alkalmasan megtervezett politikai szintû
igazságossági koncepció elvei, értékei, normái ehhez hasonlóan épülhetnek be az »átfogó doktrínák« tanai közé afféle »önálló politikai modulként«. Ha ez megvalósul, akkor
beszélhetünk arról, hogy létre jött az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« az »igazságosság politikai koncepciójának« elveirôl, értékeirôl és normáiról.
Már a korábbi részekben is szó volt arról, hogy a »szabad emberhez méltó demokráciákban« a »méltánylandó pluralizmus ténye«, és a stabilitási kérdések miatt az »igazságosság politikai koncepcióját« szigorúan a »politika felségterületére« leszûkítve kell
specifikáljuk. Csakis így válhat az »igazságosság politikai koncepciója« alkalmassá arra,
hogy az »átfedô konszenzus« fókuszába kerülhessen; s csakis így lehet esélye arra, hogy
elnyerhesse a méltánylandó és mérsékelt átfogó doktrínák (minél többjének, a minél
szélesebb) támogatását. Ezért az »igazságossági koncepció« »politikai szintre« való korlátozása az alapvetô elôfeltétele az igazságos mint tisztességes »szabad emberhez méltó«
társadalmi mûködés kialakulásának; valamint annak is, hogy súlyos társadalmi megosztottság és társadalmi konfliktusok nélkül, a társadalom egésze egy igazságos mint
tisztességes, békés és kiszámítható stabil fejlôdési pályára állhasson. Ha azonban az
»igazságosság politikai koncepcióját« nem szigorúan a »politika felségterületére«
leszûkítve fogalmaznánk meg, és tetten érhetô módon megjelenne benne valamely átfogó liberális vagy vallási, vagy bármely egyéb doktrína specifikus és egyedi »átfogó
jellegû« értéke vagy normája, akkor nem fog tudni kialakulni a társadalmi béke, és a
társadalom stabil, békés, tisztességes és kiszámítható mûködéséhez elengedhetetlenül
szükséges »mérsékelt átfogó doktrínák« közötti »átfedô konszenzus« (»overlapping consensus«) (12.§; 21.§). Ilyenkor a teljes politikai, társadalmi intézményrendszer és a
teljes alkotmányos rend destabilizálódhat. (RAWLS, 2001.) A történelmi tapasztalatok
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azt mutatják, hogy a „legjobb” esetben is „csak” tartós társadalmi recessziót és politikai
válságot okozó »szellemi polgárháborús« és »politikai hidegháborús helyzet« alakul ki.
Rosszabb esetben azonban akár polgárháború, folyamatos zavargások és társadalmi
politikai destabilizáció vagy elnyomás és diktatúra is kialakulhat.
Minél szélesebb és mélyebb az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa«, annál nagyobb a stabilitás. Az »átfedô konszenzus annál szélesebb, illetve mélyebb«
(a) minél több »mérsékelt átfogó doktrína«;
(b) minél több »igazságossági elvet« tud elfogadni a saját tanai alapján;
(c) minél jobban össze is tudja egyeztetni ezeket a saját tanaival;
(d) és minél többet be is épít ezekbôl, afféle önálló »politikai modulként« a saját tanai
közé (például úgy, ahogyan az a »szabad vallásgyakorlás« és a »lelkiismereti szabadság« elveivel is történt korábban).
Miért fontos ez? Az egyes politikai szintû igazságossági koncepciók között a gyakorlati,
politikai megvalósíthatóságuk és tartalmi minôségük között jelentôs különbségek vannak
aszerint, hogy vajon egy adott igazságossági koncepció milyen széles és milyen mély »átfedô
konszenzus« (»overlapping consensus«) létrejöttére alkalmas. Óriási a különbség aközött,
hogy egy adott koncepció összes politikai szintû igazságossági elvét, az összes jelentôsebb
»mérsékelt átfogó doktrína«, a saját tanaival teljesen konzisztens módon képes beépíteni a
saját tanai közé; versus aközött, hogy néhány »átfogó doktrína«, nagy nehezen, sok inkonzisztenciával, valahogyan elfogad néhányat az adott »átfogó doktrína« »igazságossági elvei«
közül. Az elôzô eset egy rendkívül széles és mély »átfedô konszenzusra« példa, míg a második eset egy rendkívül szûk és sekély »átfedô konszenzust« jelent. A különbözô politikai
szintû igazságossági koncepciók e két végpont között helyezkednek el. Minél szélesebb és
mélyebb az »átfedô konszenzus« lehetôsége, annál stabilabb és megvalósíthatóbb az adott
politikai szintû igazságossági koncepció.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját« éppen ezért Rawls tudatosan úgy tervezte meg, hogy az (a) a méltánylandó és mérsékelt filozófiai, vallási és
erkölcsi doktrínák lehetô legszélesebb körében, (b) a politikai szintû igazságossági elvek
lehetô legszélesebb körét érintôen (c) és az »egyes átfogó doktrínák« tanaival legkonzisztensebb módon összeegyeztethetô legyen. Alapvetô célja az volt, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« a lehetô legszélesebb körû és legmélyebb
»átfedô konszenzus« létrehozására legyen alkalmas. Rawls hosszasan és részletesen indokolja, elemezi, (lényegében a teljes életmûvében), hogy melyik »átfogó doktrínával«
miért, és hogyan konzisztens az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója;
továbbá, hogy miért is ez a koncepció legalkalmasabb az átfogó doktrínák legszélesebb
és legmélyebb »átfedô konszenzusára«. (RAWLS, 1999a, 1999b, 1999i, 2001, 2005.)
Az »igazságosság politikai koncepciójának« a polgároknak, és a politikai hatalomnak
és az államnak a »politika felségterületén« belüli viszonyaira való leszûkítése azzal is
jár, hogy »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« az »átfogó doktrínák
átfedô konszenzusát« értelemszerûen nem minden kérdésben, hanem legfôképpen a
»lényegbeli alkotmányos kérdésekben«, és az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû kérdésekben« próbálja meg elérni. (RAWLS, 1999c, 1999i, 2005.)
Egy nagyjából tisztességesen mûködô szabad emberhez méltó alkotmányos demokráciában az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« által megjelenített
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»igazságossági elvek«, »politikai értékek« és eszmék (remélhetôen) elegendô súlyúak
ahhoz, hogy fontosságban felülmúlják azokat az egyéb nézeteket, amelyek ellentétbe
kerülhetnek ezekkel az elvekkel, értékekkel és eszmékkel. Ezekben a politika felségterületén belüli, a »lényegbeli alkotmányos kérdésekben« és »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû ügyekben« elôforduló vitás kérdéseket leginkább az itt jellemzô
politikai szintû értékek és elvek alapján lehet a legjobban rendezni. Az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciója« olyan »politikai értékeket« jelenít meg, amelyek jó eséllyel számíthatnak arra, hogy az egymással ellentétes nézeteket valló átfogó
doktrínák, magukat a politikai szintre leszûkített igazságossági elveket és politikai értékeket, legalább az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû és lényegbeli alkotmányos kérdések tekintetében, mint nézeteikkel összhangban lévôket támogassák –
még akkor is, ha számos más átfogó jellegû érték és alapelv tekintetében nem is tudnak
egyetértésre jutni. (RAWLS, 2005.)
Ugyanakkor a társadalom békés és kiszámítható fejlôdésének alapjait is jelentô stabilitás szempontjából ez a legszükségesebb és a legsürgetôbb megoldandó probléma,
amelynek megoldása viszont az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«
szempontjából már bôven elégséges. Az igazságosság mint tisztességesség koncepciója
ugyanis eleve nem is akar túlterjeszkedni a politikai szint »lényegbeli alkotmányossági«
és »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû« kérdésein. Ha most ehhez még hozzávesszük azt a tényt is, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«
elveiben, értékeiben tulajdonképpen az ôsi – szinte minden nagy vallási doktrínában
és eddig ismert emberi kultúrában jelenlévô – »aranyszabályt« (5.3.§), azaz a »viszonosság (reciprocitás) elvét« jeleníti meg, (az adott kontextusnak megfelelô legkülönfélébb vetületekben), akkor arra juthatunk, hogy talán nem is olyan nagy és ambiciózus
elvárás az, hogy az egyes »átfogó doktrínák«, illetve híveik legalább ennek az alapvetô
morális normának, azaz a »reciprocitás elvének« a »politika felségterületére« való alkalmazását kifejezô igazságossági elveket és normákat fogadják el.

A

POLITIKAI ÉRTÉKEK ÖSSZEFÜGGENEK AZ ÖSSZES »NEM POLITIKAI ÉRTÉKKEL«,

annak ellenére, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« önálló, független és kifejezetten a »politika felségterületén« belüli viszonyokra
korlátozódik, s mint ilyen nem vitatja egyetlen átfogó vallási, filozófiai és erkölcsfilozófiai
doktrína értékeit, normáit, igazságát vagy érvényességét sem. Arról viszont állást foglal,
hogy az adott doktrína az »igazságosság politikai koncepciója« szempontjából méltányolható, mérsékelt, s elfogadható-e vagy sem. Rawls ezt VIII. Bonifác pápa bullájában
megfogalmazott „extra ecclesiam nulla salus”, azaz az „egyházon kívül nincs üdvözülés”
doktrína (Unam Sanctam; 1302) példáján keresztül illusztrálta.
(i) Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« nem vizsgálja, hogy
ez doktrína igaz-e vagy sem; de még olyat se állít, hogy egyáltalán meg tudná
ítélni azt a kérdést, hogy ez a doktrína igaz-e, vagy sem.
(ii) Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« azt azonban kijelentheti, hogy a politikai szintû igazságosság szempontjából nézve az „egyházon kívül
nincs üdvözülés” doktrína bizonyosan nem tekinthetô mérsékeltnek és elfogadhatónak. Azért nem, mert ez a doktrína lényegében azt javasolja, hogy az állam,
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mint erôszakszervezet erôszakmonopóliumával, államhatalmi eszközökkel kényszerítsen minden egyes polgárt e tétel elfogadására, és arra, hogy az ebbôl eredô
szabályok szerint alakítsa az életét.
(iii) Tekintettel azonban az »ítéletalkotás és a véleményalkotás korlátozottságára« (»burdens of judgements«) (12.5§), valójában senki nem tudja megítélni azt, hogy egy
ilyen tétel valójában igaz-e vagy sem, ezért teljesen természetes és méltánylandó
az, ha más polgároknak más véleménye van errôl a kérdésrôl.
(iv) Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« tehát nem azt állítja, hogy
VIII. Bonifác pápa „extra ecclesiam nulla salus” doktrínája ne lenne igaz. Ehelyett
azt állítja, hogy elfogadhatatlan az, ha a társadalom bármelyik tagja, vagy bármelyik
társadalmon belüli szervezet, amellett kardoskodik, hogy a társadalom egészének a
kollektív politikai hatalmát (amelyben a társadalom minden egyes tagjának ugyanakkora a részesedése) arra használja fel az állam, hogy minden egyes polgárt annak
az „igazságnak” és az ebbôl eredô egyetlen helyes viselkedési és egyéb szabályoknak
az elfogadására kényszerítsen, amit ô egyetlen üdvözítô igazságnak gondol.
(v) Ezzel szemben egy más nézeteket valló »átfogó doktrína« válasza nem ez lenne
VIII. Bonifác „extra ecclesiam nulla salus” doktrínájára. Például azt válaszolná,
hogy ez egy teljes mértékben hamis doktrína, amely az Isten természetének totális
félreértésén és meg nem értésén alapul. Ez viszont precízen, pontosan az a fajta
válasz és átfogó jellegû érvelés, amit minden áron el kell kerülni a politikai szintû
igazságosság »lényegi alkotmányos kérdései« (»constitutional essentials«) (14.6.§;
14.9.§) és az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdések« (14.6–
14.11.§; 16.§) megvitatása kapcsán.
(vi) Egy adott doktrína igaz is lehet, és hamis is lehet, függetlenül attól, hogy a politikai
szintû igazságossági koncepció szempontjából elfogadható-e vagy sem. Egy ilyen
doktrína ugyanis nem azért elfogadhatatlan a politikai szinten, mert nem igaz.
Az az elfogadhatatlan ebben a doktrínában, hogy a »társadalom kollektív hatalmát« arra akarja felhasználni, hogy az »államhatalmi kényszerítô eszközökön« keresztül egy adott, és általa »egyetlen igaznak és üdvözítônek« gondolt, »átfogó
doktrínát«, és az abból szerinte következô egyetlen helyes és üdvözítô magatartási
szabályrendszert, rákényszerítsen a társadalom összes többi polgárára (akik ugyanezen »kollektív hatalomnak« ugyanakkora részesedésû tulajdonosai).
Két különbözô dolog az, hogy adott doktrína igaz-e vagy sem, és az, hogy – tekintettel
az »ítéletalkotás és véleményalkotás korlátozottságára« (12.5.§) és a »méltánylandó
pluralizmus tényére« (»the fact of reasonable pluralism«) (12.4.§) – a társadalom egyetlen tagjának vagy szervezetének sincs joga ahhoz, hogy a saját valós vagy vélt igazságát,
és a saját maga által helyesnek gondolt magatartási szabályokat »államhatalmi kényszerítô eszközökkel« próbálja meg rákényszeríttetni mindenki másra.
Ez természetesen nem csak VIII. Bonifác pápa „extra ecclesiam nulla salus” doktrínájára, sôt egyáltalán nem csak az egyházak »átfogó vallási doktrínáira« érvényes. Minden
más »átfogó filozófiai, erkölcsfilozófiai és vallási doktrínára«, és annak minden képviselôjére érvényes ez a tétel, így a legkülönfélébb »átfogó liberális filozófiai doktrínákra« és
azok képviselôire is. (RAWLS, 1999c, 2001, 2005.) Azt kell látni, hogy sohasem az
adott doktrína tényleges igazságtartalma az, ami a súlyos társadalmi és politikai megosz-
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tottsághoz és társadalmi konfliktusokhoz vezet. A probléma mindig abból adódik, ha
bárki bármilyen »átfogó doktrínát« szélsôséges és doktriner módon egyeduralkodóvá, s
mindenkire nézve kötelezôvé akar tenni, akár az államhatalmi kényszerítô eszközök bevetése árán is. Ekkor a legfelvilágosultabb, legliberálisabb átfogó doktrína is éppoly tömegpusztító hatásúvá tud válni, mint bármilyen kevésbé felvilágosult és kevésbé liberális
doktrína. A történelmi tapasztalatok szerint a mérsékelt átfogó doktrínák szélsôséges,
fundamentalista és doktriner hívei ugyanolyan veszélyesek, mert ugyanolyan súlyos bajokat képesek okozni, mint a szélsôséges doktrínák szélsôséges hívei.
Rawls egy régmúlt idôbôl vett doktrínán keresztül mutatta be a mondanivaló lényegét.
Talán azért is VIII. Bonifác pápa 1302. évi Unam Sanctam címû bullájának egyik fô
tétele volt a kiválasztott illusztrációs célú példa, mert ezzel az 1302-ben megfogalmazott
az »egyházon kívül nincs üdvözülés« doktrínával kapcsolatos megfontolásokat – különösen
a rákövetkezô évszázadokban mûködô inkvizíció kegyetlen mûködésével kapcsolatos történelmi ismeretek fényében – talán már nem vitatja senki. Azonban számtalan mai példát
is lehetett volna találni ugyanezen alapmondanivaló illusztrálására. A mai társadalmak
mûködésében, ha elôfordul súlyos politikai, társadalmi megosztottság, konfliktus, politikai
hidegháborús vagy szellemi polgárháborús helyzet (netán valódi véres konfliktus), akkor
annak hátterében általában mindig fellelhetô az a probléma, amelynek illusztrálására –
bizonyos felesleges és a lényegtôl elterelô tartalmi részleteket érintô viták kiküszöbölése érdekében – Rawls VIII. Bonifác pápa több mint hétszáz éves mondását vette elô.
A probléma maga, amit ez a példa illusztrál, nagyon is mai, nagyon is gyakorlati
és nagyon is valós. Általában fontos lenne elkerülni minden olyan típusú és a »politika
felségterületét« érintô érvelést, javaslatot és politikai hatalmi döntést, amely arról szól,
hogy valakik a – társadalom minden egyes polgárának egyenlô részarányú tulajdonát
képezô »kollektív hatalmából« eredô – államhatalmi kényszerítô eszközökkel rá akarják
erôszakolni minden egyes polgárra, a valamilyen – s egyáltalán nem a politikai szintre
való – ötleteiket, véleményüket, meggyôzôdésüket arról, hogy „mi is a helyes, mi is az
igaz és mi is a jó” (szerintük), és ezért (szerintük) „mindenkinek mit kellene csinálnia”.
Ezek azok, a lényegüket tekintve kifejezetten barbár dolgok, amire senkinek sincs »morális és politikai felhatalmazása«. Az ilyen szélsôséges és barbár politikai magatartások
ellentétesek a »reciprocitás elvével«; a »civilitás kötelességének« (»the duty of civility«)
(13.3.§; 19.2.§) súlyos megszegését jelentik; a legsúlyosabb politikai megosztottság
és társadalmi konfliktusok forrásai; amelyek folyamatosan aláássák és erodálják a mindenkori hatalom »morális és politikai legitimációját« (13.3.§; 19.2.§), miközben »szabad emberhez nem méltóvá« teszik a politikai rezsim mûködését.
Ebben a kérdésben is tetten érhetô a legôsibb »aranyszabály«, a »reciprocitási elv« megsértése. Az ugyanis, aki úgy gondolja, hogy az helyes, ha államhatalmi eszközökkel kényszeríttet mindenki mást arra, ami az ô személyes meggyôzôdése és átfogó jellegû értékrendje
alapján ô szerinte helyes; ámde fordított helyzetben mélyen fel lenne háborodva, más ô vele
tenné ugyanezt, az valójában olyat próbál meg tenni másokkal, amit ô maga nem szeretne,
ha mások vele tennének. És ezzel az aszimmetrikus és ezért szélsôséges magatartásával megsérti a legôsibb erkölcsi törvényt a »reciprocitás elvét«; azt az ôsi »aranyszabályt«, amely
minden ismert nagy vallás központi jelentôségû erkölcsi parancsolata – azaz: bármely értékelhetô és méltányolható normarendszer szerint tisztességtelenül jár el az, aki ilyet tesz.

21.§ A jó okok miatti stabilitás kulcsa:
a mérsékelt átfogó doktrínák átfedô
konszenzusa

E

GYÁLTALÁN LEHETSÉGES-E az igazságos mint tisztességes társadalom létrehozása és hosszú távon is stabil fennmaradása? Ez az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, és a szabad emberhez méltó igazságos mint tisztességes
demokratikus társadalom szempontjából talán az egyik legalapvetôbb kérdés. E stabilitási kérdés azért is kulcsfontosságú, mert egy igazságtalan mint tisztességtelen
mûködésû társadalom és politika esetén teljesen más a helyzet akkor, ha elvben lehetséges igazságos mint tisztességes alternatíva, és ugyancsak más a helyzet, ha ilyen alternatíva egyáltalán nem is lehetséges. Itt a „lehetséges” kérdése nem az aktuális hatalmi
egyensúlyra vonatkozó politikai számítgatások és spekulációk kérdéseire vonatkozik,
hanem a reális elvi lehetôségre. Ha elvben sem lehetséges az igazságos mint tisztességes
társadalom, akkor nem marad más, mint a kényszerû és hallgatólagos belenyugvás, esetleg a fennálló rendszer csiszolgatása, inkrementális és technikai szintû javítgatása. Ha
azonban elvben lehetséges az igazságos mint tisztességes szabad emberhez méltó demokrácia stabil létrejötte fennmaradása, akkor az azt jelenti, hogy van reális alternatíva,
van reális lehetôség és remény egy jobb és igazságosabb jövô felépítésére és kivívására.
A reálisan lehetséges jobb alternatíva reális reményt ad; felszámolja a félelmet, a reménytelenséget, a kilátástalanság és tehetetlenség érzést. Mindez olyan – az adott status
quo nézôpontjából elképzelhetetlennek tûnô – pozitív energiákat szabadíthat fel a társadalom széles rétegeiben, amely egészen meglepô gyorsasággal és intenzitással képes megváltoztatni azt a status quot, amelyet egy reális alternatíva nélküli kényszerûen beletörôdô
állapot, és a társadalom széles rétegeiben elterjedt reménytelenség, kilátástalanság és félelem érzései stabilizálnak. Épp ezért sem foglalkozunk az éppen aktuális status quo politikai
és hatalomtechnikai kérdéseivel és spekulációival. Amint ugyanis egy jobb és igazságosabb,
tehát tisztességesebb alternatíva reálisnak bizonyul és reális reményeket ad egy jobb világ
lehetôségére, az ennek nyomán mobilizálódó, és az adott status quo körülményei között
még csak el sem képzelhetô pozitív energiák, és ténylegesen meginduló társadalmi, politikai
folyamatok sokkal gyorsabban boríthatják fel a reménytelenség, kilátástalanság és félelem
által összetartott és dermedt status quot, amint azt bárki el tudná képzelni egy reális alternatíva nélküli világban. Visszaemlékezések szerint, például 1955 telén vagy 1956 kora
tavaszán voltak ugyan olyanok, akik úgy érezték, hogy bizonyos pozitív folyamatok elindultak (már 1953-ban is, Nagy Imre beszédével), de szinte bizonyos, hogy azt senki nem
képzelte volna, vagy hitte volna el, hogy hogyan fog a nép szinte egy emberként fellázadni
az ôt elnyomó zsarnoki hatalom ellen pár hónappal késôbb, 1956. október 23-án.
A reálisan lehetséges, stabilan kivitelezhetô és stabilan fennmaradó igazságosabb,
tisztességesebb és szabad emberhez méltó alternatíva megjelenése azonban nemcsak
lehetôséget jelent és nemcsak bizonyos spontán folyamatok megindulását generálhatja,
hanem morális kötelességet is keletkeztet!
Ha nincs alternatíva, akkor érthetô, ha a társadalom Babits által – az Írástudók árulása
címû mûvében – „írástudóknak” nevezett rétege valahogyan beletörôdik a reménytelenségbe
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és alternatíva nélküli status quoba és legfeljebb az » igazságtalan mint tisztességtelen rezsim«
keretei között próbál reszelgetni, csiszolgatni az alapvetôen tisztességtelen rendszeren.
Ha azonban van alternatíva, és kiderül, hogy lehetséges egy jobb, igazságosabb
mint tisztességesebb világ akkor nincs több felmentés és nincs több lehetôség az önfelmentésre, és a gyáva és megalkuvó önigazolásra sem. A jobb és igazságosabb társadalom, reális alternatívája mindenki számára – de az „írástudók” számára különösen –
azonnali erkölcsi kötelességet is jelent az aktív cselekvésre, azaz:
(a) vagy az » igazságtalan mint tisztességtelen rezsim« radikális reformjára, és az igazságosság mint tisztességesség kikényszerítésére;
(b) vagy az igazságtalan mint tisztességtelen, »szabad emberhez nem méltó rezsim«
eltörlésére, és egy igazságos mint tisztességes társadalom felépítésére.
Ezért alapvetô kérdés az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának«
a stabilitása, és az »átfedô konszenzus« mint a stabilitás megvalósításának kifejezetten
innovatív koncepciója. Az átfogó doktrínák és nézetrendszerek »átfedô konszenzusával«
teremthetô meg az »igazságosság mint tisztességesség politikai szintû, koncepciójának«
az a fajta stabilitása, amely lehetôvé teszi a társadalom széles rétegeinek és erôinek a
jó okok miatti összefogását, a »szabad emberhez méltó« demokratikus társadalom és
politika létrehozását, és »jó okok miatti stabilitásának« létrejöttét. Ebbôl a szempontból
az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« nem az egyetlen stabilitási és politikai megvalósítási tényezô, ámde kétségkívül centrális jelentôségû egy jobb és igazságosabb társadalom létrehozása, és stabil fennmaradása szempontjából.
Ebben a fejezetben, az »átfedô konszenzusra« (»overlapping consensus«) (12.§),
mint a stabilitás egyik centrális jelentôségû tényezôjére és eszközére fókuszálunk. Az
»átfogó doktrínák átfedô konszenzusának« a koncepciója felôl mutatjuk be, hogy igenis
lehetséges az igazságos mint tisztességes »szabad emberhez méltó demokrácia«, és annak
jó okok miatt létrejövô politikai stabilitása; azaz politika és technikai megvalósítása,
valamint stabil fenntarthatósága. Ennek során a különbözô alfejezetekben olyan kísérô
koncepciókon megyünk végig, mint például
(i) a »jó okok miatti stabilitás« versus a »rossz okok miatti stabilitás« (21.1.§);
(ii) a »jó okok miatti összefogás és konszenzus« versus a »rossz okok miatti összefogás
és konszenzus«; (21.1.§; 21.2.§);
(iii) a »tisztességes, mérsékelt és méltánylandó« (»reasonable«) versus a »túlzó, szélsôséges, méltányolhatatlan« (»unreasonable«) doktrínák (személyek, szándékok, cselekvések) (21.4.§);
(iv) a »jó mint helyes és tisztességes« (»right & reasonable«) kötelezô prioritása a »jó
mint racionális« (»good & rational«) felett (»the priority of the right over the good«)
(21.4.§; 21.6.§);
(v) és ezek széttartása (divergenciája) az » igazságtalan mint tisztességtelen rezsimekben«, és összetartása (konvergenciája), s egyre nagyobb mértékû egybevágása
(kongruenciája) az igazságos mint tisztességes társadalmakban (21.4.§).
(vi) miért nem utópia az »átfedô konszenzus«? (21.5.§) E kérdés megválaszolása egyben
arra is választ ad, hogy (a) miért stabil az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója«, azaz (b) miért lehetséges az igazságos mint tisztességes társadalom,
azaz (c) igenis létezik jobb és igazságosabb, mint tisztességesebb alternatíva.
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Azt, hogy igenis lehetséges az igazságos mint tisztességes társadalom további – »morálpszichológiai«, és a »morális fejlôdéssel, tanulással« kapcsolatos – érvek és tények is
alátámasztják. Ezeket külön fejezetben mutatjuk be (22.§). Az például, hogy az igazságos mint tisztességes »szabad emberhez méltó demokrácia« az embereket is igazságossá és tisztességessé teszi, míg az igazságtalan mint tisztességtelen »szabad emberhez
nem méltó rezsim« a destruktív, és alantas érzések és tendenciák felerôsítése révén az
embereket is igazságtalanná, tisztességtelenné, és esetenként gonosszá teszi az egymással kapcsolatos viszonyaikban fontos reményt is ad: az emberek egy igazságos mint
tisztességes »szabad emberhez méltó demokratikus rendszerben« meglepôen gyorsan
(legalábbis tendencia szerint) egyre tisztességesebbé és igazságosabbá kezdenek válni.
Másképp: egy tisztességtelen politikai mûködés alatt lerombolt közerkölcsök és hétköznapi aljasságok látványa, nem feltétlenül jelenti a pozitív változások objektív akadályát. Az emberek nem eredendôen és nem megátalkodottan, és nem megváltoztathatatlanul olyan tisztességtelenek, igazságtalanok, könyörtelenek, közönyösek és
gonoszok, mint amilyenné válnak egy tisztességtelen hatalom alatt – nem utolsó sorban
annak toxikus és fertôzô hatása, valamint tudatos manipulációja következtében.
(PRINZ, 2013; STOUT, 2010; WILLIAMS és mtsai, 2010, NUSSBAUM, 2013.)
Végül részletesen tárgyaljuk, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója« által »jól elrendezett társadalom« (»well-ordered society«) (7.§), vagy egy
erre törekvô »aspiráló társadalom« (»aspiring society«) (17.4.§) mint olyan, valamint
ennek »politikai társadalmi közössége« miért is a legfontosabb »közjó« (23.§) Ez a
speciálisan fontos »közjó«, mint olyan szintén a stabilitás egyik centrális fontosságú tényezôje – az »átfedô konszenzus« (21.§), és a »morális fejlôdésre, tanulásra« vonatkozó
»morálpszichológiai« érvek és tények mellett (22.§). Ennek kapcsán azt kell látni, hogy
az igazságos mint tisztességes társadalom megvalósíthatósága, stabilitása és generációkon át tartó fennmaradása nem az e fejezetekben egyenként tárgyalt tényezôk – azaz,
az »átfedô konszenzus« (21.§), bizonyos »morálpszichológiai« és »morális fejlôdési és
tanulási« tényezôk (22.§), és a »jól elrendezett társadalom« közjó jellege (23.§) – egyikétôl vagy másikától függ kizárólagosan, hanem ezek együttesén, és egymást erôsítô
együtthatásain és kölcsönhatásain alapul. Az elkövetkezô részekben tárgyalt tényezôk
egyike sem lenne képes önmagában, egyedül elôidézni az igazságos mint tisztességes
társadalom megvalósításához és fennmaradásához szükséges jó okok miatti stabilitást,
de együttesen és egymással kölcsönhatásban már elegendôek egy igazságos mint tisztességes társadalom megvalósításához és tartós fennmaradásához. Ezt szem elôtt tartva
kell értelmezni az elkövetkezô fejezetekben tárgyalt gondolatokat és koncepciókat.

21.1.§ A jó okok miatti stabilitás versus a rossz okok
miatti stabilitás

K

ÉT RÉSZBÔL ÁLL AZ »IGAZSÁGOSSÁG KÉT ELVÉNEK« A BEMUTATÁSA . Az
elsô részben az »eredeti kiindulási állapot« (»original position«) körülményei között, és a »tudatlanság fátyla« (»the veil of ignorance«) mögött (11.§) a felek a pártatlanság (»impartiality«) körülményei között úgy tárgyalják ki az »igazságosság mint tisz-
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tességesség (justice as fairness) politikai koncepciójának« az »igazságossági elveit«
(14.§), mintha semmilyen speciális, morális és politikai jelentôségû érzéssel nem kellene számolni, és mintha valóban csak egyetlen céljuk lenne, mégpedig az, hogy a saját
maguk és az általuk képviseltek racionális, értelmes és méltányolható érdekeit maximálisan figyelembe vevô igazságossági elveket alakítsák ki, és ebben egyezségre is jussanak a többiekkel (13–19.§§). Maga a »tudatlanság fátyla« és az »eredeti kiindulási
állapot« (11.§) az a speciális gondolatkísérlet és modellezési eszköz, amellyel elôállítjuk
azt a »reciprocitási elvnek« megfelelô és annak érvényesülését biztosító helyzetet, amely
helyzetben valóban így is viselkednek a felek.
Az igazságossági elvek bemutatásának a második részében – azaz az itt tárgyalt fejezetekben (20–24.§§) – elôvesszük az eddig félretett és a felek feltételezett jó szándékát,
pártatlanságát és tisztességességét módosító, olyan „való világ” béli speciális pszichológiai
és egyéb tényezôket, amelyek figyelembe vétele feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a teljesen
pártatlanul és tisztességesen kiválasztott igazságossági elveknek, és magának az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a gyakorlati megvalósításával, fenntarthatóságával és stabilitásával kapcsolatos kérdéseket is vizsgálhassuk.
E két egymást követô részre osztott prezentációnak az a logikája, hogy ha az elsô
prezentációs fázisban (13–19.§§) kialakított és bemutatott igazságossági elvek (14.§)
tartalmilag megfelelôek, és a második prezentációs fázisban (20–24.§§) a releváns
stabilitási problémákra is sikerül megfelelô válaszokat adni, akkor elmondhatjuk, hogy
az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« alapvetôen alkalmas (a) elsôként is az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusára«, (b) a továbbiakban pedig arra,
hogy megfelelô módon alkalmazva stabilan és generációkon át fennmaradó módon szabályozza a polgárok egymás közötti politikai szintû viszonyait, valamint a polgárok, és
a politikai hatalom és az állam közötti politikai szintû viszonyokat, (c) azaz a »politika
felségterületére« tartozó »lényegbeli alkotmányos kérdéseket«, és az »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû kérdéseket«, mégpedig elsôdlegesen a »társadalom alapvetô
struktúráján«, és annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményein« keresztül.
Az igazságossági elvek bemutatásának e második részében (20–24.§§) az egyik
alapvetô kérdés az, hogy kialakul-e az igazságos mint tisztességes »szabad emberhez
méltó demokrácia« szükséges és elégséges mértékû morális és politikai támogatása (a)
azokban, a polgárokban, akik egy, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« megfelelôen »jól elrendezett társadalomba« (»well-ordered society«) (7.§;
23.§) születnek bele, s folyamatosan megtapasztalják az igazságos mint tisztességes
»szabad emberhez méltó« társadalmi mûködést; (b) illetôleg azokban, akik egy társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalomban« (»aspiring society«) (17.4.§)
szintén folyamatosan megtapasztalják az igazságos mint tisztességes »szabad emberhez
méltó« társadalmi mûködésre való konzekvens törekvést, és ennek megfelelôen a »társadalom alapvetô struktúrája« (9.§), és annak »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézményeinek« (9.§; 16.§) egyre igazságosabb és egyre tisztességesebb mûködését.
Másképp fogalmazva: a kérdés az, hogy az ilyen társadalmakba született, és az
ilyen társadalmakban élô polgárok »két születéskori erkölcsi képessége« (»two moral
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powers«), (6.3.§) különösképpen az »igazságosságérzet képességére való morális képessége« (»capacity for a sense of justice«) kibontakozik-e legalább azon a minimális
szinten, amely már elegendô az igazságos mint tisztességes, és »szabad emberhez méltó«
mûködés morális és politikai támogatásához? Vagy ellenkezôleg még ezen a szinten
sem fejlôdik ki a polgárok »két születéskori morális képessége«, és így az igazságtalan
mint tisztességtelen, »szabad emberhez nem méltó« társadalmi, politikai mûködésen
eleve reménytelen változtatni, ergo eleve reménytelen egy »szabad emberhez méltó«
igazságos mint tisztességes társadalom kialakítása és stabil fenntartása?
A RÖVID VÁLASZ erre az, hogy igen, kialakítható, és igen, stabilan fenntartható egy
igazságos mint tisztességes, »szabad emberhez méltó« demokrácia és társadalmi mûködés.
KICSIT BÔVEBBEN: gondoljunk a skandináv országok példájára. Hans Christian
Andersen (1805–1875), a dán meseíró és költô nem is olyan régen írta azokat a meséit, amelyekbôl igen nagy nyomor, kiszolgáltatottság és igen igazságtalan társadalmi
mûködés tárul elénk. Ma mégis társadalmi igazságosság szempontjából talán a legjobb
helyzetben lévô országok azok a skandináv országok, amelyekben nem olyan rég még
az Andersen meséibôl elénk táruló társadalmi környezet volt a mindennapos realitás.
AZ ENNÉL BÔVEBB ÉS RÉSZLETESEBB VÁLASZOKAT – arra az alapkérdésre,
hogy figyelembe véve bizonyos speciális morál pszichológiai kérdéseket, a „való világ
realitásait”, és az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« bizonyos
karakterisztikus jellemzôit egyáltalán lehetséges-e igazságos mint tisztességes társadalmi
mûködés, s megteremthetô-e, fenntartható-e ennek a stabilitása – az elkövetkezô fejezetekben fejtjük ki (21–23.§§).

M

INT KORÁBBAN KIFEJTETTÜK, az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója« önálló, politikai szintû morális igazságossági koncepció, amely:
(a) a társadalom széles rétegei által ismert és elismert eszmékbôl, s minden »átfogó
doktrínától« függetlenül építkezik (4.§; 12.§);
(b) a polgároknak, az állammal és a politikai hatalommal való politikai szintû viszonyaira, azaz a »politika felségterületére« (20.3.§) korlátozódik;
(c) a »társadalom alapvetô struktúrájára« (9.§), annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeire« (9.§; 16.§), és a »háttérigazságosság rendszerére« (9.5–9.6.§§) vonatkozik;
(d) a »lényegbeli alkotmányos kérdésekre« (14.6.§; 14.9.§), az ezek közé tartozó
»alapvetô szabadságjogokra, jogokra« (14.3.§), ezek »tisztességesen egyenlô valós
értékének« a biztosítására (15.§), a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyekre
és lehetôségekre« (14.2.§), valamint az »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû kérdésekre« (14.5.§; 16.2.§), a »disztributív igazságosságra« (18.§)
és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« (16.§) fókuszál;
(e) valamint a legkülönbözôbb formákban és szinteken az egyik legôsibb morális parancsolatot, az »aranyszabályként« is ismert »reciprocitási (viszonossági) elvet«
(5.3.§) jeleníti meg és próbálja meg következetesen érvényesíteni.
Mindezek a jellemzôk, a politikai szintû igazságossági koncepció stabilitásának az
alapvetô elôfeltételeit is jelentik – különös tekintettel az igazságosság politikai koncepciójának az »átfogó doktrínáktól« való függetlenségére, önállóságára és arra, hogy e
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koncepció kizárólag a »politika felségterületére« vonatkozóan, és erre a »politikai szintre
leszûkítve« kerüljön megfogalmazásra.
A következô alapvetô kérdés az, hogy – tekintettel az »átfogó doktrínák« »méltánylandó pluralizmusának a tényére« (»the fact of reasonable pluralism«) (12.4.§), amely
a »szabad emberhez méltó demokráciákban« kikerülhetetlenül jelen van – mindazok a
politikai szintû igazságossági elvek, és az a politikai szintû igazságossági koncepció,
amely egységes rendszerbe foglalja ezeket elnyerheti-e, és ha igen, akkor hogyan nyerheti el a különbözô »átfogó doktrínák« támogatását.
E ponton jelenik meg újra az átfogó doktrínák »átfedô konszenzusának« (»overlapping consensus«) az eszméje (4.§; 12.3.§), amelynek lényege, hogy a társadalomban
jelenlévô, különbözô, egymással ellentétes nézeteket valló »átfogó doktrínák« ugyanazt
a politikai szintû igazságossági koncepciót fogadják el; de nem akárhogyan, hanem
úgy, hogy alapvetôen a saját tanaik alapján önállóan (azaz nem egymással alkudozva)
kialakítják az igazságosság politikai koncepciójához való viszonyulásukat. (RAWLS,
2005.) Fontos: egyik »átfogó doktrína« sem kell, hogy egyetértsen és egyezkedjen bármelyik másik átfogó doktrínával abban, hogy melyikük milyen átfogó jellegû értékek,
elvek és normák alapján fogadja el a politikai szintû igazságossági elveket. A stabilitáshoz, és a társadalom kiszámítható, békés és igazságos mint tisztességes »szabad emberhez méltó« mûködéséhez bôségesen elegendô, ha az egyes »átfogó doktrínák« a saját
tanaik alapján ugyanazokat a politikai szintû igazságossági elveket fogadják el.
(RAWLS, 2001.)
Hogy hogyan kell ezt elképzelni, arra Rawls több példát hoz fel mûveiben. Például
a rabszolgaság eltörléséért küzdô abolicionista mozgalom szószólói számos mélyen vallásos érveléssel léptek fel a rabszolgaság ellen, és az egyenlô emberi jogokért.
(MCPHERSON, 2014.) 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 módon kezeli, mint ahogyan
rabszolgatartók a rabszolgákkal bántak.” (RAWLS, 2005.)
… nagy érv szól az ellen, hogy az embereket bárki birtokba vehesse, és mint tulajdonát
használja. Az Ember Isten szemében és az igazságosság nevében nem lehet senki tulajdona, mert az ember Racionális, Morális és Hallhatatlan lény; mert Isten saját képére teremtette és ezért a legmagasabb értelemben Isten gyermeke; mert arra teremtették, hogy
isten-szerû képességeit kibontakoztassa, és Isten kihirdetett igéi és [az Ember] szívébe írt
törvényei alapján ô maga uralkodjon saját maga felett. Az Ember e leglényegibb természetébôl következik, hogy az ô birtokbavétele, tulajdonként kezelése a Teremtô megsértése
és a súlyos társadalmi rossz és gonosz minôsített esete. Isten minden emberi lénybe hallhatatlan szellemet lehelt… Vajon azért teremtett Isten ilyen lényeket, hogy úgy tulajdonolják, mint a fûrészárukat, vagy egy oktalan állatot…?
William Ellery Channing1 (1780–1842): Rabszolgaság (1836)

1

William Ellery Channing (1780–1842) unitárius prédikátor.
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A felvilágosodás eszméiben hívô (és adott esetben a vallási doktrínákkal szembe helyezkedô) gondolkodók és politikusok a szabadság, egyenlôség, testvériség eszméin alapuló
»átfogó filozófiai doktrínák« alapján ellenezték a rabszolgaság intézményét. De számos
más korabeli átfogó filozófiai doktrína tanait valló polgár is ellenezte a rabszolgaságot a
maga átfogó jellegû nézetei alapján, és támogatta az »abolicionista mozgalmat«. A közös
és lényegi pont a rabszolgaság ellenzése, és a rabszolgaság eltörléséért való küzdelem
volt. Ki-ki a maga átfogó nézetrendszere alapján, a többiekkel mély egyetértésben harcolt
a rabszolgaság eltörléséért (MCPHERSON, 2014). Abban azonban soha sem értettek
volna egyet, hogy melyikük átfogó nézetrendszere és értékrendje „a legjobb” a rabszolgaság intézménye elleni küzdelem elvi megalapozásához. (RAWLS, 2005.)
Számos hasonló történelmi példát lehetne felhozni arra, hogy a felek úgy értenek
egyet egy adott ügyrôl való gondolkodás végkövetkeztetésében, hogy soha nem értenének
egyet magában abban a gondolatmenetben és annak elvi alapjaiban, amely alapján
ugyanarra a következtetésre jutnak.2 Ez egyáltalán nem baj. Egy fontos ügyben a közös
végkövetkeztetés, közös végsô célok és a következményes teendôk esetében egyáltalán
nem arról kell meggyôzzék egymást a felek, hogy kinek a saját elvi levezetése és mögöttes értékrendje „a legjobb”. Bôven elég, ha eljutnak oda, hogy ki-ki a saját hite és
»legbelsôbb meggyôzôdései« (»considered convictions«) (12.2.§) alapján ugyanarra a
végkövetkeztetésre jut. Ahogy mondani szokás: „minden hegytetôre számos út vezet;
s így számos pontról elindulva, sok különbözô úton is fel lehet jutni ugyanazon hegy tetejére. A lényeg, hogy végül mindenki feljusson a hegytetôre.”
Ezt a példát annak illusztrálására hoztuk fel, hogy hogyan is kell elképzelni az egymással (sokszor kibékíthetetlenül) ellentétes nézeteket valló »átfogó doktrínáknak« a
politikai szintre leszûkített igazságossági koncepcióra vonatkozó »átfedô konszenzusának« a létrejöttét. Bármely politikai szintû igazságossági koncepció stabilitásának, és
így a társadalom békés, kiszámítható és »szabad emberhez méltó«, generációkon át
tartó igazságos mint tisztességes mûködésének és fejlôdésének az abszolút elôfeltétele,
és egyben az egyetlen esélye, ha ilyen módon sikerül kialakítani az »átfogó doktrínák
átfedô konszenzusát« az »igazságosság politikai koncepciójáról«, és annak igazságossági
elveirôl. Minden más esetben marad a »szabad emberhez nem méltó«, tisztességtelen,
igazságtalan, kiszámíthatatlan, instabil mûködés; netán az elnyomás, a polgárok tömegeinek a jogoktól és a tisztességes esélyektôl való megfosztása, emigrációra késztetése; a súlyos társadalmi megosztottság, a szellemi polgárháborús helyzet, a politikai
szekértáborok közötti hidegháborús viszonyok, netán a valódi polgárháború.

G
2

YAKORLATI MEGVALÓSÍTHATÓSÁG KÖVETELMÉNYE, mely a „lehetséges
mûvészetének” a szintjén értendô. (RAWLS, 2001.) Szó sincs arról, hogy az

Korábban felidéztük azt (12.6.§), ahogyan az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának
elfogadása kapcsán Jacques Maritain (korának jeles keresztény filozófusa, akinek oroszlánrésze
volt a Nyilatkozat „tetô alá hozásában”) beszámolt arról, hogy „végül mindenki aláírta az Egyetemes
Nyilatkozatot, de ennek egy alapvetô feltétele volt, az pedig az, hogy senki ne akarja megtudni, hogy
a másik miért fogadta el ugyanazt a nyilatkozatot”. Ebben ugyanis vélhetôen soha nem értettek
volna egyet azok a felek, akik magában a Nyilatkozat végsô szövegében egyetértettek. (MARITAIN,
1949; SUNSTEIN, 2004.)
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igazságos mint tisztességes »szabad emberhez méltó« társadalmi mûködés automatikusan magától létrejönne – bármilyen erôfeszítés, küzdelem és szilárd elhatározás nélkül.
Ha például a fotelben üldögélô TV-t nézô polgárok nem azt tapasztalják, hogy amíg
ôk otthon a foteljükben üldögéltek, addig önmagától, automatikusan megvalósult volna
az »igazságosság politikai koncepciója« szerinti »szabad emberhez méltó társadalom«
az még egyáltalán nem azt jelenti, hogy maga az »igazságosság politikai koncepciója«
megvalósíthatatlan, vagy hogy utópia lenne. Az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat
vagy az Amerikai Egyesült Államok mint szabad, független és demokratikus szövetségi
köztársaság eszméje csak merész és utópisztikus álom maradt volna, ha nem küzdöttek
volna meg érte. A függetlenség és a szabadság kivívását követôen azonban, a merész
álom valósággá vált. A »stabilitás kritériuma« nem az, hogy automatikusan megvalósul-e, vagy az ölünkbe hullik-e az igazságosság, anélkül, hogy kimozdulnánk a kényelmi
zónánkból, vagy hogy bármit is tennénk az ügy érdekében. A stabilitás kérdéseit a „lehetséges mûvészete” szintjén kell vizsgálni: azaz megfelelô rátermettség, megfelelô erôfeszítések esetén lehetséges-e igazságos mint tisztességes »szabad emberhez méltó társadalmat« létrehozni és stabilan fenntartani.
Egy dolgot világosan látni kell: olyan még soha nem történt az emberi történelem
során, hogy varázsütésre, magától megvalósult volna bármilyen igazságos mint tisztességes mûködés. Kizárólag küzdelmek árán jutott el bármelyik társadalom oda, hogy
nagyjából »igazságosnak mint tisztességesnek« és »szabad emberhez méltónak« lehessen
nevezni a mûködését. Az adott társadalom »szabad emberhez nem méltó« azaz igazságtalan mint tisztességtelen mûködésének haszonélvezôi „csak úgy”, a saját jószántukból sohasem fognak változtatni azon az igazságtalan mint tisztességtelen
mûködésen, amely magát az államot nem minden egyes polgár közös érdekei és közös
jóléte érdekében, hanem csak a szûk haszonélvezôi érdekcsoport érdekeinek megfelelôen mûködteti; s amely tisztességtelen mûködés a társadalom erôforrásait csak e szûk
érdekcsoport magánérdekeinek elômozdítására használja fel mindenki más kárára. Ez
azonban egy másik kérdés, amely nem magának az »igazságosság politikai koncepciójának« a gyakorlati megvalósíthatóságát, mint a „lehetséges mûvészetét” érinti.
Amíg az emberek nem törôdnek a szabadságukkal és jogaik gyakorlásával addig azok,
akik arra vágynak, hogy zsarnokoskodjanak mások felett, úgy is fognak tenni. A zsarnokok ugyanis buzgók és nyughatatlanok. Annak szentelik életüket, hogy akárhány vallási
és egyéb Isten nevében megbéklyózzák, s leláncolják az alvó embereket.
Voltaire (1694–1778)

A politikai szintû igazságossági koncepciót a gyakorlati és politikai megvalósítás szempontjából is meg kell különböztessük a »nem politikai szintû«, »átfogó erkölcsfilozófiai
doktrínáktól«. Az ilyen nem politikai szintû átfogó morális koncepciók sokszor nem
túl gyakorlatias módon csak egyszerûen elítélik és vádolják a világot és az emberi természetet, amely „túl romlott és korrupt ahhoz”, hogy az adott »átfogó morális doktrína«
elveinek, értékeinek, normáinak megfelelôen átalakuljon, és ezek szerint mûködjön.
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(RAWLS, 2000.) Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« ehelyett
számba veszi a megvalósíthatóság, fenntarthatóság és stabilitás szempontjából fontos
körülményeket, és igyekszik elkerülni a világ és az emberek elítélését; s ezzel megôrizni
azt a hitet és optimizmust, hogy egy igazságos mint tisztességes »szabad emberhez méltó
demokratikus rendszer« kialakulásának és fennmaradásának egyáltalán van reális reménye, esélye és lehetôsége. (RAWLS, 2001.) Ez vezet el minket a »jó okok miatti
stabilitás« (»stability for the right reasons«), és a »rossz okok miatti stabilitás« (»stability
for the wrong reasons«) kérdésköréhez. A stabilitás „jó” okainak és a stabilitás „rossz”
okainak a számba vétele további fontos részletekkel szolgál az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, és megvalósítási, stabilitási kritériumainak megértéséhez. Elsôként a »rossz okok miatti stabilitás« jellemzôit ismertetjük, mert ennek fényében válik érthetôbbé az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának«
a »jó okok miatti stabilitásra« vonatkozó koncepciója.

A

»ROSSZ OKOK MIATTI STABILITÁS« (»stability for the wrong reasons«). Alapvetôen két útja-módja lehet annak, ahogyan egy adott politikai szintû igazságossági
koncepció a stabilitás kérdéséhez viszonyulhat. Az egyik megközelítés szerint a stabilitás
kérdése pusztán praktikus kérdés. Eszerint, ha a koncepció nem eléggé stabil, akkor teljesen hatástalan, és ezért hiábavaló és értelmetlen próbálkozni a realizálásával. E megközelítés a politikai stabilitás biztosítását nagyjából két különbözô feladatban látja:
(i) Az egyik feladat egy olyan politikai szintû igazságossági koncepció kidolgozása
lenne, amely nagyjából épkézlábnak tûnik, ha másnak nem is, de legalább a kidolgozói számára.
(ii) A másik feladat, e koncepció támogatottságának a valahogyan (szinte bármely a
cél szempontjából praktikus eszközzel) történô biztosítása lenne azzal, hogy (a)
híveket szerezzenek ennek a koncepciónak, (b) meggyôzzenek olyanokat is, akik
e rábeszélés és gyôzködés nélkül jó eséllyel elvetnék a koncepciót, (c) elérjék azt,
hogy akik nem értenek egyet vele, azok legalább kényszerûen elfogadják, és eszerint
is cselekedjenek, (d) és szükség esetén a koncepció elfogadását, a normáinak való
megfelelést, és az engedelmességet akár államhatalmi kényszerítô és megtorló eszközökkel is kikényszerítsék.
E megközelítésben a »politikai koncepció stabilitása« alapvetôen két dolgon (a) a meggyôzésen, a rábeszélésen, és annak különbözô eszközein, (b) és a kikényszerítésen és
annak különbözô eszközein alapul. E megközelítés mindaddig stabilnak tekinti a politikai koncepciót, ameddig megfelelô eszközöket talál a többség meggyôzésére, vagy
az engedelmesség és a politikai koncepció normáinak, szabályainak a kikényszerítésére.
Másik oldalról, e megközelítés az olyan politikai szintû igazságossági koncepciókat
pejoratív értelemben is utópisztikusnak tekinti, amely esetében nem talál megfelelô eszközöket a rábeszélésre, mások meggyôzésére, vagy az engedelmesség és a politikai koncepció normáinak, szabályainak kikényszerítésére. Eszerint, mindaddig nem utópisztikus a koncepció, amíg akár masszív és agresszív propagandával, manipulációval,
rábeszéléssel, és az államhatalmi kényszerítô eszközök agresszív alkalmazásával el tudják érni a polgárok kritikus tömegénél a politikai koncepció elfogadását, de legalább a
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koncepció normái szerinti engedelmes magatartást. Ez az a stabilitás, amely »nem a
„jó okok” miatt« jön létre (»stability for the wrong reasons«).3 (RAWLS, 2005.)
A politikai szintû igazságossági koncepció alkalmasságának a kérdése azonban egyáltalán nem redukálható le pusztán csak arra a praktikus kérdésre, hogy találjunk valamilyen
hatásos, bárhogyan bevezethetô, és – a cél által szentesített szinte bármilyen eszközzel –
stabilizálható, „és ezért tehát nem utópisztikus” – politikai koncepciót. Egy »szabad emberhez méltó demokráciában« alapvetô fontosságú »morális és politikai legitimációs« kérdés,
hogy mégis min alapul, és milyen eszközökkel tartható fenn a politikai koncepció stabilitása,
s természetüket tekintve mégis milyen erôk révén vezethetô be és tartható fenn ez a stabilitás. Ebbôl a szempontból különbséget kell tenni a politikai szintû igazságossági koncepciók »jó okok miatti stabilitása« és »rossz okok miatti stabilitása« között.
A „rábeszélôgép”4 csúcsra járatásával és a koncepció legalább »hallgatólagos elfogadásának« a kikényszerítésével elért stabilitás »nem a jó okok miatt« jön létre s mindig
egy sajátos „rövidzárlati cselekmény” is egyben. Azért „rövidzárlati cselekmény”, mert
valójában az igazságos mint tisztességes politikai hatalomgyakorlás, és »a nép« (»We
the People«) eredeti megbízásának megfelelô közcélok, közérdekek és közügyek nyílt és
3

4

Noha Rawls ezt explicit módon nem jelzi, de minden valószínûség szerint bizonyos neohobbeziánus
nézetekre, és stabilitási koncepciókra vonatkozó kritikát is jelent részérôl ez a – »nem jó okok miatti
stabilitásra« vonatkozó – kitétel. Thomas Hobbes (1588–1679) angol filozófus munkássága az
egész nyugati politikai filozófiai gondolkodás szempontjából meghatározó volt. Egyik leghíresebb
mûve a Leviathan (HOBBES, 1651), amely a modern államelméletek egyik alap mûve. Hobbes
szerint az emberek a »természeti állapotukban« önzôk, egymás kihasználására törekszenek egymáson
átgázolnak, csellel vagy erôszakkal megpróbálják a másikat saját uralmuk alá hajtani. Összességében
egy farkastörvények szerinti világ jön létre, amelyben mindenki félelemben és erôszakban él, hacsak
nincs egy olyan abszolút felsôbb hatalom a »Sovereign«, amely igazságos és tisztességes törvényeket
alkot, és ezek betartását, mint mindenki felett álló szuverén és megkérdôjelezhetetlen autoritás,
részrehajlás nélkül, szigorúan, könyörtelenül de igazságosan kikényszeríti, illetve e törvények megszegését könyörtelenül megtorolja. A »Sovereign« (azaz tulajdonképpen az államhatalom) hatalma
lényegében korlátlan, de nem feltétel nélküli: csak addig tart morális legitimitása, ameddig a közakaratot képviseli, és valóban képes mindazokat megvédeni, és mindazoknak a (köz)érdekeit elômozdítani, akiknek a megbízásából, és akiknek a nevében ezt a korlátlan államhatalmat, szigorúan
ehhez a közcélhoz kötötten birtokolja. Az angliai polgárháború zûrzavaros idôszak lezárulását követôen publikált mû, valószínûleg hûen tükrözte az akkori világ valóságát (és fontos szerepe volt a
királyi hatalom restaurációjának a legitimációjában is). Rawls a »jó okok miatti stabilitás« koncepciójával azt is sugallja, hogy a »Sovereign« által vaskézzel kikényszerített stabilitásnál, jobb és stabilabb megoldás lehet az, amikor a normakövetés és a szabályoknak való megfelelés nem a »Sovereign« kemény kezû kényszerítô erején, hanem az emberek belsô meggyôzôdésén alapul. E mögött
a felvetés mögött egy olyan fontos és érdekes vita húzódik meg, amelyet részleteiben itt nem elemzünk, csak utalunk rá. A Rawls által »nem jó okok miatti stabilitásnak« nevezett stabilitási koncepcióval, és a neohobbeziánus nézetekkel kapcsolatosan például David Gauthier Morals by Agreement
(GAUTHIER, 1986) címû mûvében is érdekes adalékokat találhatunk. Ebbe az irányba azonban
nem akarjuk kiterjeszteni ezt az írást.
A „rábeszélôgép” kifejezés használatával tudatosan utalunk Elliot Aronson és Anthony R. Pratkanis, Rábeszélôgép: élni és visszaélni a meggyôzés mindennapos mesterségével címû könyvének a
címére. A mû eredeti címe: Age of Propaganda: The Everyday Use and Abuse of Persuasion.
(ARONSON és mtsai, 1991.)
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ôszinte szolgálata bizonyos szempontból mindig, nehezebb, bonyolultabb, fáradságosabb, s ráadásul még hozzáértést és munkát is igénylô feladat, mint az öncélú és önkényes hatalomgyakorlás, uralkodás, ad hoc ötleteken alapuló kormányzás, az úgynevezett
»politikai kormányzás« (13.4.§), és a közcélok helyett a magáncélok, a közérdekek helyett a magánérdekek és a közügyek helyett a magánügyek elômozdítására irányuló hatalmi és akarati cselekvések.
Így – különösen a morálisan is, emberileg is és szakmailag is alkalmatlan politikusok
számára – kényelmesebb a közügyek szolgálata helyett a magánügyeikkel, és az öncélú
hatalomgyakorlással foglalkozni, ami viszont szükségessé teszi a „rábeszélôgép”, és az
üres, manipulációs célú propaganda felpörgetését, valamint bizonyos kényszerítô eszközök alkalmazását. A „rábeszélôgép”, a megtévesztés, a manipuláció, a propaganda
és a kényszer ugyanis túlzottan is megkönnyíti és leegyszerûsíti a politikai hatalmat
gyakorlók dolgát.
Nem árt tudni azt sem, hogy minden »megbízó–megbízott viszonyban« (»principalagent relationship«) igen erôs »erkölcsi kockázatot« (»moral hazard«), és késztetést
okoz a tisztességtelen mûködésre minden olyan »aszimmetrikus információs helyzet«,
amelyben a megbízottak (esetünkben a politikai hatalom gyakorlásával megbízottak)
ténylegesen tisztességes versus ténylegesen tisztességtelen magatartása közötti különbség
észrevehetôsége, láthatósága, megítélhetôsége, illetve a felelôsségre vonás és a következményes retorziók lehetôsége lecsökken. Márpedig a propaganda, a megtévesztés,
a manipuláció, a beteges titkolózás, a kényszer és a hasonló »nem a jó okok miatti stabilitást« (»stability for the wrong reasons«) biztosító hatalomtechnikai eszközök egyik
fô célja precízen pontosan ennek az észrevehetôségnek a minimalizálása, az információk
és a tények percepciójának és értelmezésének a torzítása, az »információs aszimmetria«
súlyosbítása, és a következmények nélküliség elôállítása, fenntartása. Így egy kevésbé
alkalmas politikai koncepciót, és akár egy teljesen igazságtalan mint tisztességtelen
politikai hatalomgyakorlást is lehet stabilizálni (ideig-óráig) agresszív propagandával,
gátlástalan manipulációval, megtévesztéssel és az engedelmesség kikényszerítésével.
Az ilyen eleve rossz és tisztességtelen hatalomtechnikai eszközök kiterjedt használata,
mindig jelzi, ha a hatalmon lévôk szándékai és cselekedetei eleve tisztességtelenek.
Ahogyan „a jó bornak nem kell cégér”, úgy a tisztességes és jó kormányzásnak sem
kell manipulatív propagandára fanyalodnia. Ahol azonban nagyon rá akarják beszélni
az emberekre, hogy „mennyire jól élnek”, hogy „milyen jó irányba mennek a dolgok”
és „milyen jól mûködik a rendszer”, miközben lépten nyomon tetten érhetô a manipuláció, a propaganda, a megtévesztés, és a kritikus hangok legkülönbözôbb módszerekkel
való elnémításának a kísérlete, ott mindezek, mint tünetek jelzik, hogy valószínûleg súlyos igazságtalanságokat és tisztességtelenségeket próbál elleplezni a hatalom. A tisztességtelen hatalom nem képes tisztességes módon biztosítani a rosszul mûködô rendszer »jó okok miatti stabilitását«, mert tisztességtelensége miatt ennek minden
alapfeltétele hiányzik. Az ilyen hatalom ezért a mindig egyszerûbb megtévesztéssel,
rábeszéléssel, propagandával, és a legkülönfélébb kényszerítô és manipulációs hatalomtechnikai eszközökkel próbálja biztosítani a rendszer »nem jó okok miatti stabilitását«. Ezzel az ilyen hatalom folyamatosan meg is szegi a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) (19.§), a »civilitás kötelessége« (»duty of
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civility«) (13.3.§; 19.2.§), és a »nyilvános indokolás« (»public justification«) (12.1.§;
13.3.§) normáit, azaz a politikai hatalomgyakorlásának »morális és politikai legitimációs« követelményeit (13.3.§;19.2.§) – s ezzel alá is ássa és fel is számolja a saját politikai hatalomgyakorlásának »morális és politikai legitimációját«. Ezért aztán a »nem
jó okok miatti stabilitás« valójában nem is vezet ahhoz a generációkon át tartó, és a
társadalom békés, kiszámítható és súlyos megosztottság nélküli fejlôdéséhez vezetô stabilitáshoz, amely az igazságos mint tisztességes szabad emberhez méltó társadalom
létrejöttéhez és tartós fennmaradásához elengedhetetlenül szükséges. A »nem jó okok
miatt létrejövô stabilitás« valójában nem stabilitás. Ez legfeljebb egy adott »status quo«
idôleges fenntartása, erôsen kifogásolható, kétes és morálisan illegitim hatalomtechnikai
eszközökkel és módszerekkel.

M

INT KIFEJTETTÜK: A JÓ OKOK MIATT LÉTREJÖVÔ STABILITÁS, és a politikai hatalom tisztességes, és morálisan és politikailag is legitim gyakorlása
szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy milyen alapon és milyen eszközökkel sikerül biztosítani a politikai szintû igazságossági koncepció stabilitását, s mégis milyen
erôk révén jön létre és marad fenn ez a stabilitás.
A »jó okok miatt létrejövô stabilitás« (»stability for the right reasons«) esetében az
egyik fontos elképzelés az, hogy akik egy olyan »szabad emberhez méltó demokrácia«
társadalmában nônek fel és élik életüket, amely »igazságosan mint tisztességesen«
mûködik, azok egy olyan informált, tapasztalatokon és tudatos megfontolásokon alapuló ragaszkodást és kötôdést alakítanak ki magukban a rendszer iránt, amely elegendô
az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a stabilitásához. A polgárok jellemére, attitûdjeire, hozzáállására, politikai értékrendjére, érdekrendszerére
jelentôs hatással van annak a »társadalomnak az alapvetô struktúrája« (9.§), és »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeinek« (9.§; 16.§)
mûködése, amelyben élnek. (RAWLS, 1999a; PRINZ, 2013.) Ez nagymértékben meghatározza azt, hogy a polgárok »igazságosságérzete«, és »morális érzékenysége« menynyire és milyen irányokban fejlôdik ki. (PRINZ, 2011.)
Egy »szabad emberhez méltó demokrácia« nagyjából igazságosan mint tisztességesen
mûködô társadalmában jó okkal reménykedhetünk abban, hogy a polgárok jelleme,
igazságosságérzete és morális érzékenysége elegendôen erôs ahhoz, hogy képesek legyenek ellenállni az igazságtalanságra, mint tisztességtelenségre irányuló normál tendenciáknak és csábításoknak. Abban is jó okkal reménykedhetünk, hogy a polgárok
rendre igazságosan és tisztességesen viselkednek egymással az idôk folyamán, és a »reciprocitás elvének« megfelelôen nem tagadják meg egymástól az igazságosságot.
A stabilitást az igazságosan mint tisztességesen mûködô társadalomban a legjobb
fajta motivációk biztosítják. Akik megtapasztalták az igazságos mint tisztességes társadalmi mûködést és jóléti hatásait, valamint éltek a rendszer adta »tisztességesen
egyenlô társadalmi esélyekkel és lehetôségekkel« (14.2.§), és így magas szinten ki is
bontakoztatták az »igazságosságérzetre való képességüket« (»capacity for a sense of justice«) (6.3.§), azok – racionális érdekeiknél fogva – egyáltalán nem akarnak igazságtalan mint tisztességtelen »szabad emberhez nem méltó rezsimben« élni. Ez annál inkább érvényes, minél közelebb áll a »társadalom alapvetô struktúrájának« a tényleges
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mûködése az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szerint »jól elrendezett társadalomra« jellemzô mûködéshez (23.§). (RAWLS, 2001.) Ugyanakkor
egy igazságtalanul mint tisztességtelenül mûködô társadalom helyzete sem reménytelenül megváltoztathatatlan. Mi másért is foglalkozna olyan kényszeresen és megszállottan egy tisztességtelen hatalom a propagandával?
Az, hogy az igazságos mint tisztességes társadalmi mûködés a polgárokat is igazságszeretôvé és tisztességessé teszi (STOUT, 2010) rávilágít arra, hogy „való világ objektív realitásaiként” érzékelt hétköznapi aljasságok, tisztességtelenségek egyáltalán
nem az emberek eleve reménytelenül rossz természetébôl erednek. Nagyrészt inkább
a »szabad emberhez nem méltó rezsim« tisztességtelen és igazságtalan mûködése által
felerôsített és gerjesztett társadalmilag káros, negatív és alantas tendenciák, és bizonyos
egyéni túlélési stratégiák megnyilvánulásai azok, amiket látunk. (PRINZ, 2004, 2011,
2013; TOMASELLO, 2016.)
Igaz az is, hogy »szabad emberhez nem méltó rezsim« tisztességtelen mûködésének
haszonélvezôi is, és a tisztességtelen hatalom maga is nagyon szeretnék, ha sokan hinnének az emberek eleve reménytelenül rossz, alantas és reménytelenül javíthatatlan
természetében, mint afféle „objektív tényben”. Ez ugyanis a status quo, és az igazságtalan mint tisztességtelen »szabad emberhez nem méltó rezsim« fenntartása szempontjából rendkívül fontos reménytelenség és reményvesztettség érzését stabilizálja, demobilizáló hatású, sôt még bizonyos legitimációs hatása is van. Ha ugyanis minden polgár
eleve reménytelenül rossz, gonosz, önzô lenne, akkor tulajdonképp eleve reménytelen
változtatni a rendszer tisztességtelen mûködésén. A hatalom tisztességtelensége is viszonylagossá válik ennek fényében, és már nem is tûnik olyan súlyosnak. Nem véletlen,
hogy minden tisztességtelen hatalom számtalan módon igyekszik felkorbácsolni az emberek legalantasabb ösztöneit és érzéseit, hogy ezzel is megrontsa, korrumpálja és lerántsa a maga erkölcsi színvonalára a társadalmat.
Ha azonban egy ilyen »szabad emberhez nem méltó rezsimben« valamely oknál
fogva – például azért, mert a polgárok egyre szélesebb tömegei számára már elviselhetetlenné és élhetetlenné vált a tisztességtelen rezsim – elkergetik a tisztességtelen hatalmat, és okulva a tapasztalatokból nagy elszánással és következetességgel nekilátnak
az igazságos mint tisztességes »szabad emberhez méltó demokratikus rendszer« felépítéséhez, akkor (17.§), bizony sokan meglepôdnek azon, hogy milyen hamar mennyi
pozitív energiát lehet mozgósítani a polgárok széles tömegeiben, és milyen gyorsan változnak meg az addig reménytelenül megváltoztathatatlannak gondolt igazságtalan és
tisztességtelen viszonyok.5
Végül, egy teljesen más szempontot is végig kell gondoljunk. Ez pedig az, hogy
függetlenül attól, hogy ki mit gondol ezekrôl a kérdésekrôl, és ki mennyire süppedt
bele a tudatosan gerjesztett reménytelenségbe, a tisztességtelenül mûködô »szabad emberhez nem méltó rezsim« polgárainak – ha változtatni akarnak egyre rosszabbá váló
5

Ezt számos történelmi példa igazolja. Gondoljunk például az 1956-os forradalom és szabadságharc
során, a túlélô szemtanúk elmondása szerint számtalan módon megnyilvánuló (és rendszer addigi
mûködésére rácáfoló) szolidaritásra vagy arra, hogy a betört kirakatokból, a nélkülözés ellenére
(szinte) senki nem is vitt el semmilyen árucikket.
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helyzetükön –, valójában nincs más választásuk mint az, hogy higgyenek és reménykedjenek abban, hogy a tisztességtelen hatalom elkergetése után képesek lesznek felépíteni egy »szabad emberhez méltó demokráciát« és igazságosan mint tisztességesen
mûködô társadalmat, mert Immanuel Kant szavait felidézve: „ha elvész az igazságosság, nincs többé értéke az ember földi életének” (1–2.§§). (KANT, 1797.)

M

INT LÁTTUK, A JÓ OKOK MIATTI STABILITÁS KIALAKULÁSÁNAK EGYIK

az, hogy az igazságosan mint tisztességesen mûködô
társadalomba beleszületett, vagy abban élô polgárok (a) jellemének, »kooperatív erényeinek« a fejlôdését; (b) »két morális képességének« a kibontakoztatását, igazságosságérzetét, morális érzékenységét és racionalitását; (c) politikai és morális jelentôségû
pozitív és negatív érzelmeit; (d) valamint azt, hogy a polgárok hogyan viszonyulnak
egymáshoz és a politikai hatalomhoz – jelentôs mértékben befolyásolja az a rendszer,
amelyben élnek. (RAWLS, 2001.)
Míg egy igazságtalan mint tisztességtelen politikai hatalom által fenntartott »szabad
emberhez nem méltó rezsim« a negatív érzéseket, attitûdöket, jellemvonásokat és a társadalmilag káros egyéni túlélési stratégiákat erôsíti fel;6 addig egy »szabad emberhez
méltó demokrácia« igazságos mint tisztességes mûködése azokat az érzéseket, érzelmeket, attitûdöket, meggyôzôdéseket, jellemvonásokat erôsíti fel, amelyek társadalmilag
hasznosak és az igazságos mint tisztességes, »szabad emberhez méltó demokratikus«
mûködés fenntartásához, megvédéséhez, azaz az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a stabilitásához fontosak.7 Az igazságos mint tisztességes társadalmi mûködés során maguk a polgárok is igazságosak, mint tisztességesek lesznek,
és a társadalom mûködését szabályozó „jó” normák és törvények, „jóvá teszik” a polgárokat is. (STOUT, 2010; PRINZ, 2013; RAWLS, 1999a.)
A »jó okok miatti stabilitás« tehát lényegében azon (is) alapul, hogy maga az igazságos mint tisztességes »szabad emberhez méltó demokrácia« olyan módon járul hozzá
a polgárok jellemfejlôdéséhez, érzelmeinek a fejlôdéséhez, tapasztalataihoz, és legbelsôbb meggyôzôdéseinek (»considerd judgements«) (12.2.§) kialakulásához, hogy ezzel
mintegy ô maga is generálja a saját fejlôdéséhez, és hosszú távú fennmaradásához,
6

7

FONTOS TÉNYEZÔJE

Ilyen, korábban már több helyen említett morális és politikai jelentôségû negatív érzelmek, érzések,
attitûdök és jellemvonások például: (a) önzés (amely az »igazságosságérzetre való képesség« és a »morális
érzékenység« hiányából eredô fogyatékosság is egyben); a másokon való átgázolás, mások kihasználása;
(b) irigység, féltékenység, gyûlölet, (c) undor, felsôbbrendûségi érzés, és mások alacsonyabb rendûnek
tekintése, a bajbajutottak de-humanizálása; (d) közöny, részvétlenség, együttérzés hiánya, a mások szenvedése iránti közömbösség, a mások helyzetébe való beleérzô és belegondoló képesség hiánya, (e) ellenséges érzületek egymással, a társadalommal és a politikai hatalommal szemben.
Ilyen, korábban már több helyen említett »morális és politikai jelentôségû pozitív érzelmek, érzések«,
attitûdök és jellemvonások például: (a) szeretet; (b) reciprocitásra és a kölcsönös elônyökön alapul
együttmûködésre való törekvés (és képesség), (c) mások helyzetébe való beleérzés és belegondolás
képessége (empátia), együttérzés, részvét, szánalom, könyörület; (d) az együvé tartozás érzése, és
a szolidaritás érzés, (e) a bajbajutottak segítése (f) bármi féle felsôbbrendûségi, alacsonyabb
rendûségi elgondolás elutasítása, a bajbajutottak méltósággal rendelkezô emberi lényként való kezelése és mindenfajta dehumanizációs tendenciának és kísértésnek való ellenállás.
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azaz végsô soron a politikai szintû igazságossági koncepció stabilitásához szükséges
pozitív jellemvonásokat, érzelmeket, kooperatív erényeket, igazságosságérzetet, morális
érzékenységet és a hasonlókat. (RAWLS, 1999a, 2001, 2005.)
A »jó okok miatti stabilitás« tehát az a fajta stabilitás, amikor a polgárokat nemcsak
rábeszélik vagy rábírják arra, hogy kényszerûen elfogadjanak egy igazságossági koncepciót, hanem a polgárok, a saját maguk legbelsô meggyôzôdésétôl vezettetve és saját
átfogó vallási, filozófiai doktrínáik tanaival is összhangban eleve igazságos mint tisztességes »szabad emberhez méltó rendszerben« akarnak élni. Ebbôl eredôen a polgárok
mind a többi polgárhoz, mind a társadalom egészéhez a »reciprocitás elvének« megfelelôen viszonyulnak; s kölcsönös elônyökön alapuló együttmûködésre és az igazságosságra, mint tisztességességre törekednek (saját belsô meggyôzôdésük és politikai szintû
értékrendjük alapján). Ez lényegesen több és minôségileg más, mint a megtévesztésen,
manipuláción és kényszeren alapuló »rossz okok miatti stabilitás«.
Az a fajta »jó okok miatti stabilitás«, amelyet Rawls a »szabad emberhez méltó demokráciák« mûködési normáit meghatározó bármely politikai szintû igazságossági koncepció,
így az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« esetében is alapvetô követelménynek tart azon kell alapuljon, hogy a polgárok, mint a társadalmi együttmûködésben
résztvevô szabad és egyenlô személyek a »közügyekben folytatott nyilvános és közcélú érveléseik« (»public reason«) során (19.§), mint a saját átfogó vallási, filozófiai, erkölcsfilozófiai doktrínáikkal, összeegyeztethetô méltányos, igazságos, tisztességes és racionális politikai szintû igazságossági koncepcióként fogadják el, és eszerint is akarják alakítani a
»társadalom alapvetô struktúrájának« (9.§) mûködését. (RAWLS, 2001.)
Rawls az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját« kifejezetten ilyen
céllal tervezte meg és dolgozta ki. (RAWLS, 2005.) E mögött az a megfontolás is meghúzódott, hogy ha az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját« nem
eleve azzal a céllal dolgozta volna ki, hogy az képes legyen elnyerni a legkülönbözôbb
egymással ellentétes nézeteket hirdetô »átfogó doktrínák« tanait elfogadó polgárok informált és értelmes megfontolásokon alapuló támogatását, akkor maga az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciója« nem lenne sem igazságos mint tisztességes
sem pedig szabad emberhez méltó. (WHEITMAN, 2010.)
Ez minden politikai szintû igazságossági koncepcióra általánosítva is érvényes. Az
olyan politikai szintû igazságossági koncepció, és az olyan politikai és társadalmi mûködés,
amelynek stabilitása pusztán csak, a politikai propagandán, és a legkülönfélébb rábeszélési,
megtévesztési, manipulációs, hatalomtechnikai eszközökön, és az államhatalmi kényszerítô
eszközök bevetésén, valamint a kényszerû elfogadáson, és a kikényszerített megfelelésen
(»enforced compliance«) alapul sem »szabad emberhez méltó demokráciának«, sem igazságosnak, sem pedig tisztességesnek nem tartható. Ahogyan a „jó bornak nem kell cégér”,
úgy egy „jó” politikai igazságossági koncepció stabilitását sem szükséges propagandára,
manipulációra, hatalomtechnikai és államhatalmi kényszerítô eszközökre alapozni. A polgárok ugyanis nemcsak a „jó bort” képesek megkülönböztetni a „rossz bortól”, de a »tisztességes és igazságos társadalmi mûködést« is képesek megkülönböztetni az alapvetô érdekeikkel ellentétesen mûködô tisztességtelen és igazságtalan hatalomtól.
A »jó okok miatti stabilitás« követelménye, valójában a kötelezô »kölcsönös tisztelet«
(»mutual respect«) követelménye is. A szabad és egyenlô polgárok által a közcélok,
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közérdekek és a közügyek elômozdítására megválasztott képviselôk e »kölcsönös tisztelet« alapján kell viszonyuljanak az ôket megválasztó polgárokhoz is, és a közügyekhez
is. Azoknak, akiket a szabad és egyenlô polgárok – mint a hatalom tényleges és végsô
birtokosai – adott átmeneti idôszakra megbíznak a politikai hatalom gyakorlásával és
az állam mûködtetésével nem az a feladatuk, hogy az e megbízás révén biztosított különleges eszközökkel és lehetôségekkel visszaélve a saját magáncéljaikat, magánérdekeiket és magánügyeiket mozdítsák elô és közben a politikai propagandát felpörgetve
„bemeséljék” az ôket megbízó polgároknak, hogy a közcélok, közérdekek és a közügyek
elômozdítása érdekében tevékenykednek. Ehelyett az lenne a dolguk, hogy valóban a
közcélokat, közérdekeket és a közügyeket mozdítsák elô, mégpedig minél
szakszerûbben és minél hatékonyabban.
A kormányzat nem egy üzleti vállalkozás, amelyet bárkinek, vagy emberek bármilyen csoportjának jogában állna csak úgy elindítani a saját anyagi haszonszerzése érdekében. Ehelyett
erkölcsi kötelezettség és feladat; mégpedig azoknak a jogán, akik bizalmukat és e feladatot
delegálták, és akik által ez a megbízás megújítható [vagy visszavonható]. A kormányzás,
mint olyan, önmagában semmilyen jogot nem keletkeztet; kizárólag kötelességekkel jár.
Thomas Paine: The Rights of Man (1791)

Ha a politikai hatalom erkölcsi kötelességét teljesítve – és egy alkalmas politikai szintû
igazságossági koncepció alapján – a közcélok, közérdekek és a közügyek elômozdításán
buzgólkodik, és igazságos mint tisztességes mûködést valósít meg, akkor létre tud jönni
a polgárok értelmes és méltányos belátásán alapuló »jó okok miatti stabilitás« (»stability
for the right reasons«). Ilyenkor nincs szükség arra, hogy a politikai hatalomban lévôk
propagandával, megtévesztéssel, manipulációval, és az államhatalmi eszközöknek a saját
megbízóik (a polgárok) ellen történô felhasználásával tartsák fenn a stabilitást. A rábeszélésre, megtévesztésre, manipulációra, propagandára és kényszerre alapozott stabilitás,
nem csak a »rossz okok miatti stabilitást« (»stability for the wrong reasons«) jelenti; eleve
megkérdôjelezhetôvé teszi a hatalom szándékainak és cselekedeteinek a tisztességességét
és alapvetôen kérdésessé teszi az ilyen hatalom »morális és politikai legitimációját« is.
Ebben az értelemben a »rossz okok miatt létrejövô stabilitás« mindig súlyos »morális és
politikai legitimációs«, és igazságossági mint tisztességességi problémákhoz vezet.

E

GY ALKALMAS IGAZSÁGOSSÁGI KONCEPCIÓVAL SZEMBEN ALAPVETÔ STA-

KÖVETELMÉNY, hogy ne egy pejoratív értelemben vett,
mûködésképtelen utópia legyen. Ezen túlmenôen azonban az is a »jó okok miatti stabilitás« lényegi követelménye, hogy a politikai szintû igazságossági koncepció gyakorlati
felhasználására, és alkalmazhatóságára vonatkozó magyarázat és indokolás is »jó mint
helyes és tisztességes« érveken alapuljon. Ne azért fogadjunk el egy politikai igazságossági koncepciót stabilnak, mert kivitelezhetônek tûnik az, hogy megfelelô propagandával, manipulációval és kényszerítô eszközökkel rá lehessen erôszakolni a polgárok
kritikus tömegére. A stabilitási probléma megoldása nem abban áll, hogy amint kidolgoztunk egy – legalább magunk által jónak gondolt – politikai szintû igazságossági
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koncepciót, valahogyan, akármilyen eszközökkel elérjük, hogy a polgárok e koncepció
normáinak és szabályainak megfelelôen cselekedjenek.
Ehelyett a »jó okok miatti stabilitás« lényege az, hogy egyetlen politikai szintû igazságossági koncepció sem tekinthetô egy »szabad emberhez méltó demokráciában« elfogadhatónak, tisztességesnek és »morálisan legitimnek« mindaddig, amíg nem képes alkalmas
módon, azaz a szabad és egyenlô polgárok »informált megfontolása«, és »legbelsôbb meggyôzôdései« alapján megteremteni a kritikus tömeget elérô támogatottságot.
Az e kritériumoknak megfelelô »morális és politikai legitimáció« nem keverhetô és
nem tévesztendô össze azzal, amikor a politikai hatalmat gyakorlók a saját maguk meggyôzôdései alapján biztosítják saját magukat arról, hogy ôk tulajdonképpen nagyon helyesen és tisztességesen gyakorolják a rájuk bízott hatalmat, mert például ügyesen elérték,
hogy színleg mindenki támogassa ôket, illetve az ellenzôk hangja ne legyen hallható. Ez
a különbségtétel egyben a morális értelemben ténylegesen létezô valódi »politikai legitimáció«, és a legfeljebb formálisan létezô, »morális legitimáció« nélküli, hatalomtechnikai
szintû, kiürített »politikai legitimáció« közötti fundamentális különbségre is rávilágít.
A »morális legitimációval« együtt járó, valódi »politikai legitimáció« csak a »jó okok
miatti stabilitás« esetén létezik. A »rossz okok miatti stabilitás« semmiképpen sem vezet
valódi és morálisan is értelmezhetô »politikai legitimációhoz«. A szabad emberhez
méltó és »morálisan legitim«, »jó okok miatt létrejövô stabilitáson« alapuló valódi »politikai legitimáció« egyben (a) a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés«
(»public reason«) (19.§), a »nyilvános indokolás« (»public justification«) (12.1.§;
13.3.§) nyilvánosan ismert és nyilvánosan elismert közös alapjait is megteremti, (b) a
szabad és egyenlô polgárok »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érveléseinek, vitáinak« a kötelezô szabadságát és nyilvánosságát feltételezi (»free public reason«), (c)
és ezáltal a polgárokat értelmesen, racionálisan, tisztességesen és méltányosan gondolkodó és érzô nagykorú, szabad és egyenlô felnôtt személyekként; azaz a nekik kijáró
kötelezô tisztelettel kezeli. Ez merôben ellentétes azzal, ahogyan a tisztességtelen hatalom viszonyul a saját polgáraihoz egy »szabad emberhez nem méltó rezsimben«, amely
épp ezért sem tekinthetô morálisan legitimnek, de stabilnak sem.

21.2.§ Az átfedô konszenzus és a jó okok miatti stabilitás

A

Z ÁTFEDÔ KONSZENZUS (12.§) KONCEPCIÓJA , a »jó okok miatti stabilitás«
létrejöttére vonatkozó megfontolások további fontos kiegészítését jelenti. Igaz
ugyanis az, hogy az igazságos mint tisztességes társadalmi mûködés és politikai hatalomgyakorlás önmagában is képes megteremteni és generálni saját széles körû társadalmi és politikai támogatását, azaz elôsegíteni a »jó okok miatti stabilitás« kialakulását,
azonban csak ez egyedül önmagában nem elegendô, mert ha csak erre alapoznánk a
»jó okok miatti stabilitást« azzal végsô soron azt feltételeznénk, mintha az »igazságosság
mint tisztességesség koncepciója« egy olyan kivételesen különleges »átfogó doktrína«
lenne, amelyre egyedüli kivételként nem érvényesül a »méltánylandó pluralizmus ténye«
(12.4.§), és annak következményei. Valójában Rawls eredeti alapmûvében A Theory
of Justice címû könyvben kifejtett igazságossági elméletben (RAWLS, 1999a) ez az
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önellentmondás még jelen volt. Épp ezért módosított a késôbbiekben Rawls az eredeti
igazságosságelméletén, és épp ezért egészítette ki a »stabilitási kritériumokat« (20.2.§)
az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusának« a koncepciójával (WHEITMAN, 2010),
illetve azzal, hogy ez az »átfedô konszenzus« kifejezetten csak a »politika felségterületére«
vonatkozóan megfogalmazott igazságosság mint tisztességesség koncepcióra kell kiterjedjen. (RAWLS, 2005.)
Az »átfogó doktrínák« politikai szinten létrejövô »átfedô konszenzusa« koncepciójának bevezetése azt teszi lehetôvé, hogy sokkal realisztikusabb módon tudjunk gondolkodni az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« által »jól elrendezett
társadalomról« (»well-oredered society«) (7.§), és sokkal realisztikusabb módon tudjuk
elképzelni a »jó okok miatti stabilitás« kialakulását és tartós fennmaradását. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« által meghatározott »alapvetô szabadságjogok«, és a »társadalom alapvetô struktúrájának« mûködésével megvalósított
szabadság és egyenlôség maga is generálja az »átfogó doktrínák méltánylandó pluralizmusát« (12.4.§). Magával az igazságosság mint tisztességesség koncepciójával is
ellentétes lenne azt feltételezni, hogy a »jól elrendezett társadalom« olyan jól mûködik,
hogy a különbözô »átfogó doktrínák« igazságait, értékrendjét és normáit elfogadó polgárok, a létezô átfogó doktrínájuk nézetrendszere mellett vagy helyett elfogadnák még
az igazságosság mint tisztességesség (»justice as fairness«) »átfogó jellegû koncepcióját«
is. Ezt, az eredeti, Theory of Justice szerinti igazságosságelméletben meglévô ellentmondást próbálta Rawls a késôbbi mûveiben feloldani a »politika felségterülete«, a
»politikai szintû igazságossági koncepció« és az »átfedô konszenzus« koncepcióinak a
bevezetésével. (DREBEN, 2003.) Természetesen nem arról van szó, hogy az igazságos,
tehát tisztességes társadalmi mûködés – edukációs és szocializációs hatásainál fogva –
ne befolyásolná a polgárok jellemének, igazságosság érzetének (6.3.§) és »legbelsôbb
meggyôzôdéseinek« (12.2.§) az alakulását, és hogy önmagában ne lenne képes megfelelô támogatást generálni a saját maga stabilitása számára. Azonban csak ez a fajta
„jellemformáló” hatás egyedül, önmagában nem elegendô a »jó okok miatti stabilitás«
kialakulásához; továbbá, ha csak egyedül erre alapoznánk a koncepció stabilitását az
inkonzisztens lenne magával az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójával« (RAWLS, 2005; WHEITMAN, 2010), melynek egyik lényegi kiindulópontja az
»ítéletalkotás és véleményformálás korlátozottsága« (»burdens of judgements«) (12.4.§)
és ebbôl eredôen »átfogó doktrínák méltánylandó pluralizmusának a ténye«. (RAWLS,
2001, 2005.) Ennek az inkonzisztenciának a feloldása érdekében van szükség az »átfedô konszenzus« (»overlapping consensus«) (12.§) koncepciójára, hangsúlyozottan
kiegészítô, komplettáló jelleggel. Ezzel tulajdonképpen azt feltételezzük, mintha a polgárok általános nézetrendszere két részbôl állna.
(a) A polgárok nézetrendszerének egyik része összhangban van a »politikai szinten«
megfogalmazott »társadalmi igazságossági koncepcióval«;
(b) A másik rész a polgárok »átfogó doktrínája« nézetrendszere, amelyhez valahogyan
illeszkedik a politikai szintû igazságossági koncepció.
Ez a politikai szintû koncepció (a) egy »részlegesen átfogó doktrína« (»partially comprehensive doctrine«) esetében annak a kiegészítô, járulékos része lehetne, (b) míg egy »átfogó
doktrína« (»fully comprehensive dotrine«) hívei azon az alapon fogadnák el a politikai kon-
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cepciót, hogy az összhangban van az adott »átfogó doktrína« – teljes mértékben kifejtett és
valódi – tanaival, vagy levezethetô azokból.8
Az az egyes polgárok magánügye, hogy milyen módon hozzák összhangba az »igazságosság politikai szintû koncepcióját« a saját (teljesen vagy részlegesen) »átfogó doktrínáikkal« és nézeteikkel. (RAWLS, 1987, 2005.) Így, az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« koncepciójának a bevezetésével tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, és az általa »jól elrendezett
társadalom« (vagy egy társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalom«) mindaddig stabilnak tekinthetô, amíg
(i) egyrészt, mindazok a polgárok, akik valamely »teljesen vagy részlegesen átfogó
mérsékelt doktrína« nézeteit vallják, úgy ítélik meg és úgy ismerik el az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját«, mint ami összhangban van a
saját »átfogó nézeteikkel«, s mint ami kifejezi a politikai értékítéletüket és nézetüket;
(ii) másrészt, ennek következtében mindazok, akik valamilyen »nem mérsékelt«, azaz
szélsôséges nézeteket vallanak nem képesek elegendô társadalmi támogatást nyerni
ahhoz, hogy szélsôséges nézeteikkel aláássák, vagy megrendítsék a »társadalom
alapvetô struktúrájának« (9.§), és annak »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézményeinek« az igazságos mint tisztességes mûködését.
Így, az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« gondolatának a bevezetésével (és a fent
említett inkonzisztencia korrigálásával) már sokkal kevésbé tûnik utópisztikusnak az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, és az általa »jól elrendezett
társadalom« »jó okok miatti stabilitása«. (WHEITMAN, 2010.)

A

Z IGAZSÁGOSSÁG, MINT TISZTESSÉGESSÉG POLITIKAI KONCEPCIÓJA szigorúan a »politika felségterületére« korlátozódik, s mint ilyen csak a fundamentális politikai és alkotmányos értékeket fejezi ki és alapvetôen a »lényegbeli alkotmányos
kérdésekre« (14.6.§; 14.9.§) és az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdésekre (14.6–14.11.§§; 16.§) vonatkozik; s ráadásul mindezt a társadalom életében,
kultúrájában régóta jelenlévô, széles körben ismert és elismert alapeszmékbôl építkezve
teszi (4.§). Ebbôl eredôen az elfogadása lényegesen kevesebbet igényel, mintha egy
részlegesen, vagy teljesen »átfogó doktrínát« kellene elfogadni. (FREEMAN, 2007.)
Másképp fogalmazva: amikor a politikai szintre leszûkített igazságossági koncepciónak
a létezô »átfogó nézeteink« közé történô beillesztésérôl, vagy az azokkal való összhangba

8

Gondoljunk például arra a korábban számtalan összefüggésben bemutatott tényre, hogy az »igazságosság, mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójának« az »igazságossági elvei«,
valójában a szinte minden vallásban és jelentôsebb filozófiai eszmerendszerben fellelhetô ôsi »aranyszabály«, azaz a »reciprocitás (viszonosság) elvének« (5.3.§) a különbözô szintû kifejezôdései, és
az adott kontextusban releváns és specifikus megfogalmazásai. Ez például azt jelenti, hogy nem
valamiféle eddig még soha nem hallott, vadonatúj politikai igazságossági elveket kellene megismerni
és elfogadni, hanem pusztán csak azt kellene megérteni, az egyes »átfogó doktrínák« „híveinek”,
hogy az »igazságossági elvek« valójában a saját tanaikban is fontos parancsolatként vagy normaként
jelenlévô »reciprocitási (viszonossági) elvnek« a »politika felségterületére« vonatkozó, és e kontextusban releváns specifikus megfogalmazásai.
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hozásáról próbálunk meg gondolkodni, akkor ne úgy gondoljunk erre, mintha a létezô
átfogó doktrínánk mellé még egy másik hasonlóan szerteágazó átfogó nézetrendszert
kellene beilleszteni. Ehelyett csak egy, az átfogó nézeteinkkel konzisztens és kifejezetten
csak a politika felségterületére korlátozott, „politikai igazságossági modult” kell beilleszteni meglévô átfogó nézeteink közé. (RAWLS, 2001.)
Egy ilyen politikai szintû igazságossági koncepció által »jól elrendezett társadalom«
(»well-ordered society«) (7.§) kialakítása mint rendszerátalakítási cél, egyáltalán nem
annyira kivihetetlen. Ha fennállnak azok az elegendôen kedvezô társadalmi, politikai,
gazdasági és kulturális feltételek, amelyek egyáltalán lehetôvé teszik, hogy bármilyen alkotmányos rezsim mûködjön az adott társadalomban, akkor egy, az »igazságosság mint
tisztességesség politikai koncepciója« által »jól elrendezett társadalom« létrehozása, mint
alapvetô cél kitûzése egy jó iránytût ad a kívánatos politikai és társadalmi fejlôdési folyamatokhoz, amelyek jelentôs részben végig is vihetôk. Az „elegendôen kedvezô feltételek” alatt nem kell túl nagy dolgokra gondolni. Bármilyen gazdaságilag közepesen
fejlett vagy fejlett társadalomban, amelynek társadalmában, kultúrájában bizonyos alapvetô szabadságeszmék és demokratikus gondolatok kulturálisan jelen vannak (mert például a nemzeti hôsök, attól hôsök és példaképek, hogy a múltban nem a szabadság
ellen, hanem a szabadságért, és a »szabad emberhez méltó rendszer« kivívásáért küzdöttek), az alapfeltételek „elegendôen kedvezôek” és alkalmasak ahhoz, hogy a társadalom
reális célrendszerként tûzze ki maga elé egy igazságos mint tisztességes társadalom megvalósítását; mégpedig függetlenül az aktuálisan regnáló hatalom minôségétôl (azaz »szabad emberhez nem méltó rezsim« versus »szabad emberhez méltó demokrácia«).
Magyarán nem kell gazdag országnak lenni ahhoz, hogy egy adott társadalom az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« alapján, úgy döntsön, hogy
nekilát egy az igazságosság mint tisztességesség elvei alapján »jól elrendezett társadalom« kiépítésének; afféle társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalomként«
(17.4.§). Egyáltalán nem csak az a siker, ha teljes egészében sikerül megvalósítani az
ideáltipikus rendszert; s nem kudarc az, ha nem sikerül teljes mértékben megvalósítani
azt. Egy ilyen célrendszer funkciója az, hogy egy »társadalmi fejlôdési folyamat« során
iránytût adjon ahhoz, hogy milyen változtatások a kívánatosak (mert tisztességesek),
és mely lépések azok, amelyek nem kívánatosak, (mert nem tisztességesek), és mert
nem a kitûzött célok irányába mutatnak. Amint azt az »aspiráló társadalom« koncepciója kapcsán kifejtettük (17.4.§), már a kitûzött alapvetô célok irányába történô haladás közben is rendkívül jelentôs mértékû eredményeket lehet elérni a rendszer »szabad
emberhez méltóvá« tétele érdekében. (NUSSBAUM, 2013.)
Ezzel szemben, ha nem egy »politikai szintre leszûkített igazságossági koncepció« szerint »jól elrendezett társadalom«, hanem bármilyen – önmagában elfogadható és kétségkívül rendkívül csodás elveket, értékeket, normákat – megfogalmazó átfogó doktrína
szerint »jól elrendezett társadalom« elérése lenne a kitûzött alapvetô cél, akkor egy olyan
célrendszert tûznénk ki magunk elé, amely az »átfogó doktrínák méltánylandó pluralizmusának a ténye« miatt megvalósíthatatlan és hiábavaló; s ha valami, akkor egy ilyen
politikai cél bizonyosan utópisztikus a pejoratív értelemben is. (WHEITMAN, 2010.)
Hogyan is hihetné el bárki azt magáról vagy másról, hogy képes lenne azt elérni, amit
a Szent Inkvizíció sem tudott elérni évszázadokon át az »egyetlen üdvözítônek« tartott
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»átfogó vallási doktrína« kapcsán, vagy amit Sztálin és a kommunista diktátorok sem
tudtak elérni a legdurvább diktatúra és elnyomás révén a kommunista eszmék kapcsán?
A probléma – viszonylag széles tartományon belül – soha nem az adott »mérsékelt
átfogó doktrína« tényleges tartalmával van, hanem azzal, ha bárki megpróbál egyetlen
»átfogó doktrínát« „egyedül üdvözítôként” kizárólagossá, egyeduralkodóvá és mindenkire nézve kötelezôvé tenni. Mint korábban is kifejtettük: a probléma soha nem a »mérsékelt átfogó doktrínákkal«, hanem a »mérsékelt doktrínák« szélsôséges, hatalomvágyó,
bigott és doktriner képviselôivel van; s ez érvényes minden »átfogó liberális doktrínára«,
érvényes minden »átfogó vallási doktrínára«, de érvényes lenne magára az »igazságosság mint tisztességesség koncepciójára« is, ha az »átfogó doktrínaként« lenne megfogalmazva és bevezetve. Nincs olyan „csodás” doktrína, amely »átfogó doktrínaként« az
egész társadalomra kötelezô módon bevezetve ne torkollana igen rövid idô alatt súlyos
és kegyetlen elnyomásba, diktatúrába. Ez az »ítéletalkotás és véleményalkotás korlátozottságának« (»burdens of judgements«) (12.5.§), az ebbôl eredô »méltánylandó pluralizmus tényének« (»the fact of reasonable pluralism«), és az ebbôl eredô »elnyomás
tényének« (»the fact of oppression«) (12.4.§) a megkerülhetetlen következménye. Ezért
az igazságosság mint tisztességesség (»justic as fairness«) kifejezetten a »politika felségterületére« leszûkített koncepciója stabilitásának a vizsgálatakor, nemcsak az a kérdés,
hogy mennyire tudjuk elképzelni e »politikai igazságossági koncepció« stabilitását,
hanem az is, hogy egyáltalán létezik-e értelmes és reális alternatívája ennek. A másik
fontos kérdés, hogy bármely más politikai szintre leszûkített igazságossági koncepció
mellett lehetséges-e akárcsak megközelítôleg hasonló szélességû és mélységû átfedô
konszenzus létrehozása.9 (RAWLS, 2001.)

A

»ROSSZ ÉRTELEMBEN VETT POLITIKAI KONSZENZUS« ÉS A »JÓ ÉRTELEMközötti különbség tisztázása fontos kiegészítést ad az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« és a »jó okok miatt létrejövô stabilitás« koncepcióinak a megértéséhez. Az »igazságosság mint tisztességesség politikai
9

BEN VETT POLITIKAI KONSZENZUS«

Korábban beszéltünk arról, hogy az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai
koncepciójának« alternatívája lehet egy olyan nagymértékben módosított haszonelvû (utilitárius)
igazságossági koncepció (»principle of restricted utility«), amely az általános »utilitarista igazságossági
elveket« (például: a »legtöbb embernek a legtöbb jót«) kiegészíti egy olyan kikötéssel, hogy egy alapvetô, a »társadalmi létezéshez szükséges minimumot« minden egyes polgár számára biztosítani kell
(alanyai jogon), például egy »feltétel nélküli alapjövedelem« formájában (vagy bármely más módon).
Persze az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« is minden további nélkül kiegészíthetô egy ilyen, a »két igazságossági elvet« prioritásban megelôzô, és a »társadalmi létezéshez
szükséges tisztességesen elegendô minimum« biztosítására vonatkozó elvvel (13.6.§). (RAWLS,
2001.) Másrészt ez az elv magán a haszonelvû igazságossági koncepción belül kevésbé megalapozott, mégpedig az »allokációs igazságosság« és a »disztributív igazságosság« közti fundamentális
különbségek kapcsán korábban kifejtettek alapján. (13.1.§; 16.1.; 18.§). Ez a »korlátozott
haszonelvû (utilitárius) igazságossági koncepció« (»principle of restricted utility«) kevésbé széles és
kevésbé mély (és ezért kevésbé stabil) »átfedô konszenzus« kialakítására alkalmas. Például azért
is, mert ebben az esetben végsô soron egy »átfogó doktrína« politikai szintre való redukciójáról
lenne szó, s nem egy önálló politikai koncepcióról.
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koncepciója« esetében az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« nem a »rossz értelemben
vett politikai konszenzust« jelenti. A „konszenzus politikára” és politikai konszenzus
létrehozására vonatkozó szokványos elképzelések, számos félrevezetô mögöttes jelentést
hordoznak. E mögöttes tartalmak általában a különbözô érdekek kényszerû összeegyeztetésével, a legkisebb közös többszörös megtalálásával, a »modus vivendivel«,
azaz a »kényszerû kompromisszummal« kapcsolatosak. Ahhoz, hogy bizonyosak lehessünk afelôl, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójára« esetében az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« végsô soron a »jó okok miatti stabilitáshoz« vezet, világosan látni kell, hogy ebben az esetben nincs szó ilyen »kényszerû
kompromisszumról« és »legkisebb közös többszörösrôl«, és a köznapi értelemben vett
politikai konszenzus hasonló mögöttes tartalmairól, azaz a »rossz értelemben vett politikai konszenzusról«.
Annak érdekében, hogy az igazságosság (bármely) politikai koncepciója elkerülje azt
a csapdát, hogy a »rossz értelemben vett politikai konszenzus« alakuljon ki vele kapcsolatosan, alapvetô fontosságú az, hogy (a) a »politika felségterületén« belüli »politikai
természetû viszonyokra« vonatkozó, (b) igen fontos »politikai értékekbôl és elvekbôl« felépülô, (c) önálló, az »átfogó doktrínáktól független«, (d) és hangsúlyozottan csak a »politika
felségterületére« korlátozódó koncepcióként fogalmazzuk meg. (RAWLS, 2001.) További
fontos követelmény az is, hogy az »igazságosság politikai koncepciója« a »társadalom alapvetô struktúráját«, annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeit«
érintô kérdésekben a különbözô javaslatok, intézkedések indokolásának, igazolásának a
nyilvános és közös alapját (»basis of public justification«), közös és nyilvános viszonyítási
rendszerét képezze, mégpedig olyan módon, hogy értékei, normái és igazságossági elvei
alkalmasak legyenek a »közügyekben történô szabad, nyilvános és közcélú érveléshez« (»free
public reason«). (LARMORE, 2003.) Ezzel szemben a »rossz értelemben vett politikai
konszenzus« az igazságosság (bármely) politikai koncepciójával kapcsolatosan akkor jön
létre, amikor (a) eleve az ismert és létezô politikai, gazdasági érdekek és erôviszonyok
mentén, és ezek közötti »kényszerû kompromisszumos« megoldásként kerül kidolgozásra
(b) vagy a társadalomban aktuálisan létezô egyes »átfogó doktrínák« tanait alapul véve,
ezekhez igazodva és a köztük lévô »legkisebb közös többszöröst« keresve kerül kialakításra,
annak reményében, hogy így elnyerheti ezek támogatását.
Az ilyen, a politikai, gazdasági érdekek és érdekcsoportok közötti »kényszerû, kompromisszumon« (»modus vivendi«), vagy az éppen aktuálisan létezô »átfogó doktrínák« közötti »legkisebb közös többszörösön« alapuló szintén »kényszerû kompromisszumokon« alapuló konszenzus a »rossz értelemben vett politikai konszenzus«; amely az ilyen politikai
szintû igazságossági koncepciót a rossz értelemben véve teszi politikaivá. Az ilyen
kényszerûségbôl létrejövô kompromisszumok és idôleges konszenzusok rendkívül instabilak; s csak addig tartanak, amíg az éppen aktuális erôegyensúly és »status quo« fennáll.
Az ilyen, »rossz értelemben véve politikai« konszenzus ezért soha nem vezet »jó okok miatt
létrejövô stabilitáshoz«. Ezt azért is kell hangsúlyozni, mert a mindennapokban – a „politikai kompromisszumon alapuló konszenzus” esetében – általában „mindenki tudja, hogy”
ilyen a „jó kompromisszum”, és az azon alapuló „jó konszenzus”. Valójában, a köznapi,
„mindenki tudja, hogy” típusú bölcsességekkel ellentétben ez a fajta kényszerû konszenzus
a »rossz értelemben vett politikai konszenzus«, amely attól „rossz”, hogy soha nem vezet
tartós, és »jó okok miatt létrejövô stabilitáshoz«.
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IÉRT MERÜL FEL EGYÁLTALÁN AZ ÁTFEDÔ KONSZENZUS KONCEPCIÓJÁNAK A BEVEZETÉSE?

Elsôként is képzeljünk el egy »szabad emberhez
méltó demokráciát« amelyrôl tételezzük fel, hogy nagyjából igazságosan és tisztességesen mûködik, mûködôképes és érdemes arra, hogy polgárai megvédjék. Csakhogy figyelembe véve a »méltánylandó pluralizmus tényét«, az az alapvetô kérdés merül fel,
hogy mégis hogyan lehet egy ilyen rendszer megfelelô védelme melletti érvelést felépíteni úgy, hogy a rendszer politikai szintû igazságossági koncepciója, annak »igazságossági elvei« és az ezek mellett szóló érvek annak ellenére elnyerjék a polgárok széles
tömegeinek a támogatását és elismerését, hogy e a polgárok mindeközben a legkülönfélébb átfogó – vallási, filozófiai és erkölcsfilozófiai – doktrínák igazságát, tanait, normáit és értékrendjét vallják magukénak.
Erre az alapvetô kérdésre kétféle válasz létezik. Az egyik a »rossz értelemben véve politikai« konszenzus és megoldás. A másik pedig a »jó értelemben véve politikai« konszenzus és megoldás.
1.
ELSÔKÉNT A »ROSSZ ÉRTELEMBEN VÉVE POLITIKAI« MEGOLDÁST MUTATJUK
BE, mert egyrészt szinte mindenkinek ez jut elsôként az eszébe a kompromisszum és a
politikai összefogás kapcsán, másrészt pedig ennek fényében jobban érthetôvé válik a
»jó értelemben véve politikai« megoldás lényege, amely egyben a »jó okok miatt létrejövô
stabilitáshoz« vezet.
Az alapkérdés az, hogy hogyan lehet megteremteni a különbözô »átfogó vallási, filozófiai, erkölcsi doktrínák« és híveik között az egyetértést egyetlen – s minden egyes
polgárra egységesen vonatkozó –politikai szintû igazságossági koncepció értékeit, normáit és az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« illetôen? E dilemmára a szinte
mindenki számára elsôként felmerülô, ámde mégis a »rossz értelemben véve politikai«
megoldás az lenne, hogy elsôként is sorra vesszük, hogy ténylegesen melyek is az adott
társadalomban ténylegesen jelenlévô, létezô és mûködô »átfogó doktrínák«; majd ezt
követôen felvázolunk egy olyan igazságossági koncepciót, amely az ezek közötti erôegyensúlyhoz igazodva megpróbál beleilleszkedni e létezô doktrínák közötti status quoba.
Ennek a »rossz értelemben véve politikai« megoldásnak a kivitelezését a következôképpen képzelhetjük el:
(i) Miután a »politikai szintû igazságossági koncepció« egyik központi jelentôségû
kérdése az »elsôdleges prioritású társadalmi javakkal« és azok tényleges mibenlétével kapcsolatos – miközben a különbözô »átfogó doktrínák« eltérô átfogó értékeibôl és normáiból a fontos, értékes és jó dolgokra, azaz a »javakra« vonatkozóan
nagymértékben eltérô átfogó koncepciók következnek –, ezért az »átfogó doktrínák«
közti megegyezés egyik kulcsának az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« közös
indexének a meghatározása és rögzítése tûnik.
(ii) A »rossz értelemben véve politikai« megoldás lényege, hogy sorra vesszük, a létezô
»átfogó doktrínák« fontos javakra vonatkozó átfogó nézeteit, majd megpróbáljuk
az »elsôdleges prioritású társadalmi javaknak« egy olyan listáját összeállítani, amely
nagyjából eltalálja a létezô »átfogó doktrínák« »társadalmi javakra« vonatkozó
koncepcióinak a legkisebb közös többszörösét, vagy ha úgy tetszik „gravitációs
centrumát”.
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(iii) Ezzel egyfajta „átlag féleséget” képezünk mindazokból az »alapvetô jogokból és
lehetôségekbôl«, megszolgált jogosultságokból, jogos követelésekbôl, legitim elvárásokból (18.6.§), és »bármely felhasználási célú eszközökbôl« (16.3.§), amelyet
a különbözô »átfogó doktrínák« a saját átfogó értékrendjük, »társadalmi javakra«
vonatkozó átfogó koncepcióik alapján igényelhetnek, illetve követelhetnek.
(iv) Mindezt abban a reményben tesszük, hogy a »társadalmi javak« ilyen módon öszszeállított kompromisszumos listája tartalmazni fogja a legtöbb »átfogó doktrína«
által fontosnak tartott javakat, ámde nem fogja tartalmazni azokat a tételeket,
amelyek kapcsán az egyes »átfogó doktrínák« között adott esetben akár évszázados
feloldhatatlan és összebékíthetetlen ellentétek húzódnak meg.
(v) Ezt természetesen soha nem sikerülne teljes mértékben elérni, ezért eleve egyfajta
politikai alku folyamattal is számolunk, abban a reményben, hogy elôbb vagy utóbb
sikerül majd kialakítani egy, az adott »átfogó doktrínák« között egy olyan kompromisszumos megoldást, amely nagyjából megfelel az éppen aktuális erôegyensúlynak
is, de nagyjából ki is elégíti a különbözô »átfogó doktrínák« és híveik igényeit.
(vi) Azt gondolhatnánk, hogy ha ezzel kompromisszum keresési és politikai alku folyamattal, sikerül kialakítani a »társadalmi javak« – nagyjából minden »átfogó
doktrína« igényét többé kevésbé kielégítô – kompromisszumos listáját, akkor ezzel
elérhetjük az egységes politikai szintû igazságossági koncepcióhoz szükséges »átfedô konszenzus« létrejöttét.
Ez a fajta »kényszerû kompromisszumokon« alapuló »átfedô konszenzus«, azonban
természetszerûen egy olyan, az éppen aktuális erôegyensúlynak megfelelô »modus vivendi« lesz, amely csak addig marad stabil, ameddig fel nem borul az az erôegyensúly,
amelyen ez a »kényszerû kompromisszum« alapul. Ezért ezt a fajta megoldást – bármennyire is ez felelne meg a kialakult politikai alkufolyamatok és politikai kompromisszumkeresés gyakorlatának – Rawls a »rossz értelemben véve politikai« megoldás
tipikus példájaként mutatja be. (RAWLS, 2005.)
Az ilyen kompromisszum az éppen aktuális erôegyensúlytól függ, s épp ezért egyáltalán nem várható tôle az a fajta hosszútávú, generációkon át tartó stabilitás, amelyet el
szeretnénk érni. Ahhoz ugyanis, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szerinti (vagy bármely más értelmes politikai szintû koncepció szerinti) hosszú
távon is stabil, kiszámítható társadalmi fejlôdés létrejöjjön, alapvetô fontosságú a legnagyobb konfliktus generáló potenciállal rendelkezô alapkérdések egyszer s mindenkorra
való rögzítése, alkotmányos védelmének kialakítása, s a napi politikai csatározások színtereirôl, valamint az érdekvezérelt módon manipulálható »szociális kalkulus« hatókörébôl
való eltüntetése (20.2.§). Ez nem valósítható meg akkor, ha az »átfedô konszenzus«,
amely ezen alapvetô kérdések egyszer s mindenkorra való rögzítésének az alapját jelenti,
valójában csak egy az éppen aktuális erôegyensúlyon alapuló, és ezért könnyen felboruló
»kényszerû kompromisszum«. (RAWLS, 2001.) Éppen emiatt Rawls nem ezt – a »rossz
értelemben vett politikai« utat – javasolja az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciójára« vonatkozó az »átfedô konszenzus« kialakítására.
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2.
A »JÓ ÉRTELEMBEN VÉVE POLITIKAI« MEGOLDÁS. Rawls szerint az »átfedô konszenzus« kialakításának az a »jó értelemben véve politikai« megoldása, ha néhány olyan,
a társadalom életében, kultúrájában régóta jelenlévô fundamentális koncepcióból indulunk ki (4.§), mint például a társadalmi együttmûködés, és a társadalom mint a társadalmi együttmûködés tisztességes rendszere (5.§); az együttmûködés terheinek és
hasznainak a tisztességes megosztása; a polgárok mint a társadalmi együttmûködésben
résztvevô szabad és egyenlô személyek (6.§); a »reciprocitás (viszonosság) elve« (5.3.§)
és a hasonlók. Ezekbôl a társadalom kultúrájában közgondolkodásában régóta jelenlévô, széles körben ismert és nagyjából elfogadott alapeszmékbôl, mint közös és nyilvános »morális kiindulási pontokból« kell felépítsük a »társadalmi igazságosság« önálló,
független politikai szintû koncepcióját. Ebbôl a minden »átfogó doktrínától« független
politikai szintû igazságossági koncepcióból, vezethetô le az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexe« (16.§), illetve annak az indokolása is, hogy a »társadalmi javak«
közé tartozó számtalan lehetséges dolog közül, miért pont ezeket a javakat szükséges
az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« listáján szerepeltetni, illetve az itt nem szereplô »társadalmi javak«, miért nem számítanak „elsôdlegesnek” (16.§). Ennek során
nem foglalkozunk sem a létezô, sem a valaha létezett, sem pedig a lehetséges jövôbeli
»átfogó doktrínákkal«.
Az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« listája nem az »átfogó doktrínák« javakra
vonatkozó átfogó koncepcióival kell, hogy fair legyen, s nem önmagában e doktrínáknak
kell megfeleljen azzal, hogy megfelelô egyensúlyt igyekszik kialakítani közöttük. Ehelyett minden egyes szabad és egyenlô polgárral kell fairnek lenni, a polgárok elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû alapszükségleteinek (14.5.§; 16.§) kell megfelelni
és azt kell elérni, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak indexe« egybevágjon
mindazokkal a javakkal, amelyek elsôdleges fontosságúak a polgárok »két erkölcsi képességének« (6.3.§) lehetô legmagasabb szintû kibontakoztatásához és egész életükön
át tartó magas szintû gyakorlásához (14.5.§); továbbá a polgárok »teljes körû normál
funkcionálóképességének« fenntartásához (16.§).10 (RAWLS, 2001.)
Ha innen közelítjük a kérdést, és magát az »igazságosság politikai koncepcióját« a
társadalom életében, kultúrájában régóta jelenlévô, széles körben ismert és nagyjából

10

Az a kitétel, hogy az „»elsôdleges prioritású társadalmi javak« azok a javak, amelyek a »két erkölcsi
képesség« kibontakoztatásához és gyakorlásához – és így a »teljes körû normál funkcionálóképesség«
lehetô legmagasabb szintû kibontakoztatásához, megôrzéséhez, fejleszéséhez és szükség esetén
helyreállításához – szükségesek” nem a példánkban szereplô polgárok választási lehetôségeinek a
leszûkítését jelentik. Sôt! Ha felidézzük, hogy (a) mit is jelent ez a »két erkölcsi képesség« (azaz
az »igazságosságérzetre való képesség«, és a »saját érdekek, célok saját magunk általi meghatározásának a képessége«) (6.3.§), (b) és mit is jelent ezek „magas szintû kibontakoztatása és egész
életen át történô magas szintû gyakorlása” (6.§; 10.§; 14.5.§; 16.§; 17.§), (c) és jól végiggondoljuk, hogy mi minden is szükséges ehhez, (d) akkor rájöhetünk, hogy a »két erkölcsi képesség«
kibontakoztatása és gyakorlása valójában minden olyan dolgot jelent, amit »átfogó doktrínáktól«
függetlenül ezen a szinten nagyjából minden polgár alapvetô fontosságúnak kell, hogy tartson a
saját élete szempontjából.

454

21.§ A JÓ OKOK MIATTI STABILITÁS KULCSA

elfogadott alapeszmékbôl építjük fel, s az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«
ebbôl vezetjük le akkor jó okkal, és reális megalapozottsággal reménykedhetünk abban,
hogy a különbözô polgárok – akik különbözô »átfogó doktrínák« hívei – a »két erkölcsi
képességük« kibontakoztatásához és gyakorlásához nagyjából ugyanazokat a társadalmi
javakat fogják fontosnak tartani. Ennek az az egyszerû oka, hogy a »két erkölcsi képesség« kibontakoztatása – vallástól, világnézettôl és politikai hovatartozástól függetlenül
– nagyjából ugyanolyan »elsôdleges fontosságú emberi alapszükségleteket« definiál.
Egyúttal, ha a teljesen eltérô »átfogó doktrínák« tanait magukénak valló polgárok »elsôdleges prioritású társadalmi javakra« vonatkozó saját elképzelései nagymértékben
egybeesnek az annak is a biztos jele, hogy az e javakra vonatkozó elképzelések minden
további nélkül össze is egyeztethetôk az egyes átfogó doktrínák tanaival (máskülönben
a polgárok, akik egyben valamely »átfogó doktrína« hûséges hívei is, meg sem fogalmazták volna maguknak az e javakkal kapcsolatos igényüket vallási, vagy lelkiismereti
okokból). Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az elsôdleges prioritású társadalmi
javak egyik fontos fajtája – nevezetesen az »általános felhasználási célú javak« (»allpurpose means«) csoportja – pontosan azt a célt szolgálja, hogy bármely »átfogó doktrínából« eredô speciális, s az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« kapcsán fel nem
sorolható »átfogó jellegû« igények és szükségletek kielégítését lehetôvé tegye minden
egyes polgár számára (6.7.§; 16.§).
A társadalmi igazságosság koncepcióját a »politika felségterületére« vonatkozóan és
szigorúan a »politikai szintre leszûkítve« kell megfogalmazni, mégpedig oly módon,
hogy a »szabad emberhez méltó demokráciák« széles körben ismert és elismert alapeszméibôl indulunk ki, ezekbôl építkezünk. Mindezt oly módon tesszük, hogy közvetlenül semmilyen átfogó – liberális, vallási, erkölcsi és egyéb – doktrína tanait nem veszszük át. Így semmiféle doktriner akadálya nem lehet annak, hogy az önálló politikai
szintû igazságossági koncepcióval kapcsolatosan létrejöhessen az »átfogó doktrínák«
minél szélesebb körû, minél mélyebb és minél tartósabban fennmaradó »átfedô konszenzusa«. Egy ilyen módon létrejövô átfedô konszenzus egyben a »jó értelemben véve
politikai« megoldás és konszenzus. Az ennek alapján kialakuló stabilitás, a politikai
szintû igazságossági koncepció »jó okok miatt létrejött stabilitása«. Ha a társadalmi
igazságossági koncepció kidolgozásakor nem egy ilyen – az »átfogó doktrínáktól« függetlenül kialakított – önálló politikai szintû igazságossági koncepciót hoznánk létre,
(hanem bármely »átfogó doktrínának«, a bármily kiváló, ámde felismerhetôen az adott
doktrínára specifikus tanait vennénk át), akkor mi magunk építenénk bele azokat a
„doktrinális”, és ideológiai gátakat és akadályokat a politikai szintû igazságossági koncepcióba, amely eleve ellehetetlenítené az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusának« a
létrejöttét, tartós fennmaradását és a »jó okok miatti stabilitás« létrejöttének még az
esélyét is. (LARMORE, 2008.)
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21.3.§ Hogyan lehetséges egyáltalán az igazságosság
független és önálló politikai koncepciójának
elfogadása?

H

OGYAN LEHETSÉGES EGYÁLTALÁN a szabad emberhez méltó demokrácia
önálló és minden átfogó doktrínától független politikai szintû igazságossági
koncepciójának az elfogadása, az »átfedô konszenzus« létrejötte és stabil fennmaradása?
Hogyan lehetséges az, hogy a »politika felségterületének« politikai értékei – amelyek
mégiscsak az összes lehetséges és létezô érték halmazának egy politikai részhalmazát
jelentik –, normál körülmények között általában rendre nagyobb súlyúnak és fontosabbnak bizonyulnak, mint bármely más érték, amellyel esetlegesen konfliktusba vagy
ellentétbe kerülnek? Hogyan fordulhat elô velünk az, hogy egy adott »átfogó doktrínát«
igaznak és követendônek fogadunk el a saját belsô meggyôzôdésünk alapján, s mégis
úgy tartjuk, hogy nem lenne tisztességes az, ha azon mesterkednénk, hogy az »állam
mint erôszakszervezet« »államhatalmi kényszerítô eszközökkel« másokat a mi általunk
igaznak és követendônek tartott »átfogó doktrína« tanainak, értékrendjének elfogadására
kényszerítsen; vagy másokból az e doktrína tanaiból, normáiból következôen (vagy szerintünk) helyesnek gondolt dolgokat elôíró jogszabályok betartását kényszerítse ki?11
E kérdésekre legalább két egymást kiegészítô válasz is adható. Elsôként is: a »politika felségterületére« tartozó értékek igen nagy és rendkívüli »politikai értékek« (19.§);
s nem olyan egyszerû csak úgy figyelmen kívül hagyni, semmibe venni és hatálytalanítani ôket. (RAWLS, 2005.) Ezek a »politikai értékek« irányítják, kormányozzák a társadalom életének az alapvetô szerkezetét, keretfeltételeit, a társadalom felépítését és
mûködési rendjét, azaz – John Stuart Mill (1806–1873) szavaival élve – a „létezésünk
legvalódibb alapjait” jelentik (»the very framework of our existence«).12 (MILL, 1863.)

11

Ha gyakorlati szinten akarjuk értelmezni ezt az elvi megfogalmazást, akkor gondoljunk például a boltok
vasárnapi zárva tartását elôíró törvényre, és annak elsô körben megjelent ideologikus magyarázatára
és doktriner indokolására (amelyet késôbb épp annak ideologikus, doktriner és fundamentalista jellege
miatt korrigáltak is, feltehetôen azért, hogy az indoklás valahogyan valamilyen kapcsolatba kerüljön,
valamilyen közcéloknak, közérdeknek mondható dolgokkal). Mint sokféleképp kifejtettük: egy ilyen
intézkedésben egyáltalán nem az okozza a súlyos társadalmi konfliktust és megosztottságot, hogy maga
a döntés, mint olyan tartalmilag jó vagy nem jó. Az alapvetô erkölcsi és tisztességességi probléma ilyen
esetekben mindig az, hogy senkinek sincs joga és felhatalmazása arra, hogy azon mesterkedjen, hogy
a társadalom összes többi, vele egyenlô tagját »államhatalmi kényszerítô eszközökkel« arra kényszerítse,
hogy minden más polgár az ô szerinte egyedül igaznak és érvényesnek hitt »átfogó doktrína« tanainak
megfelelôen cselekedjen, miközben más polgárok lehet, hogy teljesen más átfogó doktrínákat és követendô normákat fogadnak el igaznak és érvényesnek, (s épp ezért kell államhatalmi eszközökkel kényszeríteni ôket arra, hogy az ô saját »belsô meggyôzôdéseik« ellenében cselekedjenek). Egy ilyen intézkedés valójában mások »lelkiismereti szabadságának« (és »vallásszabadságának«) a súlyos megsértését
és megtagadását jelenti. Ez az oka, hogy egy ilyen látszólag nem nagy horderejû ügyben mégis igen
heves »társadalmi konfliktus« és »társadalmi megosztottság« alakul ki; függetlenül attól, kiben mennyire
tudatosul az, hogy épp a »lelkiismereti szabadságuk« erôszakos megsértése történik.
12
Ezt a hivatkozást Rawls mûveibôl vettük át. (RAWLS, 1999a, 1999b, 2005.) A „létezésünk legvalódibb alapjaiként” fordított kifejezés eredetiben a „the very framework of our existence” kifejezésként John Stuart Mill (1806–1873) Utilitarianism (1863) címû mûvében szerepel (MILL,
1863, Ch 5, 25§.) Érdekességképp: e kifejezés kontextusában érdekes adalékokat kaphatunk arra
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E politikai értékek ugyanis azok az értékek, amelyek meghatározzák a politikai és társadalmi együttmûködés legalapvetôbb feltételeit és normáit; s a »politika felségterületére«
tartozó kérdések tekintetében a polgárok egymás közötti viszonyait; a polgárok, a politikai hatalom és az állam egymás közti viszonyait; valamint az e politikai térben zajló
folyamatok normáit, szabályait és kereteit.
Mint korábban kifejtettük (13.4.§; 19.3.§) az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója« ezeket az igen nagy és rendkívüli jelentôségû »politikai értékeket«
két csoportban, illetôleg két dimenzióban is megjeleníti:
(i) EGYRÉSZT A »TARTALMI IGAZSÁGOSSÁG ÉRTÉKEI«, azaz a »társadalom alapvetô struktúráját« meghatározó és szabályozó »igazságossági elvek« (9.§; 9.1.§;
14.§) által kifejezett »társadalmi igazságossági értékek« között;
(ii) MÁSRÉSZT A »PROCEDURÁLIS IGAZSÁGOSSÁG ÉRTÉKEI«, azaz a »közügyekben
folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) értékei (19.§; 19.3.§) között.
A legfontosabb politikai értékeket korábban már bemutattuk (13.4.§; 19.3.§). Itt csak
emlékeztetôül idézünk fel néhányat ezek közül:
(i) A POLITIKAI ÉRTÉKEK ELSÔ CSOPORTJÁT, A »TARTALMI IGAZSÁGOSSÁG
ÉRTÉKEI« jelentik. Ezek a »társadalom alapvetô struktúráját« meghatározó »igazságossági elvek«, amelyek közé olyan fontos és jelentôs »politikai értékek« tartoznak, mint például
(a) »az egyenlô politikai és polgári szabadságjogok és jogok«, és ezek »tisztességes
értékének biztosítása minden egyes polgár számára« (14.3.§; 15.1.§);
(b) a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« (14.2.§);
(c) a »társadalmi és gazdasági reciprocitás (viszonosság) elve« (5.3.§), és ennek
számos következményes értéke;
(d) a »polgárok önbecsülésének, emberi méltóságának és szégyenmentes életének
társadalmi alapjai« és a hasonlók (16–18.§§).
(ii) A POLITIKAI ÉRTÉKEK MÁSODIK CSOPORTJÁBA »PROCEDURÁLIS IGAZSÁGOSSÁG ÉRTÉKEI« tartoznak (19.§). Ezek az értékek pedig, a »közügyekben folytatott
nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) koncepciója és irányelvei szerinti viták,
érvelések, vizsgálatok, eljárások – szabadságának, nyilvánosságának, informáltságának, értelmességének és tisztességességének a biztosítására szolgáló elvek és normák – által fejezôdnek ki. E »procedurális igazságossági« típusú »politikai értékek«
nem csak az ítéletalkotásra, véleményformálásra, következtetésre, és a józan ész, a
tények és evidenciák felhasználására vonatkozó alapvetô jelentôségû koncepciók és
normák kapcsán jelennek meg. Ide tartoznak az »észszerûség és tisztességesség«, valamint a »józan, tisztességes és korrekt gondolkodás« erényei is, amelyek
(a) a köztudomású tények és a józan ész tartalmi és eljárási követelményeinek
való megfelelésben és az ehhez való ragaszkodásban;

vonatkozóan, hogy mindarra amit Rawls a »társadalom alapvetô struktúrája« (»basic structure«)
közé sorol miért pont ez a kifejezés illik; illetve mi is a mélyebb értelme annak, hogy az »igazságosság két elve« elsôdlegesen a »társadalom alapvetô struktúrájára«, azaz „társadalmi létezésünk
alapjaira” vonatkozik (9.§).
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(b) a letisztult és nem ellentmondásos tudományos tények és módszerek tiszteletben tartásában, és ezek tartalmi és eljárási követelményeinek való megfelelésben és az ehhez való ragaszkodásban;
(c) és az értelmes, tisztességes, ôszinte és becsületes politikai párbeszédre vonatkozó
elôírások és alapvetô normák betartásában nyilvánul meg, ideértve különösen
az igazmondás, az ôszinteség, a tények tiszteletben tartása, a következetesség,
a koherencia, az önellentmondás mentesség, a konstruktivitás, és a kölcsönösen
elônyös megoldásokra való törekvés kötelezettségeit és követelményeit is.
Elsôre „ártalmatlannak” és triviálisnak tûnhetnek az észszerûség, a tisztességesség, az
igazmondás és a józan ész követelményeinek való megfelelés erényei és követelményei.
Épp emiatt gondoljunk csak bele abba, hogy vajon egyáltalán lehetséges-e bármilyen
párbeszéd, megegyezés, együttmûködés, és akárcsak az együttmûködéshez minimálisan
szükséges bizalom, közbizalom, kiszámíthatóság és stabilitás létezése olyankor, amikor
az egyik fél, (a) folyamatosan tagadja az adott érvelés legnyilvánvalóbb kiindulási pontjait, hivatkozási alapjait; (b) illetve folyamatosan tagadja, megkérdôjelezi vagy semmibe
veszi a köztudomású tényeket és a józan ész legalapvetôbb szabályait; (c) illetve folyamatosan megkérdôjelezi vagy tagadja a legnyilvánvalóbb szakmai vagy tudományos
tényeket és érveket; (de adott esetben még azt is, amit korábban ô maga állított, vagy
érvényes szempontnak mondott); (d) illetve folyamatosan a legalapvetôbb logikai összefüggések vagy a következtetés legelemibb szabályaival ellentétesen érvel vagy cselekszik;
(e) illetve nem mond igazat (f) illetve, hosszmetszeti képben önmagával ellentmondásosan érvel és cselekszik, (mert például amirôl az egyik alkalommal még azt állította,
hogy rendkívül fontos szempont, arról a másik alkalommal kijelenti, hogy nem fontos).
Ezt egyszerûbben úgy is fogalmazhatjuk, hogy összevissza handabandázik, s mindig
azt mondja fontos szempontnak, ami az aktuális érdekeinek a legjobban megfelel, függetlenül attól, hogy korábban épp az ellenkezôjérôl állította ugyanezt.
Mindez valójában az összes létezô „játékszabály” és norma megszegését jelenti, mégpedig olyan módon, hogy addig, amíg mindenki mást kötnek a legelemibb „játékszabályok” – ami ebben az esetben a procedurális igazságosság mint tisztességesség normáit
jelenti – addig az, aki e „játékszabályokat” egyoldalúan megszegi folyamatosan jogosulatlan politikai és egyéb elônyökhöz jut. Aki ilyet tesz, azt egy igazságos mint tisztességes
»szabad emberhez méltó demokráciában«, mint megbízhatatlan, szava hihetetlen és a közösségre veszélyes politikai csalót kiközösítik a közéletbôl. Tisztességtelen »szabad emberhez nem méltó rezsimekben« az ilyen gátlástalan politikai szélkakasokat, csalókat, szélhámosokat és összevissza handabandázó kalandorokat a rezsim bértollnokai, politológus
celebjei „zseniális politikusként” és hatalomtechnikusként istenítik.
Nem csak arról van szó, hogy vannak, akik teljesen inkoherens, inkonzisztens, önellentmondásos és következetlen módon „összevissza handabandáznak”. Ha ezt politikai
hatalmi pozícióból teszi bárki, akkor egy tudatosan alkalmazott hatalomtechnikai eszközrôl lehet szó, amelynek lényege, hogy (a) minden viszonylagossá és kiszámíthatatlanná
váljon, (b) minden kiindulási pont, viszonyítási alap és hivatkozási pont érvénytelenné,
vagy relatívvá váljon (c) és ezáltal minden érvelésnek még a lehetôsége is megszûnjön,
(d) így az érintettek széles rétegei de facto kiszoruljanak az ôket érintô döntési és közpolitikai folyamatokban való részvétel lehetôségébôl; (e) és immár semmi ne zavarja a korlátok és kontroll nélküli önkényes és gátlástalan akaratérvényesítést.
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Ha ugyanis egyetlen köztudomású tény, egyetlen szakmai vagy tudományos tény
sem számít; s ha minden kiindulási és visszahivatkozási pont állandóan változik, mert
mindig más a fontos; akkor tulajdonképpen az érdemi párbeszédnek még a lehetôsége
is megszûnik. Úgy ugyanis egyetlen érvelést sem lehet felépíteni semmilyen témában
sem, ha egyetlen stabil közös kiindulópontja sincs a diskurzusnak, mert ami az egyik
pillanatban még fontos szempont volt, az a másik pillanatban már olyan lesz, mintha
soha fel sem merült volna. Ebben az értelemben (a) a köztudomású tények, a valóság,
mint olyan és annak nyilvánvaló tényei, a szakmai és a tudományos tények, (b) a józan
ész, az érvelés, a következtetés és a logika szabályai valójában rendkívül fontos »procedurális igazságossági mint tisztességességi« korlátait jelentik az önkényes, gátlástalan
akaratérvényesítésnek (és a felelôtlen, inkoherens és ad hoc ötletelésnek is). Épp ezért
nem véletlen, hogy a tisztességtelen hatalom, egy következmények nélküli »szabad emberhez nem méltó rezsimben« sokszor tudatos eszközként is használja mindezen elemi
»procedurális igazságossági mint tisztességességi követelmények« semmibe vételét annak
érdekében, hogy önkényes, korlátozás nélküli és gátlástalan akaratérvényesítésének
még a józan ész, a legelemibb tények, és a logika és a következtetés legelemibb szabályai
se álljanak az útjában.
Ha a politikai folyamatokat hosszmetszeti (longitudinális) nézôpontból tanulmányozzuk, azaz megfigyeljük, hogy ugyanolyan ügyekben különbözô idôpontokban milyen problémadefiníciók, milyen célok és milyen érvek hangoznak el, akkor »szabad
emberhez nem méltó rezsimekben«, vagy tisztességtelen politikusok esetében gyakran
felfedezhetjük ezt a fajta következetlen, inkoherens, önmagának ellentmondó, s mind
a tényeket, mind a józan ész és a következtetés legelemibb szabályait semmibe vevô
érvelési módot, mely sokkal inkább „handabandázás”, mintsem a szó valódi értelmében
vett érvelés. Ha belegondolunk, hogy az ilyenkor semmibe vett normák a »procedurális
igazságosság« erényei és követelményei, akkor rájöhetünk, hogy ez a fajta viselkedés
valójában magát a »procedurális (eljárási) igazságosságot«, mint olyat számolja fel, s
mint ilyen egy »szabad emberhez méltó demokráciában« mindez a tisztességesség legelemibb követelményeinek a semmibe vételét jelenti, és a hatalom »morális és politikai
legitimációjának« az elvesztéséhez vezet. Más kérdés, hogy a »szabad emberhez nem
méltó tisztességtelen rezsimekben« ezt a fajta tisztességtelenséget, mint a politikusi tehetség, képesség és ügyesség megnyilvánulásait interpretálják. Nem árt azonban rögzíteni, hogy a tisztességtelenség és a gátlástalanság soha nem keverhetô össze a valódi
tehetséggel, ügyességgel és rátermettséggel. Egy hamiskártyás soha nem azért nyer,
mert „olyan ügyes és okos”, hanem azért mert hamiskártyás csalóként egyetlen olyan
játékszabályt sem tart be, amit mások betartanak; s így ôt nem korlátozzák azok a játékszabályok, amelyek mindenki mást kötnek.

A

SZABAD EMBERHEZ MÉLTÓ DEMOKRATIKUS REZSIMEK POLITIKAI IDE-

ÁLJA . Az »igazságosság két elve« által megjelenített »tartalmi igazságossági értékek« és a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« koncepciója által kifejezett »procedurális igazságossági értékek«, együttesen fejezik ki a »szabad emberhez méltó
demokratikus rezsimek« politikai ideálját. (RAWLS, 2005.) Ennek lényege, hogy
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(a) miután az államhatalom, mint kényszerítô hatalom a társadalom polgárainak a
»kollektív hatalmából« ered, amelyben kivétel nélkül minden egyes polgárnak
egyenlô részesedése van,
(b) ezért legalább azokban az esetekben, amikor »lényegi alkotmányos kérdések«, vagy
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdések« forognak kockán,
(c) ez a minden esetben »kényszerítô államhatalom« csak és kizárólag olyan módon
használható fel, amely hatalomgyakorlási móddal kapcsolatosan reálisan elvárhatjuk, hogy minden egyes polgár, mint e »kényszerítô államhatalom« azonos részesedéssel bíró végsô tulajdonosa elfogadja azt, ahogyan ennek az egyetemleges
„osztatlan közösségi tulajdonú” »kényszerítô politikai hatalomnak« a gyakorlása
történik, még akkor is ha magával a tényleges döntéssel nem értene egyet.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« ezeket a »politika felségterületéhez« tartozó »politikai értékeket« önálló, független értékekként veszi számba, s
rendezi egységes rendszerbe. Így érhetô el az a – »jó okok miatt létrejövô stabilitás« és
az »átfedô konszenzus« létrejötte szempontjából – fontos cél, hogy e »politikai értékek«,
és az ezeket kifejezô, megjelenítô »igazságossági elvek« bármilyen átfogó, liberális, vallási és egyéb doktrína elôzetes ismerete nélkül is értelmezhetôk és elfogadhatók legyenek
minden egyes – a közügyek iránt érdeklôdô és e politikai értékeket és igazságossági elveket megismerni óhajtó – polgár számára. (LARMORE, 2008.) A »lelkiismeret szabadsága« alapján azt már az egyes polgárokra bízzuk, hogy hogyan egyeztetik össze
magukban ezeket a nagy és jelentôs »politikai értékeket« a saját értékrendjükkel, azaz
mindazokkal az átfogó jellegû értékekkel, amelyeket »belsô meggyôzôdésük« alapján
fontosnak és jelentôsnek tartanak a maguk számára. (RAWLS, 1999c, 1999i.) Ezzel
kapcsolatosan a reálisnak tartható reményünk az, hogy a »lényegbeli alkotmányos kérdéseket« (»constitutional essentials«) (14.3.§; 14.9.§), és az »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû kérdéseket« (14.§) ilyen módon szilárdan alapozhatjuk ezekre
a politikai értékekre; s így ezek az önálló és független politikai értékek egyben a »nyilvános indokolás és igazolás« (»public justification«) (12.1.§); s a »közügyekben történô
nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) (19.§) kölcsönösen elfogadott, közös és
nyilvános alapjául is szolgálnak. (LARMORE, 2003; SCANLON, 2003.)
Ez nemcsak hivatkozási lehetôséget jelent, hanem normatív követelményt is támaszt!
Ez ugyanis azt a mûködôképes közös és nyilvános morális és politikai viszonyítási rendszert és zsinórmértéket is jelenti egyben, amelyre vissza kell vezessük az egyes, közügyeket érintô, s a politika szinthez tartozó kérdésekben a véleményeinket, javaslatainkat, döntéseinket, intézkedéseinket, cselekvéseinket és nem cselekvéseinket, illetve
ezek nyilvános indokolását és igazolását.13
13

Az e fejezetben részletezettek – különös tekintettel a »társadalmi igazságosság koncepciójának« az
önálló, független és csak a »politika felségterületére« korlátozódó, szigorúan a »politikai szintre«
leszûkített meghatározására az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusa« reményében – Rawls Political
Liberalism (2005) címû mûvében kifejtett koncepció fontos részei. Ha kellôen széles körben ismert
lenne, (a) hogy magának a liberalizmusnak hányféle válfaja van; (b) s hogy nemcsak az egyes liberális koncepciók között van lényegi különbség, de a számos liberális koncepció, mint számos »átfogó liberális doktrína« és az itt részletezett »politikai szintû koncepció« között milyen hatalmas és
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arra a kérdésre, hogy mégis hogyan lehetséges egyáltalán
az »átfedô konszenzus« létrejötte és stabil fennmaradása – az »átfogó doktrínáktól« független és önálló politikai szintû igazságossági koncepció esetében. Azaz, hogyan lehetséges az, hogy a politikai értékek normál körülmények között általában rendre nagyobb
súlyúnak bizonyulnak, mint bármely más érték, amellyel esetlegesen konfliktusba kerülnek; s ebbôl eredôen a polgárok jelentôs része tisztességtelennek tartaná azt, ha bármely polgártársát bárki »államhatalmi kényszerítô eszközökkel« arra kényszerítene, hogy
az ô általa igaznak hitt »átfogó doktrína« tanait fogadja el, vagy annak átfogó normái
szerint éljen. Az eddigiekben az e kérdésre adható két egymást kölcsönösen kiegészítô
válasz elsô csoportjával foglalkoztunk. A most következô részben a válaszok második
csoportjára térünk rá. Eszerint, a vallások és a filozófia története azt mutatja, hogy a
történelem folyamán számos értelmes, észszerû és tisztességes módja alakult ki annak,
hogy (a) hogyan kell és lehet az átfogó értékeket alkalmas módon összhangba hozni az
aktuális »politikai igazságossági koncepció« speciális, a »politika felségterületéhez« tartozó
értékeivel; (b) s hogyan lehet elérni, hogy ezek a tágabb tartományba tartozó értékek
kongruens módon egybevágjanak a politikai szintû értékekkel, vagy támogassák, és igazolják azokat, de legalábbis ne legyenek konfliktusban velük.
A történelem arról tanúskodik, hogy számos észszerû, tisztességes és mérsékelt átfogó vallási, filozófiai és erkölcsi doktrína14 (»reasonable comprehensive doctrines«) létezik, amelyek számos esetben képesek voltak elkerülni a szélsôséges doktrinerség és a
fundamentalizmus csapdáit; s e doktrínák történelmileg kialakult megoldásai az értékek
VÁLASZ ADHATÓ

alapvetô lényegi különbségek vannak; (c) s ha maga a „liberalizmus” szó nem vált volna sokak
számára – a belsô tartalmi kérdések ismerete nélkül – jelszó szerû sztereotip szitokszóvá, (d) akkor
akár a „politikai liberalizmus” kifejezést is használhatnánk. Miután azonban maga a „liberalizmus”,
mint kifejezés teljesen árnyalatlanul és differenciálatlanul, fontos és lényeges belsô tartalmak ismerete nélkül bekerült a jelszavak és a szitokszavak kategóriáiba; bizonyos „mentális vasfüggönyök
leereszkedésének” elkerülése érdekében, és a tényleges tartalmi mondanivalóink lényege megértésének elôsegítése érdekében mindvégig elkerüljük a »liberalizmus« és a »politikai liberalizmus« kifejezések használatát; nehogy a lényegi tartalmi kérdésekrôl eltereljük a figyelmet. Ha sikerül a jelszavakon túli valóságig is ellátni és sikerül megérteni egy-egy gondolatnak magának a jelentését,
akkor belátható, hogy semmi ördögtôl való nincs abban, ha egy társadalom »szabad emberhez
méltó« módon mûködik; mint ahogyan teljesen elfogadhatatlan az, ha »szabad emberhez nem
méltó« módon, igazságtalanul, mint tisztességtelenül mûködik.
14
Itt, az „észszerû, értelmes, józan, méltánylandó, tisztességes és mérsékelt” jelzôs szerkezettel valójában
a »reasonable« kifejezést kerülgetjük, s próbáljuk meg e szó a kontextusban releváns jelentését visszaadni. A probléma az, hogy nem egyszerûen csak értelmes és észszerû, vagy nem egyszerûen csak
józan és mérsékelt, vagy nem csak egyszerûen „helyes”, mint tisztességes az olyan »átfogó doktrína«,
amelyet Rawls »reasonable comprehensive doctrine« kifejezéssel illet a mûveiben. A „reasonable”
»átfogó doktrína« olyan doktrína, amely értelmes, észszerû, józan, méltánylandó, helyes, (mint tisztességes) és nem szélsôséges, nem túlzó, nem irracionális, nem ôrült hanem mérsékelt. A »reasonable
doktrína« ellentéte az »unreasonable doktrína«, amelyet általában »szélsôséges doktrína« kifejezéssel
jelenítünk meg. E »szélsôséges doktrínák« nemcsak szélsôségesek, fundamentalisták és túlzók, hanem
emiatt nem is méltányolhatók, ráadásul sokszor irracionálisak, észszerûtlenek, értelmetlenek, sôt esetenként egyenest ôrültek és emberiesség ellenesek is (lásd például a náci fajelméleteket).
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összeegyeztetésére megteremtik az alapját az »átfedô konszenzus« lehetôségének és létrejöttének. Nem csak észszerû és mérsékelt (azaz „reasonable”) »mérsékelt átfogó doktrínák« léteznek. Mindig is léteztek elfogadhatatlan, túlzó (azaz „unreasonable”) »szélsôséges átfogó doktrínák« is. De ezek a »szélsôséges doktrínák« nemcsak szélsôségesek,
és túlzók vagy netán fundamentalisták, hanem sokszor irracionálisak, észszerûtlenek,
értelmetlenek, sôt esetenként egyenest ôrültek és emberiesség ellenesek is. Így, vagy úgy,
minden ilyen szélsôséges doktrína és nézetrendszer aszimmetrikus viszonyokat akar elérni és igazolni, így ellentétes a szimmetrikus viszonyokat elôíró »reciprocitás (viszonosság) elvével« (5.3.§). Azokat a doktrínákat tartjuk szélsôségesnek, elfogadhatatlannak és méltányolhatatlannak, amelyek bármely módon aszimmetrikus viszonyokat
próbálnak meg propagálni, elôírni, vagy igazolni. (RAWLS, 2005.)
Az »átfedô konszenzus« célja nem az, hogy az összes létezô „reasonable” és „unreasonable” doktrína között létrejöjjön a megegyezés a politikai értékekrôl és igazságossági
elvekrôl (bár, ha ez megvalósulna az örömteli lenne). Mint korábban is kifejtettük a társadalmi békéhez, és az »igazságosság mint tisztességesség« (»justice as fairness«) megvalósításához elegendô, ha a nagy és jelentôs »mérsékelt vallási és filozófiai doktrínák«
között jön létre az »átfedô konszenzus«; mert – mint azt Rawls mûveiben részletesen
levezeti és bemutatja – valójában az összes15 ismert nagy világvallás ilyen »mérsékelt átfogó vallási doktrínának« tekinthetô, sok más mellett például a »reciprocitás elve«, mint
alapvetô törvény és parancsolat megjelenítése miatt (5.3.§). Emellett majdnem minden
»átfogó liberális, konzervatív és republikánus nézetrendszer« (15.1.§) is mérsékelt doktrínának tekinthetô. Ezek az »átfogó doktrínák« együttesen lefedik a társadalom polgárainak túlnyomó többségét. Ezért, ha az adott társadalomban létezô »mérsékelt átfogó
doktrínák átfedô konszenzusa« létrejön, az valójában minden szélsôséges, értelmetlen, irracionális, ôrült vagy egyenest bûnözô, azaz „unreasonable” doktrína (és hívei) elôl mintegy „elszívja a levegôt”, és elfoglalja elôlük a politikai teret. Ebben az írásban mindvégig
sok szó esett a »szélsôséges« és a »mérsékelt« »átfogó doktrínákról« illetôleg arról is, hogy
mely doktrínák (például: libertarianizmus) nem tekinthetôk „reasonable” »mérsékelt
doktrínának«, és miért. Ehelyütt csak utalunk ezekre a korábban kifejtett gondolatokra
(például: 4.2.§; 9.4.§; 9.5.§; 11.§; 14.1.§; 17.4.§; 19.§)
Rawls egy tipikusnak tekinthetô modellen, mint afféle tanpéldán keresztül mutatja
be, hogy hogyan képzelhetjük el a »mérsékelt átfogó doktrínák« között kialakuló »átfedô
konszenzus« kialakulását. Ebben a „tanpéldában” Rawls egy olyan képzeletbeli, nagyjából fejlett és »szabad emberhez méltó demokráciát« vázol fel, mint modellt, amelyben
a társadalomban létezô számos »mérsékelt átfogó doktrína« végsô soron az alábbi három
típus egyikébe sorolhatók be:
(i) AZ ELSÔ TÍPUS A »MÉRSÉKELT ÁTFOGÓ VALLÁSI DOKTRÍNÁK« CSOPORTJA,
illetve az ilyen »mérsékelt doktrínák« mérsékelt, nem doktriner, nem fundamentalista hívei. E doktrínák és mérsékelt híveik alapvetôen elfogadják és elismerik a

15

Mint azt az 5.3.§ fejezetben idézetekkel is bemutattuk az iszlám vallás is fontos parancsolatként
tartalmazza a »reciprocitás elvét«. Itt is különbséget kell tenni a »mérsékelt doktrína«, és annak
»szélsôséges, fundamentalista hívei« között.
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»vallásgyakorlás szabadságához való jogot« és ezzel összefüggésben a »lelkiismeret
szabadságát«, illetve a »gondolat, a gondolkodás, a gondolatok kifejezésének a szabadságát« és a »szólás szabadságát«, valamint a »vallási türelem elvét«. Összességében támogatják a »szabad emberhez méltó demokrácia« szempontjából alapvetô jelentôségû »szabadságjogokat és jogokat« (»basic liberties & rights«) (14.3.§),
illetve egyetértenek a »lényegbeli alkotmányos kérdéseket« (»constitutional essentials«) illetôen (14.6.§; 19.§). Megjegyzendô, hogy Rawls elemzése és véleménye
szerint lényegében az összes nagy világvallás megfelel azoknak a feltételeknek,
amelyek alapján a »mérsékelt átfogó vallási doktrínák« közé sorolhatók. (RAWLS,
2001; 2005.)
(ii) A MÁSODIK TÍPUSBA A KÜLÖNBÖZÔ »ÁTFOGÓ LIBERÁLIS DOKTRÍNÁK«
TARTOZNAK, amelyek mérsékelt hívei a saját átfogó liberális nézetrendszerük
alapján szintén elfogadják és támogatják a »szabad emberhez méltó demokrácia«
szempontjából alapvetô jelentôségû »szabadságjogokat és jogokat« (»basic liberties
& rights«) (14.3.§), illetve egyetértenek a »lényegbeli alkotmányos kérdéseket«
(»constitutional essentials«) illetôen (14.6.§; 19.§).
(iii) A HARMADIK CSOPORTBA OLYAN MEGLEHETÔSEN LAZÁN ÖSSZEÁLLÓ ÁTFOGÓ NÉZETRENDSZEREK tartoznak, amelyek (a) egyrészt lefedik az alkotmányos rezsimek jellegzetes politikai értékeit; (b) másrészt a különbözô »nem politikai
értékek« tág tartományának számos értékeire, erényeire is kiterjednek (nézetrendszerenként eltérô laza, nem zárt gondolati rendszerû kombinációkban). Például
a különbözô republikánus (15.1.§) és szociáldemokrata nézetek sorolhatók ebbe
a meglehetôsen tág típusba. Általánosságban elmondható, hogy az e körbe tartozó
»átfogó nézetrendszerek« esetében a »nem politikai értékek« és a »politikai értékek«
esetleges konfliktusakor az alkotmányos demokrácia politikai értékei általában
mindig fontosabbnak bizonyulnak. (RAWLS, 2001.)
E három típusból valójában csak az »átfogó vallási doktrínák« és az »átfogó liberális
doktrínák« azok, amelyek generálisak és átfogók. A harmadik „vegyes típusba” tartozó
nézetrendszerek meglehetôsen lazák, részlegesek és kevésbé rendszerszerûek, de megfelelô körülmények között ezek is teljesen alkalmasak az »átfedô konszenzus« kialakításában való részvételre. Összességében az történik, hogy mind a három típus »átfogó
doktrínái« és nézetrendszerei más és más okok miatt, a saját átfogó nézetrendszerük
alapján képesek elfogadni ugyanazt a politikai szintû igazságossági koncepciót és annak
»igazságossági elveit« és »politikai értékeit«, függetlenül attól, hogy az egyéb, átfogó
jellegû »nem politikai értékek« szintjén meglehetôsen jelentôs különbségek léteznek közöttük. Amikor ez bekövetkezik, akkor jön létre az »átfogó doktrínáknak« az az »átfedô
konszenzusa«, amely a »jó okok miatti stabilitáshoz« vezet (RAWLS, 2001; LARMORE,
2008); s amely lényegében „elszívja a levegôt” az aszimmetrikus viszonyokra törô szélsôséges irányzatok és érdekcsoportok elôl.
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ITÔL MÉRSÉKELT ÉS MÉLTÁNYLANDÓ (»reasonable«) egy adott átfogó nézetrendszer, és mik azok a lényegi jellemzôk, amelyek miatt egy adott doktrína
túlzó, méltányolhatatlan, elfogadhatatlan és szélsôséges (»unreasonable«)?
Ezzel összefüggésben röviden ki kell térjünk a »reasonable« és a »racionális« viszonyára, melynek lényege, hogy mindazt, ami az adott doktrína, személy, vagy személyek
csoportja saját érdekei, és preferenciái szempontjából »racionális«, minden esetben alá
kell rendelni annak, ami »reasonable«, azaz tisztességes, méltánylandó, igazságos és
helyes.16 (RAWLS, 1999d; FREEMAN, 2003b, 2007b.)
A »mérsékelt« és a »szélsôséges« doktrínák, személyek és cselekvések közti lényegi
különbség mélyén az húzódik meg, hogy a »reciprocitás (viszonosság) elvének« megfelelô »szimmetrikus viszonyokra« törekszik-e az adott »átfogó doktrína« (vagy személy,
illetve személyek csoportja), s ennek megfelelôen azt ami az adott »átfogó doktrína«
(vagy személy, illetve személyek csoportja) érdekei és nézôpontja szempontjából racionális képes-e, hajlandó-e alá rendelni a tisztességesség, igazságosság és a »reciprocitási
elv« szempontjainak (ekkor, és ettôl mérsékelt és tisztességes, azaz »reasonable«); vagy
pedig nem (ekkor és ettôl szélsôséges, túlzó és nem méltányolható, azaz »unreasonable«). (RAWLS, 2001.)
A gondolatmenet mélyebb értelme, hogy csak maga a »racionalitás« egymagában
nem elegendô ahhoz, hogy egyedül belôle vezethessük le az »igazságosság elveit«. Az
elméletileg lehetséges és meg is valósítható racionális döntési alternatívák körét minden
esetben le kell szûkíteni azokra az alternatívákra, amelyek nemcsak racionálisak, de
tisztességesek is egyben. Ebben az értelemben magát a »racionálist« minden esetben
alá kell rendelni a »reasonable« szempontjainak. Másképp fogalmazva: a »racionálist«
minden esetben a »reasonable« kell, hogy leszûkítse és korlátozza a »tisztességes és egyben racionális« alternatívákra.17 (RAWLS, 1999a, 1999d.)

16

17

Ez a gondolatmenet párhuzamos azzal, ahogyan Emmanuel Kant is különbséget tett a »hipotetikus
imperatívusz« és a »kategorikus imperatívusz« között. (KANT, 1991). Ebbe az irányba azonban itt
nem tudunk elkanyarodni, mindösszesen jelezzük, hogy egy régóta ismert eszme jelenik meg e ponton
is, amely egyébként teljes mértékben meg is határozza az »igazságosság, mint tisztességesség (justice
as fairness) politikai koncepciójának« az logikai alapszerkezetét (is). (FREEMAN, 2007b.) Ebben a
tekintetben maga Rawls is tudatosan épített Kant bizonyos alapeszméire. (O’NEILL, 2003.)
Emlékeztetôül: az »eredeti kiindulási állapotban«, mint gondolatkísérletben maga a »tudatlanság
fátyla« (11.§) az, aminek a legfôbb funkciója és célja, hogy az »eredeti kiindulási állapotban« a
»hipotetikus társadalmi szerzôdésrôl« és az »igazságosság elveinek« meghatározásáról „tárgyaló és
egyezkedô” felekre kívülrôl mintegy rákényszerítse a »reasonable« (tisztességesség, méltányosság,
igazságosság) feltételrendszerét. Így a felek „hozták” a rendszerbe a »racionalitást«, a »tudatlanság
fátyla« pedig rájuk kényszerítette a »reasonable« szerinti korlátozó feltételeket. Így azok az egyezségek, amit az »igazságosság, mint tisztességesség (justice as fairness) koncepciójáról« és az »igazságosság elveirôl« kialakítottak a »reasonable« által korlátozott és leszûkített »racionális« döntéseknek, azaz »racionálisnak és egyben tisztességesnek« tekinthetôk. Innen az „igazságosság, mint
tisztességesség” elnevezés. (FREEMAN, 2003.)
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IKOR BESZÉLHETÜNK TEHÁT ARRÓL, HOGY EGY ÁTFOGÓ DOKTRÍNA
„REASONABLE”, azaz józan, értelmes, tisztességes mérsékelt, méltánylandó
és elfogadható? Anélkül, hogy teljesen részletes és pontos definíciót próbálnánk meg
adni, e ponton körvonalazzuk, hogy lényegileg mégis mitôl tekinthetô egy adott »átfogó
doktrína« mérsékeltnek, méltánylandónak, elfogadhatónak (»reasonable«), illetôleg mi
az, ami a »mérsékelt« és a »szélsôséges«, azaz túlzó és nem méltányolható, elfogadhatatlan (»unreasonable«) »átfogó doktrínák« és nézetrendszerek közötti különbség lényegét jelenti. Egy adott »átfogó doktrína« vagy nézetrendszer nem attól »szélsôséges«,
hogy valakik csak úgy annak bélyegezik. Már az eddigiekben is mindvégig sok szó
esett a »mérsékelt átfogó doktrínákról« és nézetrendszerekrôl (»reasonable comprehensive
doctrines«) és a »szélsôséges átfogó doktrínákról« és nézetrendszerekrôl (»unreasonable
comprehensive doctrines«). Utalva az ezzel kapcsolatosan eddig elmondottakra ezen a
helyen csak néhány alapvetô és lényegi pontot fogunk tárgyalni. Egy »mérsékelt átfogó
doktrína« (vagy személy) attól mérsékelt, azaz azáltal különbözik a »szélsôséges doktrínáktól« és nézetektôl (vagy személyektôl), hogy elismeri és tudomásul veszi az »ítéletalkotás és a véleményformálás korlátozottságát« (»burdens of judgements«) (12.5.§)
és szembesíti magát ennek kötelezô következményeivel, különös tekintettel az »átfogó
doktrínák méltánylandó pluralizmusának a tényére« és az »elnyomás tényére« (12.4.§);
s ebbôl eredôen a »lelkiismereti szabadság elve« elfogadásának a szükségszerûségére
(12.6.§). Emellett a »mérsékelt átfogó doktrínák« alapvetôen a »reciprocitás (viszonosság) elvének« (5.3.§) megfelelô »szimmetrikus viszonyokban« gondolkodnak, s nem
törekszenek senkivel szemben sem olyan »aszimmetrikus viszonyokra«, amelyeket ôk
maguk sem tartanának elfogadhatónak és tisztességesnek, ha velük szemben mások törekednének hasonló viszonyokra (és próbálnának föléjük kerekedni, vagy elnyomni
ôket) (RAWLS, 2001.)
Ezzel szemben a »szélsôséges doktrínák« és nézetek (vagy a szélsôséges személyek)
attól „szélsôségesek”, hogy
(a) nem ismerik vagy nem ismerik el az »ítéletalkotás korlátozottságát«, és annak megkerülhetetlen következményeit;
(b) ebbôl eredôen nem foglalkoznak a »méltánylandó pluralizmus tényével« és az »elnyomás tényével«;
(c) ebbôl eredôen nem tartják tiszteletben a »lelkiismeret szabadságát«; továbbá
(d) a »reciprocitás (viszonosság) elvével« teljesen ellentétesen »aszimmetrikus viszonyokban« gondolkodnak, s elnyomó és egyeduralkodó pozíciókra törnek. (RAWLS, 2001.)
Az aszimmetrikus viszonyokra való törekvés, a »reciprocitás elvének« a megtagadása.
E körbe tartoznak az olyan nézetek is, amelyek igazságossági elveiket nem az egyenlô
szabadságjogokkal és jogokkal rendelkezô személyek, mint szabad és egyenlô polgárok
koncepciójából (6.§) vezetik le, hanem olyan dolgokra alapozzák, mint például: (a)
születéskori társadalmi osztály, származás, státusz, vallási, politikai, etnikai, nemi hovatartozás és a hasonlók; (b) valamilyen – az adott »átfogó doktrína« szerint különösen
fontos és értékes – öröklött, születéskori képesség, tehetség; (c) vagy valamilyen – az
adott »átfogó doktrína« szerint különösen fontos és értékes – érték, erény, képesség vagy
érdem, amely valamely átfogó jellegû perfekcionista értékbôl, vagy a javakra vonatkozó
átfogó perfekcionista koncepcióval összefüggésben válik kiemelten fontossá.
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»REASONABLE« ÉS A »RATIONAL«. A »mérsékelt« (»reasonable«) és a »szélsôséges« (»unreasonable«) közötti, fentiekben részletezett lényegi különbségek megértéséhez ki kell még térjünk a »reasonable« és a »rational« közötti közötti kapcsolatra és
összefüggésekre. E két fogalom minden részletre kiterjedô, tételes tárgyalása helyett csak
bizonyos, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, és a mérsékelt versus
szélsôséges doktrínák közti különbség szempontjából lényeges pontot emelünk ki.
A »reasonable« – mint mérsékelt, méltánylandó, helyes, tisztességes, értelmes, elfogadható – alapvetôen egy intuitív morális eszme, amelyet sokféleképpen alkalmazunk. Vonatkozhat: (a) személyekre, illetve személyek csoportjára, szervezeteire; (b) e személyek,
illetve csoportjaik, szervezeteik döntéseire, cselekvéseire, szándékaira; (c) elvekre, véleményekre, javaslatokra, érvekre, eljárásokra, normákra, szabályokra, standardokra, követelményekre és a hasonlókra; (d) jogszabályokra, politikai, közpolitikai és szakpolitikai koncepciókra, programokra; (e) kormányzati munkára, állami, politikai mûködésre és a
hasonlókra; (f) a legkülönfélébb részlegesen vagy teljesen »átfogó doktrínákra«, azok értékeire, elveire, normáira; (g) illetve a különbözô politikai szintû igazságossági koncepciókra,
azok »igazságossági elveire«, »politikai értékeire«, normáira, szabályaira; (h) s végül mindenre aki, vagy ami kapcsán a méltányosság, a „helyesség” (mint tisztességesség), a méltánylandóság, és az elfogadhatóság mint morális koncepciók szóba jöhetnek, mert valamilyen módon érintik az emberek társadalmi és politikai viszonyait.
A »reasonable« ennyi mindenre vonatkozik, s ezért a fôbb jelentései – azaz a mérsékelt,
méltánylandó, helyes, tisztességes, értelmes, elfogadható és a hasonlók – sok esetben együttesen, vagy bizonyos kombinációkban relevánsak (az adott kontextustól függôen).
A »reasonable« és a »racionális« a társadalom, mint a szabad és egyenlô polgárok tisztességes együttmûködési rendszere alapeszméjének két központi jelentôségû ideája. Általánosságban, a »reasonable személyek« készek arra, hogy az együttmûködés igazságos, tehát
tisztességes feltételeire vonatkozóan olyan elveket javasoljanak, amelyeket maguk is elfogadnának, ha fordított helyzetben mások javasolnák nekik; és következetesen az ilyen elvek szerint is járjanak el, még akkor is, ha ez éppen ellentétes lenne az adott helyzetben az aktuális
racionális önérdekeikkel. Mindennek azonban feltétele, hogy az együttmûködésben résztvevô
többi fél is indíttatva érzi magát arra, hogy ugyanezt tegye és valóban így is tesz. A »reasonable személy« ugyanis nem balek, hanem tisztességes.
Mind ezeken felül az olyan esetekben, amikor az együttmûködésben résztvevôk
»megszolgált jogosultságai« (»earned entitlements«) alapján »jogos követelései és várományai« (»legitimate claims & expectations«) (18.6.§) a lényeget tekintve azonosak,
vagy nagyjából hasonló alapokon nyugszanak, (úgy, mint a társadalmi együttmûködésben résztvevô polgárok szabad és egyenlô státusza esetében) egyik résztvevô félnek
sincs semmilyen reális és észszerû oka arra, hogy olyan elvekbe egyezzen bele, amely
számára szisztematikusan kevesebb alapvetô jogot, jogosultságot és lehetôséget biztosít,
mint másnak. Emellett az ilyen szimmetrikus helyzetekben arra sincs senkinek semmilyen reális és tisztességes alapja, hogy olyan elveket és normákat javasoljon, amely számára – a többiekhez képest – egyoldalúan több jogot, jogosultságot és lehetôségeket
biztosít. Így azok, akik például a nagyobb »gazdasági erejükbôl« vagy »politikai hatalmukból« eredô jobb tárgyalási pozíciójukat kihasználva, olyan együttmûködési feltételrendszert javasolnak másoknak, amely a többiek számára egyoldalúan kevesebb
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jogot, jogosultságot és lehetôséget biztosít, (míg a saját maguk számára aszimmetrikusan többet) egyáltalán nem tekinthetôk »reasonable«, azaz fair és tisztességes személyeknek, még akkor sem, ha a saját érdekeik és helyzetük alapján tökéletesen racionális
és érthetô ez a próbálkozás. (RAWLS, 2001.) Ilyenkor az adott személy, (vagy javaslata,
eljárása, cselekedete), »unreasonable«, azaz „un-fair” „inkorrekt”, „tisztességtelen”,
„méltánytalan”. Amint korábban valahol már említettük a fair, azaz a helyes mint tisztességes versus a racionális közötti megkülönböztetés jelen van a mindennapi szófordulatainkban (5.4.§). Sokszor lehet hallani olyan mondásokat, hogy például: „a saját
érdekeit és helyzetét tekintve teljesen racionális volt a javaslata, csak éppen inkorrekt és
tisztességtelen…”
A »reasonable« és az »unreasonable« koncepciói a teljes mértékben »racionális« dolgokat (és személyeket) valójában két nagy halmazra osztják:
(i) A REASONABLE PLUSZ RACIONÁLIS, azaz a fair, tisztességes, igazságos, helyes, korrekt, méltányos és egyidejûleg teljes mértékben racionális dolgokra (és személyekre);
(ii) AZ UNREASONABLE PLUSZ RACIONÁLIS, azaz unfair, tisztességtelen, igazságtalan, helytelen, inkorrekt ámde egyidejûleg teljes mértékben racionális dolgokra
(és személyekre).
A »reasonable« és az »unreasonable« megkülönböztetése a »két születéskori erkölcsi
képesség« (»two moral powers«) közül az »igazságosságérzetre való képességgel« (»capacity for a sense of justice«) azaz a »morális érzékenységgel« (»moral sensitivity«) függ
össze (5.7.§; 6.3.§).
Ezzel szemben a »racionális« a második erkölcsi képességünkbôl, azaz a saját érdekeink, céljaink saját magunk általi meghatározásának a képességébôl (»capacity for our
own conception of the good«) ered. Mint korábban írtuk, az »egoista« (5.7.§) speciális
fogyatékossága, hogy a »két születéskori erkölcsi képessége« közül hiányzik az »igazságosságérzetre való képessége«, és ezzel összefüggésben a »morális érzékenysége«, s ezért nem
képes megkülönböztetni a »reasonable« és az »unreasonable« dolgokat, vagy legalábbis
ez a különbség egyáltalán nem befolyásolja gondolatait, szándékait és cselekvéseit. Meg
kell jegyezni, hogy vannak »reasonable« plusz »irracionális« személyek és cselekedetek is
(gondoljunk például az önmagát teljesen feladó és feláldozó altruistára), és vannak »unreasonable« és »irracionális« személyek és cselekedet is, (gondoljunk például egy gonosz,
tisztességtelen és ôrült cselekedetre, vagy személyre) (5.7.§).

A

mondanivalóink szempontjából a lényeg az, hogy a »szabad emberhez méltó demokrácia« polgárait a »két születéskori erkölcsi képesség« alapján olyan »reasonable« és egyidejûleg »racionális« szabad és egyenlô személyeknek, és egyenlô szabadsággal, jogokkal és státusszal rendelkezô polgároknak tekintjük:
(a) akiknek egyenlô a részesedésük a társadalmi szinten megjelenô egyetemleges és
„osztatlan közös tulajdont” jelentô »kollektív (köz)hatalomból«;
(b) s egyidejûleg mindannyian egyaránt ki vannak téve és alá vannak rendelve az »ítéletalkotás és véleményformálás korlátozottságának« (»burdens of judgements«) és
összes következményének (12.5.§).
Ebbôl eredôen semmilyen »reasonable és racionális« oka nem lehet annak, és semmivel
nem indokolható tisztességes módon, hogy a társadalom bármelyik polgára vagy pol-
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gárok bármilyen csoportja, szervezôdése a többiektôl eltérô többlet jogokat és lehetôségeket vindikáljon magának. Ugyanígy egyetlen személynek vagy személyek csoportjának, szervezôdésének nincs semmilyen olyan különleges joga, felhatalmazása, vagy
méltányolható és igazolható alapja arra, hogy azt a kényszerítô államhatalmat – amely
az ebben egyenlô részesedéssel bíró polgárok egyetemleges és osztatlan közös tulajdonát
képezi – arra használja fel, hogy
(a) bármilyen »átfogó doktrínát« és nézetrendszert favorizáljon a »politika felségterületén« belül, vagy ennek bármilyen »átfogó értékét és normáját«, illetve az ilyen
átfogó értékek és normák bármilyen, a polgárok életét, életkörülményeit, viszonyait
érintô implikációit és következményes elôírásait, szabályait rákényszerítse (vagy
megpróbálja rákényszeríteni) a többi polgárra,
(b) vagy e hatalommal visszaélve a közcélok, közérdekek és közügyek elômozdítása
helyett, saját magáncéljai, magánérdekei és magánügyei elômozdítására használja
ki a többi polgár kárára (az egyetemleges és osztatlan közösségi tulajdonú államhatalmat és annak kényszerítô eszközeit).
Morálisan igazolhatatlan és morális alap nélküli a polgárok »kollektív hatalmából« származó »közönséges hatalom« (»ordinary power«) és az államhatalmi kényszerítô eszközök
(14.6.§) ilyen visszaélésszerû és »unreasonable« felhasználása bármely személy (vagy
személyek csoportja, szervezôdése) részérôl arra, hogy a magán jellegû céljaikat, magánérdekeiket és magánügyeiket így próbálják elômozdítani, illetôleg, hogy egy-egy adott
»átfogó doktrína« nem politikai szintû átfogó jellegû értékeit, normáit és magatartási szabályait a többi szabad és egyenlô polgárra így próbálják meg rákényszeríteni. Az ilyen
visszaélés azonban nemcsak emiatt igazságtalan mint tisztességtelen, hanem ez a többi
polgár személyének a semmibevétele; a többi polgár megalapozott, jogos, legitim és méltánylandó érdekeinek és szükségleteinek a tisztességtelen figyelmen kívül hagyása; és a
többi polgárt a »reciprocitás (viszonosság) elve« alapján kötelezôen megilletô tisztelet
megtagadása miatt is tisztességtelen és elfogadhatatlan. (FREEMAN, 2007b.)
Az »eredeti kiindulási állapot« körülményei között (11.§), egyetlen egy polgár sem
egyezne bele önként olyan aszimmetrikus viszonyokba és feltételrendszerbe, amely bárkinek ilyen aszimmetrikus többlethatalmat, többlet jogokat és lehetôségeket biztosítana.
Ez is az egyik oka annak, hogy a felek az »eredeti kiindulási állapotban« (11.§) a kikötik az »alapvetô szabadságjogok és jogok« »abszolút lexikális prioritását« (a »hipotetikus társadalmi szerzôdésben«). (14.5.§; 14.10.§; 15.1.§; 15.4.§) Minden ilyen
aszimmetrikus többlethatalom, többletjogosítvány, és lehetôség ebbôl eredôen alap nélküli, indokolhatatlan, igazolhatatlan, méltánytalan, tiszteletlen és igazságtalan mint
tisztességtelen; hiszen minden egyes polgárnak mint a társadalmi együttmûködésben
teljes körû normál funkcionálóképességgel résztvevô szabad és egyenlô személynek a
»két erkölcsi képessége« lehetô legmagasabb szintû kibontakoztatásához és egész életútján át tartó gyakorlásához, valamint személyes élettervének a megvalósításához
fûzôdô fundamentális érdekeivel ellentétes. Idézzük fel, hogy az »igazságosság elveinek«
a köztük lévô »lexikális prioritási rendnek« és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«
körének a meghatározásakor az alapvetô szempontot a »két erkölcsi képesség« teljes
körû kibontakoztatása és az egyén egész életén át tartó, »teljes körû normál funkcionálóképességgel« történô gyakorlása jelentette (14.5.§; 16.§; 17.§).
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(i) A »REASONABLE« SZEMÉLYEK ÉS DOKTRÍNÁK« mindezeket az alapvetô tényeket, megfontolásokat és következtetéseket, valamint azt, hogy minden egyes
személynek azonosak a »lelkiismeret szabadságához fûzôdô jogai és jogos érdekei«
felismerik, elismerik, támogatják és magukra nézve kötelezônek ismerik el.
(ii) EZZEL SZEMBEN AZ »UNREASONABLE« SZEMÉLYEK ÉS DOKTRÍNÁK« mindezt
nem ismerik fel vagy nem ismerik el, nem támogatják és nem eszerint cselekszenek.
Ez a lényegi különbség a »reasonable«, azaz a tisztességes és méltánylandó »mérsékelt
átfogó doktrínák« (és nézetrendszerek, személyek, szándékok, cselekedetek és egyéb dolgok), és az »unreasonable«, azaz méltánytalan, tisztességtelen, méltányolhatatlan és elfogadhatatlan »szélsôséges, átfogó doktrínák« (és személyek, szándékok, cselekedetek és
egyéb dolgok) között. (RAWLS, 2001, 2005; FREEMAN, 2007a.)
Az »unreasonable« javaslatok, szándékok, cselekedetek és intézkedések a politikai
szinten nemcsak igazságtalanok mint tisztességtelenek, de ennek folyományaként mind
morálisan, mind politikailag illegitimek, és ebbôl eredôen erkölcsileg, politikailag és alkotmányosan is érvénytelenek (HART, 1961; FULLER, 1964; MICHELMAN, 2003;
RAWLS, 2001, 2005.)

21.5.§ Miért nem utópia az átfedô konszenzus?

K

IFOGÁSKÉNT, ELLENVETÉSKÉNT FELVETÔDHET, hogy a »mérsékelt átfogó
doktrínák átfedô konszenzusa« utópisztikus, mert nincsenek jelen kritikus tömegben azok politikai, társadalmi, pszichológiai erôk, (a) amelyek az olyan társadalmakban, amelyekben ilyen »átfedô konszenzus« aktuálisan nem létezik ott ennek létrejöttét
elôidéznék, vagy létrehoznák, (b) illetve az olyan társadalmakban, ahol ilyen »átfedô
konszenzus« aktuálisan létezik, ott a fennmaradását és stabilitását elôsegítenék és megfelelôen biztosítanák.
E meglehetôsen bonyodalmas kérdést már eddig is számos aspektusában, sok helyen
érintettük. Itt most csak körvonalazunk néhány gondolatot arról, hogy egy »szabad
emberhez méltó demokráciához« illô politikai szintû igazságossági koncepció, mint például az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« megvalósulása és
stabilitásának létrejötte milyen úton-módon következhet be.
Rawls e kérdéskör illusztrálására a XVI. századi protestáns–katolikus vallásháborúk idôszakát, és az annak lezárulását követô idôszak folyamatait és történéseit vette
elô. A probléma illusztrálására e történelmi példa egyrészt azért érdekes, mert számos
az újkori politikai filozófiai gondolkodást meghatározó alapvetô fontosságú eszme gyökerei ide nyúlnak vissza. (DUNN, 2005.) Például: a »lelkiismeret szabadsága«; a »vallás és a vallásgyakorlás szabadsága«, a »gondolkodás és a gondolatok szabadsága«, és
a más vallásúakkal és másképp gondolkodókkal szembeni türelem elve és a hasonlók.
(SIEDENTOP, 2014.) Másrészt egy olyan lezárult történelmi korszakról és annak lezárult problémáiról van szó, amely egy történelmileg nagyjából megvalósult „mintát”
mutat és példát ad az igazságossági koncepció politikai szintre való leszûkítésére és az
»átfedô konszenzus« lehetôségére. Végül, e lezárult és nagyjából mindenki által (az itt
kifejtendôk lényegének a megértéséhez elégséges szinten) ismert történelmi korszak
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kapcsán remélhetôen semmilyen aktuális politikai érdek, elfogultság, sérelem, konfliktus
és hasonló nem fogja senkinek az éleslátását megzavarni abban, hogy a mondanivaló
lényegére fókuszáljon és megértse azt.

E

LSÔKÉNT IS – a XVI. századi katolikusok és protestánsok közötti vallásháborúk
lezárulásának és a vallási béke kialakulási folyamatának az analógiájára – tételezzük fel, hogy egy bizonyos idôszakban, a legkülönfélébb történelmi eshetôségek és
véletlenek hatására egy adott társadalom polgárainak túlnyomó többsége, és így a választók akaratának megfelelôen a választók szavazatáért versengô aktuálisan meghatározó politikai erôk arra jutnak, hogy az eddigi módon nem megy tovább, s nincs más
lehetôség, mint hogy egyfajta »modus vivendiként«, azaz »kényszerû kompromisszumként« kiegyezzenek egy »szabad emberhez méltó demokratikus« rendszer felépítésében
és egy ilyen rendszer politikai szintû igazságossági koncepciójában. A példa kedvéért
tételezzük fel, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában«, és
annak »igazságossági elveiben«, »politikai értékeiben« és »elsôdleges prioritású társadalmi
javaiban« (16.§) egyeznek ki, és abban, hogy a »társadalom alapvetô struktúráját«,
annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeit« úgy kezdik
el átalakítani, hogy megfeleljenek az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« és annak »igazságossági elvei« szerinti mûködési és egyéb követelményeknek.
A kezdetek kezdetén ez a kiegyezés »kényszerû kompromisszumon« alapul. Úgy alakultak a körülmények, hogy a széles többség rákényszerült arra, hogy belássa: az eddigi
módon nem folytatható tovább az ország és a társadalom »szabad emberhez nem méltó«
és igazságtalan mint tisztességtelen mûködése. Ugyanakkor kellôen széles körû összefogás és egyfajta kiegyezés nélkül esély sincs a helyzet megváltoztatására, és a tisztességtelen és igazságtalan »szabad emberhez nem méltó« társadalmi mûködésrôl egy az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« szerinti »szabad emberhez méltó
demokratikus« mûködésre való átállásra és a »politikai és társadalmi intézményrendszer«
(azaz a »társadalom alapvetô struktúrája«) átalakítására.
A politika iránti közbizalom, és a szereplôk egymással szembeni bizalma az eddigi
igazságtalan mint tisztességtelen mûködés negatív tapasztalatai miatt minimális. A meghatározó szereplôk közül vannak, akik tudatában vannak annak, hogy nem az »átfogó
doktrínák« és nézetek, és nem is az aktuális gazdasági-politikai érdekek és érdekcsoportok közötti idôleges érdekeknek megfelelô, szokásos opportunista kiegyezésre van szükség,
mert akkor csak csöbörbôl-vödörbe jut a társadalom. A tarthatatlanná és elviselhetetlenné vált helyzet ilyen zárt ajtók mögötti zártkörû elit alkuk révén érdemben nem fog
megváltozni. Egy aktuális rövidtávú érdekeken, és éppen aktuális, torz erôegyensúlyon
alapuló, és az egyes érdekcsoportok közötti, morális és politikai értékek nélküli opportunista kiegyezés és zártkörû elit-alku soha nem lesz kellôen stabil. Ráadásul kapásból
torz lesz, mert olyan feltételezett erôegyensúlyon alapul, ami a pillanatnyi percipiált erôviszonyokat (és hangerôt) tükrözi, és bizonyosan nem is vág egybe a választók valódi
megoszlásával és a társadalom tényleges törésvonalaival.
Vannak, akik tudják, hogy ehelyett egy, a »politika felségterületére« szorítkozó közös
és nyilvános politikai szintû igazságossági koncepció, annak »igazságossági elvei« és politikai értékei kapcsán lehetséges egyedül kialakítani azt az »átfedô konszenzust«, amely
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a megvalósítás és a kellôen hosszú távú stabilitás kulcsa. Probléma viszont a társadalom
általános állapota, a társadalmi és politikai bizalom és az általános közbizalom alacsony
szintje, a politikai pártokból való általános kiábrándultság és a politikai erôk egymással
szembeni konfliktusai és a köztük lévô kölcsönös bizalmatlanság. Ilyen körülmények között esély sincs a »jó okok miatti stabilitás« és az »átfedô konszenzus« létrehozására és
kialakulására. A politikai szintû igazságossági koncepcióval kapcsolatosan ebben a kezdeti helyzetben legfeljebb egy »kényszerû kompromisszum« jöhet szóba. Az egyetlen
„szerencse”, hogy a különbözô véletlenek, eshetôségek és a körülmények úgy alakultak,
hogy elôállt a változás és a kiegyezés kényszere, mert maga a társadalom (azaz a választók) többsége az, aki alapvetô és gyökeres változást akar (s nem egy egyszerû elitcserét) és egyáltalán nem kíváncsi az elitcsoportok zártkörû opportunista hatalmi alkuira
és »top-down«, azaz »felülrôl-lefelé« történô megközelítésére.
Ebben a helyzetben a reális cél az lehet, hogy egy alkalmas politikai szintû igazságossági koncepcióról egy kényszerû kiegyezésen és kompromisszumon alapuló megegyezés jöjjön létre, és induljon meg egy a társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló
társadalom« kialakítása, azzal a reális lehetôséggel és reménnyel, hogy ez az idôk folyamán fokozatosan átalakul valódi, »jó értelemben véve politikai« »átfedô konszenzussá«, és ezzel párhuzamosan a kezdeti »rossz okok miatti stabilitást« fokozatosan felváltja a »jó okok miatti stabilitás«. Ez reális cél, abban az értelemben, hogy benne van
a megvalósítás reális lehetôsége. Ugyanakkor sok a buktató. A sikerre garancia nem
adható. A siker nem automatikus, meg kell küzdeni és meg kell dolgozni érte. Ugyanakkor a példa szerinti társadalomnak semmilyen más esélye és reménye nincs arra,
hogy a tarthatatlanná és elviselhetetlenné vált helyzetén változtasson.
Az a »modus vivendi«, azaz »kényszerû kompromisszum«, amelyrôl kezdetben egyáltalán szó lehet sajnos csak egy instabil egyezség tud lenni a kezdetekben. Nagyjából
olyan fajta »kényszerû kompromisszumra« lehet gondolni, mint amilyen a XVI. századi
vallásháborúkat és a reformáció visszafordíthatatlan térnyerését követôen a »lelkiismeret
szabadsága«, a »vallásszabadság«, a »vallási türelem« és a »tolerancia elve« kapcsán
jött létre. Az egymással évtizedes háborúban álló felek elôször rendkívül vonakodva,
egymás iránt rendkívül bizalmatlanul egyeztek ki ezekben az elvekben. Egyetlen egy
okból tették ezt: belátták, hogy a soha véget nem érô, véres, kegyetlen, pusztító és destruktív polgárháborúknak, háborúknak és életre halálra vívott küzdelmeiknek csak és kizárólag egyetlen egy alternatívája van: ha valahogyan, akárhogyan, bárhogyan de kiegyeznek egymással, függetlenül attól, hogy minden alapos okuk megvolt egymás
gyûlöletére, a bizalmatlanságra, a bosszúra, a revánsra és a konfliktusokra – tekintve a
polgárháborúk és háborúk kegyetlenségeit. Ezért, és csak is ezért egyfajta »modus vivendiként« kiegyeztek egymással a tolerancia és a vallási türelem elveiben.
Itt a »modus vivendit« mint »kényszerû kompromisszumot« a szokásos értelemben
használjuk. A »modus vivendi« ezen értelmezését Rawls két állam közötti egyezmény
példájával is illusztrálja. A két állam alapvetô érdekei miatt sajátságos, ellenséges viszonyba kerül egymással. A tárgyalások során és az egyezmény megkötésekor mind a
két állam akkor jár el bölcsen, megfontoltan és körültekintôen, ha gondoskodik arról,
hogy maga az egyezmény oly módon legyen kialakítva, hogy mind a két országban széles körben ismert legyen az, hogy milyen nagy hátrányokkal, és hatalmas veszteségekkel
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járna bármelyik fél számára, ha megszegné az egyezményt. Ebbôl eredôen „mindenki
tudja, hogy” az a legokosabb, ha senki nem szegi meg és mindenki betartja az egyezményt. Csakhogy, bármennyire is bölcsek legyenek ezek a feltételek, maga az egyezmény
az aktuális erôegyensúlynak felel meg. Azok a húsbavágó érdekek, amelyek miatt a két
állam ellenséges viszonyba került, attól még nem szûntek meg, hogy kényszerûen létrejött
a két állam közti egyezmény. Ezért mind a két fél bármikor kész arra, hogy a másik kárára érvényesítse a saját érdekeit. Ezt abban a pillanatban meg is teszi, akár az egyezmény felrúgása árán is, amint alapos okkal úgy hiszi, hogy az erôviszonyok és a körülmények számára kedvezôen változnak.
Hasonló lehetett a helyzet a XVI. századi katolikusok és protestánsok között a
»vallási türelem és tolerancia elvének« kezdeti kényszerû elfogadása során. Abban az
idôben mind a két fél (és mindenki) úgy tartotta, hogy az uralkodó alapvetô kötelessége, hogy fenntartsa és védelmezze az „egyetlen igaz és üdvözítô vallást” (bármi is legyen az), és fojtsa el, nyomja el, és akadályozza meg az eretnekség és a hamis doktrínák
terjedését, s üldözze azok terjesztôit. „Mindenki tudta, hogy” az uralkodó kötelessége
„az egyetlen igaz és üdvözítô hit és vallás” védelmezése, és az ettôl eltérô tévtanok és
az eretnekek üldözése. Ezért elsôként is fel kellett találni azt az innovatív koncepciót,
amely lehetôvé tette, hogy az uralkodók végre kiszabaduljanak abból a sajátos csapda
helyzetbôl, amelynek az a lényege, hogy vagy ôk maguk is hitszegôvé és bûnössé válnak,
ha nem védelmezik eléggé az „egyedül igaz és üdvözítô hitet” (bármi is legyen az),
akár véres és kegyetlen háborút folytatva a saját népük egyik fele ellen. E szempontból
a korszak egyik legnagyobb és legjelentôsebb társadalmi és politikai innovációjaként is
felfoghatjuk a »lelkiismereti szabadság«, a »vallásszabadság«, és a »vallási türelem és
tolerancia« elveinek a „feltalálását”, mert megteremtette az alapjait annak, hogy az
uralkodóknak ne kelljen az „egyetlen igaz hit védelmezôiként” a saját népük egyik fele
ellen, vagy más országok ellen folyamatosan véres és kegyetlen háborúkat folytatni.
(SIEDENTOP, 2014.) Ez az innováció nem az abszolút biztos és automatikus megoldást jelentette, hanem csak egy reális alapokon nyugvó reményt és lehetôséget teremtett
a véres háborúskodás korszakának a lezárására és egy új és jobb világ felépítésére.
Ehhez hasonlóan az »igazságosság politikai koncepciójától« sem várhatjuk el, a társadalmi igazságossági problémák automatikus és teljes bizonyossággal bekövetkezô
megoldását. Különösen nem várhatunk el ilyesmit anélkül, hogy mi magunk bármit is
tennénk az ügy érdekében. Az igazságosság politikai koncepciója egy igazságos mint
tisztességes »szabad emberhez méltó demokratikus társadalom« létrehozásának a szükséges elôfeltétele és alapja. Amit azonban egy ilyen politikai koncepció a szilárd elvi
és morális alapok megteremtésén felül adhat nekünk az a reális lehetôség és a megalapozott remény. Ez a legtöbb, amit reálisan elvárhatunk egy ilyen koncepciótól.
A XVI. századi uralkodóknak és politikai szereplôknek nagyon sokat, nagyon elszántan és nagyon következetesen kellett ahhoz küzdeni és dolgozni, hogy valahogyan
valóságra tudják váltani azt a reális lehetôséget és megalapozott reményt, amit a »lelkiismereti szabadság« és a »vallási türelem és tolerancia elvének« a „feltalálása”, mint innováció jelentett. Sôt! Az alapgondolaton és az elsôként „feltalált” innovatív megoldási kísérleteken, sokszor azok kudarca ellenére sokat kellett gondolkodni, változtatni, finomítani
is és küzdeni is, mire ezek az innovatív szabadságelvek a ma ismert formájukat elnyerték,
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és mire stabil békéhez és társadalmi fejlôdéshez tudtak vezetni. A korabeli »akié a föld
azé a vallás is« (»cuius regio, eius religio«) jogi elvtôl meglehetôsen sokat kellett fejlôdni,
mire a »lelkiismereti szabadság«, a »vallásszabadság« és a »vallási türelem és tolerancia«
ma ismert elveihez eljutott az emberiség. (SIEDENTOP, 2014.) Az elsô idôszakban a
»vallási türelemmel« kapcsolatos egyezségek valóban nem jelentettek többet puszta
»modus vivendinél« és rendkívül instabil békékhez és egyezségekhez vezettek. Bármikor,
bármelyik vallás hívei, ha úgy érezték, hogy az erôviszonyok nekik kedvezôen változtak,
megpróbálkoztak az egyezségek felrúgásával, a »vallási türelem elvének« a figyelmen kívül
hagyásával és a másik – szerintük eretnek – vallás elnyomásával.
Az ilyen »kényszerû kompromisszum« és »rossz okok miatti stabilitás« versus a jó
okok miatt létrejövô »átfedô konszenzus«, és annak a »jó okok miatti stabilitása« között
épp ebben rejlik az egyik alapvetô és lényegi különbség. A jó okok miatt létrejövô »átfedô konszenzus« nem az éppen aktuális politikai hatalmi erôegyensúlytól függ; nem
borul fel az éppen aktuális status quo változásakor. A polgárok az »igazságosság politikai koncepcióját«, annak »igazságossági elveit« és »politikai értékeit« attól függetlenül
elfogadják és magukénak vallják, hogy éppen aktuálisan hogyan változik politikai erôegyensúly szempontjából az általuk igaznak vallott és elfogadott »átfogó liberális, vallási
vagy egyéb doktrína« politikai, hatalmi helyzete.
Lehetne minderrôl és az »átfedô konszenzusról« azt gondolni, hogy utópia, csakhogy mielôtt a „mindenki tudja, hogy” típusú sztereotip köznapi bölcsességek alapján elhamarkodott
véleményt alkotnánk nem árt belegondolni abba sem, hogy mégiscsak véget értek Európában
az egykor végtelennek, befejezhetetlennek és megoldhatatlannak tûnô XVI. századi vallásháborúk.18 Ma már nem azért nincsenek a protestáns és a katolikus hívek között vallásháborúk
Európában, mert azóta is fennáll a korabeli status quo, és ma is ugyanolyan erôs mindegyik
korabeli kulcsszereplô utódja. Egész másról van szó. Az eredetileg még csak kényszerû
kompromisszumként kialakított, és rendkívül instabil és törékeny egyezmények mögötti alapelvek, azaz például a »lelkiismereti szabadság« és a »vallási türelem« elvei az idôk folyamán
a nyugati társadalmak kultúrájának széles körben ismert és elismert alapeszméivé és alapértékeivé váltak. A mai polgárok széles tömegei magától értetôdôként fogadják el ezeket a
fontos szabadság eszméket, függetlenül attól, hogy ôseik az akkori idôkben melyik »egyetlen
igazi és üdvözítô hit« hívei voltak, és hogy »tévtanokat hirdetô eretnekként« melyik »egyetlen
igazi és üdvözítô hit« hívei üldözték ôket. Ezeknek az alapeszméknek és »politikai értékeknek«
a mai »szabad emberhez méltó demokráciákban« megfigyelhetô széles körû ismertsége és elismertsége független attól is, hogy ki milyen átfogó liberális, vallási vagy egyéb doktrína híve
jelenleg. Más szóval: ezen eszmék és értékek beépültek minden jelentôs »mérsékelt és méltánylandó átfogó doktrína« híveinek a »politika szintû értékei« közé, azaz: a jó okok miatt létrejött és stabil »átfedô konszenzus« részévé váltak. Ebbôl egy dolog bizonyosan látszik: az
»átfedô konszenzus« és a politikai szintre leszûkített igazságossági elvekre és értékekre vonatkozó stabil »átfedô konszenzus« és annak lehetôsége nemcsak egy teória és nem egy utópia,
hanem történelmileg igazolt tény.

18

Mint ahogyan az észak-írországi békét megteremtô „Good Friday Agreement” is létrejött valahogy
(1998. április 10., nagypéntek napján).
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ÉGIS HOGYAN TÖRTÉNHET MEG az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójával« az, ami például a »lelkiismereti szabadság« és a »vallási
tolerancia« elveivel megtörtént? Nevezetesen hogyan történhet meg az, hogy a kezdetben csak kényszerû kompromisszumként és instabil »modus vivendiként« elfogadott,
vagy hallgatólagosan eltûrt politikai szintû igazságossági koncepció idôvel átalakuljon
egy tartós és jó okok miatt stabil »átfedô konszenzussá«?
E ponton különösen jelentôssé válik az a tény, hogy a polgárok túlnyomó többsége
se nem képzett filozófus, vallásfilozófus és erkölcsfilozófus, se nem képzett teológus.
Ebbôl következôen bármilyen átfogó liberális, vallási, erkölcsi és egyéb nézetrendszerek
és doktrínák létezzenek is egy adott társadalomban, a legtöbbünk »átfogó nézetrendszereit« tipikusan bizonyos lazaság, pontatlanság, mozaikosság és homályosság jellemezi. A polgárok tényleges átfogó nézetrendszerei egyáltalán nem olyan teljes körûek
és letisztultak, mint azok az alaposan kidolgozott, letisztult, zárt gondolati rendszert
alkotó »átfogó doktrínák« amelyekbôl erednek. Sôt! Az emberek többségének tényleges
átfogó nézetrendszerei nem is egyetlen »teljes körûen átfogó doktrína« (»fully comprehensive doctrine«) átfogó értékeibôl, normáiból és nézeteibôl állnak össze, hanem több
különbözô átfogó nézetrendszerbôl eredô sajátos keveréket alkotnak. Az a (szerencsés)
tény, hogy a polgárok »átfogó nézetrendszerei« messze nem teljes körû, univerzális, letisztult és zárt gondolati rendszerek – hanem sokkal inkább sajátosan laza »részlegesen
átfogó« nézetek – különös jelentôségû az »átfedô konszenzus« és kialakulásának reménye, valamint a »szabad emberhez méltó« igazságos mint tisztességes társadalom létrejöttének reális reménye szempontjából. (RAWLS, 2001.)
Tegyük fel a kérdést! Vajon a gyakorlatban, ténylegesen milyen mértékben vezetjük
le valamelyik »átfogó doktrínából« az adott politikai nézeteinket, vagy az adott politikai
szintû igazságossági koncepcióhoz való kötôdésünket és hûségünket? Ténylegesen
mennyire függ a gyakorlatban az adott politikai igazságossági koncepcióhoz való kötôdésünk, hûségünk attól, hogy mennyire és hogyan származtatható ez valamely »átfogó
nézetrendszerbôl«? Amikor például vallásos és nem hívô, szabadelvû és konzervatív,
szociálisan érzékeny és kevésbé érzékeny polgárok tömegei a választások alkalmával
ugyanarra a modernkori gyûjtôpártra, annak politikai programjára, és az azáltal megjelenített politikai értékekre szavaznak, akkor vajon azt melyik »átfogó doktrínából« vezetik le és hogyan? Vajon hány és hány »átfogó doktrínából« lehetne levezetni egy-egy
ilyen modernkori gyûjtôpárt politikai programját, és az azok által megjelenített »politikai értékeket«? Létezhetnének-e egyáltalán ilyen modern gyûjtôpártok, ha a polgárok
többségének olyan letisztult zártrendszerû átfogó nézetrendszerei lennének, mint amilyenek azok az »átfogó doktrínák«, amelyeknek hitük szerint a követôi, és amelyeknek
az igazságaiban hisznek? Vajon nem arról van-e szó, hogy de facto egy-egy ilyen pártra
vagy politikai programjára való szavazás már most is valamiféle, sajátos »átfedô konszenzust« valósít meg, csak sajnos sokszor egyáltalán nem kellôen tisztázott, letisztult,
vagy megalapozott és nem elegendôen stabil politikai értékek és koncepciók mentén?
Abból a szempontból, hogy az egyes polgárok adott politikai szintû igazságossági
koncepcióhoz és az azáltal megjelenített politikai értékekhez való kötôdése mennyire
függ attól, hogy ezek, hogyan vezethetôk le az egyes polgárok »legbelsôbb meggyôzôdései« szerint helyesnek és érvényesnek gondolt átfogó nézeteikbôl, és annak átfogó
jellegû értékeibôl, több lehetôséget különböztethetünk meg:
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(a) Az adott polgár által támogatott, elfogadott politikai szintû igazságossági koncepció az ô átfogó nézeteibôl származtatható.
(b) Az adott polgár által támogatott, elfogadott politikai szintû igazságossági koncepció ugyan nem származtatható az adott polgár átfogó nézeteibôl ámde kompatibilis azzal.
(c) Az adott polgár által támogatott, elfogadott politikai szintû igazságossági koncepció nem származtatható az adott polgár átfogó nézeteibôl és nem is kompatibilis
azzal, ámde az illetô mégis támogatja, mert például soha nem elemezte ki filozófiai
és vallásfilozófiai mélységekben a politikai koncepció és az ô átfogó nézetei közti
kompatibilitás és kongruencia kérdéseit.
További három, a fenti három opció „tükörképét” jelentô lehetôség is létezhet:
(d) Az adott polgár egyáltalán nem támogatja a politikai szintû igazságossági koncepciót, mert az inkompatibilis az ô átfogó nézeteinek értékeivel és normáival.
(e) Az adott polgár annak ellenére, nem támogatja a politikai szintû igazságossági
koncepciót, hogy az egyenest az ô átfogó nézeteibôl vezethetô le;
(f) Az adott polgár annak ellenére, nem támogatja a politikai szintû igazságossági
koncepciót, hogy az ugyan nem az ô átfogó nézeteibôl vezethetô le, de mégis kompatibilis és összeegyeztethetô a szóban forgó politikai koncepcióval.
A dolog lényege itt az, hogy a mindennapi életünkben az esetek többségében nem sokat
gondolkodunk el azon, és nem is nagyon döntünk tudatosan arról, hogy pontosan melyik
eset is vonatkozik arra, hogy milyen alapon támogatunk vagy nem támogatunk egy adott
politikai igazságossági koncepciót, az azáltal kifejezett »politikai értékeket«, illetôleg az
ezeket megjelenítô politikai programokat. Az általunk ténylegesen támogatott politikai
szintû igazságossági koncepció, a »politikai értékek«, és az átfogó nézeteink közti viszony
következetes, tételes végig gondolása, és annak eldöntése, hogy a fenti lehetôségek közül
végül is melyik vonatkozik mi reánk igen komplikált kérdéseket vetne fel. Ez olyan feladat
lenne, amelyhez a polgárok túlnyomó többségének nincs is meg a megfelelô filozófiai,
vallásfilozófiai és erkölcsfilozófiai tudása. Ámde a gyakorlatban általában nincs is feltétlenül szükség ilyen alapos és tételes elemzésre ahhoz, hogy a »politika felségterületéhez«
tartozó önálló politikai szintû igazságossági koncepcióról és annak önálló, átfogó doktrínáktól független politikai értékeirôl döntsünk. A gyakorlatban arra lenne szükség,
hogy magát a politikai igazságossági koncepciót, és annak »politikai értékeit« ismerjük
és értsük, valamint világosan lássuk át, hogy az elénk tárt politikai programok valójában
milyen politikai igazságossági koncepciókat, s milyen politikai értékeket hordoznak és
ezeknek mi a tényleges relevanciája a saját életünkre.
A legtöbb ember saját maga sem tekinti a saját átfogó vallási, filozófiai és erkölcsi
nézetrendszerét teljesen átfogónak, az élet minden fontos aspektusára kötelezôen kiterjedônek, teljes körûnek, általánosnak és univerzálisnak. Vagy, ha ilyennek is vallja,
akkor is kiderül, hogy a saját életében mégsem ilyen egyetemleges és következetes
módon érvényesülnek ezek a nézetek, értékek és normák. E nézetek átfogó jellege, különbözô szintû, ahogyan az is, hogy ezek a nézetek mennyire rendszerezettek, koherensek, konzisztensek, és milyen mértékben artikuláltak. Valójában számos pontatlanság, „lazaság”, inkomplettség és következetlenség van jelen ezekben a tényleges
nézetrendszerekben.
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Ez egyrészt lehetôvé teszi, hogy az önálló politikai szintû igazságossági koncepció
sok féle ponton eleve nagyjából illeszkedjen az emberek különbözô tényleges »részlegesen átfogó nézeteihez«, illetve nagyjából kompatibilissé lehessen tenni azokkal.
Másrészt, maga az önálló politikai szintû igazságossági koncepció is eleve úgy lett
kialakítva, hogy például a »lelkiismeret szabadsága«, és a többi »alapvetô szabadságjog
és jog« alapján is viszonylag széles határok között lehetôvé teszi, hogy a különbözô polgárok a legkülönbözôbb »átfogó doktrínákat« és nézetrendszereket kövessék, és az ezekbôl következô átfogó értékeknek, normáknak megfelelôen éljenek, valamint az ezekbôl
eredô célokat, életcélokat próbálják megvalósítani.
Végül idézzük fel, hogy magának az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« számos centrális eleme is szándékosan elnagyolt. (RAWLS, 2001.) Így például szándékosan elnagyolt a »társadalom alapvetô struktúrájának« a leírása (9.3.§);
vagy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« típusainak, csoportjainak a leírása (16.§).
Amint erre korábban több helyen külön fel is hívtuk a figyelmet, ezeknek a szándékosan
elnagyolt megfogalmazásoknak az alapvetô célja és funkciója az,
(a) hogy megkönnyítse az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusának« kialakulását;
(b) hogy lehetôvé tegye az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának«
az adott, ténylegesen létezô társadalom specifikus körülményeihez, sajátosságaihoz
való igazítását;
(c) hogy megelôzze a doktrinerség, mint veszélyes és destruktív ostobaság kialakulását
és elburjánzását;
(d) végül, képletesen szólva, hogy „eltüntessük az összes olyan „fát és bokrot” a látómezônkbôl, amely esetleg megakadályozhatna abban, hogy világosan lássuk az erdôt
magát, és elkülönítsük a lényegest a lényegtelentôl (és a lényeges és a lényegtelen
részletek összekeverésével ne veszélyeztessük egy igazságos mint tisztességes »szabad
emberhez méltó demokrácia« létrehozásának az esélyeit és reményét).
Mindezeket figyelembe véve a gyakorlatban a legvalószínûbb az, hogy polgárok túlnyomó
része, úgy fogadja el az »igazságosság politikai koncepcióját«, annak politikai szintû igazságossági elveit és értékeit (ha elfogadja), hogy nem is köti össze ezeket a saját belsô meggyôzôdése szerinti átfogó nézetekkel, vagy nem is gondol bele abba, hogy van-e bármilyen
összefüggés ezek között. (LARMORE, 2008.) Így aztán lehetségessé válik, hogy a többség
a politikai szintû igazságossági koncepciót, és annak politikai értékeit, valamint azt, hogy
ez milyen fontos és jelentôs »közjót« (»public good«) valósít meg elôször is önmagában
gondolja végig, és így fogadja el, ha erre érdemesnek tartja.
Ha a késôbbiekben bármilyen inkompatibilitás derülne ki a különbözô átfogó nézetek, és a politikai szintû igazságossági koncepció között, akkor számos lehetôség adódik e kompatibilitási problémák feloldására. Ekkor már sokkal inkább maga a politikai
igazságossági koncepció kezd el visszahatni az egyes, a polgárok tényleges (és lazán
összeálló) átfogó nézetrendszereire, mintsem, hogy a polgárok magát a politikai igazságossági koncepciót vessék el. (RAWLS, 2001.) Ennek számos oka van. Az egyik
ilyen ok például az, hogy az idô elôrehaladásával egyre inkább érzékelhetôvé válik az
»átfedô konszenzussal« elfogadott egységes és önálló politikai igazságossági koncepció
számos pozitív hatása a társadalmi békére, a társadalmi megosztottság mérséklôdésére,
a társadalom és a politika kiszámítható és stabil mûködésére, a társadalmi bizalomra,
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a társadalmi együttmûködésre, és a hasonló rendkívül fontos és jelentôs »közjavakra«
(»public good«). Ezt senki sem szeretné csak úgy meggondolatlanul és felelôtlenül veszélybe sodorni.
Ez nem csak elmélet! Gondoljunk például az 1867-es kiegyezésre, és az azt követô
évtizedek gazdasági, társadalmi, infrastrukturális és kulturális fejlôdésére. Ugyan ki
kockáztatta volna meg mondjuk 10-15 évvel a kiegyezést követôen azt, hogy az ország
visszatérjen a kiegyezést megelôzô közel két évtizednyi passzív rezisztencia és elnyomás
korszakához? A történelmi tények azt mutatják, hogy csak nagyon kevesen gondoltak
arra, hogy ez egy reális lehetôség, és érdemi politikai támogatást nem is lehetett volna
egy ilyen fajta politika mögé felsorakoztatni. Cserébe az ország egésze, a gazdaság, a
társadalom, a kultúra példa nélküli fejlôdésnek és virágzásnak indult.
A fent leírt folyamatban meg kell különböztessük egymástól az »igazságosság politikai
koncepciójának« kezdeti megismerését, elismerését, elfogadását, és az ezzel kapcsolatos
kezdeti kötôdések kialakulását azoktól a késôbbi folyamatoktól, amelyek lényege, hogy
hogyan történik meg az elfogadott »politikai szintû igazságossági koncepció«, és az egyes
polgárok laza, mozaikos és inkomplett »átfogó nézetrendszerei« közötti esetleges inkonzisztenciák feloldása. Természetesen, soha nem tekinthetjük magát a politikai igazságossági koncepciót tökéletesnek, megváltoztathatatlannak és „kôbe vésettnek”. A történelmi
tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy amint az önálló politikai szintû igazságossági koncepció körül létrejön az »átfedô konszenzus«, és megindul a társadalom ennek megfelelô
fejlôdése, az »átfedô konszenzussal« széles körben elfogadott politikai szintû igazságossági
koncepció, és az egyes polgárok saját »átfogó nézetrendszere« közötti esetleges inkonzisztenciák esetén általában az egyedi (és eleve laza és inkomplett) átfogó nézetrendszerek
korrekciója következik be az érintett polgárok egyéni szintjén; s nem pedig az »átfedô konszenzus« felborítása, vagy az »igazságosság politikai koncepciójának« széles körû revíziója
a társadalom egészének a szintjén.
Az ilyen illesztési, összehangolási folyamatok általában egyéni szinteken, idôben
elnyúló módon zajlanak. Valójában az történik, hogy maga a politikai igazságossági
koncepció mintegy visszaható módon addig formálja, csiszolja, alakítja ezeket az »átfogó nézeteket« míg meg nem teremtôdik a kellô koherencia és a kompatibilitás ezen
átfogó nézetek, és az »átfedô konszenzussal« elfogadott politikai szintû igazságossági
koncepció között. Természetesen ez egy kétirányú, iteratív társadalmi fejlôdési folyamat.
Menet közben maga a politikai szintû igazságossági koncepció is sokat fejlôdhet, csiszolódhat, alakulhat. A XVI. századi protestáns–katolikus vallásháborúk lezárásának
a korszaka és az azt követô idôszak fejlôdése, mind az »átfogó vallási doktrínák« politikai koncepció szerinti átalakulására (például »vallási türelem elvének« befogadása),
mind pedig magának a politikai koncepciónak a fejlôdésére jó példát ad: a »vallási türelem« kezdetleges „azé a vallás akié a föld” típusú jogelvétôl hosszú út vezetett a »lelkiismereti szabadság«, a »vallásgyakorlás szabadsága« és a más nézetekkel szembeni
türelem és tolerancia szabadságelveinek mai változatáig. (SIEDENTOP, 2014.)

M

ELY »POLITIKAI ÉRTÉKEK« RÉVÉN, ÉS HOGYAN KÉPES az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciója« arra, hogy megteremtse a saját maga
számára a polgárok megfelelô szintû elismerését, kötôdését és támogatását? Az alap-
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vetô társadalmi, politikai intézményekhez, és az azokat definiáló és szabályozó politikai
szintû igazságossági koncepcióhoz, és annak »igazságossági elveihez« való kötôdés, ragaszkodás és hûség részben hosszabb távú egyéni és csoportos érdekeken, szokásokon,
hagyományokon, attitûdökön; s részben a józan észen és a belátóképességen; részben
pedig egyszerûen egyfajta sajátos a társadalmi elvárásoknak és a normáknak való megfelelés vágyán alapulhat.
A »társadalom alapvetô struktúrája« (9.§) és annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményei«, az azokat szabályozó politikai szintû igazságossági koncepció és az »igazságosság elveinek« a széles körû elfogadottságát, és az ezen
elvekhez való kötôdést alapvetôen határozza meg (a) az intézményrendszer mûködésének a minôsége, és igazságossága mint tisztességessége, (b) továbbá az, a tény, hogy
ezek az intézmények minden egyes polgár számára biztosítják az alapvetô politikai értékek, és az igazságosság érvényesülését, (c) az »alapvetô szabadságjogok és jogok«
»tisztességesen egyenlô valós értékét«, (d) a »tisztességesen egyenlô esélyeket és lehetôségeket«, (e) az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« alkalmasan elegendô küszöbszint feletti mértékben; (f) és az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes
élet társadalmi alapjait«. (RAWLS, 2005.)
Mindezeken felül a »szabad emberhez méltó demokrácia« alapvetô »társadalmi, politikai
intézményrendszere« és az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« széles
körû elfogadottságának további alapjait jelentik azok a stabilitási tényezôk, amelyeket korábban a szabad emberhez méltó demokráciák alapvetô »stabilitási követelményei és elôfeltételei« kapcsán részleteztünk (20.2.§). Emlékeztetôül röviden idézzük fel ezeket:
(i) AZ ALAPVETÔ TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGI KÉRDÉSEK PÁRTPOLITIKAI
SZINT FÖLÉ EMELÉSE, ALKOTMÁNYOS VÉDELME. Az elsô stabilitási követelménynek megfelelôen »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« egyszer s mindenkorra rögzíti az alkotmányban a »lényegbeli alkotmányos kérdéseket«
(14.6.§), s köztük az »alapvetô szabadságjogokat és jogokat« (14.3.§), valamint
a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek elvét« (14.2.§) és bizonyos elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdéseket (16.§).19 Ezzel a legsúlyosabb társadalmi, politikai konfliktusokhoz és megosztottsághoz vezetô legalapvetôbb kérdéseket egyszer s mindenkorra levesszük a pártpolitikai napirendrôl.
Azzal, hogy e kérdéseket kivonjuk a pártok napi pártpolitikai és közpolitikai csatározásainak a színtereirôl egyszersmind megszüntetjük az ezzel kapcsolatos kiszámíthatatlanságot és bizonytalanságot.

19

Hogy mik ezek a „bizonyos társadalmi igazságossági kérdések”, és hogy az »alapvetô szabadságjogok, jogok«, a »lényegbeli alkotmányos kérdések«, a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek«,
a »disztributív igazságossági kérdések«, az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«, az »önbecsülés,
az emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapjai«, valamint a »társadalmi biztonság«,
és a »társadalmi biztonságot és esélyteremtést garantáló alapvetô társadalmi igazságossági intézmények« kérdései kapcsán mit, és hogyan kell és lehet az alkotmányos szinten, illetôleg az alkotmányosság teljes rendszerében rögzíteni itt nem részletezzük. Általában is ezekrôl a kérdésekrôl szól
ez az egész írás. Itt csak röviden utalunk a korábban kifejtettekre (14.5–14.6.§; 14.9–14.11.§;
15.§; 16.§; 20.2.§)
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(ii) AZ ALAPVETÔ TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGI KÉRDÉSEK FÜGGETLENÍTÉSE
A »SZOCIÁLIS KALKULUSTÓL«. Az elsô stabilitási követelménynek még egy
rendkívül fontos következménye van. A legalapvetôbb kérdések alkotmányos rögzítésével egyszersmind függetlenítjük is ezeket a különbözô –súlyos nyilvánossági
problémákkal terhelt – társadalmi, gazdasági hasznossági kalkulációktól, azaz a
»szociális kalkulustól« (8.§; 20.2.§). Ezzel azt a súlyos és veszélyes destabilizáló
társadalmi konfliktus forrást is megszüntetjük, ami akkor okoz súlyos bajokat, ha
a »lényegi alkotmányos kérdések« és »alapvetô szabadságjogok, jogok és lehetôségek«, illetôleg az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« biztosítása évrôl évre az
éppen aktuális – és egyébként átláthatatlan – gazdasági növekedési és hasznossági
számításoktól, a »szociális kalkulustól« függ. Ez ugyanis e kérdések folyamatos
lebegtetése, viszonylagossága, kiszámíthatatlansága révén, a polgárok széles rétegeiben szociális és egzisztenciális veszélyeztetettség érzetet és félelmeket kelt. Ráadásul, azt a torz értékválasztást jelzô üzenetet is hordozza, hogy a pénz fontosabb
az embernél, és hogy sokak élete, életminôsége, boldogulása, biztonsága és érdekei
alá rendelhetôk lennének mások gazdasági és egyéb érdekeinek. Mind ezek súlyos
társadalmi, politikai konfliktusok forrásai.
(iii) NYILVÁNOSSÁG, KÖZÉRTHETÔSÉG, ELLENÔRIZHETÔSÉG. A második stabilitási követelmény – a »nyilvánosági kritériumokkal« összefüggésben – az, hogy
az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« igazságossági elvei,
normái, szabályai tisztán, világosan, egyértelmûen, közérthetôen, ellentmondás
mentesen és félreérthetetlen módon vannak megfogalmazva; s mint ilyenek széles
körben helyesen megértett és értelmezett módon, és megbízhatóan alkalmazhatóak
a »közügyeket érintô nyilvános és közcélú érvelések« (19.§), és a »nyilvános indokolás« (12.§) során, azaz megteremtik a »procedurális igazságosság« (19.§;
20.2.§) alapvetô feltételeit, valamint teljesülésük mindenki számára jól megítélhetô
(14.§; 16.§).
(iv) KOOPERATÍV ERÉNYEK SZÉLES KÖRÛ ELTERJEDÉSE, elmélyülése. A harmadik
stabilitási követelménynek megfelelôen, az igazságosság mint tisztességesség közös
és nyilvános politikai koncepciója, és a »társadalom alapvetô struktúrája« a napi
mûködésén keresztül alapvetôen fejleszti, és bátorítja a politikai és társadalmi élet
egészséges mûködése szempontjából oly fontos »kooperatív (együttmûködési) erényeket«, amelyek széles körû társadalmi elterjedése önmagában is fontos „támogatásgeneráló tényezô” és stabilitási feltétel (20.2.§).
Amint a polgárok kezdik felismerni, majd elismerni és megbecsülni mindazt, amit a
»szabad emberhez méltó demokrácia« politikai szintû igazságossági koncepciója képes
elérni és megvalósítani, valamint azt, hogy ez milyen jelentôs és fontos minden egyes
polgár számára, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« elfogadottsága, és a vele kapcsolatosan kialakuló kötôdés egyre erôsebb és mélyebb lesz.
Egyre több és több polgárnak válik egyre erôsebb meggyôzôdésévé az, hogy úgy bölcs
és úgy helyes, (a) ha elfogadja és támogatja az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját«, annak igazságossági elveit, és az ezek által megjelenített politikai
értékeket (13.4.§; 19.3.§); (b) amely politikai értékek normál esetben általában rendre
fontosabbnak bizonyulnak, mint a velük konfliktusba került nem politikai értékek.
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(RAWLS, 2001.) Ha ez bekövetkezik, akkor beszélhetünk arról, hogy megvalósult a
»jó okok miatt létrejövô átfedô konszenzus«, amelynek kialakulását nagyjából a fent
leírt folyamatként lehet elképzelni.

A

Z ÁTFEDÔ KONSZENZUS ÉS A KÉNYSZERÛ KOMPROMISSZUMKÉNT LÉTRE-

közti különbséget az »átfogó doktrínák« három alaptípusa közötti »átfedô konszenzus« kialakulásának fiktív példáján keresztül mutattuk
be.20 Ezeket és a köztük létrejövô »átfedô konszenzus« lehetséges módját a 21.3.§ alfejezetben részleteztük. Itt a jelen mondanivalóink illusztrálása céljából térünk vissza
néhány kiegészítô gondolat erejéig erre az illusztrációs célú fiktív példára. Két jellegzetességet emelünk ki:
(i) ÖNMAGÁBAN AZ IS EGY MORÁLIS KONCEPCIÓ, HOGY A FÓKUSZBAN A KONSZENZUS, mint olyan áll – az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« esetében.
(ii) AZ IGAZSÁGOSSÁG POLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK ELFOGADÁSA MORÁLIS
ALAPOKON, értékek és elvek alapján, s nyilvánosan történik; ami minôségileg és
lényegileg más, mint a színfalak mögött, a hatalmi, gazdasági érdekek és kényszerek, vagy az adott status quonak megfelelô zártkörû opportunista elitalkuk során
kialakított instabil »kényszerû kompromisszum«. Ilyen »erkölcsi alapok« például
a következô eszmék, eszmények, értékek és elvek:
(a) a társadalom, mint a társadalmi együttmûködés tisztességes rendszerének a
koncepciója (5.§);
(b) a polgárok, mint a társadalmi együttmûködésben teljes körû normál funkcionáló képességgel résztvevô szabad és egyenlô személyek koncepciója (6.§);
(c) az »igazságosság két elve« és a »tartalmi igazságosság« (14.§);
(d) a »kooperatív (együttmûködési) erények« (13.4.§; 19.3.§; 20.2.§; 23.§),
amelyen keresztül mindezek a politikai szintû igazságossági elvek realizálódnak, mint a közéletben, és közpolitikai folyamatokban megnyilvánuló emberi
jellemvonások és erények;
(e) a »procedurális igazságosság elvei«, a »civilitás kötelessége«, a »közügyekben
folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) normái, a polgári erények és értékek és a »polgár eszménye« (13.3–13.4.§§; 19.§);
(f) a »politikai morális legitimációjának« koncepciója (13.3.§; 19.2.§) és a hasonlók.

20

JÖVÔ MODUS VIVENDI

Emlékeztetôül: három típusba csoportosítottuk a példa szerinti társadalomban jelenlévô »átfogó doktrínákat«: (a) az egyik csoportba a »lelkiismeret szabadságát«, a »vallásgyakorlás szabadságát«, és az
ebbôl eredô »vallási türelem és tolerancia elvét« elfogadó »átfogó vallási doktrínák« tartoznak; (b) a
másik csoportba a „klasszikus” »átfogó liberális doktrínák« tartoznak; (c) a harmadik meglehetôsen
vegyes csoportba pedig olyan, meglehetôsen lazán megfogalmazott és meglehetôsen „vegyes nézeteket
kombináló” »átfogó és részlegesen nézetrendszerek« tartoznak, amelyek »politikai értékei« nagyjából
megfelelnek a »szabad emberhez méltó alkotmányos demokráciák« »politikai értékeinek«, vagy kompatibilisek azokkal, míg a »nem politikai értékeik« között meglehetôsen vegyesen a legkülönbözôbb,
a »politikai értékekkel« kompatibilis »átfogó jellegû értékeket« találhatunk (21.3.§).
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Az »átfedô konszenzus« ebbôl eredôen egyáltalán nem egy olyan konszenzus, amely a
tekintély, a hatalmi pozíció, vagy egyéb autoritások elfogadásán alapulna, vagy alapulhatna. De nem is olyan konszenzus az »átfedô konszenzus«, amely bizonyos, gazdasági,
politikai érdekcsoportok, illetve pártok közti alkuknak lenne alárendelhetô. Ha csak
ilyen, tekintélyen, hatalmon vagy az aktuálisan éppen egybeesô érdekeken alapuló »átfedô konszenzus« jönne létre, az a »rossz értelemben vett politikai alkuhoz«, és a »rossz
okok miatt létrejövô« átmeneti, idôleges stabilitáshoz vezetne. (RAWLS, 1997, 2005.)
Ez csak látszólagos és kárász életû stabilitás, ami valójában a releváns idôtávban nézve
veszélyes instabilitáshoz vezet. Ez akkor is így van, ha vannak olyanok, akik mélyen
hisznek az önzô egyéni és csoport érdekek mindenhatóságában. Az »igazságosság mint
tisztességesség politikai koncepciója« ebben az értelemben a társadalmi igazságosság
reális esélyérôl, lehetôségérôl és a jó okok miatt reálisnak tartható reményérôl is szól.
Így ez a minden értéket és közérdeket az önzô egyéni és csoport érdekeknek alárendelô
megközelítések magasabb rendû alternatívája.
Hogyan jön létre a jó értelemben vett »átfedô konszenzus«? A példánk szerinti, háromféle típusba tartozó »átfogó doktrínák« a saját – egymástól nagymértékben különbözô – átfogó értékeik, nézeteik, normáik alapján jutnak arra a következtetésre, hogy
elismerik és támogatják a politikai szintû igazságossági koncepciót annak »igazságossági
elveit«, »politikai értékeit«. A politikai szintû igazságossági koncepció ilyen módon
nyilvánosan ismert, a polgárok széles tömegei körében elfogadott, és közös nézetrendszerré válik. Ezzel az a helyzet áll elô, hogy a legkülönfélébb, egymással ellentétes »átfogó nézetrendszerek« a politikai szintû igazságosság értékeit, elveit és normáit tekintve
egybevágóvá és egymással megegyezôvé válnak.
Vegyük észre, hogy mindez anélkül is, bekövetkezhet, hogy az egyes »átfogó doktrínák«
egymás tanait akár egyszer is megpróbálták volna egyfajta alkufolyamat során összeegyeztetni egymással; vagy hogy az egyes »átfogó doktrínák« a saját tanaikból, normáikból egymás kedvéért, a másik követelésére bármit is engedtek volna, vagy tanaikon, nézeteiken,
normáikon módosítottak volna. Eleve nincs is az »átfogó doktrínák« közötti alkufolyamat.
Minden szereplô a saját nézetei és a politikai szintû igazságossági koncepció közti viszonyt
tisztázza. Ennek végeredménye az, hogy egymástól teljesen függetlenül, s anélkül, hogy
egymással alkudoztak volna, önmaguktól nagyjából ugyanarra a végkövetkeztetésre jutnak.
E sok egymástól függetlenül létrejövô, nagyjából azonos végkövetkeztetés az, ami magát
az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusát« jelenti. Egy korábbi hasonlatot felidézve: „mindenki más-más pontról, más-más utakon indult el a hegytetôre, ám végül ugyanoda érkezett”. Precízen, pontosan ez az a folyamat, amelynek során egy elvi és morális alapokon
nyugvó, önkéntes belátáson és a józan ész elemi követelményein alapuló »átfedô konszenzus« jön létre és egy »jó okok miatt létrejövô stabilitás« alakul ki. (RAWLS, 2005.) Ez a
száznyolcvan fokos ellentéte a tekintély, hatalom, gazdasági érdek, kényszer vagy opportunista érdekek által diktált elvtelen és kényszerû alkukon, kényszerû belenyugvásokon és
kényszerû kompromisszumokon alapuló, instabil »modus vivendinek«. Ez utóbbi a »rossz
okok miatti stabilitáshoz vezet«; s csak addig marad fenn, amíg az a pillanatnyi erôegyensúly fennáll, amelyen alapul. Így a »rossz okok miatti stabilitás« a stabilitás fogalmának
valódi értelmében nem is stabilitás. (RAWLS, 1999i; DREBEN, 2003; FREEMAN,
2007a.)
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Azok, akik a saját átfogó doktrínáikból és nézeteikbôl kiindulva végül elismerik és támogatják az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját«, valójában nem
egyszerûen csak elismerik azt, hanem – ezen elismerésbôl eredôen – így vagy úgy, de
szervesen be is építik a saját átfogó nézetrendszerükbe a politikai szintû igazságossági
elveket, értékeket és erényeket, mégpedig a saját »átfogó doktrínáiknak« megfelelô, azzal
kompatibilis premisszák és elvi alapok felhasználásával. E folyamat révén a politikai igazságossági elvek, értékek és erények mintegy önálló, az adott »átfogó doktrínával« teljesen
kompatibilissé összecsiszolt „politikai modulként” (afféle „LEGO-kockaként”) beépülnek
és „szervülnek” az adott »átfogó doktrínába«, s annak tanai, normarendszere, értékei
közé.21 Vegyük észre, hogy attól, hogy valamely átfogó – liberális, vallási vagy egyéb –
doktrína vagy annak valamely híve ilyen módon elismeri, támogatja és mintegy önálló,
kompatibilis politikai modulként beépíti a saját átfogó doktrínájába és nézetrendszerébe
a politikai igazságossági elveket, értékeket és erényeket még egyáltalán nem lesz kevésbé
átfogó az adott liberális, vallásos, vagy egyéb doktrína és nézetrendszer«, mint eddig volt.
(RAWLS, 2001.) Senki nem adja fel ilyenkor a saját átfogó nézeteit, értékeit és normáit,
hanem értelmesen és kompatibilis módon bôvíti azokat; pontosan úgy, ahogyan a római
katolikus egyház, hit és vallás sem lett kevésbé római katolikus VIII. Bonifác pápa
(1235–1303) korához képest a II. vatikáni zsinat (1962–1965) ökomenikus nyitásra
vonatkozó határozataitól.

A

Z »ÁTFEDÔ KONSZENZUS« E KÉT ALAPVETÔ JELLEGZETESSÉGE, azaz a
»morális fókusz«, és az »erkölcsi alapok« szorosan összekapcsolódnak a harmadik alapvetô jellegzetességével, ami nem más, mint a »jó okok miatt létrejövô stabilitás«
maga. A »morális fókusz«, és a szilárd »erkölcsi alapok« egyik fontos következménye
ugyanis az, hogy azok, akik ilyen »morális alapokon« fogadják el és támogatják (s netán
saját nézetrendszerükbe afféle kompatibilis politikai modulként még be is építik) az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a politikai igazságossági
elveit, értékeit, erényeit és eszményeit nem egykönnyen fogják visszavonni a politikai
szintû igazságossági koncepcióra vonatkozó támogatásukat. Ôk nem fogják „csak úgy”
meggondolni magukat ez ügyben olyankor, amikor úgy változik a politikai helyzet,
hogy épp az ô »átfogó nézetrendszerük« válik valami miatt átmenetileg dominánssá egy
adott aktuális idôszakban. Aki ilyet tesz, az minden bizonnyal nem ôszintén és nem
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Ha nem tudjuk elképzelni, hogy ilyen megtörténhet, akkor gondoljunk például a – XXIII. János pápa
által megnyitott (1962. október 11.) és VI. Pál pápa által bezárt (1965. december 8.) – II. Vatikáni
Zsinat (1962–1965), alapvetô történelmi jelentôségû határozataira; többek között például a (római)
katolikus egyház »ökomenikus nyitásával« (azaz a »lelkiismeret szabadságával«, »szabad vallásgyakorlással« és a »vallási türelemmel és toleranciával«), és a társadalommal való párbeszéddel kapcsolatos
határozataira. Meglehetôsen hosszú út vezetett VIII. Bonifác pápa (1235–1303) Unam Sanctam
(1302) címû pápai bullájában meghirdetett »extra ecclesiam nulla salus« (azaz »az egyházon kívül
nincs üdvözülés«) dogmájától, (pontosabban annak középkori értelmezésétôl) a II. Vatikáni zsinat ökomenikus nyitásáig. És még mindig ugyanarról a több, mint kétezer éves római katolikus vallásról és
(római) katolikus egyházról (»Ecclesia Catholica«) van szó!
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»morális alapokon« és nem tiszta szándékkal fogadta el az »igazságosság politikai koncepcióját«, hanem csak színleg, valamilyen opportunista, vagy egyéb motivációból.22
Mindaddig, amíg az átfogó – liberális, vallási és egyéb – doktrínák és nézetek, a
saját maguk »átfogó nézetrendszerét« nem változtatják meg fundamentálisan, azaz mindaddig amíg ezeknek az »átfogó doktrínáknak« a saját alaptételei stabilak, és nem változnak meg jelentôs mértékben, az e tanok alapján elfogadott, támogatott, vagy adott
esetben ezek közé szervesen beépült politikai igazságossági elvek, értékek, erények támogatása független lesz attól, hogy a politikai erôegyensúly aktuálisan éppen hogyan
változik és alakul, és aktuálisan éppen melyik »átfogó liberális, vallási, vagy egyéb doktrína« válik politikai hatalmi szempontból dominánssá. (RAWLS, 2001.)
Ezzel ellentétben például a XVI. századi protestáns és katolikus kiegyezések kezdetben alapvetôen instabilok voltak. Ezek kezdetben csak »kényszerû egyezségeken«,
az éppen aktuális politikai-hatalmi erôegyensúlynak megfelelô politikai alkukon alapultak. A felek csak addig tartották be ezeket a kényszerû egyezségeket, amíg a politikai
erôegyensúly nem változott meg. (SIEDENTOP, 2014.) Ez a XVI. századi példa azonban máig érvényes tanulságokat hordoz: világosan megmutatja és igazolja, hogy az
éppen aktuális erôegyensúlyon, az éppen aktuális politikai, hatalmi, gazdasági érdekeken, a gazdasági, politikai érdekcsoportok, erôcentrumok, és politikai pártok érdekalapú alkuin alapuló egyezségek, kiegyezések rendkívül idôlegesek, instabilak. Ebbôl
eredôen bármennyire is elterjedt a „mindenki tudja, hogy” az „érdekek mozgatnak és
határoznak meg mindent” közkeletû bölcsessége, valójában az ilyen, a lényegüket tekintve opportunista és érdek alapú alkukra nem lehet alapozni és ráépíteni egy adott
társadalom békés, nyugodt, kiszámítható fejlôdését, és »szabad emberhez méltó« igazságos mint tisztességes »társadalmi együttmûködésen« alapuló mûködését – bármenynyire is kézenfekvônek tûnik ez elsôre.
Csak annak a társadalomnak van reális esélye és reménye arra, hogy egy békés,
nyugodt, kiszámítható, virágzó és hosszú távon is stabil »szabad emberhez méltó« igazságos mint tisztességes társadalmi fejlôdési pályára kerüljön, amely »morális fókusszal«,
»morális alapokon és szándékkal« létre tud hozni egy »jó okok miatti« »átfedô konszenzust« egy értelmes, és a megvalósíthatóság, valamint a »társadalmi igazságosság mint
tisztességesség« reális és megalapozott reményét hordozó politikai szintû igazságossági
koncepció igazságossági elvei, értékei és erényei mentén. (VAN PARIJS, 2011.) Az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját« Rawls – számos ismert társadalmi igazságossági koncepció kritikai elemzése alapján, és azok bizonyos gyengeségeinek a korrekciójával – kifejezetten ilyen célokkal dolgozta ki (FREEMAN, 2007a;
POGGE, 1989, 2007.) Ez az alapvetô oka annak is, hogy ebben az írásban alapvetôen
e koncepcióra fókuszálunk.
A »jó okok miatti stabilitás«, mint az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciójának« harmadik lényegbeli jellemzôje azon a másik két »morális jellemzôn«
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Az a tény, hogy vannak, akik támogatásukat a szerencse vagy az érdekek forgandóságának megfelelôen adják és veszik nem az itt leírtak érvényességét cáfolja meg, hanem egy teljesen más morális
problémakört jeleznek, amivel itt most nem foglalkozunk.
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alapul, hogy az »átfogó doktrínák és nézetrendszerek« a konszenzus morális szándékával, és erkölcsi alapokon a saját »átfogó nézetrendszereik« alapján (és nem az egymással
kötött érdekalapú, hatalmi alkuk alapján) támogatják az »igazságosság politika koncepcióját«, amelyet nem egyszerûen csak támogatnak, de az idôk folyamán, mint önálló
politikai modult szervesen be is építenek a saját »átfogó nézetrendszerükbe«.
Az ilyen módon kialakult »átfedô konszenzusnak« és »jó okok miatti stabilitásának«
a próbája, „stressz tesztje”, hogy mi is történik olyankor, amikor érdemben változik az
»átfedô konszenzust« létrehozó »átfogó doktrínák« közötti politikai-hatalmi erôegyensúly. Ha az érintett »átfogó doktrínák«, illetve híveik valóban nem csak színlelték a politikai szintû igazságossági koncepció elfogadását, akkor nagyjából semmi sem történik.
Az »átfedô konszenzus« éppoly stabil lesz ezentúl is, mint eddig volt. Ha azonban
egyes »átfogó doktrínák« csak színlelték a politikai szintû igazságossági koncepció elfogadását és támogatását, akkor, amint éppen ôk kerülnek kedvezôbb hatalmi helyzetbe
(idôlegesen), akkor jó eséllyel felrúgják a megegyezést, illetôleg az »átfedô konszenzust«. Ez egyébként bejósolható módon súlyos »társadalmi konfliktusokhoz és megosztottsághoz«, és a társadalom békés, kiszámítható és virágzó fejlôdésének a megszakadásához vezet. Ez esetben az »átfedô konszenzusról« kiderül, hogy az nem volt stabil,
mert egyes érintettek csak színlelték az igazságossági koncepció elfogadását, de az elsô
adandó alkalommal felrúgták az addig színlelt konszenzust (és egyidejûleg a társadalmi
békét és bizalmat). Ez egyben rávilágít az »átfedô konszenzus« és a »modus vivendi«
közötti alapvetô lényegbeli különbség mibenlétére is:
(a) AZ ÁTFEDÔ KONSZENZUS JÓ OKOK MIATT LÉTREJÖVÔ STABILITÁSA NEM
RENDÜL MEG a politikai-hatalmi erôegyensúly változásával.
(b) A MODUS VIVENDI ÉS A ROSSZ OKOK MIATTI STABILITÁS AZONNAL
MEGSZÛNIK, amint a politikai-hatalmi erôegyensúly megváltozik, és bármelyik
fél úgy gondolja, hogy most már nem kényszerül rá arra, hogy betartsa a
kényszerûen és színleg elfogadott egyezség feltételeit; s most már hasznosabb lehet
a számára, ha megpróbál a többiek fölé kerekedni.

V

ÉGEZETÜL: E GONDOLATOK FONTOS GYAKORLATI JELENTÔSÉGGEL bírnak
például az olyan helyzetekben, amikor egy adott társadalomban a regnáló hatalom
leváltása érdekében szükség lenne az ellenzéki erôk összefogására, de a politikai erôteret
lefoglaló ellenzéki pártok és politikusaik cselekvéseibôl és nyilatkozataiból a széles nyilvánosság, és a választók számára csak annyi derül ki, hogy az „összefogásról” beszélô politikai
pártok az „összefogás” alatt a leginkább valamiféle felismerhetô belsô lényegi, szakmai és
morális és politikai igazságossági tartalom és értékek nélküli alkalmi hatalomtechnikai
„kényszerû érdekházasságon” alapuló összefogást értenek. De az is lehet, hogy egy a »társadalmi igazságosság« problémáira érdemi választ adó, szakmai és morális tartalommal
bíró program hiányában a majdani, meg sem szerzett hatalmi pozíciók egymás közti elôzetes elosztásán vitatkoznak. Mégis mi alapján kellene bárkire is szavazni ilyenkor?
Számos oka van annak, hogy az ilyen helyzetekben „az a bizonyos”, egyfolytában
sürgetett „összefogás” (a) vagy eleve létre sem jön; (b) vagy nem érdekli a választókat;
(c) vagy el sem hiszik a választók, hogy az ô szempontjukból ez bármilyen érdemi, po-
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zitív változást hozna; (d) vagy ha létre is jön valami, s úgy tûnne ideig óráig, hogy
megtörténik a „nagy összefogás”, az azonnal fel is borul.
Hogy miért? A „számos ok” közül egy egész halommal lehet találni ezen írás alapvetô gondolatai és érvei megfelelô alkalmazásával. Amint az lenni szokott, az olyan
„összefogás”, amelybôl hiányzik az ôszinte »morális szándék« a »morális fókusz« és az
»erkölcsi alap«, s így pusztán csak hatalmi, politikai érdekcsoportok (úgynevezett „elit
csoportok”) közötti politikai, hatalmi alkukból áll, még ha létre is jönne, hamar felborulna. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy az ilyen elvtelen politikai-hatalmi alkukon
alapuló, és a legbelsô lényege szerint opportunista összefogásokat mindig a »top-down«
megközelítés jellemezi. Az ilyen színfalak mögötti, »exkluzív háttéralkukat« bizonyos
elitcsoportok felülrôl, egyfajta rossz értelemben vett elitista megközelítéssel próbálják
„rányomni” az alkufolyamatból eleve kizárt választókra, akik ennek ösztönösen ellenállnak. Addig is pedig, amíg egy ilyen, öncélú, azaz morális értékek, igazságossági és
szakmai tartalmak nélküli, opportunista, instabil „kényszerû, (látszat)összefogás” még
éppen nem borul fel, általában nem is érdekli a választópolgárokat – épp az ilyen látszatösszefogások lényegbeli jellemzôi miatt. Ezt a tényt és ennek a mértékét a pártot
nem választó polgárok rendkívüli aránya meg is mutatja az összes ilyen helyzetben.
A háttérben folytatott, zártkörû elitalkukba belebonyolódó politikai erôk nem hozzák abba a helyzetbe a választókat, hogy azok spekulációkon kívül bármilyen érdemi
morális, politikai igazságossági és szakmai tartalommal bíró javaslathoz tudjanak viszonyulni. Nem mondják meg, hogy mi a morális, politikai, társadalmi igazságossági,
szakmai és szakmapolitikai tartalma és célja a sokat emlegetett „összefogásnak”. Így
csak az öncélú »politikai, hatalmi háttéralkuk«, és azok „vélelmezhetôsége”, „valószínûsíthetôsége” marad a választóknak egy ilyen, a fejük fellett, és a kizárásukkal folytatott »exkluzív politikai, hatalmi alkudozási« folyamat során. Ráadásul az sem világos
sokszor, hogy mi is „a játszma neve”: tényleg „összefogás”? Vagy pedig a „ki tehet
arról, hogy már megint nem jött létre az összefogás” típusú egymás lejáratására irányuló
„folytatásos teleregény” egy-egy újabb epizódját nézhetik végig a választópolgárok –
kívülrôl? Ezek közül egyik lehetôség sem vonzó, de nem is szimpatikus. Egyáltalán
nem biztos, hogy a választópolgárok hajlandók arra, hogy egy újabb kormányzati ciklusra „biankó csekket” töltsenek ki olyan újabb politikai erôknek, amelyek a hatalom
akarásán túl, nem mondják meg felelôsen, hitelesen és számon kérhetô formában, hogy
mégis mit is akarnak tenni a megszerzendô hatalommal a választópolgárokért és a közcélok, a közjó és a közügyek érdekében.
Még ha ôszinte lenne is az „összefogás” szándéka, világosan látni kell, hogy egy
ilyen öncélú, azaz morális értékek és tartalmak nélküli, pusztán hatalmi célú „látszat
összefogás” nem az „az összefogás” amire szükség van: se nem mûködôképes, se nem
megvalósítható, se nem stabil, se nem kívánatos.
Ráadásul nem árt rögzíteni, hogy az úgynevezett „összefogás” maga, mint olyan
egyáltalán nem program! Az „összefogás”, mint olyan önmagában semmilyen minôséggel, és morális tartalommal és értékkel nem bír!
Az a tény, hogy a választók legnagyobb tömegét ilyen esetekben a »pártot nem választók«, és a »szavazástól távolmaradók adják«, nem a polgárok passzivitását, érdek-
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telenségét, állítólagos „birkaságát”, hanem a politikai pártok alkalmatlanságát, és a
polgárok éleslátását jelzik. Nem a polgárok felelôssége ugyanis, hogy bármilyen, akármilyen pártra, és bármilyen, akármilyen politikai programra szavazzanak! Ehelyett viszont a politikai pártoknak – ha már elfoglaltak és lefognak bizonyos politikai cselekvési
tereket – alapvetô a felelôssége abban, hogy képviseljék, megszólítsák a választókat és
hitelt érdemlôen meggyôzzék ôket arról, hogy egyáltalán érdemesek és méltók arra,
hogy bárkit is képviseljenek, s érdemesek és méltók arra, hogy bárki is leadja rájuk a
szavazatát. A polgárok szavazata ugyanis nem jár, hanem adható! Ki kell érdemelni!
Ahhoz pedig hitelességre, morális és szakmai tartalmakra, alkalmasságra és érdemességre van szükség.

22.§ A tisztességesség és méltányosság
morálpszichológiája

A

Z ELÔZÔ RÉSZEKBEN RÉSZLETESEN BEMUTATTUK, hogy a »szabad emberhez
méltó demokrácia« bármely alkalmas politikai szintû igazságossági koncepciója
– s így az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciója« is
– az idôk folyamán hogyan alakulhat át egy kezdeti hallgatólagos beleegyezésen alapuló,
s jellegét tekintve kényszerû kompromisszumot jelentô instabil modus vivendibôl egy »jó
okok miatti stabilitáshoz« (»stability for the right reasons«) vezetô »átfedô konszenzussá«
(»overlapping consensus«). Mint Rawls kifejti, az olyan ellenvetésekkel kapcsolatosan,
amelyek szerint az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« az »átfedô
konszenzussal« való elfogadása és »jó okok miatt létrejövô stabilitása« csak egy utópia
lenne bôven elegendô annak a bemutatása, az átfedô konszenzus kialakulása egy reális
és valóságos lehetôség és az ehhez fûzôdô remények reálisak és megalapozottak, és ezért
utópiáról szó sincs. (RAWLS, 2001.) A hangsúly itt a „lehetôségen” és annak „valóságosságán”, belátható, felfogható „realitásán” van.
Hogyan kell ezt érteni? A történelem azt mutatja, hogy a társadalmi igazságosság
és a »szabad emberhez méltó demokráciák« kivívása és politikai szintû igazságossági
koncepcióinak az elfogadása, megvalósítása soha, egyetlen esetben sem bizonyult magától értetôdônek és könnyûnek. Szabad emberhez méltó demokrácia az emberi történelem során ugyanis úgy még sohasem jött létre, hogy miközben az emberek tétlenül
és passzívan ölbe tett kézzel várták a »szabad emberhez méltó« igazságos és tisztességes
társadalom eljövetelét, az egyszer csak „sültgalambként” az ölükbe pottyant volna. Az
emberi történelem során kivétel nélkül, minden esetben így vagy úgy, de mindig meg
kellett küzdeni a szabadságért és az igazságosságért. Ezért egy »szabad emberhez méltó
demokrácia« politikai szintû igazságossági koncepciója önmagában attól még egyáltalán
nem nevezhetô utópisztikusnak, ha nem következik be a várt csoda, azaz nem alakul
ki magától, automatikusan a »szabad emberhez méltó« »igazságos mint tisztességes«
társadalmi mûködés anélkül, hogy a kényelmi zónánkból kimozdultunk volna, és meg
ne küzdöttünk volna érte. Így kell érteni, és teljes mélységében meg is kell érteni azt a
kijelentést, hogy önmagában az, hogy az igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciójára vonatkozó átfedô konszenzus létrejötte egy reális lehetôség elegendô és
megfelelô válasz arra, hogy az miért nem utópia.
Mindazonáltal ahhoz, hogy az »átfedô konszenzus« létrejöttének reális lehetôségét és
megalapozott reményét illetôen az eddigiekben elmondottakat még jobban megerôsítsük,
ebben az alfejezetben vázlatosan körvonalazzuk azokat a politikai jelentôségû morálpszichológiai megfontolásokat, amelyek ilyen irányból is alátámasztják, hogy hogyan is jöhet
létre az »átfedô konszenzus« és hogyan képes az »igazságosság mint tisztességesség politikai
koncepciója« generálni a saját támogatottságát, s megerôsíteni a saját stabilitását.
E morálpszichológiai megfontolásokat egyfajta „reasonable” morálpszichológiaként
(»reasonable moral psychology«) is felfoghatjuk, mely nem más, mint maga a »tisztességesség és méltányosság pszichológiája« (psychology of the reasonable«). Ez az elnevezés annál is inkább illô ebben a kontextusban, mert maga a »reciprocitás (viszonos-
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ság) elve« (5.3.§) – ami végsô soron a »reasonable«, azaz a »helyes mint tisztességes«
lényegét adja – az igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójában a legkülönfélébb módokon is megjelenik:
(i) elsôként is megadja az »igazságosság elveinek« (14.§) a tartalmát, azaz meghatározza a »tartalmi igazságosság elveit«;
(ii) másodszor meghatározza a »procedurális igazságosság«, és az azt megjelenítô »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) (19.§) koncepcióját, elveit, normáit és értékeit;
(iii) harmadszor, megjelenik és érvényesül abban a természetes beállítottságunkból
eredô hajlamunkban és jellemvonásunkban, hogy a »dolgokat természetben viszonozzuk«. (RAWLS, 1999a, 1999g; FREEMAN, 2003a.)
Végül idézzük fel, hogy a polgárok szabadságának és egyenlôségének a lényege, hogy a
polgárok a »kölcsönösség« (»mutuality«) és a »viszonosság« (»reciprocity«) (5.3.§) alapján egyenlô szabadsággal és jogokkal bíró egyenlô polgároknak tekintik egymást. Ez az
egyenlôség tehát nemcsak attól függ, hogy ôk maguk ténylegesen egyenlôk, hanem attól
is, hogy a polgárok a kölcsönösség, és a viszonosság alapján egyenlô és szabad polgárként
is kezelik egymást (6.§). A polgárok közötti társadalmi kötelékek lényege pedig az a
közös, nyilvános és egymás irányában kölcsönösen megerôsített elkötelezettségük, hogy
a kölcsönösség és a viszonosság (5.3.§) alapján fenntartják mindazokat a társadalmi feltételeket, amelyek ezen kölcsönösen egyenlô viszonyok megôrzéséhez, fenntartásához
szükségesek. (FREEMAN, 2007b.) Ezen egyenlôség alapja pedig végsô soron az, hogy
minden egyes polgár a születésétôl fogva két alapvetô jelentôségû erkölcsi képességgel
(»two moral powers«) rendelkezik, azaz: (i) az »igazságosságérzetre való képességgel« és
az »erkölcsi érzékenységgel« (»the capacity for a sense of justice« & »moral sensitivity«);
(ii) a »racionalitás képességével«, azaz a saját érdekeink és céljaink saját magunk számára
való meghatározásának a képességével, vagy ha úgy tetszik, a »racionális önrendelkezés
képességével« (»the capacity for our own conception of the good«) (6.3.§).
A »reasonable«, (azaz a »helyes mint tisztességes«, értelmes és észszerû) végsô soron
saját magát generálja, és „természetben viszonozza magát” a »reciprocitás (viszonosság)
elve« alapján. Ebben a vonatkozásában a »reasonable« nincs egyedül a különbözô természetes hajlamaink, beállítottságaink és jellemvonásaink sorában. A »reasonable« –
mint a dolgok természetben való viszonzására való hajlam és beállítottság– esetében
az számít egyedinek, hogy a »reasonable« szoros kapcsolatban van a mérlegeléssel,
megfontolással és az értelemmel, és igen szoros a »reasonable« (helyes, értelmes,
észszerû) és a »reason« (ész, értelem)1 fogalmi kapcsolata. (RAWLS, 2001.)
A »tisztességesség és méltányosság morálpszichológiájának« alapvetô elôfeltételezése,
hogy minden egyes személy a két veleszületett erkölcsi képességénél (6.3.§) fogva
képes és alkalmas arra, hogy (i) mind »tisztességes, igazságos és méltányos«, mind
pedig »racionális« legyen (»reasonable & rational«); (ii) és mint ilyen »teljes körû normál funkcionálóképességgel«, racionálisan és egyidejûleg tisztességesen képes részt
venni a tisztességes, igazságos és fair társadalmi együttmûködésben. Egyszerûbben fo1

A »reason« és a »reasonable« számos jelentéssel bír. Itt csak a mondanivalóink szempontjából releváns jelentéseket citáltuk.
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galmazva: minden ember egyszerre racionális és morális lény, és ez a polgárok szabadságának és egyenlôségének egyik fontos alapja. (5.§; 6.§)
Vegyük észre, hogy ez a gondolatmenet nem más, mint az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« alapvetô kiindulási pontjait jelentô néhány alapeszme más vetületben történô megfogalmazása, úgymint például:
(a) a társadalom mint a társadalmi együttmûködés tisztességes rendszere (5.§);
(b) a polgárok mint – a két születéskori erkölcsi képesség alapján – szabad és egyenlô
személyek (6.§);
(c) a polgárok mint a társadalmi együttmûködésben egész életükön át teljes körû normál funkcionálóképességgel résztvevô (szabad és egyenlô) személyek (6.1.§;
6.6.§);
(d) a két születéskori erkölcsi képesség (6.3.§) nélkül, azaz például az »igazságosságérzetre való képesség« és a »racionális önrendelkezésre való képesség« nélkül nem
lehet sem »teljes körû normál funkcionálóképességrôl«, így sem a társadalmi
együttmûködésben való részvételrôl, sem pedig szabad és egyenlô polgárról, mint
olyanról beszélni.
Ezért (is) jelent súlyos fogyatékosságot az, ha valakinek, például az »egoistának«, hiányzik, vagy csökevényesen fejlôdik ki az »igazságosságérzetre való képessége«, azaz a »morális
érzékenysége és érzéke« (5.7.§).

22.1.§ A tisztességesség és méltányosság
morálpszichológiája és Rawls
három morálpszichológiai törvénye

A

TISZTESSÉGESSÉG ÉS MÉLTÁNYOSSÁG MORÁLPSZICHOLÓGIÁJÁVAL (»reason-

able moral psychology«), kapcsolatos fôbb tételeket Rawls az alábbiak szerint foglalja össze Justice as Fairness: a Restatement címû mûvében (JF:59.1§) (RAWLS, 2001):
1.
KÉPESSÉG A TISZTESSÉGESRE ÉS A RACIONÁLISRA. A polgároknak, mint a társadalmi együttmûködésben résztvevô szabad és egyenlô személyeknek megvan minden
képességük arra, hogy (a) mind tisztességesen, igazságosan, méltányosan és értelemesen, azaz »reasonable« módon; (b) mind pedig racionálisan cselekedjenek; a »két erkölcsi képességgel« (6.3.§) rendelkezô személy politikai szintû koncepciójával (6.4.§;
6.§) összhangban. A polgárok, az »igazságosságérzetre való képességük«, és a »saját
értékek, érdekek és célok saját maguk számára való meghatározásának a képessége«
révén alkalmasak is arra, hogy úgy cselekedjenek, ahogyan azt ez a »két erkölcsi képességük« diktálja, azaz, minden ember racionális és egyidejûleg morális lény.
2.
KÖLCSÖNÖS MEGERÔSÍTÉS SZÜKSÉGESSÉGE. Amikor a polgárok hisznek abban,
hogy az alapvetô társadalmi politikai intézmények (azaz a »társadalom alapvetô struktúrája«) (9.§) és annak mûködése, valamint a társadalmi, közpolitikai folyamatok és
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mûködési gyakorlat igazságos mint tisztességes, akkor készek és hajlandók arra, hogy
a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerének megfelelôen teljesítsék a
társadalmi együttmûködésben rájuk háruló kötelezettségeket, s kivegyék a részüket
ennek közös terheibôl. Ennek azonban az az alapvetô feltétele, hogy – kellôen hiteles
megerôsítés alapján – tudják azt, hogy mások is ugyanígy tesznek, azaz mások is kiveszik részüket a társadalmi együttmûködés közös feladataiból és teljesítik a rájuk háruló
kötelezettségeket.
A »társadalom alapvetô struktúrája« valamint a társadalmi és közpolitikai folyamatok és mûködés igazságossága mint tisztessége alatt itt azt értjük, hogy ezek mindazok
az igazságossági, mint tisztességességi elvek és normák, amelyeket a polgárok az »eredeti kiindulási állapot« (11.§) körülményei között, azaz teljesen szimmetrikus viszonyok
között, a teljes szabadság és egyenlôség állapotában maguk is önként javasolnának másoknak, és másoktól is elfogadnák, ha azt más nekik javasolná. Másképp fogalmazva:
ezek az »eredeti kiindulási állapot« és a »tudatlanság fátyla mögötti« körülmények
(11.2.§) között modellezett »reciprocitási elvnek« megfelelô (11.4.§) kölcsönösen és
szimmetrikusan elônyös, igazságos mint tisztességes együttmûködési elvek. Ez egyben
megfelel a »reasonable« – azaz tisztességes, igazságos, méltányos és értelmes – személyek, szándékok és cselekvések korábbi meghatározásainak (5.4.§; 21.4.§).
3.
A DOLGOK TERMÉSZETBEN VALÓ VISZONZÁSÁRA VALÓ HAJLAM ÉS A MORÁLIS
FEJLÔDÉS EGYMÁSRA ÉPÜLÔ SZAKASZAI. Minden olyan esetben, amikor mások, a
többiek számára jól látható »evidens jó szándékkal« (»evident intention«)2 teszik a dolgukat az igazságos mint tisztességes« »társadalmi, politikai intézményrendszeren belül,
a polgárok egyre hajlamosabbakká válnak arra, hogy bizalmat, hitet, reményt és baráti,
bajtársi érzéseket fejlesszenek ki irányukba. Emberi beállítottságunk és jellemvonásunk,
hogy hajlamosak vagyunk »természetben viszonozni a dolgokat«. Például, ha mások igazságos, tisztességes és fair módon bánnak velünk, akkor mi is igazságosan, tisztességesen
és fair módon bánunk velük (és a hasonlók). Ez az emberi tulajdonságunk fontos részét
képezi a »tisztességesség, igazságosság és méltányosság pszichológiájának«.
Rawls három egymásra épülô »morálpszichológiai fejlôdési és tanulási szakaszt« ír le
a Theory of Justice címû alap mûvében. Az ember morális fejlôdésének minden
egyes egymásra épülô szakaszában3 megfigyelhetô az egymás közti viszonyokban
ez a fajta reciprocitásra (viszonosságra) való hajlam és beállítottság.
2

3

Az »evident intention« kifejezés Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) Emile, avagy a nevelésrôl
(1762) címû mûvébôl származik. (ROUSSEAU, 1762.)
Rawls elmélete az ember morális fejlôdésének egymásra épülô szakaszairól a Theory of Justice (Ch.
VIII. 70–72.§§ és 75–76.§§) fejezeteiben található meg. Ennek lényege vázlatosan: az ember születésétôl fogva bizonyos egymásra épülô »morális fejlôdési és tanulási szakaszokon« megy át. A csecsemô kezdeti „ôsegoizmusából” az ember több egymásra épülô morális fejlôdési fázison keresztül
alakul morálisan és szociálisan érzékeny, társas és társadalmi lénnyé. A minden tekintetben kiszolgáltatott és alapszükségletei kielégítése miatt „szorongó” csecsemô elsôként az ôt gondozó személy
vagy személyek következetes és »evidens jószándékát«, (ami szükségleteinek a kielégítésében nyilvánul
meg), rendre megtapasztalva kezd el kötôdni e személyekhez, majd ezen az alapon, a »viszonosságra
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(a) A »TEKINTÉLYTISZTELETEN ALAPULÓ ERKÖLCSÖSSÉG« (»morality of authority«);
(b) A »KÖZÖSSÉGI NORMÁKON ALAPULÓ ERKÖLCSÖSSÉG« (»morality of association«);
(c) AZ »ELVEKEN ALAPULÓ ERKÖLCSÖSSÉG« (»morality of principles«).
E három egymással összefüggô, egymásra épülô morális fejlôdési és tanulási szakasz
alapján Rawls az »igazságosság mint tisztességesség koncepció« stabilitásához hozzájáruló »három morálpszichológiai törvényt«4 fogalmaz meg:
(i) RAWLS ELSÔ MORÁLPSZICHOLÓGIAI TÖRVÉNYE: (a) feltéve, hogy a család,
mint intézmény igazságos (b) és a szülôk szeretik a gyermeket, és ezt világosan,
nyilvánvalóan ki is mutatják azzal, ahogyan a gyermek javáról »evidens jó szándékkal« gondoskodnak; (c) akkor a gyermekben is, aki felismeri és elismeri a szüleinek az ô irányába kimutatott evidens szeretetét kifejlôdik a szülôk iránti szeretet;
(d) s ezen keresztül a képesség a rokonszenvre, együttérzésre, szimpátiára, bajtársiasságra, közösségi érzésre és mások iránti szeretetre.
(ii) RAWLS MÁSODIK MORÁLPSZICHOLÓGIAI TÖRVÉNYE: (a) feltéve, hogy a személy realizálja a rokonszenvre, együttérzésre, törôdésre, szimpátiára, bajtársiasság
érzésére és közösségi érzésre és a szeretetre való képességeit, (b) azzal, hogy az elsô
törvény alapján szert tesz a kötôdés, a ragaszkodás, a szeretet, a barátság és az érzelmi kötelékek kialakításának a képességére; (c) feltéve továbbá, hogy a társaságainak a normái, mûködése és körülményei igazságosak, és mindenki által jól láthatóan

4

és a viszonzásra való beállítottság és hajlam« alapján ô is elkezdi »természetben viszonozni« gondozója
felé az ôt érô jó dolgokat. Ezzel e személyek irányában az eredeti „ôsegoizmus” mellé egyre inkább
felépül a kötôdés, a szeretet, a féltés, az együttérzés, a törôdés, a bizalom, a bajtársiasság érzése, a közösségi érzések, a szolidaritás érzés és számos hasonló a késôbbi »morális fejlôdés és tanulás« szempontjából fontos morális jelentôségû érzelem. Ez egyben a más társakkal kapcsolatos, törôdésre, együttérzésre, barátságra, bizalomra, szimpátiára, szeretetre, bajtársiasságra, szolidaritásra és hasonlókra
való képesség kifejlôdését is jelenti. Késôbb – megfelelô viszonossági és kölcsönösségi feltételek teljesülése
esetén – e »morális jelentôségû érzelmek« egyrészt (a) bôvülnek és árnyaltabbá válnak, (b) másrészt
elmélyülnek és egyre több morális tartalommal egészül(het)nek ki; (c) egyre több személyre terjednek
ki. Elôször a tágabb család tagjaira, az iskolai és egyéb baráti körbe tartozó személyekre. A legmagasabb, legfejlettebb szinten pedig – ha a személy morális fejlôdése zavartalan és ép –, magára a teljes
társadalomra és a társadalmi-igazságossági intézményrendszerre is ráterjed(het)nek e morális
jelentôségû érzelmek. Probléma, hogy e több szakaszos morális fejlôdés bármelyik fejlôdési szakaszban
megrekedhet, ami súlyos morális jelentôségû problémák forrása. Képzeljük el, hogy valaki például
ezeket a morális érzelmeit a család és a szûk baráti kör tagjaira teljesen tökéletesen képes kiterjeszteni,
de mondjuk a környezetükre vagy a társadalom egészére nem. Ôk lesznek azok, akik a „család és
családi értékek szentsége” nevében bármikor bárkin, minden helyzetben teljesen gátlástalanul képesek
átgázolni. A »morális és szociális érzékenységük« és »morális érzelmeik« ugyanis a szûk környezeteiken
kívüli személyekre már nem terjednek ki és nem is képesek ezekre kiterjeszteni, mert a legkülönbözôbb
okok (például szeretet nélküli környezet, bántalmazó apa vagy szülôk és a hasonlók) miatt megrekedtek
egy bizonyos korai, és primitív morális fejlôdési szakaszban (s ez késôbb sem került korrekcióra).
Rawlsnak a három morális fejlôdési fázissal kapcsolatos elméletét a soron következô alfejezetekben ismertetjük röviden.
A Theory of Justice VIII. rész 75.§ fejezetben Rawls által leírt »három morálpszichológiai törvény«
átvétele alapján.
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és köztudomásúan azok, (d) akkor a személyben baráti érzés és bizalom ébred mindazon társai iránt, akik »evidens szándékkal« igyekeznek megfelelni a kötelezettségeiknek, ellátni a feladataikat, és méltóak a helyzetüknek megfelelô ideálokhoz.
(iii) RAWLS HARMADIK MORÁLPSZICHOLÓGIAI TÖRVÉNYE azt mondja ki, hogy: (a)
ha és amennyiben a személy realizálja a rokonszenvre, együttérzésre, törôdésre, szimpátiára, bajtársiasság érzésére és közösségi érzésre való képességeit, azáltal, hogy az
elsô és második morálpszichológiai törvények alapján kötôdést, ragaszkodást, szeretet,
barátságokat, érzelmi kötelékeket és kapcsolatokat alakít ki másokkal; (b) továbbá
ha és amennyiben a társadalom alapvetô intézményei (azaz a »társadalom alapvetô
struktúrája« és annak »háttérintézményei«) igazságosak és tisztességesek, ilyennek is
látszanak és mindenki ilyennek is látja és tartja is ezeket; (c) akkor a személy az »igazságosságérzetre való erkölcsi képességének« magas szintû kibontakoztatásával szert
tesz a magas szintû igazságosságérzetre; (d) mégpedig azáltal, ahogyan tudatosul
benne, hogy mind a neki fontos és szeretett személyek, mind a saját maga számára
milyen szerteágazóan és milyen nagymértékben fontosak és hasznosak ezek az elsôdleges fontosságú politikai, társadalmi és társadalmi igazságossági intézmények, és
azok »igazságos mint tisztességes« mûködése.
Vegyük észre, hogy »Rawls morálpszichológia törvényeinek« ez a fajta megfogalmazása
az érintett intézmények (a család, a baráti társaságok, a nem politikai szervezetek, és
az alapvetô társadalmi, politikai intézmények) igazságosságára és annak fontosságára
hivatkozik. Emellett Rawls második és harmadik »morálpszichológiai törvényében« az
a feltétel is hangsúlyosan megjelenik, hogy az nem elég, ha az érintett intézmények
igazságosak és tisztességesek, hanem annak is kell látszaniuk, továbbá és ezek igazságossága és tisztességessége köztudomású és nyilvánosan elismert is kell legyen.
Ez a fajta nyilvánosság, azaz, hogy mindenki úgy is lássa és úgy is vélje, hogy az
alapvetô intézmények tisztességesek és igazságosak, mind az egymás iránti kölcsönös
bizalom, mind pedig az intézményrendszer iránti közbizalom szempontjából fontos;
mégpedig azért, hogy mindenki folyamatos megerôsítést is kapjon arról, hogy megéri
tisztességesnek lenni. Ez a folyamatos és nyilvános megerôsítés mindenkiben folyamatosan táplálja a viszonosságra és a »jó dolgok természetbeni viszonzására« való hajlamot.
Az igazságosságérzet és a reciprocitás (viszonosság) mint olyan, az ember veleszületett
»igazságosságérzetre való képessége« révén egy eleve „beprogramozott” beállítottság és
hajlam. E hajlamok és erkölcsi képességek a »morális fejlôdés és tanulás« itt körvonalazott, egymásra épülô szakaszai során bontakoznak ki,5 feltéve, hogy a körülmények nagyjából kedvezôek a személy nagyjából megfelelô pszichés fejlôdéséhez. Ha a személy
igazságosságérzete és erkölcsi érzéke nagyjából zavartalanul fejlôdik felnôtté válása során,
akkor annak az a fontos következménye, hogy a személy alapvetôen elfogadja az erkölcsi
5

Rawls e három morális fejlôdési szakaszt összhangba hozta harvardi professzortársa, Lawrence
Kohlberg morálpszichológiai fejlôdéselméletével. Kohlberg hat morális fejlôdési szakasz különböztetett meg (KOHLBERG, 1984), Rawls – politikai-filozófiai céllal leírt – három morálpszichológiai
fejlôdési szakasza összevont bizonyos pszichológiai fejlôdési szakaszokat, de összességében megfeleltethetô a Kohlberg-féle hat fejlôdési szakasznak. (MUNSEY, 1980.) Rawls emellett nagyban
támaszkodott Jean Piaget munkásságára is.
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szabályokat és alapvetôen az erkölcs, az igazságosság és a tisztességesség szempontjainak
megfelelôen akar cselekedni. Ez fontos stabilitási tényezô is egyben.
Természetesen »Rawls három morálpszichológiai törvénye« egyfajta megfogalmazása az itt releváns morálpszichológiai megfontolásoknak. Más megfogalmazások is
léteznek. Sôt, léteznek olyan igazságossági teóriák is, amelyek eleve megpróbálják kikerülni az erkölcsi dimenziót és a morális szempontokat. Mindezekre ebben az írásban
terjedelmi, mûfaji okokból és az írás fô fókusza miatt nem térünk ki, csak megemlítjük
ezek létezésének a tényét.
A morális fejlôdésre és tanulásra vonatkozó elméletek nagymértékben behatároltak
az ismert erkölcsi és igazságossági szabályok által. (RAWLS, 2001.) Rawls analógiája
erre az, hogy ahogyan a nyelvtanulásra vonatkozó ismereteink nagymértékben behatároltak azáltal, hogy mit tudunk egyáltalán a nyelvtani és szemantikai szabályokról, úgy
a morális tanulásra, fejlôdésre vonatkozó ismereteink nagymértékben behatároltak azáltal, hogy mit tudunk egyáltalán az erkölcsi szabályokról és elvekrôl. Az biztosnak látszik
azonban, hogy minden igazságossági koncepció kell, hogy rendelkezzen valamilyen
értelmes és plauzibilis morális fejlôdési elmélettel, mert az e kérdéskörre vonatkozó
köznapi és „mindenki tudja, hogy” típusú ismeretek önmagukban nem elegendôek bizonyos lényegi kérdések megértéséhez.
Mindazonáltal itt most nem akarunk a különbözô morális fejlôdési és tanulási elméletek részletes bemutatásának az irányába elkanyarodni, mert az messze és egy teljesen más szakterületre vezetne. A Rawls által leírt morálpszichológiai fejlôdési, tanulási szakaszok körvonalazása, úgy gondoljuk elegendô kell legyen a jelen írás lényegi
mondanivalói és fókusza szempontjából.
A lényeg az, hogy rögzítsük azt, hogy maga az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója« az itt körvonalazott, plauzibilis morális fejlôdési és tanulási koncepcióval próbálja meg értelmezni azt a tényt, hogy az emberek, (ha a körülmények
nem kifejezetten kedvezôtlenek ehhez), akkor általában igyekeznek tisztességesen és
igazságosan eljárni (minimum azokkal, akik a számukra fontosak).
4.
A

MORÁLIS FEJLÔDÉS ÉS TANULÁS ALAPVETÔ STABILITÁSI JELENTÔSÉGGEL

BÍR.

Az elôzôekben említett (a) bizalom, hit, remény, szeretet, és a baráti, bajtársi érzések, valamint a többi morális szempontból fontos érzés; (b) valamint a »reciprocitásra
(viszonosságra) való hajlam« és (c) az »igazságosságérzetre való képesség« magas szintû
igazságosságérzetté való kibontakozásának (lehetséges) folyamata rendkívül fontos az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, annak »igazságossági elvei«,
és általában is az adott társadalom »szabad emberhez méltó«, igazságos mint tisztességes mûködése és a stabilitás szempontjából.
Egy összeszokott team sikeres és eredményes kölcsönös együttmûködésen alapuló
erôfeszítései, közös munkája és a közös sikerek hatására a csapat tagjai között (a) a bizalom, a remény, az egymásba és a tisztességes együttmûködésbe vetett hit, a barátság
és a szeretet, az együttérzés, a többiekkel való törôdés, az egymás iránti szolidaritás és
bajtársiasság, és a hasonló pozitív érzelmek, és (b) az egymással szembeni tisztességesség és igazságosság egyre összetettebbé, árnyaltabbá, teljesebbé és erôsebbé válik.
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Ennek az analógiájára nagyjából hasonló dolgok történnek a társadalom polgárainak az egymással és az alapvetô társadalmi, politikai intézményekhez (9.§) való viszonyaiban is a társadalom szabad emberhez méltó, igazságos mint tisztességes mûködése során, fôként, ha az »alapvetô szabadságjogok, jogok, lehetôségek« és bizonyos
elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû kérdések egyszer s mindenkorra stabilan rögzítésre kerülnek, és megfelelô alkotmányos védelmet kapnak (20.2.§).
Egy adott társadalmi berendezkedés és társadalmi, politikai mûködés tényleges igazságossága, és az emberek ezzel kapcsolatos tapasztalatai és véleménye alapvetôen meghatározzák az emberek társadalommal, és a többi emberrel szembeni viszonyulását,
szolidaritását, szociális érzékenységét, bizalmát, valamint a társadalmi, politikai intézményrendszerrel szembeni közbizalom és az általános »társadalmi bizalom« szintjét.
A társadalmi, politikai intézmények mûködésének »igazságossága mint tisztességessége«, vagy épp ellenkezôleg »igazságtalansága és tisztességtelensége« igen nagymértékben meghatározza azt, hogy (a) az emberek hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogyan
bánnak egymással, (b) valamint hogyan viszonyulnak az alapvetô társadalmi, politikai
intézményekhez, mennyire fogadják el, vagy vetik el azokat, (c) mennyire készek megvédeni, vagy megváltoztatni, illetve eltörölni azokat.
Egy igazságos mint tisztességes, szabad emberhez méltó politikai és társadalmi
mûködés a pozitív, építô, közösségi érzéseket, viszonyulásokat és az általános társadalmi
bizalmat erôsíti fel és így, mintegy generálja az igazságos mint tisztességes »szabad emberhez
méltó demokrácia« stabilitását. Ezzel szemben egy igazságtalan, mint tisztességtelen »szabad emberhez nem méltó rezsim« a negatív, destruktív és közösség romboló érzéseket, viszonyulásokat erôsíti fel, rombolja a társadalom általános erkölcsi szintjét, aláássa, lerombolja az általános társadalmi bizalmat és súlyos instabilitáshoz, társadalmi konfliktusokhoz
és megosztottsághoz vezet. (RAWLS, 1999a; PRINZ, 2013; STOUT, 2010.)
5.
OBJEKTÍV, KÖZÖS TÖRTÉNELMI ÉS TÁRSADALMI PEREMFELTÉTELEK ÉS KÖRÜLMÉNYEK. Egy nagyjából demokratikus társadalom polgárai általában kellôképp tisztában vannak a modern demokratikus társadalmak bizonyos közös, objektív történelmi
és társadalmi peremfeltételeivel és körülményeivel, valamint mindezek – minden egyes
polgár egyéni lehetôségeit egyaránt eleve meghatározó – kikerülhetetlen következményeivel. Ezekrôl a korábbiakban már sok szó esett. Itt csak a jelen gondolatmenet teljessé tétele érdekében röviden felsoroljuk ezeket. Ilyen például:
(i) A MÉLTÁNYLANDÓ PLURALIZMUS TÉNYE (»the fact of reasonable pluralism«)
(12.4.§), azaz az egymagában nézve tisztességes, méltánylandó és mérsékelt azaz
»reasonable«, ámde mégis egymással ellentétes vagy összeegyeztethetetlen nézeteket valló »átfogó doktrínák« sokaságának az egyidejû létezése és jelenléte a társadalom életében (számos szélsôséges »unreasonable« »átfogó jellegû nézetrendszer« egyidejû jelenlétével).
(ii) A PLURÁLIS TÁRSADALOM TELJESÍTMÉNYÉNEK AZ ELISMERÉSE, azaz a
»méltánylandó pluralizmus tényébôl«, és a nézetek, normák, értékek célok és nézôpontok következményes sokszínûségébôl eredô pozitívumok és társadalmi hasznokra vonatkozó tények ismerete és elismerése.
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(iii) AZ ELNYOMÁS TÉNYÉNEK (»the fact of oppression«) az ismerete (12.4.§). Annak az alapvetô ténynek az ismerete és következményeivel együtt való elfogadása,
hogy a »méltánylandó pluralizmus« mint olyan, megszüntetése kizárólag csak az
»államhatalmi kényszerítô eszközök« súlyos elnyomásra való felhasználásával lehetséges; ami rendkívüli mértékben tisztességtelen. Az elnyomás mindig, minden
esetben az utálatos, aljas és kegyetlen emberellenes bûnök, gonoszságok és mechanizmusok elburjánzásával jár, ami felszámolja a hatalom és a politika »morális legitimációját«, lerombolja a közerkölcsöket, a közbizalmat, a társadalmi bizalmat
és a társadalmi tôkét, és tönkreteszi, megrontja a társadalom egészét.
(iv) AZ ÍTÉLETALKOTÁS KORLÁTOZOTTSÁGÁNAK A TÉNYE (»burdens of judgement«) (12.5.§), és az eddig felsorolt történelmi, társadalmi feltételek minden egyes
polgár létezésének közös és megkerülhetetlen történelmi és társadalmi létfeltételeit jelentik. Ezért tisztességtelen, méltánytalan, méltányolhatatlan, szélsôséges és elfogadhatatlan minden olyan személy vagy szervezet, amely ezekrôl az objektív történelmi
és társadalmi létfeltételekrôl nem vesz tudomást; s ezeket a közügyekkel kapcsolatos
cselekedeteiben, érvelésében vagy akár gondolataiban figyelmen kívül hagyja.
(v) A MÉRSÉKELT SZÛKÖSSÉG TÉNYE ÉS A TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉS
SZÜKSÉGSZERÛSÉGE (20.1.§) szintén a demokratikus társadalmak történelmi és
társadalmi létezési feltételei közé tartozik. A »mérsékelt szûkösség ténye« (»the fact
of moderate scarcity«) miatt az egyes emberek csak úgy tudnak megfelelô minôségben
és mennyiségben hozzájutni a saját szükségleteik kielégítéséhez fontos javakhoz, ha
együttmûködésre lépnek egymással. Az emberek a számukra szükséges társadalmi
javakat csak társadalmi munkamegosztás és társadalmi együttmûködés keretében,
egymással összefogva közösen tudják elô állítani. A »mérsékelt szûkösség ténye« elkerülhetetlenné teszi a társadalmi munkamegosztást. A kialakuló társadalmi együttmûködés pedig azonnal felveti az együttmûködés közös terheinek, és az együttmûködés során közösen elôállított javak egymás közötti tisztességes és igazságos
megosztásának a kérdését. Valahogyan meg kell határozni, hogy milyen is legyen a
társadalmi együttmûködési tisztességes feltételrendszere. Milyen igazságossági elvekkel határozzuk meg, és szabályozzuk a társadalmi együttmûködés közös terheinek,
és a társadalmi együttmûködés során közösen elôállított javaknak a magunk között
történô igazságos mint tisztességes megosztásának elveit és normáit.
(vi) A TÁRSADALMI EGYÜTTMÛKÖDÉS HASZNOSSÁGA. Az objektív történelmi és
társadalmi feltételek közé tartozik az az elôzô pontból eredô tény is, hogy számos
lehetséges egyéni és közösségi, társadalmi szintû elôny és nyereség származik a
jól megszervezett társadalmi együttmûködésbôl, feltéve, hogy maga a társadalmi
együttmûködés tisztességes feltételrendszerben valósul meg. Ezért, az igazságos
mint tisztességes társadalmi mûködés a legjelentôsebb »közjó«. Ennek fordítottja
is érvényes: az igazságtalan, mint tisztességtelen mûködést megvalósító tisztességtelen hatalom a legkártékonyabb »közrossz«.
Megjegyzendô, hogy az itt felsorolt objektív történelmi és társadalmi létezési feltételek
és tények egyben az »igazságosság körülményeit« (»circumstances of justice«) (20.1.§)
is specifikálják.

22.2.§ A TEKINTÉLYTISZTELETEN ALAPULÓ ERKÖLCSÖSSÉG
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KÖVETKEZÔ ALFEJEZETEKBEN RÖVIDEN ISMERTETJÜK RAWLS ELMÉLETÉT
a morális fejlôdés és tanulás három egymásra épülô szakaszáról (22.2–22.4.§§).
Ez nem egy önkényesen kialakított elmélet. Rawls ezen elmélete kialakításakor figyelembe
vette több más mellett Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, John Stuart Mill, Sigmund Freud, Jean Piaget, Lawrence Kohlberg releváns elméleteit és eredményeit, továbbá számba vette egyes klasszikus iskolák például: David Hume, Jeremy Bentham,
Henry Sidgwick tanait is. (RAWLS, 1999a.)
Fontos elôre rögzíteni, hogy Rawls elmélete ugyan bizonyos gyermekpszichológia,
illetve a pszichológia szakmai elméleteken (is) alapul, azonban Rawls a saját politikaifilozófiai szintû és célú »morális fejlôdés és tanulás elméletével« nem a gyermekpszichológia, fejlôdéspszichológia vagy a pszichológia szakterületein létezô különbözô elméletek
pszichológiai szakmai vitáiba akar behatolni. Elmélete a pszichológiai szakma különbözô
eredményeinek, elméleteinek az alapján egy (ezen elméletekkel és eredménykkel nem
ellentétes) deklaráltan politikai filozófiai célú filozófiai (és nem pszichológiai) elmélet,
amely a »morális fejlôdés és tanulás« oldaláról járul hozzá az itt releváns stabilitási kérdések vizsgálatához. Ugyanakkor a pszichológiai szakterületen belüli esetleges vitákat
ez az elmélet semmilyen irányba nem akarja sem eldönteni, sem felvállalni.
Mint korábban említettük Rawls három egymásra épülô emberi morálpszichológiai
fejlôdési szakaszt ír le a Theory of Justice címû alap mûvében. E három egymásra
épülô morális fejlôdési és tanulási szakasz:
(i) a »tekintélytiszteleten alapuló erkölcsösség« (»morality of authority«);
(ii) a »közösségi normákon alapuló erkölcsösség« (»morality of association«);
(iii) az »elveken alapuló erkölcsösség« (»morality of principles«).
Az elkövetkezô három alfejezetben (22.2.§; 22.3.§; 22.4.§) John Rawls e három
morális fejlôdési szakaszról alkotott elméletét ismertetjük.6

22.2.§ A tekintélytiszteleten alapuló erkölcsösség
(»the morality of authority«)

S

OKFÉLE KÉPPEN LEHETNE LEFORDÍTANI A »MORALITY OF AUTHORITY« KIFEJEZÉST. A kisgyermekkori morális fejlôdés korai szakaszaként a gyermeket gon-

dozó, nevelô, róla gondoskodó személyek (jellegzetesen és tipikusan a szülôk) által
közvetített, képviselt moralitás elfogadásáról és annak követésérôl van szó. Ennek az
alapja a tekintély, ami a kisgyermek esetében a szülôi tekintély. Ha bármely okból a
gyermek morális fejlôdése megreked, és maga a külsô tekintély vagy hatalom által közvetített elvárásoknak és moralitásnak való megfelelési vágy határozza meg dominánsan
a személy erkölcseit és moralitását, akkor már más is lehet az a tekintély vagy külsô
hatalom, aki kezdetben a kisgyermekkorban a szülô volt. Mi a »tekintélytiszteleten ala-

6

Az alábbi három alfejezet (22.2.§; 22.3.§; 22.4.§) nagymértékben Rawls Theory of Justice címû
alapvetô fontosságú mûvének 70.§; 71.§ és 72.§ fejezetére támaszkodik. A célunk Rawls gondolatainak a megismertetése.
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puló erkölcsösség« kifejezést, vagy a »szülôi tekintély elfogadásán alapuló moralitás« kifejezést fogjuk használni. A lényeg azonban nem az elnevezés, hanem az, hogy e morális fejlôdési szakasz jellegzetes pszichológiai jellemzôit megismerjük, és politikaifilozófiai konzekvenciáit megértsük.
A morális fejlôdés és tanulás elsô szakasza tehát a »tekintélytiszteleten alapuló erkölcsösség« (»the morality of authority«). Ennek bizonyos jellegzetességei a késôbbi
életszakaszokban is fennmaradhatnak. A maga egyszerû, tiszta és bizonyos fokig primitív formájában a kisgyermekek »szülôi tekintély elfogadásán alapuló moralitásán«
keresztül lehet jól tanulmányozni e legkoraibb morális fejlôdési szakasz jellegzetességeit.
Az alapfeltételezés az, hogy a »két erkölcsi képesség« (6.3.§) kibontakoztatása és ezek
közül az »igazságosságérzet« kifejlôdése a kisgyermekek fejlôdése, felnevelkedése során
fokozatosan megy végbe. Bizonyos értelemben az emberi létezés egyik alapvetô feltétele, hogy a felnövekvô generációk, egy sajátos tanulási folyamat során, megfelelô
módon elsajátítsák a fontos erkölcsi normákat, attitûdöket és erényeket.
A kisgyermekek esetében a család mint az igazságos és tisztességes társadalom alapvetô
struktúrájának fontos intézménye, és a szülôk jelentik az elsô „referenciapontokat” a morális
fejlôdés szempontjából. A kisgyermekek nincsenek abban a helyzetben, hogy akár megfelelô módon értékelni tudják a szülôk elôírásait, utasításait, tiltásait, akár megkérdôjelezzék
vagy megítéljék azokat. A szülôi elôírások kellôen megalapozott megítéléséhez és megkérdôjelezéséhez nincs meg a megfelelô információjuk, tudásuk és megértésük, de az önállóságuk sem. Sôt kezdetben az egészen kicsi gyermekek még magát az indokolás koncepcióját, mint olyat sem ismerik. Ez is csak a késôbbiekben alakul ki fokozatosan. E kezdeti
morális fejlôdési szakasz egyik fontos jellegzetessége, hogy a kisgyermekek semmilyen
módon nem kérdôjelezik meg a szülôi elôírásokat, utasításokat.
A csecsemôk alapvetôen saját alapvetô szükségleteikkel és ezzel összefüggô kiszolgáltatottságukkal vannak kezdetben elfoglalva, egyfajta „ôsegoizmusban” léteznek.
Gondoljunk bele: se önálló helyváltoztatásra, se önálló táplálkozásra, se önálló tisztálkodásra, vagy saját maguk tisztába tételére nem képesek. Mindenben, a legalapvetôbb
szükségleteik tekintetében is, teljes mértékben rászorulnak az ôket gondozó szüleikre.
Ráadásul az ôt gondozó szülôvel ellentétben a csecsemô egyáltalán nem tudja, hogy
az ôt gondozó személy, amikor otthagyta ôt a kiságyban, még valaha egyáltalán vissza
fog-e térni hozzá. (NUSSBAUM, 2004.) Azt a fajta szorongást, rossz érzést, önmaga
kiszolgáltatottságának, esendôségének, személyes sérülékenységének az átélését, és bizonyos kielégítetlen szükségletek (például tisztába tétel) esetén érzett kellemetlen érzéseket, amiket a csecsemô átérez, Martha C. Nussbaum »primitív szégyenként«
(»primitive shame«) írja le. Ha a késôbbi lelki fejlôdés megreked és a »primitív szégyen«
rögzül, akkor a késôbbi életkorokban ez másokra kivetítve az »undor érzésének« (»disgust«), mint olyannak az alapját jelenti.
Itt egy rövid kitérôt kell tegyünk. Az »undor« (»disgust«) egy politikai jelentôséggel
bíró destruktív érzés. Más érzésekhez képest viszonylag késôn jelenik meg a kisgyermekekben. (NUSSBAUM, 2004.) Mint azt Martha C. Nussbaum a »Hiding from Humanity: Disgust, Shame and the Law« címû mûvében részletesen kifejti, a személy
(tudat alatt) lényegében a saját emberi sérülékenysége, esendôsége, kiszolgáltatottsága
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miatti »primitív szégyenérzést« vetíti ki »undor« formájában másokra.7 Az undor érzése
azért destruktív, és azért bír politikai jelentôséggel, mert ez az érzés húzódik meg mások
alsóbbrendûként s önmagunk felsôbbrendûként való kezelése és a „kirekesztô magatartás” hátterében. Mások alsóbbrendûként való kezelése, »dehumanizálása«, azaz emberi
mivoltának és értékének a lealacsonyítása, önmagunk felsôbbrendûségének a téves hite
antagonisztikus ellentétben van a »reciprocitás (viszonosság) elvével« (5.3.§) és a szeretettel; s összeegyeztethetetlen az együttérzés, az empátia, a szánalom, a szolidaritás
és számos más társadalmilag fontos politikai és morális jelentôségû érzéssel. Az undor
destruktív érzésén keresztül szinte minden társadalmi közösség „megkreálja” a maga,
valamilyen jellegzetességek alapján kirekesztendô kisebbségi csoportját, amelyet valamilyen mértékig még dehumanizál is. (NUSSBAUM, 2004.) Ezt nem árt, ha észben
tartjuk olyankor, amikor egyesek az egyenlôség, az egyenlô szabadságjogok, a mindenki
megilletô tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek, a szolidaritás, az igazságosság
eszméit, vagy akár ezek elvi lehetôségét is megkérdôjelezik, bizonyos társadalmi csoportokkal kapcsolatos objektívnek hitt tapasztalataik, szubjektív érzéseik, vagy elôítéleteik alapján. (NUSSBAUM, 2013.)8
Mindenesetre, ha a szülôk odaadóan szeretik és gondozzák a kisgyermeket, idôvel
a kicsi gyermek is szeretetet és bizalmat alakít ki a szülei iránt. Ehhez azonban az
szükséges, hogy a szülôk elsôként is jól kimutatott módon és következetesen »evidens
jó szándékkal« szeressék a gyermeket. A kisgyermek elsô cselekedeteit bizonyos ösztönei, vágyai, szükségletei motiválják és alapvetôen egyfajta önzés irányítja, (ha bármi
szabályozza). A kisgyermekbe be van programozva a szeretet lehetôsége. A szülei kimutatott szeretete és »evidens jó szándéka«, valamint a gyermek által mind ezekbôl ér-

7

8

Érdekességképp megjegyezzük, hogy például a „fertôzéstôl való félelem” (azaz, hogy bizonyos fajta
emberektôl megfertôzôdhetünk) is a megrekedt »primitív szégyen« egy kivetítési formája. Racionalizálja, hogy miért is tartjuk alacsonyabb rendûnek azokat, akikre ez kivetül. (NUSSBAUM, 2004.)
E kérdésnek kiterjedt irodalma van. Itt csak röviden utalunk ezekre a dolgokra. Az itt leírt pszichológiai mechanizmusok és jelenségek nagyrészt tudatalatti folyamatokon alapulnak. Kivédésükben
– a gyermeknevelés megfelelô körülményeinek biztosításán és a megfelelô családi miliôn kívül –
kulcsfontosságú szerepe van a megfelelô oktatásnak, amely alkalmas a politikailag és morálisan jelentôs pozitív érzések (empátia, együttérzés, szánalom, szeretet és a hasonlók) felébresztésére, fejlesztésére, elmélyítésére. (TAGORE, (1932) 2003; NUSSBAUM, 2013.) Ebben az írásban épp
ezért (is) mindvégig hangsúlyoztuk az »education for democracy« jelentôségét, és az »education for
profit« társadalmi és erkölcsi veszélyességét. Az undor, de fôképp társadalmilag, politikailag veszélyes következményeinek „kezelése”, kivédése szempontjából kulcsfontosságú az a fajta oktatás, amely
a mûvészetek minden ágára (zene, tánc, színjátszás, képzômûvészet, költészet stb.), a szabad bölcsészetre kellôen nagy hangsúlyt fektet. E fontos dolgokat az állítólagos gazdasági és munkaerôpiaci
igényekre hivatkozó alkalmatlan oktatási rendszer és oktatás, azaz az »education for profit« elsorvasztja, számûzi az oktatásból. A demokráciát erôsítô »education for democracy« leváltása az »education for profit« típusú oktatásra mérhetetlen társadalmi károkat okoz. Az »education for profit«
veszélyes, mert alááshatja, gyengítheti magát a demokráciát is. Ezért nem lehet az oktatást egyoldalúan és kizárólagosan alárendelni a gazdaság és a munkaerôpiac állítólagos igényeinek, pontosabban bizonyos gazdasági érdekcsoportok üzleti haszonnal kapcsolatos magánérdekekeinek és igényeinek. (NUSSBAUM, 2010; ZAKARIA, 2015.)
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zékelhetô kellemes és hasznos dolgok ébresztik fel a gyermekben a szülôk iránti szeretetet, mint újfajta vágyat és szükségletet.
A szülôk szeretete a kicsi gyermek »evidens jó szándékkal« történô gondozásában,
szükségleteinek kielégítésében, a vele való játékban, a jelenlétének az élvezetében és a hasonlókban nyilvánul meg. Fontos, hogy a szülôk szeretete a gyermekkel való játszadozás
közben az egyre ügyesebben játszó kisgyermek kompetencia érzésének, „ügyesség érzésének” és önbecsülésének folyamatos támogatásában is meg kell nyilvánuljon. A szülôk a
szülôi szeretet részeként támogatják a kisgyermeket abban, hogy egyre ügyesebben, egyre
önállóbban és egyre magabiztosabban tudjon bizonyos dolgokat megcsinálni. Lényeges,
hogy a kisgyermek szeretete nem csak a szükségleteinek, igényeinek és vágyainak a kielégítésébôl áll. A gyermek iránti szeretet a gyermek önbecsülésének folyamatos támogatásában, és személye értékességének a folyamatos megerôsítésében is meg kell nyilvánuljon.
Végsô soron a szülôk gyermekek iránti szeretete viszonzást nyer a gyermek részérôl; a szeretetet, kötôdést és ragaszkodást ébreszt a gyermekben.
Ez a folyamat általában is felerôsíti a reciprocitásra (viszonosságra) való hajlamokat
és a minket érô jó dolgok természetben történô viszonzására való hajlamokat a kisgyermekben. Ennek a késôbbiekben fontos szerepe lesz az igazságosságérzet, és az »igazságosság mint tisztességesség« (»justice as fairness«) szempontjából is. Ebben a korban a
kisgyermek részérôl megnyilvánuló szeretetnek tulajdonképpen nincs racionális magyarázata: nem valamilyen – a saját érdekének megfelelô – cél elérése érdekében szereti a
szüleit; egyszerûen csak szereti ôket. Ebbôl eredôen meg akar felelni a szüleinek és igyekszik a lehetô legjobban viselkedni (noha ettôl eredeti szükségletei, vágyai nem változnak
meg). Ez a szülei iránti lényegében feltétlen szeretet és megfelelni vágyás egy újabb lelkiállapot, illetve fejlôdési szakasz: a »szülôk iránti evidens szeretet szakasza«.
Valószínûleg nem az történik, hogy a szülôk szeretetét, a gyermek mintegy automatikusan visszatükrözi. Nem egyszerûen egy közvetlen „adok kapok” folyamat zajlik
le. Rawls szerint ennél összetettebb dolog történik. A kisgyermek elôször is érzékeli a
szülôk »evidens jó szándékát«, szeretetét. Ennek alapján valahogyan az tudatosul
benne, hogy az általa a „világ leghatalmasabbnak tartott személyei” számára ô maga,
mint személy fontos. Ez megerôsíti abban, hogy ô maga, mint személy értékes. Ráadásul azt is megtapasztalja, hogy a szülei ô iránta való szeretete feltétel nélküli: örülnek
a jelenlétének, a spontán cselekedeteinek. Megtapasztalja, hogy nem azért szeretik,
vagy nem azért örülnek egy-egy cselekedetének, mert például mások szórakoztatására
„produkálja magát”. Azaz a szülôk iránta való szeretete nem annak a függvénye, hogy
ô, például a szülôk kedvéért, hogy produkálja magát másoknak és hogyan szerez ezáltal
örömet másoknak. Ez is megerôsíti a gyermeket abban, hogy ôt magát és a jelenlétét
saját maga miatt szeretik úgy ahogy van; s nem pedig valaki másnak a kedvéért, azaz
nem eszközként, hanem célként kezelik ôt. Itt nyilvánvalóan (feltételezett) lelki mechanizmusokról van szó és nem arról, hogy egy mondjuk kétéves kisgyermek leül és mindezeket a dolgokat szépen, strukturáltan végig gondolja és levezeti magának.
Mindezen okokból eredôen a gyermekben kifejlôdik és megerôsödik a szülei iránti
bizalom, de megerôsödik az önbizalma, önbecsülése is. Egyre bátrabban, magabiztosabban próbálkozik, önállósodik, bontogatja a szárnyait. A gyermek próbálgatja az
egyre jobban fejlôdô képességeit. A szülei ezt a szeretetükkel, a bátorítással, a sikerek
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elismerésével, a gyermek önbizalmának és önbecsülésének erôsítésével, valamint bizonyos „háttérbiztonság” biztosításával támogatják. A gyermek növekedése során fokozatosan egyre több képességét bontakoztatja ki, egyre több készségre és ismeretre tesz
szert, ezeket egyre ügyesebben és egyre magabiztosabban alkalmazza is. Egyre több
dologban alakul ki benne a »kompetencia érzése«. Ez tovább erôsíti az önbizalmát, önbecsülését és a saját személye értékességének a tudatát. A gyermek szülei iránti szeretete is erôsödik, fejlôdik: összeköti a szülei személyét a sikerélményeivel, a saját világának az élményeivel és ezen élményei megszerzése során keletkezett jó érzéseivel, és
a saját értékesség tudatával és önbecsülésével.
Itt egy pillanatra érdemes megállni. Most, de a továbbiak során is, gondoljuk mindig
végig ezt az itt leírt, ideálisan normális fejlôdési folyamatot a lehetséges problémák
felôl is. Gondoljunk arra is, hogy ha mindez a folyamat valahol megtörik vagy megakad, például egy szeretet nélküli vagy bántalmazó szülô esetén, akkor az mennyi
fontos és pozitív folyamatot akaszt meg, illetve mennyi súlyosan patológiás folyamatot
indíthat be. Ezeket a patológiás fejlôdési lehetôségeket itt most nem fogjuk részletezni.
Csak felhívjuk a figyelmet, hogy ezt a folyamatot úgy is érdemes, végiggondolni, hogy
mi történhet akkor, ha gyermek morális fejlôdési folyamata nem eszerint az ideális forgatókönyv szerint alakul. Például a gyermekben nem alakul ki a szeretet vagy a szeretni
tudás képessége; nem alakul ki az együttérzés, a törôdés képessége; nem alakul ki az
önbizalma, az önbecsülése vagy a saját értékességtudata; nem alakul ki a bizalom és a
bízni tudás képessége; súlyos kisebbrendûségi komplexusai alakulnak ki, amely állandó
kompenzációra szorul és a hasonlók.
Képzeljük el, mi történhet, ha egy ilyen valakinek a sorsa úgy alakul, hogy netán valahogyan hatalmi pozícióba kerül, ami azzal is jár, hogy például: meg kellene tudjon bízni
másokban; bele kellene tudja érezni és képzelni magát mások helyzetébe; szánalmat és
könyörületet kellene érezzen mások nehéz sorsa vagy szenvedései láttán; ellent kellene
tudjon állni annak a kísértésnek, hogy saját maga önbecsüléshiányát, értéktelenség érzését,
kisebbrendûségi komplexusait ne mások eltaposásával kompenzálja; képesnek kellene
lennie arra, hogy valóban tisztelje az embertársait és ne csak, mint a céljai eléréséhez felhasználható eszközként gondoljon rájuk. Ezek közül azonban egyre sem képes.
Visszatérve a morális fejlôdés normál folyamatához, érdemes megvizsgálni azt is,
hogyan mutatkozik meg a szeretetteljes családi körülmények között a normális lelki és
morális fejlôdési folyamat során cseperedô gyermek részérôl a szeretet és a bizalom. A morális fejlôdés ezen szakaszában különös jelentôsége van a természeténél fogva »tekintélyelvû helyzet« egyes jellegzetességeinek. Például, mint már említettük, a gyermeknek
kezdetben nincsenek meg a saját „standardjai” arra, hogy bármiféle (megalapozott) kritikát fogalmazzon meg a szülôk egyes elôírásaival, elvárásaival szemben, hiszen – legalábbis kicsi korukban – a gyermekek nincsenek abban a helyzetben, hogy racionális
alapon megítéljék, kritizálják vagy elvessék a szülôk különbözô elôírásait vagy elvárásait.
Ezért aztán a morális fejlôdés normál folyamatában felnövekvô gyermek alapbeállítódása
ebben a szakaszban az, hogy a szülôk iránti bizalmánál és szereteténél fogva alapvetôen
elfogadja azok elôírásait és elvárásait. Emellett hasonlítani is próbál a szüleihez, azt feltételezve, hogy a szülei kétségkívül megbecsülésre érdemesek. Emiatt is meg akarnak
felelni a szüleik elvárásainak. A gyermek számára a szülei testesítik meg a felsôbb tudást,
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erôt és hatalmat; vonzó és követendô példát is jelentenek. A gyermek ebbôl eredôen a
szülei vele kapcsolatos véleményét, megítélését is hajlamos elfogadni. Sôt, amikor a különbözô szabályokat a gyermek megszegi akkor hajlamos a saját cselekedetét a szülei
ítéletének, véleményének megfelelôen megítélni.
Ugyanakkor pontosan azért kerül sor bizonyos szabályok felállítására, mert a gyermekek bizonyos vágyai sok esetben túllépik a megengedett határokat. Ebbôl eredôen, az
e szakaszban alapértelmezésben elfogadott normákat egyben olyan korlátozásként is éli
meg a gyermek, amelyeket egyrészt betart, másrészt, amelyek ellen bizonyos esetekben
ellen lázad is. Lehet, hogy a különbözô elôírások és tiltások csak önkényes szabályok?
A szülei szeretetén kívül, nem is biztos, hogy bármilyen más értelmes oka van annak,
hogy betartsa ezeket a szabályokat. Olyan alaphajlama ugyanis nincs a gyermeknek,
hogy bármit pusztán csak azért csináljon, vagy ne csináljon, mert valaki azt mondja neki.
Mindazonáltal, ha a gyermek szereti a szüleit és bizalommal van irántuk, akkor,
olyankor amikor épp valamilyen „rosszalkodáson” töri a fejét, vagy épp valami „rosszat”
csinál, vagy épp „nem fogad szót”, akkor is hajlamos ezekre a „belsô csábításokra”, vagy
tényleges „vétségekre” a szülei attitûdjével (is) gondolni, illetve mind ezekhez a szülei
attitûdjei szerint viszonyulni. Ez tulajdonképen a bûntudat, a lelkiismeret-furdalás, a
megbánás és hasonló érzések (egyik) gyökere is a morális fejlôdés során. (NUSSBAUM,
2016.) A gyermek hajlamos a „vétkei beismerésére”, és szeretne valahogyan megbocsátást nyerni ezekre. Az ilyen helyzetekben tulajdonképpen egyfajta – a tekintéllyel szembeni – bûntudat, illetve „bûnösség érzés” manifesztálódik a gyermekekben. Ezek nélkül
a kísértések, rosszalkodások, lázadások, és egyéb kísérô érzések nélkül a bûntudat, mint
olyan, illetôleg a „bûnösség érzés” mint olyan nem is létezne. Ugyanakkor, ha a gyermekben ilyen esetekben meg sem jelenik a lelkiismeret-furdalás vagy a bûntudat az valójában a szülôk iránti szeretet vagy bizalom hiányát, vagy megrendülését is jelezheti.
Mindent egybe vetve ebben a természeténél fogva tekintélyelvû helyzetben, bizonyos
morálpszichológiai elveket, természetes irányultságokat, valamint etikai attitûdöket is figyelembe véve végsô soron a szülôk iránti szeretet és bizalom az, amely révén kialakulnak
a bûnösség érzés, a bûntudat és a lelkiismeret-furdalás érzései. Árnyalja a képet, hogy a
gyermekeknél nem mindig különíthetô el, hogy az a „bûntudat” amit éreznek, valójában
a szülô szeretetének, vagy „megbecsülésének” az elvesztésétôl való félelembôl ered-e, vagy
pedig a büntetéstôl való félelembôl ered. A kisgyermekben kezdetben még hiányzik az
erkölcsi minôségek közti különbségtétel koncepciója is és képessége is; s ez tükrözôdik a
magatartásában is. Mindazonáltal valószínûsíthetô, hogy ténylegesen létezik a gyermek
lelkében a büntetéstôl való félelembôl eredô bûntudat, és a szülô szeretetének, megbecsülésének az elvesztése miatti szorongásból eredô bûntudat közti különbség.

A

TEKINTÉLYTISZTELETEN ALAPULÓ MORALITÁS SZAKASZÁBAN a morális
fejlôdést és tanulást elôsegítô feltételek a következôk – Rawls eddig ismertetett
gondolatmenete alapján:
(i) ELÔSZÖR IS FONTOS, HOGY A SZÜLÔK SZERESSÉK, ÉRTÉKESNEK TARTSÁK
A GYERMEKET és mindezt a számára jól érzékelhetô és érthetô módon ki is mutassák. Ezzel a szülôk erôsítik a gyermek önbizalmát, támogatják önbecsülését és
felébresztik a gyermekben a saját személye értékességének a tudatát. Mindez arra
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ösztönözi a gyermeket, hogy olyanná akarjon válni, mint a szülei, meg akarjon felelni az elvárásaiknak. A gyermekek valójában azoknak a feltételeknek akar megfelelni, amelyek a saját önbecsülésükhöz és értékességtudatukhoz szükségesek; s
ezek kezdetben azonosok a szülôk elvárásaival és szabályaival.
(ii) MÁSODSZOR A SZÜLÔK VILÁGOS, ÉRTHETÔ, KORREKT ÉS INDOKOLHATÓ
SZABÁLYOKAT, elôírásokat és elvárásokat kell szabjanak; mégpedig olyan szinten,
hogy azt a gyermek a maga szintjén fel is tudja fogni, meg is értse és reálisan elvárható módon be is tudja tartani. Fontos, hogy egyáltalán legyen esélye a gyermeknek arra, hogy meg tudjon feleljen e szabályoknak és elvárásoknak.
(iii) HARMADSZOR AZ NEM ELÉG, HA A SZÜLÔK MINDENFÉLE SZABÁLYOKAT
SZABNAK, MEG IS KELL AZOKAT INDOKOLJÁK, hogy meg is értse a gyermek
ennek a célját, okát, értelmét – már amennyire az egyáltalán lehetséges.
(iv) NEGYEDSZER A SZÜLÔK IS BE KELL TARTSÁK AZOKAT A SZABÁLYOKAT,
amelyeket a gyermek számára szabnak – minden olyan helyzetben, amikor a szülôk által szabott szabályok a szülôk esetében is relevánsak.
(v) VÉGÜL: A SZÜLÔK SZEMÉLYES PÉLDÁT IS KELL MUTASSANAK a gyermek számára mindazon morális szabályok esetében, amelyet a gyermeknek elôírnak. Emellett az idôvel folyamatosan világossá is kell tegyék ezen morális elôírások mögöttes
elveit, értemét és okait. Így a gyermekkel a szülô nem egyszerûen csak elfogadtatja
és betartatja ezeket a morális szabályokat. A szülô a személyes példáján keresztül
meg is tanítja a gyermeknek, hogyan is kell ezeket morális elveket, vagy szabályokat
megfelelô módon alkalmazni és interpretálni a különféle helyzetekben.
A gyermek morális fejlôdése hiányosan megy végbe akkor, ha ezek közül a feltételek
közül egyik-másik nem teljesül. Az, hogy milyen mértékûek és milyen súlyosak lesznek
ezek a morális hiányosságok az attól függ, hogy a fenti feltételek közül mennyi nem
teljesül, milyen gyakran nem teljesül, és mennyire nem teljesül. Ha kialakult a gyermekben a »tekintélytiszteleten alapuló moralitás« (»the morality of authority«), akkor
ebben a morális fejlôdési szakaszban a gyermek – bármiféle jutalom vagy büntetés kilátásba helyezése nélkül is – kész és hajlandó arra, hogy még olyan elôírásokat és szabályokat is kövessen, amelyek nemhogy teljesen értelmetlennek és önkényesnek tûnnek
a számára, de eleve ellentétesek is a természetes hajlandóságaival. Ha ezek a szabályok
és elvárások olyan, a személytôl származnak, akiben a gyermek megbízik, akit tisztel
és szeret, és aki szintén ezen szabályoknak megfelelôen cselekszik, akkor a gyermek
úgy érzi, hogy engedelmeskednie kell az ilyen szabályoknak, és meg kell feleljen az
ilyen elvárásoknak (is). Ilyen esetben a gyermek arra a következtetésre jut, hogy ezek
a szabályok olyan cselekvéseket és magatartásokat határoznak meg és fejeznek ki, amelyek az olyan személyeket jellemzik, amilyenné ô maga is szeretne válni – az általa szeretett személy mint minta és példakép alapján.
Ugyanakkor e lelki folyamatok közül egyik sem megy végbe szeretet, gyengédség,
ragaszkodás, példamutatás, iránymutatás és a hasonlók nélkül. Így erôszakkal, erôszakos fenyegetésekkel és a gyermek elnyomásával fenntartott szeretet nélküli kapcsolatokban ez a morális fejlôdési folyamat nem megy végbe.
A gyermek »tekintélytiszteleten alapuló moralitása« (»the morality of authority«)
primitív, legalábbis abban az értelemben, hogy legnagyobbrészt olyan elôírások, tiltások
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és szabályok gyûjteményébôl áll, amelyeknek azokat a tágabb igazságossági, erkölcsi
és jogi összefüggéseit a gyermek nem ismeri és nem érti, amely összefüggések alapján
meg tudná érteni a számára elôírt szabályok mélyebb indokait és értelmét.

L

ÉTEZIK AZONBAN A »TEKINTÉLYTISZTELETEN ALAPULÓ MORALITÁSNAK«

ÉRETT FORMÁJA – a felnôtteknél. A jogszabályok, szabályok és elôírások követése

is egyfajta »tekintélytiszteleten alapuló moralitás«. Ez számos jellegzetes hasonlóságot
mutat a gyermekek »szülôi tekintély elfogadásán alapuló moralitásával«; ideértve annak
minden elônyét és erényét, de minden hátrányát és hátulütôjét is. E »tekintélytiszteleten
alapuló moralitás« tipikus alaphelyzete, hogy adott egy tekintélyes, hiteles és irányadó
személy, akit az emberek elfogadnak, akiben bíznak, vagy legalábbis elfogadják, hogy
méltó a pozíciójára. A »tekintélytiszteleten alapuló moralitás« alapján a fô feladat az
lenne, hogy emberek fenntartás nélkül kövessék-e személyt és az iránymutatásait. Az,
már nem dolga azoknak, akik a »tekintélytiszteleten alapuló moralitás« alapján vakon
követik a „szeretett és bölcs vezért”, hogy mindennek a következményeivel is törôdjenek.
Ezt átengedik azoknak, akik az ilyen tekintéllyel társuló hatalmi pozíciókban vannak.
Egy ilyen tekintélyelvû kontextusban léteznek »jutalmazott erények« és »fôbûnök«.
(i) A TEKINTÉLYELVÛ VISZONYBAN JUTALMAZOTT ERÉNYEK közé olyanok tartoznak, mint például (a) az engedelmesség; (b) a tekintély iránti alázatosság és
a személy iránti alázatosság (mely egyáltalán nem társul az ügyek iránti alázatossággal); (c) a hûség és a lojalitás a tekintélyes és „irányt mutató” személy, azaz a
„vezér” iránt és a hasonlók.
(ii) A TEKINTÉLYELVÛ VISZONY FÔBÛNEI közé olyanok tartoznak, mint például
(a) az engedetlenség és a szófogadatlanság; (b) a parancsmegtagadás és az elôírások megszegése; (c) az önfejûség, a konokság, makacsság; (d) az akaratoskodásnak, önfejûségnek, makacsságnak, konokságnak minôsített önállóság, és az
önálló gondolkodás; (e) a „szeretett vezér”, vagy iránymutatásának, elôírásainak
megkérdôjelezése, kritizálása (f) az önálló kritikai gondolkodás; (g) bármi, amit
vakmerôségnek minôsítenek. Az ilyen minôsítés hátterében valamilyen önálló gondolkodás, önálló vélemény, javaslat, cselekedet, vagy valamilyen kritika áll; azaz
bármi, ami azt jelzi, hogy az illetô vagy a „szeretett vezért”, vagy annak „bölcs és
hasznos iránymutatásait” nem követi; s nem fogadja el vakon és kritikátlanul.
A tekintélyelvû viszonyokban, így egy »tekintélyelvû rezsimben« is a kötelezô elvárás
az, hogy az elvárásoknak és az utasításoknak megfelelôen cselekedjünk azok megkérdôjelezése nélkül. Ha nem így teszünk, az a felsôbbséggel, a „szeretett vezérrel”, vagy
annak „bölcs iránymutatásával” szembeni „bûnös és gyanús” kételyünk és bizalmatlanságunk, illojalitásunk, megbízhatatlanságunk kifejezése; netán ellenség mivoltunk
önleleplezése. Ez nemcsak „bûnös” és „arrogáns” a részünkrôl, de komoly gyanakvást
ébreszt és alapoz meg irányunkba. Ahogyan azt egyszer egy „szeretett vezér” mondta:
„Aki nincs velünk, az ellenünk van”.
A felnôtt polgárok között egy ilyen tekintélyelvû viszony (vagy rezsim) eleve aszimmetrikus és eleve számos módon infantilizálja az egyik felet. Egy ilyen »tekintélyelvû rezsim« a lényegébôl eredôen helybôl értelmezhetetlenné teszi, de fel is számolja a szabad
és egyenlô polgárok közötti szimmetrikus és »kölcsönösségen és viszonosságon« alapuló
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viszonyokat. Az egyik fél, azaz a polgárok többsége alattvalóként alárendelôdik a „tekintélyt” jelentô felsôbbségnek. Ha ez egy társadalmi, politikai rendszerben történik,
akkor az ilyen rezsim pontosan e jellegzetességei miatt nevezhetô »szabad emberhez nem
méltó rezsimnek«. Az ilyen rezsim ugyanis a szabad és egyenlô polgárokat a „tekintély”
alá rendelt „alattvalóvá” alacsonyítja le; a »reciprocitási elv« érvényesítéséhez szükséges
»szimmetrikus viszonyokat« pedig egyoldalúan aszimmetrikussá teszi. Ezért egy ilyen rezsim nemcsak nem méltó egy szabad emberhez, hanem a lényegébôl eredô »aszimmetrikus
viszonyok« miatt szélsôséges, tisztességtelen és méltányolhatatlan is.
Az ilyen, a »szabad emberekhez nem méltó rezsimekre« is (de emberi vagy munkahelyi viszonyokra is) jellemzô »tekintélytiszteleten alapuló moralitás« rendkívül súlyos
morális veszélyeket rejt magában. Ez pedig az, hogy nemcsak fôbûn az önálló gondolkodás és az utasítások következményeinek a felelôs felnôtt polgárhoz illô mérlegelése,
de valójában az alávetett alattvalóknak ez már nem is a dolga és nem is a felelôssége!
Emellett azon túl, hogy a „szeretett, és bölcs irányokat mutató” „tekintélyt” vagy „vezért” „szeretjük”, „bízunk benne”, és „bölcsnek tartjuk”; most, hogy az önálló gondolkodás és felelôsség vállalás, mint fontos »polgári erény« immár fôbûnné vált, ámde a »vak
engedelmesség« pedig kötelességgé és legfôbb erénnyé lépett elô minden szinten, valójában
a világon semmi sem garantálja, és még az esélye is elporlad annak, hogy kiderüljön,
hogy vajon az idôk folyamán a „szeretett, bizalommal felruházott és bölcs vezér”:
(a) Valóban méltó-e még a szeretetre?
(b) Valóban méltó-e még a belé vetett bizalomra?
(c) „Bölcsnek” tartott iránymutatásai valóban bölcsek-e még, és nem pedig már régóta
ostobák, dilettánsok, károsak, irracionálisok, önzôk, tiszteségtelenek, vagy egyenesen közveszélyesek?
(d) „Bölcs” és „vakon végrehajtandó”, illetve követendô döntései, rendelkezései, parancsai és iránymutatásai valóban a mi érdekeinket, illetve a közérdeket szolgálják-e még, s nem pedig már régóta a saját önös hatalmi vagy gazdasági érdekeit?
(e) Döntései, rendelkezései, parancsai és iránymutatásai valóban erkölcsösek-e, igazságosak-e, tisztességesek-e még; s nem pedig már régóta erkölcstelenek, igazságtalanok és tisztességtelenek.
A fenti kérdések rávilágítanak bármely tekintélyelvû viszony, »tekintélytiszteleten alapuló moralitásának« a súlyos hátulütôire, valós erkölcsi veszélyeire,9 társadalmi veszélyességére, destruktivitására és kártékonyságára. Teljesen világos, hogy az „erkölcsösség”
érvényesülését nem garantálja a „bölcs, szeretett” és erkölcsösnek is hitt „vezér” erkölcsösségébe és erkölcsi ítélôképességébe vetendô kötelezô hit, amely kötelezôen vak is
kell legyen. A kötelezô vakhit és a kötelezô kritikátlanság bármely objektív mércével
mérve is alkalmatlan és elégtelen a nagyon is valós erkölcsi veszélyek kivédésére. Ez
egy kisközösség, például egy szekta tagjai és a szektavezér viszonylatában is súlyos ve9

Tudatosan nem az »erkölcsi kockázat« kifejezést használjuk. Az ugyanis egy konkrét, specifikus közgazdaságtani fogalom (»moral hazard«). Másrészt a kockázat az, aminek bekövetkezési valószínûsége
kalkulálható és viszonylag távol áll a 100%-os bizonyosságtól (s így jelentôs be nem következési
valószínûsége is van). Itt nem bekövetkezési valószínûségrôl, hanem világos és valós veszélyrôl, és közel
100%-os bekövetkezési valószínûségrôl van szó. Ezért az »erkölcsi veszély« kifejezést használjuk.
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szély és súlyos károkhoz vezet. A veszély és a károk mértéke annál nagyobb minél nagyobb az a közösség, aminek az életét egy ilyen a »tekintélytiszteleten alapuló moralitás«
határozza meg, illetôleg, amit ilyen szekta és szektavezér szerûen irányítanak. Egy bizonyos méret felett ez a veszélyesség már társadalmilag is veszélyes. Nem véletlen,
hogy bizonyos szektákat egy bizonyos méret felett betiltanak és felszámolnak. Ha azonban valakik egy egész országot és társadalmat próbálnak meg szektavezérek vagy bandavezérek módjára úgy irányítani, mint egy szektát vagy bandát, annak erkölcsi és társadalmi veszélye és kárai felmérhetetlenül nagyok.
Idézzük fel azt is, hogy a gyermekek esetében is kizárólag csak akkor mûködik a
»tekintélytiszteleten alapuló moralitás« alapján az elôírások és szabályok elfogadása és
követése, ha tekintélyt jelentô személy és a gyermek között létezik a bizalom és a szeretet; valamint ez a tekintélyes személy méltó a bizalomra, és jól láthatóan maga is betartja mindazokat az irányelveket, elôírásokat és szabályokat, amelyeket a gyermek
számára megszab. Erôszakkal, kényszerrel, fenyegetésekkel, bizalom és szeretet nélkül,
példamutatás nélkül, és a bizalom kiérdemlése nélkül még a gyermekek »tekintélytiszteleten alapuló moralitása« esetében sem lehet célt érni. Kétséges, hogy egy tekintélyelvû
rendszerben a „bölcs és szeretett vezér” esetében vajon fennállnak-e mind ezek a feltételek, és még ha kezdetben fenn is álltak, vajon meddig maradnak fenn. Ha még a
„vezér” iránti szeretet és a bizalom sincs meg egy tekintélyelvû rendszerben, akkor lényegileg a nyers erôszakon, a megfélemlítésen vagy a társadalom megosztásán és a
gyûlöletkeltésen kívül semmi sem marad az engedelmesség társadalmi méretekben történô kikényszerítésére. Egy ilyen rendszer természetébôl eredôen nem képes arra, hogy
az erkölcsi és a politikai legitimációját tartósan fenntartsa. Hogyan is tudná egy ilyen
rendszer fenntartani a »morális legitimitását«, amikor eleve, a legbelsô lényegébôl fakadóan erkölcstelen, »igazságtalan mint tisztességtelen«?
Mit lehet tehát tenni az erkölcsi veszélyek és társadalmi károk kivédése érdekében?
Az egyetlen, és az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójával« is konzisztens megoldás az, ha annak mintájára, ahogyan a »jót, mint racionálist«, abszolút
mértékben alárendeljük a »jó, mint helyes és tisztességes elvének« (»the priority of the
right over the good«), ugyanúgy magát a »tekintélytiszteleten alapuló moralitást« is abszolút és kötelezô módon alárendeljük a »jó, mint helyes és tisztességes« elvének. Azaz,
ahogyan a lehetséges racionális döntési lehetôségek közül kizárólag csak az fogadható
el, amelyik nemcsak racionális, de tisztességes is, a »tekintélytiszteletén alapuló moralitás« által érintett elvek, normák, elôírások, parancsok, döntések, jogszabályok és egyéb
intézkedések lehetséges spektrumát is eleve le kell szûkíteni a »jó mint helyes és tisztességes« által szigorúan lehatárolt tartományra. Ha a »tekintélytiszteleten alapuló erkölcsösséget« (a »jó mint racionális« mintájára) alárendeljük a »jó mint helyes elvének«,
azzal eleve korlátozzuk és lehatároljuk azt, hogy egyáltalán milyen elôírások, iránymutatások, parancsok, elvárások és jogszabályok fogadhatók el erkölcsileg egy, a »tekintélytiszteleten alapuló moralitás« által irányított, aszimmetrikus helyzetben és ezek egyáltalán igazolhatók-e, indokolhatók-e, és ha igen, akkor mégis milyen alapon.

A
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közti lényegi különbségek. A gyermekek egyszerû »tekintélytiszteleten
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alapuló moralitása« idôleges és természetszerûen adódik az életkori sajátosságaikból,
helyzetükbôl, és a (folyamatosan fejlôdô) átlátó képességük, megértésük és értelmi képességeik aktuális életkoruknak megfelelô limitált szintjébôl. Ezzel szemben a felnôttek
»tekintélytiszteleten alapuló moralitása« a viszonyok egyirányú aszimmetriája, a »reciprocitás (viszonosság)«, az »egyenlô szabadság« az »egyenlô jogok« elveinek a felborítása és ignorálása miatt alapvetôen inkompatibilis és összeegyeztethetetlen a »szabad
emberhez méltó társadalom« politikai szintû igazságossági elveivel. Ez utóbbiak elválaszthatatlan lényegbeli jellegzetessége például (a) a »szimmetrikus viszonyok« elôírása,
feltételezése és de facto létezése, (b) a »reciprocitás (viszonosság) elvének« érvényesítése, (c) és az »egyenlô szabadságjogok és jogok« biztosítása; (d) az »egyenlô szabadság«, amely attól nem parttalan és attól nem túlzó szabadosság, hogy egyrészt kötelezôen alá van rendelve a »jónak mint helyesnek és tisztességesnek«; s a »viszonosság
(reciprocitás) elve« szerint az egyes polgárok »egyenlô szabadsága és jogai« kölcsönösen
és szimmetrikusan behatárolják egymást. Egy tekintélyelvû aszimmetrikus viszonyban
azonban ez a szimmetria és viszonosság hiányzik. Ettôl szélsôséges. „A tekintély” szabadságát, szabadságjogait, jogait az alárendeltekkel szemben lényegében semmi nem
határolja be, (a »jó mint helyes« elve« kötelezô prioritásának az elôírása nélkül).
Ugyanakkor léteznek a társadalom »nem politikai szintjén«, azaz a »politika felségterületén« kívül olyan alapvetô fontosságú »nem politikai szervezetek«, »nem politikai intézmények«, amelyek létezésének, mûködésének a lényegéhez elválaszthatatlan módon
hozzátartozik bizonyos fajta és bizonyos mértékû tekintélytisztelet. Az ilyen szervezeteknél
(egyetemek, tudományos testületek, sportegyesületek, egyházak, vallási közösségek és a
hasonlók) a tekintély, mint olyan különbözô – az adott szervezet missziója és alapfunkciói
szempontjából releváns – érdemeken alapulhat: például tudományos eredmények, oktatói
erények, kimagasló sporteredmények, hitbéli erôsség vagy buzgóság és a hasonlók.
Ezen ellentmondás feloldásának a kulcsa az, hogy különbséget kell tegyünk a »politika felségterületén« belüli politikai szint és a »politika felségterületén« kívül esô nem
politikai szintek között. Ami a politikai szinten elfogadhatatlan, az a nem politikai szinten – a politikai szintû igazságossági elvek által behatárolt módon, és meghatározott
keretek között, a »jónak mint helyesnek és tisztességesnek« abszolút kötelezôen alárendelve – elfogadható. A felnôtt polgárok esetében a »tekintélytiszteleten alapuló moralitás«, miután teljes mértékben inkompatibilis bármilyen »szabad emberhez méltó demokráciával«, és annak politika szintû igazságossági elveivel, és kizárólag »szabad
emberhez nem méltó« aszimmetrikus viszonyok között értelmezhetô.
A »tekintélytiszteleten alapuló moralitás« alkalmazása és a tolerálása szempontjából
éles különbséget kell tegyünk (a) a politikai szint; (b) a nem politikai szint és (c) a politikai szint bizonyos speciális célú és funkciójú szervezetei (például honvédelmi, rendvédelmi és hasonló katonai, félkatonai jellegû szervezetek) között.
(a) A TEKINTÉLYTISZTELETEN ALAPULÓ MORALITÁS A POLITIKA FELSÉGTERÜLETÉN BELÜL a »politikai szintre« – azaz a »társadalom alapvetô struktúrájára«, annak az »alapvetô társadalmi, politikai, társadalmi igazságossági intézményeire« és a politikai rendszer mûködésére semmilyen körülmények között nem
fogadható el. A »tekintélytiszteleten alapuló moralitás« a politikai szinten intézményesítve és alkalmazva ugyanis »szabad emberhez nem méltó«, és – az emberi-
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ség ismert történelme alapján abszolút bizonyossággal bejósolhatóan – rendkívüli
méretû, kiszámíthatatlan és kontrollálhatatlan erkölcsi veszélyekkel jár, és felmérhetetlen társadalmi, gazdasági, és erkölcsi károkat okoz, és »szabad emberhez nem
méltó«, társadalmi szinten közveszélyes politikai mûködéshez vezet.
(b) A »POLITIKA FELSÉGTERÜLETÉN KÍVÜL« A »NEM POLITIKAI SZINTEN«
ugyanakkor elfogadható »tekintélytiszteleten alapuló moralitás«, azzal a kikötéssel,
hogy mindig, minden esetben az »igazságosság politikai koncepciója«, és annak
közös és nyilvános »igazságossági elvei« által meghatározott keretek között és a
»jónak, mint helyesnek és tisztességesnek« alárendelve alkalmazható csak.
(c) LÉTEZHETNEK BIZONYOS SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS FUNKCIÓJÚ SZERVEZETEK a
»politika felségterületén« belül is, amelyek esetében elfogadható a »tekintélytiszteleten alapuló moralitás« és az »aszimmetrikus viszonyok« alkalmazása – az elôzô
pont szerinti korlátozások megfelelô alkalmazásával. Ilyenek például a fegyveres
és katonai, félkatonai szervezetek. A »tekintélytiszteleten alapuló moralitást« ilyen
esetekben is szigorúan alá kell rendelni a »jónak mint helyesnek és tisztességesnek«.
A »rossz és tisztességtelen« parancs végrehajtására itt sem lehet kötelezni senkit.
Ez utolsó pont kapcsán, ugyan nem akarunk mélyen belemenni, de gondoljunk a háborús
bûnök, az emberiség elleni bûncselekmények, és az emberiesség elleni bûncselekmények
elkövetôire, illetve a „parancsra tettem” típusú védekezésre. Pontosan arról van szó, hogy
léteznek olyan parancsok, és léteznek olyan cselekmények, amelyek esetében nem lehet
a „parancsra” hivatkozva erkölcsi felmentést kérni, elvárni és kapni. Léteznek ugyanis
eleve bûnös és tisztességtelen parancsok. A probléma, hogy egy »tekintélyelvû rendszerben« ezeket egyenként, és individuálisan kellene kiválogatni minden egyes súlyosan kiskorúsított, az önálló, kritikai gondolkodásában (mint az ilyen rezsimek egyik fôbûnét jelentô magatartásában) eleve korlátozott infantilizált és alattvalóvá tett polgárnak.
A háborús bûnök példája, mint analógia, el kell, hogy gondolkoztassa a »szabad
emberhez méltatlan« és szükségszerûen egyre jobban elfajzó »tekintélyelvû rezsimek«
vakon engedelmeskedô, kiskorúsított és engedelmes alattvalóként viselkedô kiszolgálóit,
és készséges végrehajtóit is.
Az emberiség történelme azt mutatja, hogy minden tisztességtelen, igazságtalan, rossz
vagy gonosz rezsim szükségszerûen véget ér egyszer, viszont minden ilyen rezsimben túl
sok bûnt és gonoszságot követnek el, ha a rendszer túl hosszú ideig áll fenn. A tekintélyelvû
rezsim összeomlásakor – ha addigra túl sok bûnt és gonoszságot követtek el a hatalom
birtokosai, a rezsim haszonélvezôi, készséges végrehajtói és kritikátlan kiszolgálói –, elkerülhetetlen lesz a számonkérés. Olyankor a »parancsra tettem« típusú mentegetôzés nem
lesz elég. Olyankor az „én csak belülrôl próbáltam jobbá tenni vagy bomlasztani a rendszert” típusú, és túl jól ismert magyarázkodás sem lesz hihetô. Olyankor a számonkérés,
és az elkövetett cselekményekért való felelôsségre vonás kikerülhetetlen lesz. S mint azt az
emberiség történelmének az összes ilyen példája mutatja: egy ilyen helyzetben a tisztességtelenné és bûnössé vált tekintélyelvû rezsim számos vakbuzgó híve, készséges végrehajtója, kritikátlan kiszolgálója, kegyence és haszonélvezôje rendkívüli mértékben szégyelleni
is fogja magát, amikor egyszer csak ráébred, hogy miket is követett el miközben – elvakult
vakbuzgóságból vagy pozíciókért, pénzért és egyéb elônyökért – kritikátlanul és vakon engedelmeskedett „szeretett és bölcs vezére” parancsainak.
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22.3.§ A közösségi normákon alapuló moralitás
(»the morality of association«)

A

»MORÁLIS FEJLÔDÉS ÉS TANULÁS« MÁSODIK SZAKASZÁT jelenti a »közösségi normákon alapuló moralitás« (»the morality of association«).10 Ezt a kifejezést is sokféleképpen lehet lefordítani. A »közösségi normákon alapuló erkölcsösség«,
illetve a »csoportnormákon alapuló moralitás«, kifejezések azok, amely talán a legjobban
kifejezik magának a koncepciónak az értelmét és jelentését, ezért ezeket fogjuk használni. Ez a morális fejlôdési és tanulási szakasz nagyon sokféle esetre vonatkozik, attól
függôen, hogy milyen csoportokról, közösségekrôl és szervezetekrôl van szó. Sôt,
ugyanúgy, mint a »tekintélytiszteleten alapuló moralitás«, a »közösségi normákon alapuló moralitás«, mint erkölcsi fejlôdési stádium is vonatkoztatható és értelmezhetô a
társadalom egészének a szintjén is.
Míg a gyermekek »tekintélytiszteleten alapuló moralitása« tartalmi értelemben különbözô elôírások és szabályok gyûjteményeként fogható fel; addig a »közösségi (csoport)
normákon alapuló moralitás« tartalmilag azoknak a morális normáknak és standardoknak a gyûjteménye, amely azon különbözô közösségeknek a különbözô normáiból származnak amelyeknek tagjai vagyunk, és amelyek az e közösségekben betöltött különbözô
szerepeinknek megfelelôen ránk vonatkoznak. Egyidejûleg a legkülönfélébb közösségeknek, szervezeteknek is a tagjai lehetünk. E közösségek normái is eltérôek lehetnek,
és a különbözô közösségekben a betöltött szerepeink is különbözôk lehetnek, amelyekre
más és más normák vonatkozhatnak. Az eltérô közösségek eltérô normái és az eltérô
szerepekre vonatkozó eltérô normák meglehetôsen vegyes gyûjteménye adja meg a »közösségi normákon alapuló moralitásunk« tényleges tartalmát. Ezek az erkölcsi normák
és standardok olyan köztudomású erkölcsi szabályokból állnak, amelyeket az egyes közösségekhez és az azon belüli különbözô szerepekhez igazítanak. Ezeket a normákat
tulajdonképpen egyfajta csoportnyomás révén tudatosítják egymásban a közösség tagjai.
Ez a fajta nyomás a csoport többi tagjától, azok elvárásain és bizonyos reakcióin keresztül is megjelenhet; illetve az adott csoportban, közösségben tekintélynek, példaképnek, iránymutatónak tartott egyes személyek bizonyos elutasító, vagy éppen elfogadó,
elismerô megnyilatkozásain keresztül is tudatosulhat az adott személyben. Ezek a csoportnormák kis részben írott, nagyobb részben íratlan szabályokból állnak.
A »közösségi normákon alapuló moralitás« fejlôdési szakaszában maga a család is
egy kis közösségként fogható fel, amelyet általában valamilyen jól meghatározott hierarchia jellemez, s amelyben a család minden egyes tagjának megvan a maga szerepe
és megvannak a maga jogai és kötelezettségei. Ahogyan a gyermek növekszik és idôsebbé válik, tulajdonképp fokozatosan megtanulja, hogy mik is a helyzetének, szerepének megfelelô viselkedési normák. Kiderül számára, hogy mik a „jó fiú” vagy a „jó

10

Ez az alfejezet nagymértékben John Rawls Theory of Justice címû alapvetô fontosságú mûvének
a 71.§ fejezete alapján készült. Az eredeti gondolatok átültetéseként és bizonyos, a – más kulturális
közegben történô – megértést segítô interpretáló és következtetô jellegû gondolatokkal való kiegészítéseként értelmezhetô.
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leány” „helyes” erényei. Ezt vagy el is magyarázzák neki, vagy rájön például a szülôk
elismerô vagy elutasító reakció és magatartása által közvetített üzenetekbôl.
Hasonlóképp történnek a dolgok az iskolai közösségben, a szomszédságban, a sportcsapatban, a baráti körben, de a rövidebb távú társasági, közösségi együttmûködés színterein is, például a játszótéren, vagy nyaralásokkor az alkalmi barátokkal való kapcsolatban, vagy a velük való különbözô közös tevékenységek (játék, focimeccs és hasonlók)
során. E közösségi színtereknek megfelelôen a gyermek elsajátítja a „jó tanuló”, a „jó
osztálytárs”, a „jó barát” erényeit, vagy a „jó sportoló”, „jó játszótárs”, és a hasonlók
erényeit és ideáljait. Ezek a típusú morális nézetek, nézôpontok és attitûdök már tartósak, és ráterjednek a késôbbi felnôttkori szerepekre is, legyen szó akár a késôbbi munkahelyi, munkatársi viszonyokról, akár a majdani családi szerepekrôl, vagy akár a legkülönbözôbb felnôttkori társaságokban, közösségekben majdan betöltendô szerepekrôl
is. Ezek a szerepek, normák, attitûdök tehát már meghatározóak lehetnek a késôbbi
társadalmi együttmûködésre és társadalmi pozíciókra vonatkozóan is. Ezeknek az ideáloknak, normáknak és attitûdöknek a tartalmát a „jó barátra”, „jó feleségre”, „jó férjre”,
„jó szülôre”, „jó munkatársra”, „jó polgárra”, és a hasonlókra vonatkozó legkülönbözôbb koncepciók adják meg.
A »közösségi normák szerinti moralitás« így végsô soron nagyszámú, s meglehetôsen
vegyes ideálból és koncepcióból áll össze, amely mind valamilyen közösségben betöltött,
valamilyen szerepünknek megfelelô normarendszerbôl tevôdik össze. Az erkölcsi felfogóképességünk is egyre fejlôdik, erkölcsi felfogásunk pedig egyre szélesedik és bôvül
azzal, ahogyan az életünk folyamán más és más társaságokba, közösségekbe és pozíciókba keveredünk. Az ideáljaink felhalmozódása, az általunk megismert normarendszerek bôvülése, az átélt szerepeink és pozícióink bôvülése, és sokfélesége egyre fejlettebb
erkölcsi és intellektuális ítélôképességet és egyre kifinomultabb erkölcsi megkülönböztetô
képességet igényel. Ráadásul, egyes ideálok és normák sokkal összetettebbek és átfogóbbak, mint mások. Ezek az ideálok és normák lényegileg is nagyon eltérôek lehetnek
és igen eltérô követelményeket, megterhelést és igénybevételt is jelenthetnek az adott
személy számára. Bizonyos ideálok és normák szinte természetszerûen vezetnek el a
morális fejlôdés harmadik szakaszába, azaz az »elveken alapuló erkölcsösség« (»the
morality of principles«) szintjére (22.4.§).
Minden egyes konkrét ideál, elvárás és normarendszer – legalábbis az esetek túlnyomó részében – összefügg annak az adott csoportnak, közösségnek vagy szervezetnek
az alapvetô célrendszerével, funkcióival és mûködésével, amelybe tartozunk. Ebbôl
eredôen ezek a normák és ideálok, ezen közösségi, szervezeti céloknak és funkcióknak
a kontextusában is értelmezhetôk. Ezért aztán elôbb-utóbb kialakítjuk a magunk koncepcióját is arról, hogy mi is annak a közösségnek, szervezetnek a teljes együttmûködési
rendszere, amely végül is meghatározza a közösség, illetve szervezet egészét, és annak
teljes célrendszerét és mûködését. Az is tudatosul bennünk, hogy ugyanezen közösség
vagy szervezet, ugyanezen együttmûködési rendszerében, ugyanezen közösségi célok
érdekében másoknak más szerepeik, más feladataik és más jogosultságaik vannak, s
hogy mind ezek a dolgok együtt, hogyan szolgálják a közös célokat és magát az
együttmûködést. Így aztán elôbb-utóbb azt is megtanuljuk, hogy hogyan képzeljük bele
magunkat mások szerepébe, helyzetébe és hogyan nézzük a dolgokat az ô eltérô szem-
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szögükbôl, nézôpontjukból. Tulajdonképpen a »közösségi normákon alapuló moralitás«
kialakulásának, elsajátításának az elôfeltétele bizonyos intellektuális képességek megfelelô szintû kifejlôdése. Ez a „bizonyos” intellektuális képesség ahhoz szükséges, hogy
képesek legyünk a dolgokat különbözô nézôpontokból is megvizsgálni és értékelni;
majd képesek legyünk mindezeket együttesen a szervezet egésze, mint egységes
együttmûködési rendszer szempontjából is értékelni. Valójában ez meglehetôsen komplex képességeket és intellektuális fejlettséget igényel:
(i) Elsôként is fel kell ismerjük, hogy ugyanazzal a dologgal kapcsolatosan teljesen eltérô nézôpontok léteznek, és hogy mások nézôpontjai teljesen eltérôek (ámde mégis
teljesen jogosak és méltánylandók) lehetnek, mint a mi nézôpontunk.
(ii) Ezzel együtt azt is fel kell fogjuk, hogy mások ugyanazon dologra vonatkozó de
a miénktôl eltérô nézetei nem egyszerûen csak azért eltérôek, mert az ô szemszögükbôl „optikailag” másképp látszanak a dolgok. Mások nézetei azért is eltérôek
lehetnek, mert teljesen más – jogos és méltánylandó – céljaik, terveik, igényeik és
motivációik lehetnek, mint nekünk. Ezért aztán azt is meg kell tanuljuk, hogy
mindezt hogyan vegyük ki a beszédükbôl, testbeszédükbôl, arckifejezéseikbôl, metakommunikációjukból és cselekedeteikbôl.
(iii) Képesnek kell lennünk arra is, hogy beazonosítsuk mások nézôpontjainak a meghatározó jellegzetességeit, és azt, hogy mások mit akarhatnak egyáltalán elérni,
mik lehetnek a meghatározó hiedelmeik és véleményeik. Csak így tudjuk valóban
megérteni és helyesen értékelni a tetteiket, szándékaikat és a motivációjukat. Ha
ezekre nem vagyunk képesek, akkor nem tudjuk belehelyezni magunkat mások
helyzetébe, nem tudjuk elképzelni, hogy mi magunk mit, miért és hogyan tennénk
az ô helyükben. Ezt persze csak akkor tudjuk megtenni, ha rá tudunk jönni, hogy
a másik félnek mi a valódi nézôpontja és mik a tényleges szempontjai.
(iv) Ha végre megértettük a másik helyzetét és szempontjait, és azt is, hogy mi magunk
mit tennénk az ô helyzetében, akkor még hátra van az, hogy ehhez képest a saját
magatartásunkat a helyzetnek legmegfelelôbben és legalkalmasabban alakítsuk.
A fent felsorolt meglehetôsen komplex „feladatsort” egy felnôtt viszonylag egyszerûen
végigcsinálja. Egy gyermek számára azonban ez egészen nehéz és bonyolult kihívást
jelenthet. Ezért is van az, hogy a »tekintélytiszteleten alapuló moralitás« fázisában a
kisgyermekek számára elôírt szabályok általában valamilyen külsôleg megfigyelhetô
magatartások formájában jelennek meg. De erre vezethetô vissza az is, hogy amikor a
gyermekek mások cselekedeteit értékelik, akkor tulajdonképp nem foglalkoznak a másik
szándékaival és motivációival, figyelmen kívül hagyják azokat.
A kisgyermekekben még nem fejlôdött ki rendesen a másik fél, mint személy észlelése,
megértése. Ôk még nem (mindig) képesek felismerni és felfogni a másik fél hiedelmeit,
szándékait, érzéseit és érzelmeit, ami viszont ahhoz lenne szükséges, hogy jobban megértsék és értelmezni is tudják a másik fél aktuális magatartását. A kisgyermekek nem képesek megfelelôen belehelyezni magukat a másik helyzetébe. Ezért, ha ilyennel próbálkoznának azzal valószínûleg nagyon félre is vezetnék magukat. Ezért is van az, hogy a
gyermekek egyszerû »tekintélytiszteleten alapuló moralitásának« a szakaszában ezeket, a
morális szempontból egyébként igen fontos képességeket – azaz például a másik helyzetébe való belegondolás képességét és a hasonlókat – ki is hagytuk a számításból.
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A másik helyzetébe való belegondolás és belehelyezkedés képessége, a másik helyzetének a megértése vagy átérzése, a másik szempontjainak az ô nézôpontjából történô megértése, a másik verbális és nem verbális reakcióinak az észrevétele és adekvát megértése, és
a hasonló, morális szempontból fontos képességek azonban az idôk folyamán fokozatosan
kialakulnak a gyermekekben is. Ez a fokozatos morális fejlôdés és tanulás annak során
megy végbe, ahogyan a gyermekek egyre összetettebb, és egyre nagyobb kihívást jelentô
helyzetekbe és szerepekbe kerülnek, amely helyzetekben egyben az elvárások, feladatok,
normák és jogosultságok egyre összetettebb rendszerekként jelennek meg. Ezeknek a bonyolultabb szerepeknek, az ezekhez kapcsolódó ideáloknak csak úgy tud megfelelni a gyermek, ha egyre többféle nézôpontból képes szemlélni és értékelni a dolgokat.
A morális fejlôdésnek ezeket a részletes jellemzôit a teljesség érdekében vázoltuk
fel, de ezeket természetesen még hosszan lehetne sorolni, részletezni. Itt azonban csak
annyit szeretnénk rögzíteni, hogy ezeknek a pszichológiai és morális fejlôdési folyamatoknak kulcsfontosságú szerepe van a »morális képességek«, a »morális nézetek« és a
»morális attitûdök« kialakulásában. Az például, hogy egyáltalán milyen mélységben
vagyunk képesek a másik személyét érzékelni, felfogni, megérteni, nagymértékben meghatározza azt is, hogy mennyire lesz széles, mély és kifinomult a »morális érzékenységünk«, ami az »igazságosság érzetünk« kibontakoztatása szempontjából kulcsfontosságú
(6.3.§); vagy hogy mennyire leszünk képesek egyáltalán felfogni a különbözô közösségi
és társadalmi együttmûködési rendszereket a maguk rendszerszerûségében, összetettségében és bonyolult belsô kölcsönhatásaiban.

H

A VALAKI RENDELKEZIK AZOKKAL AZ ÉRTELMI ÉS ÉRZELMI KÉPESSÉGEKKEL,

amelyek alapján ki tudja bontakoztatni ezeket a »morális képességeit« és
»morális érzékenységét« csak a szükséges, de messze nem az elégséges feltételeit jelentik
annak, hogy valóban jó erkölcsökkel rendelkezô személlyé váljon. Miért? Azért, mert az
olyan valaki, aki például kifejezetten tisztességtelen módon csak a mások kihasználására,
kizsákmányolására, manipulálására, megtévesztésére és a hasonlókra fókuszál, és más
célja sincs, mint mások kihasználása a saját önzô érdekeinek megfelelôen, pontosan
ugyanilyen megértési, és a másik helyzetébe, szempontjaiba való belehelyezkedési, belegondolási képességekkel kell rendelkezzen. Különben soha nem tudná eléggé kihasználni
a másikat, mert soha nem tudná olyan mértékben megérteni a másik szempontjait, ami
minimálisan szükséges lenne a számára a másik ember sikeres manipulálásához, megtévesztéséhez és kihasználásához.
A rábeszélô képesség, a másik fél lélektani eszközökkel való félrevezetése, vagy a
szélhámosság, a csalás valójában ugyanazokat az intellektuális képességeket és teljesítményeket igényli, mint maga az erkölcsös és »morálisan érzékeny« viselkedés. Ezért
ezeken az intellektuális képességeket igénylô dolgokon másra is szükség van a moralitás
és »morálisan érzékeny« viselkedés kifejlôdéséhez. Ez pedig nem más, mint az adott
csoporton, közösségen, szervezeten belül a társainkhoz fûzôdô pozitív érzelmi kötôdés,
(ahhoz hasonlatosan, ahogyan a kisgyermek »tekintélytiszteleten alapuló moralitásának«
kialakulásában kulcsfontosságú a szülôk iránt érzett bizalom és szeretet). A késôbbi
morális fejlôdés során pedig ez a társak iránt kialakuló bizalom és érzelmi kötôdés
jelenti az alapját annak, hogy a társadalom egészéhez is pozitívan és erkölcsösen vi-
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szonyuljunk az »elveken alapuló moralitás« szakaszában (ha egyáltalán eljutunk erre
a szintre).
A példa kedvéért képzeljünk el egy olyan szervezetet, amelynek a normái közismerten
igazságosak és tisztességesek. Hogyan alakul ki az, hogy mindazok, akik egy ilyen szervezet tagjai lesznek kölcsönös bizalmon alapuló baráti viszonyokat alakítanak ki egymással, kölcsönösen számítanak egymásra és számíthatnak is egymásra a feladataik elvégzése,
kötelességeik teljesítése közben? Minden bizonnyal az e szempontból releváns érzések,
valójában a szervezet és a közösség életében, mûködésében és az ott megvalósuló
együttmûködésben való részvétel során generálódnak, hiszen a szervezet tagjai, máskülönben nem is biztos, hogy ismernék egymást. Csak akkor vagyunk képesek azonban a
baráti, „bajtársi”, közösségi érzésekre, rokonszenvre és együttérzésre, ha az ehhez szükséges képességeink – az »elsô morálpszichológiai törvénynek«11 (22.1.§) megfelelôen –
kialakultak gyermekkori morális fejlôdésünk során. Ez az elôfeltétele, hogy egyáltalán
képesek legyünk baráti és bizalmi kapcsolatok kialakítására és fenntartására.
Azokkal a társainkkal szemben alakul ki a pozitív érzelmi és bizalmi viszonyulásunk,
akikrôl azt látjuk és tapasztaljuk, hogy »evidens jó szándékkal«, a tôlük reálisan elvárható
módon, képességeiknek megfelelôen próbálnak megfelelni a saját feladataiknak és kötelességeiknek. Elôbb-utóbb baráti, bajtársi és bizalmi jellegû kapcsolatok alakulnak ki azon
munkatársak között, akik folyamatosan és következetesen ezt érzékelik és tapasztalják egymással szemben. Elkezdenek megbízni egymásban, barátságot és bizalmat alakítanak ki
egymás között, számítanak egymásra és szolidárisak lesznek egymással. Ez pedig nem
más, mint a »második morálpszichológiai törvény«12 manifesztálódása (22.1.§).
Ahogyan az idôk folyamán újabb és újabb személyek érkeznek a szervezetbe, tulajdonképp a régebbi tagok között már kialakult érzelmi kötelékek, „bejáratott” baráti
és bizalmi viszonyok által meghatározott és szabályozott közösségbe kerülnek bele. Ha
az új belépô tag azt látja, hogy a többiek »evidens jó szándékkal« teszik a dolgukat, és
méltók a helyzetüknek és szerepüknek megfelelô ideálokhoz, akkor ez ô benne is pozitív
baráti érzelmeket és bizalmat ébreszt a többiek iránt. Immár ilyen okok miatt is szeretne
beilleszkedni a társaságba. Az új tag erôsen motivált lesz arra, hogy átvegye a régebbi
tagok (és a szervezet) normáit. Ha a régebbi tagok hasonló »evidens jó szándékot«,
igyekezetet és a szerepideálnak való megfelelést tapasztalnak az új tag részérôl, és az
11

12

Rawls elsô morálpszichológiai törvénye: feltéve, hogy a család mint intézmény igazságos, és a
szülôk szeretik a gyermeket, és világosan, nyilvánvalóan ki is mutatják ezt azzal, ahogyan a gyermek
javáról gondoskodnak; akkor a gyermekben, aki felismeri és elismeri a szüleinek az ô irányába kimutatott evidens szeretetét, kifejlôdik a szülôk iránti szeretet; s ezen keresztül a képesség a rokonszenvre, együttérzésre, szimpátiára, bajtársiasságra, közösségi érzésre és mások iránti szeretetre.
Emlékeztetôül, »Rawls második morálpszichológiai törvénye«: (a) feltéve, hogy a személy realizálja
a rokonszenvre, együttérzésre, törôdésre, szimpátiára, bajtársiasság érzésére és közösségi érzésre
való képességeit, (b) azzal, hogy az elsô törvény alapján szert tesz a kötôdés, a ragaszkodás, a
szeretet, a barátság és az érzelmi kötelékek kialakításának a képességére; (c) feltéve továbbá, hogy
a társaságainak a normái, mûködése és körülményei igazságosak és mindenki által jól láthatóan
és köztudomásúan azok, (d) akkor a személyben baráti érzés és bizalom ébred mindazokkal a társaival szemben, akik »evidens szándékkal« igyekeznek megfelelni a kötelezettségeiknek, ellátni a
feladataikat, és méltóak a helyzetüknek megfelelô ideálokhoz.
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új tag is »evidens jó szándékkal«, és jól észrevehetô módon próbál megfelelni a közösség
normáinak, akkor igen hamar be is fogadják ôt a társaságba. Hosszabb idô alatt még
az is megtörténhet e közösség életében, hogy – a régi tagok nyugdíjazásával vagy kilépésével, és újabb és újabb tagok belépésével – egyszer csak eljön az az idô, amikor „a
régiek” közül lényegében már senki sincs a közösségben, mégis az eredeti szervezeti
kultúra, és a közösségi normák nagyjából ugyanazok, mint régen voltak, mert minden
egyes újonnan érkezett tag átvette és tovább vitte ôket.
Az a tendencia figyelhetô meg, hogy kölcsönös bizalom, baráti, bajtársi érzések és
egyéb pozitív érzelmi kötôdések alakulnak ki azok között, akik »evidens jó szándékkal«
és a játékszabályoknak megfelelôen részt vesznek egy alapvetôen igazságos mint tisztességes közösségi együttmûködésben. Ez valójában egy olyan közösségi normarendszert
is alkot, amelynek minden újonnan érkezô személy is meg akar felelni – saját beilleszkedése érdekében is, de az ô benne ébredt pozitív érzések miatt is. Az a közösségi
norma, amelynek jelentôs szerepe van az együttmûködés igazságos és tisztességes feltételrendszerének a fenntartásában és stabilizálásában is, valójában sajátos külön életet
él. Kellô idô elteltével már minden tag lecserélôdött, ámde a normarendszer változatlanul él tovább a mindig éppen aktuális tagok között.

M

ÁSIK FONTOS JELENSÉG A »KÖZÖSSÉGGEL SZEMBEN ÉRZETT BÛNTUDAT«

a kötelességek elmulasztásakor, vagy a csoportnormák megszegésekor.
Amint az együttmûködésben résztvevô személyek között kialakulnak a baráti, bizalmi
kötelékek és egymás kölcsönös tisztelete, megbecsülése, akkor azok a személyek, akik
bármely okból nem tettek eleget a saját kötelességeiknek, nem végezték el a rájuk esô
feladatokat, vagy megszegik a csoport normáit, bûntudatot fognak érezni a társaikkal
szemben. Ez a bûntudat egy olyan, a közösség együttmûködésében résztvevô személyek
közti pozitív érzelmek és bizalom alapján kialakuló jelenség, mint amilyen gyermekek
»tekintélytiszteleten alapuló moralitása« szintjén a szabályok megszegése miatt a szülôkkel, mint szeretett személlyel és autoritással szemben érzett bûntudat. Az egyik fontos különbség az, hogy itt nem a tekintélyt és hatalmat jelentô személyhez, hanem az
egyenrangú társakhoz fûzôdô hasonló pozitív érzelmek alapján alakul ki az egyenrangú
felekkel szemben érzett bûntudat, mely nem a tekintélyt jelentô személy „megsértésébôl”, hanem a közösségi normák megszegésébôl ered. Ez különbözteti meg a »tekintéllyel szembeni bûntudatot« a »csoporttal szemben érzett bûntudattól«.
Ez, a »közösséggel szemben érzett bûntudat« a legkülönfélébb formákban nyilvánulhat
meg, például (a) bizonyos »reparációs (jóvátételi) törekvésekben«, azaz abban a hajlamban, szándékban, hogy az illetô valahogyan jóvátegye azt a kárt, amit úgy érez, hogy a
többieknek okozott, (ha valóban történt ilyen kár); (b) de megnyilvánulhat a bûntudat a
bocsánatkérésben, ami tulajdonképpen annak az elismerése, hogy az illetô valami rosszat
csinált; (c) vagy megnyilvánulhat a büntetés jogosságának az elismerésében is.
A kialakult bizalom, a pozitív érzelmek, és a pozitív együttmûködô légkör megôrzése
szempontjából is fontos, hogy az illetô valamilyen alkalmas formában kifejezze a
bûntudatát, s megbánást tanúsítson. Ilyenkor ugyanis sokkal bonyolultabbá válik megharagudni rá, vagy tartós haragot táplálni iránta, különösen, ha figyelembe vesszük,
hogy ugyanezen együttmûködés során a többiek, máskor minden bizonnyal követtek
már el hasonló hibákat vagy „bûnöket” vele szemben is.
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Ha azonban, nincs meg az adott személyben a hajlandóság arra, hogy valahogyan
kinyilvánítsa a bûntudatát, az a többiek szemében a baráti, bajtársi, közösségi, együttérzési és a hasonló érzelmi kötelékek hiányát vagy a megtagadását, illetve a kölcsönös
bizalmon alapuló viszony felrúgását, megtagadását jelenti. A bûntudat és a megbánás
hiánya azt is jelezheti, hogy az adott személy tulajdonképpen megkérdôjelezi magát
azt a normarendszert is, amely alapján „bûntudatot” kellene érezzen. Ha ez az oka a
bûntudat hiányának, az egyben annak a »közös morális viszonyítási rendszernek« a
megkérdôjelezését, felrúgását is jelenti, amely alapján a csoport tagjai az eddigiekben
a köztük lévô nézeteltéréseiket rendezték, illetôleg amely alapján meghatározták az
együttmûködés terheinek és hasznainak a megosztását.
Akiben semmilyen bûntudat nem ébred akkor, amikor az együttmûködés során ráháruló
feladatokat nem végzi el, vagy a kötelességeit nem teljesíti (és ezzel a többiek erôfeszítéseinek az eredményét is kockáztatja), az egyrészt semmilyen lelkiismeret-furdalást nem érez
azok miatt a többlet terhek miatt, amelyek kifejezetten ô miatta estek rá a többiekre, másrészt valószínûleg nem is érdekli, hogy ô tulajdonképpen visszaélt a többiek bizalmával.
Amikor létezik baráti és bizalmi viszony a csoport tagjai között, akkor általában ilyen nem
fordul elô. Az egyes tagok valahogyan megpróbálják kifejezni a bûntudatukat.
Ha azonban a valódi baráti és bizalmi szálak hiányoznak, akkor az ilyen esetekben,
amikor kiderül, hogy az adott személy lelkiismeret-furdalás nélkül visszaélt a többiek
bizalmával, és nem is érdekli, hogy ezzel milyen bajt okoz nekik, még egy fontos dologra
derül fény. Ez pedig az, hogy soha szó sem volt sem barátságról, sem bizalomról. Az
illetô a többiek kihasználása érdekében csak színlelte, megjátszotta a baráti, bajtársi
érzéseket, a közösségi érzést, a közösség tagjaival való törôdést és együttérzést és a bizalmat. Csak sajátos „haverkodási színjáték” volt az, amivel önös érdekei, és a többiek
kihasználása érdekében megtévesztette a többieket, akik bíztak benne. A lényeges pont
itt az, hogy ha egy ilyen esetben nem jelenik meg a bûntudat, akkor soha nem volt szó
semmilyen barátságról és érzelmi kötôdésrôl, mert, ha ilyenrôl szó lett volna, akkor a
bûntudat is kifejezésre került volna valahogyan.
Érdemes itt is felfigyelni a gyermekek »tekintélytiszteleten alapuló moralitása«, és a
»közösségi (csoport)normákon alapuló moralitás« közti párhuzamokra. A valódi erkölcsi tartalmak mind a két esetben az érzelmi kötôdés, a szeretet és a bizalom érzései
mentén alakulnak ki. Ezek az érzelmek jelentik a viszony erkölcsi tartalmának az alapjait. Erkölcsi tartalom csak akkor alakul ki, és akkor marad fenn, ha létezik kölcsönös
érzelmi kötôdés, szeretet, barátság és bizalom a felek között. Úgy tûnik, ha ez nem alakul ki vagy megszûnik, akkor „éles helyzetben” hirtelen egybôl kiderül, hogy még sincs
erkölcsi tartalma a kapcsolatnak.
A gyermekek »tekintélytiszteleten alapuló moralitása« esetében a gyermek, és az ôt
»evidens jó szándékkal« gondozó, nevelô szülôk közötti kölcsönös szeretet és bizalom
az alapja a kapcsolat morális tartalmának. Ezzel szemben a »csoportnormák szerinti
moralitás« esetében pedig a társakkal szembeni kölcsönös érzelmi kötôdés, baráti, bajtársi érzések, a közösségi érzés, a rokonszenv, az együttérzés, a törôdés és bizalom az
alapja a kapcsolat morális tartalmának. Fontos azt is kiemelni, hogy ezek a morális
szakaszok egymásra épülnek. Az elsô, gyermekkori »tekintélytiszteleten alapuló moralitás« szakaszában, a szülôk és a gyermek közötti szeretetteljes és bizalmi kapcsolat az
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alapja annak is, hogy a második morális fejlôdési szakaszba lépve az adott személy
egyáltalán képes legyen pozitív érzelmi kapcsolatok, baráti, bajtársi érzések, rokonszenv, együttérzés, törôdés, közösségi érzés és kölcsönös bizalom kialakítására. Olyan
nincs, hogy az adott személy attól függetlenül kiváló (és valódi és nem színlelt) baráti
kapcsolatokat, és »csoportnormák szerinti moralitást« alakít ki, hogy a gyermekkori morális fejlôdése nem ment végbe megfelelôn és nagyjából zavartalanul.
Rawls »második morálpszichológiai törvénye« (22.1.§) minden bizonnyal hasonló
módon érvényesül, mint az elsô (lásd az elôzô lábjegyzetben). Tegyük fel, hogy az adott
csoport, közösség, szervezet elvei, normái, mûködése és szabályai tisztességesek és igazságosak, és a tagok is ilyennek látják és ismerik el. Ha ez így van, akkor az adott közösség,
illetve szervezet minden tagja számára valamilyen módon hasznos és elônyös az adott
szervezôdés létezése, mert mindenki igazságosan részesedik a mûködés hasznaiból, és
ennek minden egyes tag a tudatában is van. Ezért aztán minden egyes tag úgy gondolja,
hogy minél sikeresebb mindenki a saját feladatainak az ellátásában, az annál több hasznot
jelent neki magának is, és mindenki másnak is. Ezért nem meglepô módon mindenki
igyekszik mindenben segíteni a többiek sikerét is a saját feladatai elvégzése mellett. Ezt
a többiek hasonlóképp érzik. A másik pozitív viszonyulására, és tényleges segítségére a
közösség tagjai »természetes reciprocitásra (viszonosságra) való hajlamuk« és a „jó dolgok
természetbeni viszonzásának a hajlama” miatt is pozitív viszonyulással, együttmûködéssel,
és a másik támogatásával válaszolnak. Ezek a dolgok, amellett, hogy jelentôs mértékben
növelik a szervezet eredményességét, felébresztik és folyamatosan erôsítik a szervezet tagjai között a szeretet, a kölcsönös bizalom, a barátság és a bajtársiasság, a közösségi érzés,
a rokonszenv, az együttérzés, a törôdés, érzéseit. Az egész mûködést a kölcsönösség, egymás támogatása és a reciprocitás (viszonosság) hatja át. Egy adott egyensúlyi pont elérését
követôen ez a fajta, egymás kölcsönös támogatásán alapuló intenzív csoporton belüli viszonossági együttmûködés már nem növekszik tovább; ugyanis mindenkinek megvan a
maga saját feladata is, és a saját feladatok elvégzését és a többiek támogatását valahogyan
egyensúlyba kell hozni. Mindenesetre maga a csoport vagy a szervezet egy egészen más
minôségben és nagyobb eredményességgel mûködik ilyenkor, mintha ki-ki leszegett fejjel
csak a saját dolgára koncentrálna.

A

PÉLDAKÉPEK SZEREPE. Másik érdekes jelenség, hogy minden ilyen csoportban,
közösségben minden idôszakban jelen vannak olyan kimagasló személyiségek,
akik a saját szerepük, pozíciójuk közösségi ideáljához a többiek szemében különösen
méltók és megfelelôk. Ôk a legkülönbözôbb (szinte bármilyen) formális pozícióban lehetnek. A lényeg az, hogy a többiek szemében az adott pozíció és szerep ideáljának kiemelkedô módon megfeleljenek. Ôk azok, akik a saját pozíciójukban, feladatkörükben
olyan kimagasló teljesítményt nyújtanak, olyan magas szintû készségeket, képességeket
és tudást mutatnak fel, miközben olyan erényeket és jellemvonásokat is demonstrálnak,
amelyek kiváltják a többiek elismerését, csodálatát, és azt a fajta érzést, hogy mások is
olyanok szeretnének lenni, mint ôk. Rövidebben ôk a csoportban a példaképek, a szerepmodellek, és a jó értelemben vett informális vezetôk, akiknek a véleménye mindenki
számára fontos és mértékadó (függetlenül a formális pozíciójuktól). Az, hogy sokak számára ôk a példaképek, csak egy részben magyarázható olyan dolgokkal, hogy például
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mások is szeretnék kiérdemelni, hogy olyan kivételesen megbecsült és elismert helyzetbe
kerüljenek, mint ezek a morális és szakmai példaképek és szerepmodellek.
Ennél sokkal többrôl van szó. Itt is érvényesül Rawls általános motivációs elmélete,
az »arisztotelészi elv« (23.4.§), amelynek lényege, hogy (a) miután mi mindannyian
örömünket leljük abban, ha a komplexebb és szofisztikáltabb tudásunkat, képességeinket
és készségeinket igénylô feladatokat végezhetünk, vagy ezen keresztül felkészültségünket
bemutathatjuk; (b) ebbôl eredôen két hasonló kompetenciát igénylô feladatból, (vagy
játékból) rendre a magasabb szintû felkészültséget igénylôt választjuk (például sakkozást
a dámázás helyett, algebrát az egyszerû számtan helyett, szobrászatot, a székláb faragás
helyett); (c) azaz a különbözô feladatok, munkák közül is rendre az „önálló, értelmes
munkát”, illetve a képességeinket, készségeinket felkészültségünket jobban igénybe vevô,
összetettebb, kifinomultabb kompetenciákat igénylô, összességében a „nagyobb kihívást
jelentô feladatokat” részesítjük elônyben (azok közül az alternatívák közül, amelyek esetében kellô, professzionális felkészültséggel rendelkezünk).
A példaképek, illetve szerepmodellek jelentôsége abban rejlik az egyes közösségekben
(vagy szervezetekben), hogy (a) amikor egy-egy adott szerepkörhöz, pozícióhoz az
adott közösség (vagy szervezet) bizonyos morális ideálokat társít, (b) és adódik is olyan
valaki, aki a többiek számára vonzó, szimpatikus és méltó módon meg is tud felelni
ezeknek az ideáloknak, (c) akkor ezeket a közös szervezeti ideálokat azok a társak,
akik látják ezen ideálok tényleges realizálását (azaz reális teljesíthetôségét és megvalósíthatóságát) általában el is fogadják, és teljes mértékben a maguk ideáljává is teszik.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a példánk szerinti igazságos mint tisztességes
közöségben, mindaz, ami a közösség bármelyik tagjának a sikere, az mindenki más sikere
is és az mindenki másnak a hasznára is válik. Ily módon a különbözô példaképek által
életre keltett »morális ideálok« a közösség vagy szervezet hírnevét öregbítik. Valójában
ezzel rendkívüli mértékben megerôsítik mindazokat a mögöttes közösségi elveket, normákat, koncepciókat és értékrendet, amelybôl ezek az ideálok erednek. Így jelentôs mértékben
hozzájárulnak a közösség és szervezet céljainak, értékeinek, igazságossági elveinek, mûködési koncepciójának, és normarendszerének megerôsítéséhez és stabilitásához.
Az, ahogyan ezeket az ideálokat a példaképek és szerepmodellek életre keltik tulajdonképpen a kimagasló szakmai és emberi teljesítmény példájává válik. Gondoljunk például egy olimpiai bajnok sportolóra. Ô ilyenkor a sportág többi sportolójának az ideálját
is életre kelti. Ô maga a személyében sokak példaképévé válik, teljesítménye pedig a kimagasló emberi teljesítmény példája lesz egyrészt a saját sporttársai között, azaz a saját
„referenciacsoportjában”, de az is lehet, hogy a társadalom széles rétegeiben is.
A példaképek nagyon érdekes, nagyon jelentôs és nagyon érdekesen jelentôs szereppel
bírnak: (a) megerôsítik a többiekben az adott közösség vagy szervezet céljait, értékeit,
alapvetô elveit, normáit; (b) ezzel stabilizálják a szervezôdés saját létezésének céljával,
okával kapcsolatos koncepcióját, és magát a szervezôdést is; (c) továbbá elôsegítik hogy
a többiek mindezeket a közösségi vagy szervezeti értékeket, elveket, normákat és ideálokat még jobban és mélyebben „magukévá tegyék”, s mintegy beépítsék saját nézeteik
és saját értékrendjük közé. Mindez nagymértékben elôsegíti a tagokban a »közösségi
(csoport) normákon alapuló moralitás« fejlôdését, gazdagodását, elmélyülését, megerôsödését és stabilizálódását.
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Összességében a példaképek és szerepmodellek a »közösségi normákon alapuló moralitás« fejlôdése szempontjából olyasmi szereppel bírnak, mint a gyermeket szeretô és
gondozó, és a gyermek által csodált szülô a »tekintélytiszteleten alapuló moralitás« fejlôdési szakaszában. A »közösségi normákon alapuló moralitás« esetében is jelen van az
a két pszichológiai folyamat, ami a gyermek »tekintélytiszteleten alapuló moralitásának«
kifejlôdésében már korábban is jelen volt: (i) más személyek »evidens jó szándékkal«
dolgoznak, cselekszenek a mi jólétünk növeléséért is; (ii) eközben olyan kvalitásokat
mutatnak fel, amely rendkívül vonzó a számunkra, kiváltja elismerésünket, és felkelti
azt a vágyat is, hogy olyanokká válhassunk, mint ôk.
Vegyük azonban észre azt az alapvetô különbséget, hogy míg a kisgyermek csodálata
alapvetôen és lényegében kizárólagosan a szülô személyének szól, és magukat a normákat, elôírásokat, szabályokat alapvetôen azért fogadja el, mert a szeretett és tekintéllyel
rendelkezô személy ezt kívánja tôle; addig a »közösségi normákon alapuló moralitás«,
és a példaképek és szerepmodellek esetében lényegileg más a helyzet. A csodálat alapját
azok a – közösség létezô elvei, értékei és normái szerinti – közösségi ideálok jelentik,
amelyeket a példaképnek tartott személyek keltenek életre. A példaképek azok, akiket a
közösség a leginkább méltónak talál arra, hogy megfeleljenek a közösség normái és értékei szerinti »közösségi ideáloknak«. Ebben az értelemben a közösség a példaképben
valójában nem elsôdlegesen a személyt csodálja, hanem saját közösségi ideáljait, amelyet
a példakép alkalmas módon életre keltett. A példakép a szülôvel ellentétben nem normákat ír elô, nem ideálokat szab a közösségnek, hanem a közösség által már megszabott
normákat és ideálokat jeleníti meg és kelti életre. Ha a példakép ugyanilyen kiváló személyes képességekkel és jellemvonásokkal teljesen más ideálokat jelenítene meg, akkor
minden valószínûség szerint nem ô lenne az adott közösség példaképe.
Ez rávilágít egy, a »közösségi normákon alapuló moralitás«, és a »tekintélytiszteleten
alapuló moralitás« között lévô fontos és lényeges elvi különbségre is: (a) noha a közösség
elismeri, értékeli, példaképpé teszi, tiszteli a közösség ideáljait életre keltô példaképet
annak személyében is, (b) a csoporttagok moralitása egyáltalán nem a példaképpé tett,
szeretett és körberajongott személy utasításaiból, elôírásaiból ered, s nem azok feltétel
nélküli elfogadásából és a példakép utasításainak a vakon történô végrehajtásából, vagy
feltétel nélküli és demonstrált buzgósággal történô követésébôl áll. A példakép nem
egyenlô a szülôvel vagy a »szeretett és bölcs vezérrel«. A közösségnek (csoportnak)
ugyanis megvan a saját maga közösségi céljaiból, elveibôl értékrendjébôl, normáiból
álló saját maga által kialakított közös és nyilvános saját »közösségi (csoport)normákon
alapuló moralitása«.
A példaképet nem azért választja a csoport példaképpé, mert a saját meglévô »csoportnormákon alapuló erkölcsösségét«, a példakép által diktált, »tekintélyelven alapuló
erkölcsösségre« szeretné lecserélni. Ehelyett a csoport azért választja ki a példaképet,
mert a csoport ideáljait kelti életre és ezzel a csoport saját normáit erôsíti.
Ha a »példakép« – egyes választott politikusokhoz hasonlóan szereptévesztésbe kerülne – mert súlyosan félreértené az irányába megnyilvánuló bizalmat, s ebbôl eredôen
megkísérelné a csoport már kialakult normarendszerét mindenféle elôírásokkal, kinyilatkoztatásokkal és egyoldalú bejelentésekkel lényegileg megváltoztatni, vagy megpróbálná
a »közösségi normákat« a saját normarendszerével „leváltani”, akkor valószínûsíthetôen,
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a legkevesebb ami történne vele, az az, hogy azonnal megszûnne példaképnek lenni.
A csoport a saját maga által a saját maga számára kialakított »csoportnormát« emeli
maga fölé, nem pedig egy adott személyt; másrészt a csoportnormát követi, és nem a
vezért, vagy annak az iránymutatásait.

M

INT KIFEJTETTÜK, A »CSOPORTNORMA SZERINTI MORALITÁS« SZÁMOS
FORMÁT ÖLTHET,

attól függôen, milyen csoportról, közösségrôl vagy szervezetrôl van szó. Ezek a normák erkölcsi tartalmukat tekintve is, és komplexitásukat
és árnyaltságukat tekintve is, igen eltérôk lehetnek – az adott csoport, közösség vagy
szervezet típusától, céljaitól, feladataitól, méretétôl függôen.
A társadalom egésze is felfogható egy közösségként.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját« és annak az »igazságossági
elveit« pedig a társadalom egészének közösségi normarendszereként is felfoghatjuk. E
normarendszer azért alkalmas arra, hogy a társadalom minden egyes tagjára vonatkozzon,
mert nem az emberi élet minden aspektusára, hanem csak a »politika felségterületén belül«
értelmezhetô dolgokra vonatkozóan fogalmaz meg a politikai szintre leszûkített elveket,
értékeket és normákat. Ezek az igazságossági elvek a »politika felségterületén« belül a
»társadalom alapvetô struktúrájához« tartozó, »elsôdleges fontosságúpolitikai, társadalmi
és társadalmi igazságossági intézmények« mûködésére, és az ezek által meghatározott
alapvetô fontosságú hivatali pozíciókra vonatkoznak (9.§.); s a »politika felségterületén«
(20.3.§) kívüli »nem politikai szintû« társadalmi szervezôdések mûködésének csak bizonyos (korábban részletezett) keretfeltételeit szabják meg.
Az igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának a »politika felségterületére« vonatkozóan megfogalmazott »politikai szintû igazságossági elvei« viszont a
»társadalom alapvetô struktúrájának« a meghatározásán és szabályozásán keresztül
számos rendkívül fontos ideált is definiálnak; például a társadalom minden egyes polgárára vonatkozóan meghatározzák a »polgár politikai erényeit«, és a »polgár ideálját«
és a hatalom »politikai és morális legitimációjának« az elveit (13.3–13.4.§§; 19.2–
19.3.§§). Az »igazságosság mint tisztességesség elvei« és »a polgár ideálja«, valamint
a politikai folyamatokban való részvételre vonatkozó elvek, azaz a »közügyekben történô
nyilvános érvelés« (»public reason«) (19.§) normái azokra a polgárokra is vonatkoznak, akik aktívan részt vesznek a közéletben, de azokra is, akik nem. Bizonyosra vehetô
ugyanis, hogy azoknak a polgároknak is megvannak a maga politika nézetei – például
a közös célokról, a közös érdekekrôl, a közös jóról –, akik aktuálisan nem vesznek részt
aktívan a politika életben.
Tulajdonképpen maga a társadalom egésze is, a maga összes polgárával felfogható
egyetlen nagy közösségként, amelynek létezik közös normarendszere, amely nem más,
mint az »igazságosság politikai koncepciója«, és annak az »igazságossági elvei«. Ezek
úgy is felfoghatók, mint a »politika felségterületére« korlátozódó, ámde e »politikai szinten« minden egyes polgárra vonatkozó »közösségi normán alapuló moralitás« elvei, értékei és normái. E »politika felségterületére korlátozott«, de minden polgárra vonatkozó
társadalmi szintû közösségi (csoport)norma lényegében azt fejezi ki és azt mondja,
hogy a társadalom, mint közösség tagjai kölcsönösen egyenlô – azaz egyenlô szabadsággal, egyenlô jogokkal és egyenlô lehetôségekkel rendelkezô – polgároknak, „feleba-
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rátoknak” és társaknak látják egymást, akik egy olyan társadalmi szintû közösségi
együttmûködési rendszernek az egyenrangú tagjai, amelyrôl jól ismert, hogy minden
egyes polgár javára, azaz a közjó érdekében kell mûködjön, és amelyet az igazságosság
közös és nyilvános politikai koncepciója szabályoz. Ebben az értelemben a »közösségi
(csoport)normák szerinti moralitásra« vonatkozó számos jellegzetesség alkalmas módon
a politikai szintû igazságossági koncepcióra – mint a »politika felségterületére« korlátozott társadalmi közösségi (csoport)normára – is vonatkoztatható.

A
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

KÖZÖSSÉGI NORMÁKON ALAPULÓ MORALITÁS A KOOPERATÍV (EGYÜTTMÛKÖDÉSI) ERÉNYEKKEL jellemezhetô az erkölcsi tartalmát tekintve, például:

az igazságosság mint tisztességesség »kooperatív (együttmûködési) erényei«, azaz
(a) az észszerûség és a méltányosság, mint tisztességesség, valamint a »jó, mint
racionális« (»good & rational«) abszolút alárendelése a »jó mint helyesnek és
tisztességesnek« (»right & reasonable«) (»the priority of the right over the good«);
(b) a becsületesség, megbízhatóság, hitelesség és szavahihetôség;
(c) a viszonosság és a kölcsönösség, az igazságosságérzet, a tisztességesség, a
korrektség;
(d) a kompromisszumkészség, és a hajlandóság arra, hogy a másik féllel „valahol félúton találkozzunk” az álláspontokat illetôen;
bizalom, társadalmi bizalom, és közbizalom az alapvetô politikai, társadalmi intézményrendszerrel szemben;
integritás, mint becsületesség, kikezdhetetlenség, feddhetetlenség, megvesztegethetetlenség;
pártatlanság, részrehajlás nélküliség, tárgyilagosság;
kitartás, ragaszkodás;

A

KÖZÖSSÉGI NORMÁKON ALAPULÓ MORALITÁS NORMÁI SZERINTI TIPIKUS
VÉTKEK, HIBÁK ÉS BÛNÖK

például:
(i) tisztességtelenség, inkorrektség, igazságtalanság, méltánytalanság;
(ii) a viszonosság és a kölcsönösség elveinek a megtagadása, aszimmetrikus viszonyokra való törekvés;
(iii) önzés, kapzsiság, mohóság, kicsinyesség;
(iv) nyereségvágy, pénzsóvárság, uralkodási és dominanciavágy, hatalomvágy;
(v) becstelenség, lelkiismeretlenség, másokon való átgázolás, mások kihasználása;
(vi) csalás, ámítás, álnokság, félrevezetés, megtévesztés, mások becsapása, szavahihetetlenség, megbízhatatlanság;
(vii) csalárdság, csalás, szélhámosság ideértve elsôként a »politikai csalás« és »politikai
szélhámosság« eseteit is;
(viii) képmutatás, álszentség, vakbuzgóság, szenteskedés, „erkölcsösködés”, erkölcsi
tartalom nélküli moralizálás, bigottság, és szûklátókörû provincializmus;
(ix) elôítéletesség, elfogultság, részrehajlás, korlátoltság, szûklátókörûség, egyoldalúság, megvesztegethetôség.
A fenti hibák, vétkek és bûnök valamelyikének elkövetésekor bûntudat, lelkiismeretfurdalás kell, hogy ébredjen a közösség tagjaival szemben mind azokban, (a) akik egy
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közösségbe tartoznak és ténylegesen létezik közöttük a kölcsönös, baráti, bajtársi, közösségi érzéseken, rokonszenven, egymással való törôdésen, együttérzésen és a kölcsönös bizalmon alapuló együttmûködési viszony, (b) és ténylegesen azonos »közösségi
norma szerinti moralitás« elvei, normái, értékei szerint cselekszenek (vagy szeretnének
cselekedni), (c) azaz nem csak színlelik és eljátsszák a közösség normáinak az elfogadását, és a közösség tagjaihoz fûzôdô pozitív érzelmi viszonyulásukat.
Ha a bûntudat, a lelkiismeret-furdalás nem ébred fel bennük ilyenkor, az annak a
biztos jele, hogy számukra indifferens, hogy a közösség normái ellen vétenek, vagy
hogy a közösség tagjainak a kárára és a közösség tagjai ellen vétenek, mert valójában
a közösség és annak normái nem jelentenek semmit a számukra. Lehet, hogy a kezdet
kezdetétôl önérdek vezérelte ôket, színleltek és képmutató módon viszonyultak a közösség tagjaihoz, de az is lehet, hogy menet közben „kiábrándultak”, és már nem fontos
számukra számos olyan dolog, ami korábban még fontos volt. Mindezek a mögöttes
magyarázatok semmiféle felmentést nem adnak bizonyos tényleges vétkek és bûnök
alól, mert ezek alapvetôen nem relatív és nem relativizálható vétkek, az adott közösség
normáitól függetlenül léteznek.
Miközben a közösség azon tagja, aki a fenti vétkeket és bûnöket elköveti a közösség
és annak tagjai ellen, bûntudatot, lelkiismeret-furdalást és megbánást kell érezzen, ha
számára valóban fontos az adott közösség, aközben a közösség többi tagjában e vétkek
és bûnök neheztelést, megbántódást, haragot, felháborodást és megbotránkozást kelt.

M

AGA A TÁRSADALOM EGÉSZE IS FELFOGHATÓ EGYETLEN POLITIKAI KÖZÖSSÉGNEK, amelynek a »közösségi (csoport)normáját« maga az igazságosság

közös és nyilvános politikai koncepciója és annak igazságossági elvei adják meg. E »társadalmi szintû politikai közösség« közül azok, (a) akik e politikai szintû közös és nyilvános
igazságossági elveket, normákat, értékeket és ideálokat afféle „politikai termékként” kezelik, (b) és képmutató, félrevezetô módon kizárólag az önös érdekeik által vezérelve a
hatalom megszerzése érdekében arra használják fel, hogy a többieket megtévesztve elhitessék azt, mintha számukra ezek az társadalmi szintû, »közös normák, értékek és ideálok«
bármit is jelentenének, (c) majd hatalomra kerülve kizárólag saját hóbortjaikkal, és önös
érdekeik érvényesítésével és elômozdításával foglalkoznak, (d) akár hatalom és uralkodási
vágyuk kielégítése, akár pénzsóvárságuk és kapzsiságuk kielégítése céljából, vagy bármely
egyéb önös érdektôl vezérelt motivációból (e) a létezô legsúlyosabb bûnt követik el a társadalom, mint közösség egésze ellen. Sokszoros kárt okoznak a közösségnek:
(i) elôször is elmaradnak azok a közösségi elônyök, hasznok, amelyek akkor keletkeztek
volna, ha magánügyeik helyett a közügyeinek elômozdításával foglalkoztak volna;
(ii) másodszor ezen a szinten és ebben a kontextusban a magánérdekek, magáncélok
elômozdítása sehogy máshogy nem valósítható meg, csak a közösség kárára – márpedig a közösség hasznának a magánhaszonná való konvertálása, a lényegét tekintve lopás (ha ez az »államhatalmi kényszerítô eszközökkel« történik, akkor
pedig a lopás erôszakos formája, azaz rablás);
(iii) eközben – a valódi példaképekkel ellentétben – afféle negatív és hamis példaképként, nem erôsítik a közöségi normák szerinti ideálokat és a közösségi normákat,
hanem valójában rombolják azokat; (márpedig ez ebben a kontextusban a közer-
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kölcsök, a közbizalom, a társadalmi bizalom és a társadalmi és politikai tôke rombolása, amely önmagában, minden egyéb kártól függetlenül is súlyos károkat okoz
a társadalom számára).
Hosszan sorolhatnánk még a képmutató, hitszegô, szavahihetetlen, elvtelen, egoista,
gátlástalan és tisztességtelen hatalomtechnikusok által okozott társadalmi léptékû károkat, azonban itt csak ezeket a pontokat emeljük ki.
A félreértések elkerülése végett tisztázni szeretnénk azt is, hogy mind ezek a kitételek
egyáltalán nem a valódi politikusokra vonatkoznak, hisz a valódi politikusok és a valódi
államférfiak a közcélokat, a közérdekeket és a közügyeket szolgálják; és valóban erôsítik
a »közösségi szintû ideálokat« és normákat. Ezek a kitételek a politikai életben felbukkanó,
magukat megtévesztô módon „politikusnak”, netán „államférfinak” álcázó, gátlástalan,
egoista, minden normán, elven, értéken és személyen cinikusan átgázoló, önérdekérvényesítô, morális értékek nélküli, hatalomtechnikusokra, politikai szélhámosokra és politikai
csalókra vonatkoznak. Az ilyenek, már önmagában azzal, súlyos politikai csalást követnek
el, hogy magukat valódi politikusnak adják ki, és már ezzel is destruktívan rombolják a
közerkölcsöket, a közbizalmat és a társadalmi tôkét.
Egy társadalom aktuális állapotát az is mutatja, hogy ezeket a nyilvánvaló dolgokat,
ki mennyire tartja unalmasnak, absztraktnak és elméletinek és ki mennyire látja aktuálpolitikainak. Ebben az értelemben az elérendô társadalmi cél egy olyan »igazságos
mint tisztességes« »jól elrendezett« és »szabad emberhez méltó társadalom« kivívása és
elérése, amelyben az olvasó ilyen sorok olvasatán zavarba jön, mert nem is érti, hogy
mi köze van az ilyen absztrakt gondolatokhoz, hisz legfeljebb a történelemórákról ismeri
az itt leírt jelenséget.

22.4.§ Az elveken alapuló erkölcsösség
(»the morality of principles«)

A

»MORÁLIS FEJLÔDÉS ÉS TANULÁS« HARMADIK SZAKASZA az »elveken alapuló erkölcsösség« (»the morality of principles«).13 Ezt az erkölcsi fejlettségi szintet nem mindenki éri el. Minden társadalomban mégis szép számban vannak olyanok,
akik elérik a »közösségi normák szerinti moralitás« egy olyan lényegesen összetettebb
és kifinomultabb szintjét, amely az »igazságosság politikai koncepciójának« és az »igazságosság elveinek« a mély megértésén alapul. Ez a »közösségi normák szerinti erkölcsösség« egy minôségileg is más, fejlettebb, összetettebb és kifinomultabb változata,
amelyet épp a minôségi különbség miatt önálló erkölcsi fejlôdési szakaszként kezelünk.
Ez a fajta, »elveken alapuló erkölcsösség« különösen jelentôs (a) mind az igazságos
mint tisztességes »jól elrendezett« szabad emberhez méltó demokratikus társadalmak,
(b) mind pedig az igazságosságra, mint tisztességességre törekvô »aspiráló társadalmak« »stabilitása« szempontjából.

13

Ez az alfejezet John Rawls Theory of Justice címû alapvetô fontosságú mûvének a 72.§ fejezete
alapján készült.
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Az »elveken alapuló moralitás« szintjén lévô polgárok, természetesen ugyanúgy pozitív
érzelmi és bizalmi kötôdéseket alakítanak ki számos személlyel és számos közösséggel,
és a »közösségi normákon alapuló moralitásnak« megfelelôen, követik a releváns közösségek, csoportok közösségi normáit és morális standardjait, illetôleg mindazokat a normákat, amelyek az adott közösségen belül betöltött szerepük alapján rájuk vonatkoznak.
Az »elveken alapuló moralitás« és a »közösségi normákon alapuló moralitás« közötti
lényegi különbségek megértéséhez érdemes abból kiindulni, hogy a »közösségi normákon alapuló moralitás« szintjén az adott közösséghez való csatlakozással szinte mindannyian arra számítunk, hogy a saját céljaink, értékeink és cselekedeteink is egyfajta
megerôsítést, elfogadottságot nyernek azzal, hogy igyekszünk megfelelni a közösség
etikai és morális normáinak, illetve »evidens jó szándékkal« próbálunk méltóvá válni
azokhoz az ideálokhoz, amelyek e normákból következnek, és így a közösség befogad
minket. Az emberek tulajdonképpen saját maguk és céljaik, értékrendjük, szándékaik,
cselekedeteik megerôsítése, elfogadtatása miatt csatlakoznak a közösséghez és tartják
be annak normáit. Sokan vannak, akik ugyan teljesen megértik az igazságosság elveit,
mégis az esetek egy részében nem elvi meggyôzôdésbôl tartják be az ebbôl eredô normákat, hanem olyan motivációk miatt, mint például a társakhoz fûzôdô baráti, bajtársi
és érzelmi kapcsolatok, vagy a tágabb közösség helyeslésének a kivívása. A »közösségi
(csoport) normák« inkább íratlan, mintsem írott normák, amelyeket a közösség tagjai
a különbözô elfogadó, elismerô, illetve elutasító és büntetô jellegû magatartásaikon keresztül tudatosítanak egymásban és a közösség új tagjaiban.
Ezzel szemben az »elveken alapuló moralitás« szintjén lévô személy nem önmaga elfogadtatása érdekében, s nem a másoknak való megfelelés érdekében, mintegy mögöttes
instrumentális célokkal próbál megfelelni az igazságossági elveknek, hanem magukra az
igazságosság elveire és normáira vonatkozóan alakít ki magában pozitív érzelmi kötôdést
és viszonyulását. Ekkor »igazságossági elvek« betartása nem az adott személy valamilyen
más mögöttes céljának az eléréséhez szükséges eszköz, hanem önmagában értékes és fontos
cél, mert ô maga »igazságos mint tisztességes személy« szeretne lenni. Ennek analógiája,
az ahogyan valaki – a »közösségi (csoport)normák szerinti moralitás« egy sokkal korábbi,
kezdetleges fejlôdési szakaszában – például „jó sportoló” szeretne lenni, mert úgy gondolja,
hogy számára az egy jó dolog, ha jó sportolóvá válik.
Az »elvek szerinti moralitás« talaján álló személyek számára az hogy igazságosan
és tisztességesen cselekedjünk; vagy, hogy igazságos mint tisztességes intézményeket
hozzunk létre; vagy, hogy tegyük igazságosabbá, tisztességesebbé a társadalom, a politikai és az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények
mûködését, pontosan ugyanolyan vonzó ideálok, célok és tevékenységek, mint másoknak
az olyan – a morális fejlôdés korábbi szakaszaira jellemzô egyszerûbb, de fontos ideálok, célok, és tevékenységek –, mint például: „legyünk jó focisták”, „jó sportolók” „jó
tanulók”, „jó szakemberek”, „sikeres üzletemberek” és a hasonlók.
Vannak, akiknek az »elvek szerinti moralitásból« eredô ideálok, célok és tevékenységek pontosan ugyanolyan fontos személyes szükségletet jelentenek, mint másoknak
a másfajta, például a »közösségi normák szerinti moralitásból« eredô ideáljai, céljai és
tevékenységei. Ugyanakkor, akik nem tapasztalták meg magukon, hogy nemcsak az ô
általuk ismert közösségek normái, és az azok szerinti ideálok és értékek léteznek, és
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nemcsak ezekért – hanem például „magasabb” célokért és ideálokért is – lehet lelkesedni, azok nem is biztos, hogy értik, hogy az »elvek szerinti moralitás« ideáljaiért és
értékeiért küzdô és lelkesedô személyek „miért ilyen haszontalan és hiábavaló dolgokkal
foglalkoznak, ahelyett, hogy valami (szerintük) ’értelmes’ dologgal’ foglalkoznának”.
Fontos tudni, hogy az »elvek szerinti moralitás« normái, értékei, ideáljai szerint mûködô
személyek számára mindig fájdalmas, és személyüket is érintô tiszteletlenség ez a fajta
sajátos arrogancia. Pedig nem is lenne olyan nehéz elképzelni, és tiszteletben tartani,
hogy vannak olyanok, akiket a társadalmi igazságosság eszméi és ideáljai lelkesítenek
annyira, mint másokat kedvenc futball csapatuk gyôzelme.
Hogyan alakul ki ez a fajta »elvek szerinti moralitás«? Elsôként is meg kell állapítsuk, hogy a »közösségi (csoport)normák szerinti moralitás« teljesen természetszerûen
vezet el az igazságosság (valamilyen) elveinek és normáinak a megismeréséhez és megértéséhez. Egy »jól elrendezett társadalomban« (7.§), vagy egy társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalomban« (17.§) az igazságosság elveibôl eredô normák
és standardok nem egyszerûen csak meghatározzák a politikai szintû igazságosság
közös és nyilvános koncepcióját. Folyamatos elvárás és alapkövetelmény, hogy azok,
akik valamilyen formában részt vesznek a közéletben, a közéleti vitákban és a politikai
folyamatokban; valamint azok, akik valamilyen politikai, törvényhozói, kormányzati
vagy bírósági hivatalokat töltenek be – folyamatosan alkalmazzák is az igazságosság
elveit, és az ezekbôl eredô normákat a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelések« (»public reason«) (19.§) során.
A »közösségi normák szerinti moralitás« szintjétôl eltérôen a közügyekkel foglalkozó
polgárok nem csak azért kell belehelyezzék magukat a másik helyzetébe, nézôpontjába,
s nem csak azért kell belegondolniuk a többiek szempontjaiba, hogy – a közösségük
vagy a saját céljaik elômozdítása érdekében – rájöjjenek vajon mit is akar a másik fél,
mi motiválja, és vélhetôen mit fog tenni. A közügyek kapcsán, az »elvek szerinti moralitásnak« megfelelôen meg kell értenünk az egymással versengô célokat, az egymástól
eltérô jogos és méltánylandó érdekeket, szempontokat és követeléseket, annak érdekében, hogy ki tudjuk alakítani ezek között a megfelelô egyensúlyt, és hozzá tudjuk igazítani mindezt a »közösségi normákon alapuló moralitás« szintjein jelentkezô különféle
ideálokhoz és szükségletekhez.

K

ORÁBBAN MÁR VOLT SZÓ AZ IGAZSÁGOSSÁG NÉGY EGYMÁSRA ÉPÜLÔ
SZAKASZÁRÓL, és az e szakaszoknak megfelelô nézôpontokról. Emlékeztetôül,

ezek sorrendben a következôk: (i) az »eredeti kiindulási állapot«, és ennek nézôpontja;
(ii) az »alkotmányozás szakasza«; (iii) a »törvényhozás szakasza«; (iv) a »jogalkalmazás és interpretáció szakasza« (9.4.§; 14.11.§). E négy egymásra épülô, egymást
feltételezô, egymással kölcsönhatásban lévô és egységes rendszert alkotó különbözô
szakasz négy különbözô nézôpontot (és informáltsági és részletezettségi szintet) jelent.
az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a realizálásában. Ha az
»igazságosság elveit« át akarjuk ültetni a gyakorlatba, akkor nem csak arra kell képesnek
lennünk, hogy a másik fél helyzetébe belehelyezkedjünk. Az adott konkrét helyzetnek
és igazságossági problémának megfelelôen ki kell tudjuk választani az igazságosság e
négy egymásra épülô szakasza közül a megfelelô nézôpontokat. Az adott igazságossági
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problémát mindig az adott kérdésben releváns és legmegfelelôbb nézôpontokból kell
elemezzük, s így kell interpretáljuk és alkalmazzuk az igazságosság elveit. A helyzetnek
megfelelôen szükségessé válhat, hogy váltani tudjunk a releváns nézôpontok közötti;
egy adott problémát ugyanis lehet, hogy több igazságossági szakasznak megfelelô nézôpontból is meg kell vizsgáljunk. A fontos igazságossági problémáknak ugyanis általában létezik egy elvi, »alkotmányozó, felhatalmazó szintû« (»constitutional stage«) nézôpontja. Ilyen például: az egészségügy kapcsán a szükségletek szerinti – azaz nem a
fizetôképességtôl függô – egészségügyi ellátás elve; vagy az oktatás és felsôoktatás kapcsán az azonos tehetségû, képességû és ambíciójú fiatalok azonos esélyû hozzáférése
a minôségi oktatáshoz, felsôoktatáshoz, mégpedig fizetôképességüktôl, családi hátterüktôl, származásuktól, etnikai, vallási és politikai hovatartozásuktól és más e tekintetben hasonlóan irreleváns tényezôtôl függetlenül. Egyidejûleg létezik a megoldandó
problémáknak egy sokkal több szakmai és technikai részlet figyelembevételét igénylô
törvénykezési és jogalkalmazási, végrehajtási szintje (»legislative & judiciary stage«);
például a kórházi ellátás finanszírozási technikái, vagy a felsôoktatás finanszírozásának
a rendszere és technikái, a felvételi eljárás rendje és a hasonlók.
Azért is muszáj egyszerre szem elôtt tartani az igazságosság különbözô szakaszait
és nézôpontjait, mert a különbözô szinteken megfogalmazott elveknek és a technikai
részleteknek szigorúan összhangban kell lenni egymással. Ellenkezô esetben az a veszély fenyegeti a társadalmat, hogy a technikai és szakpolitikai szinteken, látszólag
technikai és szakpolitikai részletkérdések látszólag csak technikai szintû eldöntésével
valakik, a nyilvánosság kizárásával valójában magukat a legfontosabb alapelveket és
alapértékeket írják felül, anélkül, hogy ez bárkinek még idôben feltûnne, vagy bárkivel
bárhogyan egyeztették volna.
Miközben az egyes igazságossági problémákat az igazságosság különbözô szakaszainak a különbözô nézôpontjaiból vizsgáljuk, és ezek összhangjának a biztosításával próbáljuk alkalmazni és interpretálni az »igazságosság elveit«, mi magunk is egyre mélyebben értjük meg e politikai szintû igazságossági elvek rendszerszerû összefüggéseit, s az
ezek által rögzített és biztosított politikai értékeket. Ennek során ébredünk rá e »politikai
értékek«, »politikai szintû polgári erények« és az igazságossági elvek nagyszerûségére,
és értjük meg mélyebben is azt, hogy ezek alkalmazása milyen úton-módon válik a társadalom minden egyes tagjának elônyére, hasznára, és hogyan járul hozzá a társadalom
általános jólétének és minden egyes polgár jólétének a jelentôs mértékû javulásához.
Egyre alaposabban és mélyebben értjük meg és érezzük át az »igazságosság politikai
koncepciójának« a mélyebb összefüggéseit és nagyszerûségét. Végsô soron fokozatosan
elfogadjuk, megszeretjük, majd teljes mértékben magunkévá tesszük, az »igazságosság
politikai koncepcióját« és annak igazságossági elveit. Ezzel nem más történik, mint hogy
fokozatosan kialakul bennünk a legmagasabb morális fejlôdési szint: az »elveken alapuló
erkölcsösség«. Nagyjából így lehet elképzelni azt a folyamatot, ahogyan egyfajta természetes fejlôdés során egyszer csak „átlépjük” a »közösségi (csoport)normákon alapuló
erkölcsösség« felsô határait és megérkezünk a minôségileg más, »igazságossági elvek szerinti erkölcsösség« szintjére és területére.
Emlékeztetôül: »Rawls harmadik morálpszichológiai törvénye« szerint a személy
azáltal tesz szert magas szintû igazságosságérzetre a vele született »igazságosságérzetre
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való erkölcsi képessége« alapján, hogy tudatosul benne az, hogy mind az általa szeretett
és fontosnak tartott személyek, mind a saját maga számára milyen szerteágazóan, és
milyen nagymértékben fontosak és hasznosak az »igazságosság politikai koncepciója«
által meghatározott »elsôdleges fontosságú politikai, társadalmi és társadalmi igazságossági intézmények«, és azok igazságos mint tisztességes mûködése. Ennek obligát
elôfeltétele, hogy a személy realizálja a rokonszenvre, együttérzésre, törôdésre, szimpátiára, bajtársiasság érzésre és közösségi érzésre való képességeit, azáltal, hogy az
elsô és második morálpszichológiai törvény14 alapján kötôdést, ragaszkodást, szeretet,
barátságokat, érzelmi kötelékeket és kapcsolatokat alakít ki másokkal. További obligát
elôfeltétel, hogy a »társadalom alapvetô struktúrája«, és annak »háttérintézményei«
igazságosak és tisztességesek legyenek, ilyennek is látszanak és mindenki igazságosnak
is lássa és tartsa is ezeket.
Mindennek a következménye, hogy kifejezett ideálunkká, valamint ebbôl eredô
szükségletünké válik az, hogy az igazságosság elveit alkalmazzuk és aszerint cselekedjünk, amint mély összefüggéseiben is megértjük és átérezzük, hogy milyen mértékben
növeli mind saját magunk, mind szeretteink, mind a társadalom minden egyes polgárának a jólétét az, ha a »társadalom alapvetô struktúrája« és annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményei« az igazságosság elvei szerint, »jól
elrendezett« módon mûködnek. Egy adott ponton azt is felismerjük, hogy az igazságos
mint tisztességes együttmûködés, mind a csoportok, közösségek, szervezetek, mind
pedig a társadalom egésze szintjén mennyivel igazságosabb, tisztességesebb, egészségesebb, boldogabb, kiegyensúlyozottabb, kiszámíthatóbb, biztonságosabb társadalmi
mûködéshez vezet, azaz milyen nagyszerû, eddig még kiaknázottalan társadalmi fejlôdési és emelkedési lehetôséget jelent, illetve ebbôl eredeztethetô társadalmi jövôkép
megvalósítását teszi lehetôvé.

A

Z IGAZSÁGOSSÁGÉRZET, mint olyan az »elveken alapuló erkölcsösség« szintjén
kétféle módon is kifejezôdik. Elsôként is arra vezet minket az igazságosságérzetünk, hogy alapvetôen megértsük és elfogadjuk azokat az igazságos mint tisztességes

14

Emlékeztetôül itt is felidézzük Rawls elsô és második morálpszichológiai törvényét:
(i) Rawls elsô morálpszichológiai törvénye: (a) feltéve, hogy a család mint intézmény igazságos,
és a szülôk szeretik a gyermeket, és világosan, nyilvánvalóan ki is mutatják ezt azzal, ahogyan
a gyermek javáról gondoskodnak; (b) akkor a gyermekben, aki felismeri és elismeri a szüleinek az ô irányába kimutatott evidens szeretetét, kifejlôdik a szülôk iránti szeretet; (c) s ezen
keresztül a képesség a rokonszenvre, együttérzésre, szimpátiára, bajtársiasságra, közösségi érzésre és mások iránti szeretetre.
(ii) Rawls második morálpszichológiai törvénye: (a) feltéve, hogy a személy realizálja a rokonszenvre, együttérzésre, törôdésre, szimpátiára, bajtársiasság érzésére és közösségi érzésre
való képességeit, (b) azzal hogy az elsô törvény alapján szert tesz a kötôdés, a ragaszkodás,
a szeretet, a barátság és az érzelmi kötelékek kialakításának a képességére; (c) feltéve továbbá,
hogy a társaságainak a normái, mûködése és körülményei igazságosak, és mindenki által jól
láthatóan és köztudomásúan azok, (d) akkor a személyben baráti érzés és bizalom ébred
mindazokkal a társaival szemben, akik »evidens jó szándékkal« igyekeznek megfelelni a kötelezettségeiknek, ellátni a feladataikat, és méltóak a helyzetüknek megfelelô ideálokhoz.
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intézményeket, és azok mûködésének minket érintô következményeit, amelyekbôl mind
magunknak, mind a szeretteinknek számos elônye származik, de nyilvánvaló, hogy a
fenntartásukkal kapcsolatosan bizonyos terhek is hárulnak ránk. Ebbôl eredôen nemcsak az elônyöket, de az ezen intézmények fenntartásával kapcsolatos ránk háruló terheket is készséggel vállaljuk (például: adó és járulékfizetés). Mind ennek részeként
hajlamosak vagyunk lelkiismeret-furdalást, bûntudatot érezni, ha nem teszünk eleget
a ránk háruló kötelezettségeknek még akkor is, ha az ilyen kötelességszegésünk által
érintettekhez semmilyen személyes ismeretség, vagy érzelmi kötelék nem fûz minket.
Elôfordulhat, hogy ezeknek a számunkra „idegen” személyeknek még nem volt módjuk
arra, hogy demonstrálják irányunkba azt az »evidens jó szándékot« a saját feladataik,
kötelezettségeik tisztességes teljesítése kapcsán, amely az alapját jelenti annak, hogy
például a »második morálpszichológiai törvény« alapján kialakuljanak bennünk azok
a baráti, bajtársi, közösségi, egymással való törôdési, együttérzési és bizalmi jellegû
érzések, amelyek alapján kiterjesztenénk rájuk is a »közösségi normákon alapuló erkölcsösségünk« normáit. De az is lehetséges, hogy maga, a szóban forgó intézményrendszer (például oktatás, társadalmi biztosítás) vagy szervezet (például egy nagyvállalat,
vagy egy nagy egyetem és a hasonlók), olyan nagy és kiterjedt, hogy a közösség bizonyos tagjai vagy csoportjai között semmilyen közvetlen kapcsolat nem alakul ki. Ilyenkor
a »közösségi normákon alapuló moralitásnak« az egymásra való vonatkoztatásához
szükséges személyes érzelmi és bizalmi kapcsolatok – személyes kontaktus, ismeretség
és együttmûködési helyzetek hiányában – egyáltalán nem is alakulnak ki. Hisz ilyenek
a helyzetbôl eredôen nem is tudnak kialakulni.
Bárhonnan is nézzük, a polgárok közössége, mint olyan (azaz maga a társadalom)
túl nagy ahhoz, hogy minden egyes polgár között személyes kapcsolat és személyes rokonszenv és érzelmi, baráti, bajtársi és bizalmi viszony alakulhasson ki, és ezen az alapon minden egyes polgár, minden egyes polgártársára vonatkozóan kialakítsa magában
a »közösségi (csoport)norma alapján történô moralitást«, illetôleg az ebbôl eredô igazságos mint tisztességes viszonyulást. Ezért e szinten egyetlen módja van annak, hogy
a társadalom minden egyes tagja között kialakuljanak valamilyen – az igazságos mint
tisztességes társadalmi együttmûködéshez szükséges – kötelékek (például a társadalmi
szolidaritás formájában): ez pedig az, ha megtörténik az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a közös és nyilvános elfogadása.
Miközben minden egyes polgár több polgárnak is a barátja, egyetlen polgár sincs,
akinek minden polgár a barátja lenne. Viszont az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciójának« és az »igazságosság elveinek« a közös, és egymás számára is
kölcsönösen nyilvánossá tett elfogadása, elismerése, és az ebbôl eredô kötelezettségek
és terhek nyilvános felvállalása egy közös, nyilvános, mindenki által ismert egységes
nézôpontot és morális viszonyítási rendszert ad minden egyes polgár számára, amely
alapján mindannyian meg tudják ítélni a különbözô társadalmi igazságossági szempontból vitás kérdéseket és esetleges véleménykülönbségeiket.

M

ÁSODSZOR: AZ »IGAZSÁGOSSÁGÉRZETÜNK« ÚGY IS MEG NYILVÁNUL
az »elveken alapuló erkölcsösség« szintjén, hogy szándékot és hajlandóságot
éleszt bennünk arra, hogy aktívan cselekedjünk és dolgozzunk azért, hogy igazságos
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mint tisztességes intézményeket hozzunk létre, vagy a létezô intézményrendszert igazságossá mint tisztességessé alakítsuk. Ha nem is mindenkiben buzog fel ez az igazságosságérzet által felkeltett tettvágy annyira, hogy mindjárt ô maga is neki álljon ilyen
intézményeket megtervezni és létrehozni, vagy hogy bekapcsolódjon ilyen típusú mozgalmakba vagy tényleges munkálatokba, annyi minden egyes polgártól elvárható, hogy
legalább ne akadályozza az ilyen igazságos mint tisztességes intézmények létrehozását,
vagy a létezô intézmények igazságosság mint tisztességessé tételét. Minden egyes polgárnak természetes kötelessége, a társadalmi együttmûködés és az alapvetô politikai,
társadalmi és társadalmi igazságossági intézmények igazságosságának mint tisztességességének az elômozdítása és az igazságos mint tisztességes politikai és társadalmi intézmények megvédése (ha szükséges).
Az »elveken alapuló erkölcsösség« szintjén aktívan tenni akarunk az intézményrendszer igazságosságának mint tisztességességének a megteremtése vagy elômozdítása és
fejlesztése érdekében. Szükség esetén aktívan cselekedni is akarunk az igazságos mint
tisztességes intézményrendszer és a »szabad emberhez méltó demokrácia« megvédése
érdekében. E tenni vágyásunk messze nem csak azokra a konkrét »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû intézményekre« vonatkozik, amelyeknek most, éppen aktuálisan valamilyen hasznát élvezzük. Ennél sokkal többrôl van szó.
Az »elveken alapuló mortalitásunk« alapján aktívan tenni akarunk azért, hogy a
nyilvános és közösen elfogadott politikai szintû igazságossági koncepció, és annak az
igazságossági elvei az összes, a társadalmi igazságosság szempontjából releváns és alapvetô fontosságú politikai, társadalmi és társadalmi igazságossági intézményre ténylegesen ki legyenek terjesztve. Azért, mert az igazságosság elveinek ilyetén, rendszerszerû
alkalmazása és rendszerszerû érvényesítése a társadalom emelkedését, minden egyes
polgár jóllétének a jelentôs javulását, a társadalom egyre igazságosabb, mint tisztességesebb mûködését eredményezi, azaz összességében a legfontosabb közcélokat, közérdekeket, közügyeket mozdítja elô és a közjót szolgálja.
Mint majd késôbb (23.§) részletesen bemutatjuk, az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« által »jól elrendezett« »szabad emberhez méltó demokratikus
társadalom«, és annak a »közös és nyilvános« »politikai szintû igazságossági koncepciója« alapján létrejövô »politikai, társadalmi közössége« mind az egyes polgárok szintjén,
mind társadalmi szinten a legfontosabb »közjavakat« (»public goods«) testesíti meg.
Ezt a gondolatot a következô 23.§ fejezetben fejtjük ki részletesen, ehelyütt csak rögzíteni akarjuk ezt a tényt.

A

MIKOR AZ IGAZSÁGOSSÁGÉRZETÜNK ELLENÉBEN CSELEKSZÜNK, akkor a
lelkiismeret-furdalásunkat vagy a bûntudatunkat az »igazságosság elveire« hivatkozva, arra visszavezetve értelmezzük és magyarázzuk. Ez a fajta, az »elveken alapuló erkölcsösséghez« társuló bûntudat, megbánás és lelkiismeret-furdalás teljesen más,
mint a »tekintélytiszteleten alapuló moralitáshoz« társuló »tekintélyelvû bûntudat«, vagy
mint a »közösségi (csoport)normákon alapuló moralitáshoz« társuló »közösségi norma
megsértése miatti bûntudat« érzései. Az »elveken alapuló erkölcsösség« szakaszában
már lezajlott bennünk a teljes morális fejlôdési és tanulási folyamat, és annak összes
szakaszán túl vagyunk. E legfejlettebb erkölcsösséget jelentô szakaszban érezzük elôször
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a fogalom valódi értelemben vett jelentése szerinti bûntudatot. Ugyanez érvényes az
összes többi morális érzelemre is.
(i) A KISGYERMEKEK például a »morális ideál« vagy a »szándékok, motívumok és
motivációk« relevanciája, és jelentôségével egyáltalán nincsenek tisztában, nem is
értik, ebbôl eredôen a valódi, »elveken alapuló moralitásnak« megfelelô »bûntudat
érzésének« az alapjai és a feltételei hiányoznak.
(ii) A »KÖZÖSSÉGI (CSOPORT)NORMÁKON ALAPULÓ ERKÖLCSÖSSÉG« ESETÉBEN a »morális érzések« lényegileg a személyekkel vagy adott közösségeikkel kapcsolatosan kialakított személyes baráti, bajtársi, bizalmi érzéseinktôl és érzelmeinktôl
függnek. Akivel nem állunk semmilyen kapcsolatban azzal nincs ilyen érzelmi, bizalmi kapcsolatunk. Csakhogy a »közösségi (csoport)normákon alapuló erkölcsösségünkbôl« következô morális cselekedeteink igen nagyrészben e személyes érzelmeinken, rokonszenven, közösségi érzésen és baráti, bajtársi, bizalmi viszonyainkon
alapulnak: tulajdonképpen meg akarunk felelni a társainknak és azt akarjuk, hogy
elfogadjanak minket a céljainkkal, érétkeinkkel és cselekedeteinkkel együtt.
(iii) AKIVEL NEM ÁLLUNK SZEMÉLYES ÉRZELMI, baráti, bajtársi és bizalmi viszonyban, azzal nincs meg a közös alapunk a »közösségi normákon alapuló moralitásra«.
Így rájuk valójában sehogyan sem vonatkoznak a »közösségi normákon alapuló
erkölcsösségünk« normái, és az ebbôl eredô morális viselkedésünk és cselekedeteink.
Ezért is alacsonyabb rendû az a moralitás, amely kizárólag csak a »közöségi (csoport)normákon alapul«.
(iv) A SZÉLESEBB TÁRSADALMI KÖZÖSSÉG jelentôs része iránt, pusztán csak a »közösségi normákon alapuló moralitás« alapján nem érzünk erkölcsi felelôsséget, és
nem is tudunk ilyet érezni. Például: A Keresztapa címû filmdrámából (COPPOLA,
1972) mély benyomásokat szerezhetünk arról, hogy mi is a probléma abban, ha
egy közösség tagjai kizárólag csak a »közösségi normákon alapuló moralitás« értékei,
ideáljai alapján mûködnek. A háromrészes filmdráma igen érzékletesen mutatja
be, hogy számos, önmagában teljesen elfogadható »közösségi norma szerinti moralitáson« alapuló érték, norma és ideál, mint például a „család szentsége”, a „családi
hagyományok és értékek”, a „családi összetartás és összefogás”, a „példás, igazságos
és gondoskodó családfô” ideálja, mennyire összeegyeztethetô lehet a legvéresebb,
legkegyetlenebb bûntényekkel és gyilkosságokkal, ha ezekbôl az ideálokból semmi
sem terjed rá a családi közösségen kívüli szélesebb társadalmi környezetre.
AZ »IGAZSÁGOSSÁGI ELVEKEN ALAPULÓ MORALITÁSUNK« LÉNYEGILEG MÁS.
Mint olyan polgárok, akik teljesen felfogjuk, és mélységében is értjük az igazságosság elveinek tartalmát, és ezek rendszerszerû összefüggéseit, alapvetôen, amikor csak tudunk,
ezek alapján akarunk eljárni, és ez általában többé-kevésbé nagyjából sikerül is. Tulajdonképpen a »politika felségterületére« korlátozott »politikai szintû igazságossági elvek«
azok, (a) amelyek az egyes személyeket – függetlenül attól, hogy milyen »átfogó nézeteket«
vallanak, és milyen egyéb »közösségi moralitás szerinti« értékeket, ideálokat tartanak még
fontosnak – egyenként hozzákapcsolják a társadalomhoz, mint a társadalmi együttmûködés tisztességes rendszeréhez; (b) s mint a »politika felségterületére« korlátozott közös
és nyilvános igazságossági elvek megteremtik a lényegi kapcsolatot, a közös platformot,
és közös morális viszonyítási rendszert az egymást személyesen egyébként nem is ismerô
polgárok között.
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Az »igazságossági elveken alapuló erkölcsösség« szintjén lévô polgárok ezen igazságossági elvekhez fûzôdôen alakítják ki azt az érzelmi kötôdést, amelyet a kisgyermek
a szülôvel, a »közösségi normákon alapuló erkölcsösség« szintjén lévô személyek pedig
a közösség tagjaival, a társaikkal alakítanak ki. Ez az »igazságosság elveihez« fûzôdô
érzelmi jellegû kapcsolat az, amely az »igazságosság elvein alapuló erkölcsösséggel«
rendelkezô személyek moralitását, és az ebbôl eredô erkölcsi normákat, a társadalom
egészére és annak minden egyes polgárára ráterjeszti.
– A KISGYERMEK IDEÁLJA, mondjuk a szülônek tetszô produkció (homokvár, vers,
tánc, jó tanulmányi eredmény és a hasonlók) bemutatása, és a felsôbb autoritás
által adott elôírások kifogástalan teljesítése.
– A »KÖZÖSSÉGI (CSOPORT)NORMÁKON ALAPULÓ ERKÖLCSÖSSÉG« SZINTJÉN lévôk ideálja mondjuk a „jó tanuló”, a „jó sportoló”, a „jó focista”, a „jó kolléga” és a hasonlók.
– AZ »IGAZSÁGOSSÁG ELVEIN ALAPULÓ ERKÖLCSÖSSÉG« SZINTJÉN lévô polgároknak – a saját közösségeik csoportnormáiból eredô ideáljaikon kívül – számos,
a »politika felségterületére« korlátozott igazságossági elvbôl eredô társadalmi igazságossági ideáljuk is van, amely mind a közjó, a közcélok, a közérdekek, a politikai
szintû igazságosság mint tisztességesség elômozdításával, és az alapvetô fontosságú
politikai, társadalmi, társadalmi igazságossági intézmények igazságosabbá, mint
tisztességesebbé tételével függenek össze.
Amint az »igazságossági elveken alapuló erkölcsösség« (»the morality of principles«)
kialakul és rögzül bennünk, a morális attitûdjeink nem különbözô, konkrét személyek,
csoportok vagy közösségek jóváhagyásához, helyesléséhez, jóllétéhez, illetôleg elfogadó
vagy elutasító magatartásához kötôdnek. Ehelyett a »jóra mint helyesre és tisztességesre«
vonatkozó koncepcióinkat az »igazságosság mint tisztességesség koncepciója«, és annak
igazságossági elvei szerint, és ezekkel összhangban alakítjuk ki, s nem pedig bizonyos
konkrét referenciaszemélyek vagy csoportok elfogadó és helyeslô, vagy elutasító és helytelenítô véleményétôl, magatartásától tesszük függôvé.
Morális érzelmeink és attitûdjeink végsô soron függetlenednek a világunk aktuális
eshetôségeitôl vagy körülményeitôl, legalábbis abban az értelemben, ahogyan például
az »eredeti kiindulási állapot« körülményei és a »tudatlanság fátyla« kapcsán részletesen
ismertettük (11.§), s képessé válunk a dolgokat az »eredeti kiindulási állapot« pártatlan
nézôpontjából szemlélni, értékelni és megítélni. Azt, hogy valami igazságos-e vagy tisztességes-e; vagy hogy milyen kellene legyen szerintünk az együttmûködés igazságos
mint tisztességes feltételrendszere és a hasonlók nem abból vezetjük le, és nem ahhoz
viszonyítjuk, hogy saját magunknak, vagy szeretteinknek, barátainknak mi lenne az önérdekek szempontjából a leghasznosabb. Az ilyen véleményeink, javaslataink kialakításakor érvényesítjük a »jó mint helyes és tisztességes« abszolút prioritását a »jó, mint
racionális, (mert érdekeinket szolgálja)« felett (»the priority of the right over the good«).
A »jó mint helyes« abszolút prioritása, valamint az igazságosság mint tisztességesség
(»justice as fairness«) elvei alapján próbálunk véleményt alkotni arról, hogy valami
igazságos-e, s mint ilyen tisztességes-e.
Szó sincs arról, hogy az »igazságosság elvein alapuló moralitás« alapján állva elszakadnánk a realitásoktól. Mindösszesen arról van szó, hogy nem vagyunk hajlandóak va-
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lamit azért általánosságban »jónak mint helyesnek és tisztességesnek« ítélni vagy propagálni, mert történetesen az szolgálja a legjobban a saját, pillanatnyi percipiált önérdekeinket – azaz nem keverjük össze a »jó mint helyes és tisztességes« fogalmát a »jó, mert
racionális önérdekeinknek megfelelô« fogalmával. Az, ami »racionális, mert az érdekeinket
szolgálja«, egyáltalán nem biztos, hogy tisztességes, igazságos vagy méltányolható.
Az »igazságosság elvein alapuló erkölcsösség« szintjén lévô személyek rendkívül gyakorlatias szempontból, s nem pedig naivitásból érvényesítik a »jó mint helyes és tisztességes« abszolút prioritását a »jó, mert érdekeimnek ez felel meg« felett. Ez az »erkölcsi
alapállás« teremti meg és hagyja nyitva a lehetôséget és teszi reálissá a reményt arra,
hogy valaha is lehetséges legyen egy igazságos mint tisztességes »szabad emberhez méltó
demokratikus társadalom« létrehozása. A sok egymásnak feszülô erkölcsösnek, tisztességesnek és közérdeknek mondott rövidlátó önérdekek köré épített koncepcióból
ugyanis soha, semmikor, semmilyen stabil rendszer nem fog létrejönni. A tisztességes
közérdeknek hazudott önérdekek köré épülô ideologizáló vitákból kizárólag csak az
olyan vesztes-vesztes típusú önérdekérvényesítô hatalmi harcok és kényszerû kompromisszumok tudnak kikeveredni, amelyek nemhogy a »közjó« elômozdításával nem járnak, de ehelyett talán a legrosszabb »közrosszat« testesítik meg.

A

»MORÁLIS ÉRZELMEK« ÉS A »TERMÉSZETES ÉRZELMEK« KAPCSOLATA.
Függetlenül attól, hogy az »igazságosság elvein alapuló erkölcsösség« szakaszában a »morális érzelmeinket« nem a különbözô aktuális érdekek határozzák meg, a
konkrét személyekhez, csoportokhoz és közösségekhez fûzôdô »természetes érzelmeinknek«, a baráti, bajtársi érzéseknek, a szeretetnek, a kötôdésnek, a bizalomnak, együttérzésnek, és a hasonlóknak megvan a maga fontos helye és szerepe.
A »közösség (csoport)normáin alapuló moralitás« (»the morality of association«)
esetén a normaszegés kapcsán megjelenô »közösségi normákon alapuló bûntudat, megbánás«, és a hasonló érzések alapja a közösség tagjaival kialakított érzelmi viszony volt.
A Keresztapa címû filmben a maffiacsalád »közösségi normákon alapuló moralitása«
ellen vétô „árulók” is ilyen bûntudatot éreztek (ha éreztek).
Az »igazságossági elveken alapuló erkölcsösség« (»the morality of principles«) esetében azonban nem a »közösségi normákon alapuló bûntudat és megbánás« morális érzései jelennek meg. Az »igazságossági elveken alapuló erkölcsösség« normáinak megsértése esetén a szó valódi értelmében vett bûntudatot, megbánást, felháborodást
érezhetünk és tapasztalhatunk meg. Az ilyen »valódi morális érzések, érzelmek« elmagyarázása végsô soron a releváns igazságossági elvekre való hivatkozással történik.
Ugyanakkor megfigyelhetô, hogy olyan helyzetekben, amikor az adott szituációban
jelen vannak »természetes érzelmek« baráti, bajtársi kötôdések, a bizalom, (például
azért, mert a saját közösségeinkben, a hozzánk közel álló személyek társaságában vagyunk), akkor lényegesen intenzívebben jelentkeznek ezek a valódi »morális érzelmek«
is, mintha csak idegenek között lennénk. A létezô »természetes érzések« és emberi kapcsolatok tulajdonképpen emelik a »morális érzelmek« (bûntudat, megbánás, felháborodás, megbántódás, megbocsátás és a hasonlók) intenzitásának a szintjét, még az
»igazságosság elvein alapuló moralitás« alapján mûködô polgároknál is.
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Ebbôl az is következik, hogy az »elvek szerinti moralitás« talaján álló személyek
elôbb részletezett „objektivitását” – azaz a dolgok igazságosságának és tisztességességének a tisztán elvi alapon történô, és tulajdonképpen pártatlan, és minden szubjektív
eshetôségtôl független megítélését –, nem valamiféle érzelemmentes, hideg, racionális
és mintegy dehumanizált erkölcsi alapállásként és cselekvésként kell elképzelni. Nagyon
is jelen vannak az érzelmek, sôt, a valódi értelemben vett »morális érzelmek« vannak
jelen, amelyek intenzitása ráadásul meg is emelkedik, a saját baráti körben vagy bizalmi
közösségben, ahol a »természetes érzelmek« is jelen vannak.15 Ami nincs jelen: az az
önérdek és a dolgok igazságossági szempontú megítélésének az önérdekek általi torzítása, illetve az önérdekek közérdekeknek való beállítása.
Az a tény, hogy a »morális érzelmek« bizalmi, baráti és bajtársi körben intenzívebbé
válnak, azt is jelzi, hogy a természetes kötelékek (bizalom, baráti, bajtársi érzések, kötôdés és a hasonlók) megsértése »morális vétek« és »morális rossz«. Az eddigiekben a
»morális érzelmekkel« kapcsolatosan három fontos állítást fogalmaztunk meg:
(i) A »MORÁLIS ÉRZELEM«, EGY-EGY MORÁLIS NORMA, MEGSÉRTÉSE MIATT
JELENIK MEG. Például a bûntudat érzése, azt jelzi, hogy valamilyen hibát, vétket
vagy bûnt követtünk el, míg a felháborodás, pedig azt jelzi, hogy velünk szemben
követtek el valamilyen bûnt.
(ii) AZ INTENZÍVEBB BÛNTUDATÉRZÉS NAGYOBB BÛNT IS JELEZ. Általánosítva:
minél súlyosabb a morális norma megsértése, annál intenzívebbek a következményes morális érzések.
(iii) A »MORÁLIS ÉRZÉSEINK, ÉRZELMEINK« ELEVE INTENZÍVEBBEK SAJÁT KÖZÖSSÉGEINKBEN, baráti és családi körben, ahol a »természetes érzelmek« is jelen vannak.
E három állításból az következik, hogy azok a »morális vétségek és bûnök«, amelyeket
azokkal szemben követünk el, akikkel érzelmi, baráti, bajtársi, bizalmi viszonyban vagyunk, mindig súlyosabbak, mint a másokkal szemben elkövetett hasonló vétségek; s
érdekes módon ez még az »igazságossági elveken alapuló moralitás« szintjén is így van.
Ebbôl eredôen a hozzánk közel állókkal, a barátainkkal szembeni árulás, bizalommal
való visszaélés, és a hasonlók különösen súlyosak és különlegesen tiltottak. Az ilyen,
hozzánk közel álló közösségekkel, barátokkal kapcsolatos természetes érzelmi kötelékek
(például: barátság, bizalom, bajtársiasság és a hasonlók) megsértése sokkal intenzívebb
erkölcsi érzéseket (például bûntudatot vált ki), ami azt is jelenti, hogy ezek nagyobb
„morális rosszat” jelentenek. A megtévesztés, a csalás, a bizalommal való visszaélés,
a hazugság, az árulás és a hasonlók, mindig, minden esetben a »morális rosszat« testesítik meg. Azonban ezek sokkal súlyosabb »morális rosszat« jelentenek azokban az
esetekben, ahol a személyek között érzelmi, bizalmi és baráti kötelékek is léteznek.
15

A »morális érzések, érzelmek« és a »természetes érzések, érzelmek« két külön fogalom. A »morális
érzések és érzelmek« azok, amelyek mindig valamilyen morális alapra, elvre, okra visszavezethetôen
keletkeznek, és nemcsak morális alappal bírnak, de morális jelentôségük is van (mert valamilyen
morális elv megsértését, vagy teljesülését jelzik). A »természetes érzések és érzelmeknek« nincs ilyen
közvetlen morális alapjuk. Ugyanakkor, maguk a morális érzelmek akkor alakulnak ki, ha valahogyan megjelennek a »természetes érzelmek« (szeretet, kötôdés, barátság, bizalom és hasonlók) is.
Tehát az egyes morális érzelmek érdekesen társulnak a releváns természetes érzelmekkel.
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LSÔRE MEGLEPÔNEK TÛNHET, hogy »morális fejlôdésünk, tanulásunk« során
eljutunk odáig, hogy érzelmi okokból is az igazságosság és a tisztességesség elvei
szerint akarunk cselekedni. Hogyan lehetséges az, hogy az »erkölcsi elvek« belekeverednek az érzelmeink közé? Az »igazságosság mint tisztességesség politika koncepciójában« sokféle választ találhatunk erre a kérdésre.
(i) Elôször is, ha jól belegondolunk, az erkölcsi elvek szükségképpen magukban kell
foglaljanak bizonyos tartalmakat. Az »igazságosság elveit« alapvetôen racionális
személyek alakítják ki, mégpedig azzal a céllal, hogy bizonyos döntéseket hozzanak a különbözô egymással versengô viszonyban lévô követelésekrôl és igényekrôl.
Az igazságosság elveinek meghatározásával tulajdonképpen e különbözô emberi
célok, értékek és érdekek elôre mozdításának bizonyos egyeztetett útjait és módjait
határozzuk meg. A különbözô intézményeket és cselekvéseket ezen alapvetô emberi célok biztosítása szempontjából értékeljük. Ebbôl eredôen bizonyos értelmetlen célokat eleve el is vetünk, mint felesleges terheket okozó, irracionális korlátozásokat és megkötéseket. Rawls példájával élve: kapásból elvetjük az olyan elveket,
mint például azt, hogy „senki ne nézzen az égre a keddi napokon”. Például az
»eredeti kiindulási állapotban« a »hipotetikus társadalmi szerzôdést« (11.3.§) létrehozó feleknek számos eltérô nézete, érdeke szempontja lehet, de az biztos, hogy
egyiküknek sincs semmi oka, hogy ilyen és hasonló felesleges és irracionális elveket
akarjon elfogadtatni vagy elfogadni. Ezzel a példával azt az állítást is akarjuk illusztrálni, hogy az »igazságosság elveinek« meghatározása nem egy „szabad a
gazda” típusú foglalatosság; s nem egy „ötletbörze” ahol bárki bármit elôhozhat.
Az »igazságosság elveinek« alapvetô funkciói és céljai vannak, melyek eleve szigorúan behatárolják, hogy egyáltalán milyen erkölcsi tartalmai lehetnek.
(ii) Másodszor. Az »igazságosság elvei« az emberiség szeretetébôl (»love of mankind«)
erednek, annak egyenes folytatásaként. Csakhogy, mint Rawls írja, „a jóakarat
és a bôkezûség zavarba kerül és tanácstalanná válik, amikor az ô szeretetének a
tárgyai ellentétbe kerülnek egymással és elkezdik egymást opponálni”. (RAWLS,
1999a.) Az »igazságosság elvei« ahhoz kellenek, hogy irányítsák a jóakaratot és
a bôkezûséget. Az »igazságosságérzet«, és az »emberiség szeretete« között lényegi
különbségek vannak. Az »emberiség szeretete«, mint olyan, némiképp túlbuzgó
módon messze a kötelessége felett teljesít, és nem hív segítségül olyan mentesítéseket a maga számára, amelyeket a természetes kötelességek és kötelezettségek
elvei (»principles of natural duty and obligation«) lehetôvé tennének. Mind ezzel
együtt az »igazságosságérzet«, és az »emberiség szeretete«, meglehetôsen szorosan
összefüggenek egymással, s nagymértékben hasonló igazságossági koncepciók definiálják ôket. Ezért aztán, ha az egyik természetes és megérthetô, akkor a másik
is az kell legyen.
(iii) Harmadszor. A bûntudat érzése és a jogos felháborodás érzése egyazon tôrôl fakad.
(NUSSBAUM, 2016.) Amikor mások olyan indokolatlan hátrányt, kárt, sérelmet,
veszteséget, nélkülözést vagy igazságtalanságot szenvednek el, amit valaki más
okoz nekik, akkor (a) ha mi okoztuk mindezt, akkor bûntudatot érzünk, (b) ha
mások okozták ezt, akkor pedig a morális felháborodás érzése ébred fel bennünk.
Az »igazságosságérzetünk« tulajdonképpen pontosan ugyanolyan módon lett meg-
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sértve, csak az egyik esetben mi magunk sértettük meg (bûntudat), a másik esetben
mások (morális felháborodás). Ezeket a morális érzelmeket az igazságosság elveinek erkölcsi tartalma alapján tudjuk értelmezni, megmagyarázni.
(iv) Negyedszer. Az »igazságosság mint tisztességesség koncepciójának« bizonyos, fontos interpretációja szerint:16 „amikor az emberek az »igazságossági két elve« elôírásainak megfelelôen cselekszenek, azzal valójában a valódi természetüket, azaz
a szabad, egyenlô és racionális emberi lény mivoltukat juttatják kifejezésre”.
(RAWLS, 1999a.) Miután ez minden ember fontos személyes javai közé tartozik,
az »igazságosságérzetünk« sokkal közvetlenebbül irányul a jóllétünkre, mint elsôre
gondolnák. Ugyanis az »igazságosságérzet«, mint olyan az »igazságosság elveinek«
a kialakításakor (például az »eredeti kiindulási állapotban«) egy olyan igazságossági rendszer kialakítását támogatja, amely minden egyes ember számára lehetôvé
teszi, hogy kifejezésre juttassa a többiekkel közös valódi természetét. „Az tehát,
hogy arra vágyunk, hogy igazságosan cselekedhessünk, semmiképp sem nevezhetô
a racionális célokkal nem rendelkezô, önkényes elveknek való vak engedelmeskedés
valamilyen formájának”. (RAWLS, 1999a.)

T

ERMÉSZETESEN nem az »igazságosság mint tisztességesség koncepciója« az
egyetlen olyan elmélet, amely az igazságosságérzetet ilyen természetes módon
interpretálja. Amint azt Henry Sidgwick (1838–1900), korának neves utilitarista filozófusa The Methods of Ethics (1874) címû, sok kiadást megélt mûvében kifejti: „az
utilitárius soha nem úgy tekinti magára, mint aki pusztán csak a személytelen törvények
kedvéért cselekedne, hanem mindig valamilyen olyan más lény, vagy lények jólétéért
cselekszik, akik irányába valamilyen szintû együttérzést, rokonszenvet, szimpátiát érez.”
(SIDGWICK, 1874.)17

16

17

Itt az úgynevezett »Kant szerinti interpretációra« történik utalás. Rawls, különösen a Theory of
Justice-ban, sokat elemezte az igazságosság, mint tisztességesség koncepciója és Kant filozófiája
összefüggéseit. Valójában gondolatmenete levezetésének és igazolásának egyik fontos ága a „kanti
interpretáció”. Rawls igazságosságelmélete igazolása egyik részeként megpróbálta bemutatni, hogy
Kant bizonyos alapvetô filozófiai koncepciói és konstruktivista megközelítése alapján is igazolható,
az »eredeti kiindulási állapot« »hipotetikus szerzôdéselmélete« mint modell alapján megalkotott
»igazságosságelmélete«. Ez a vonulat filozófiai szempontból nagyon izgalmas, érdekes, mi azonban
a jelen írás fô fókuszai, és gyakorlati szempontjai miatt teljes egészében kikerültük Rawls filozófiája
kanti interpretációjának a bemutatását és elemzését. Ebben az írásban egyáltalán nem filozófiai
szinten akarjuk igazolni Rawls igazságosságelméletének a helyességét errôl ugyanis Rawls maga
is, és sokan mások is sokat írtak. Ehelyett magát az igazoltnak tekintett elméletet és Rawls gondolatait akarjuk gyakorlati célok érdekében minél alaposabban megismertetni. A kanti interpretáció
kapcsán utalunk még Rawls és mások ezzel kapcsolatos mûveire, amelyekben mindez megtalálható.
(RAWLS, 1999a, 1999b, 1999f, 1999h, 2000, 2007; AUDARD, 2007; BROOKS és mtsai,
2015; DANIELS és mtsai, [1975] 1989, 2003; FREEMAN, 2007a, 2007b; KUKATHAS és mtsai,
[1990] 2007; LARMORE, 2008; LEHNNING, 2009; NUSSBAUM, 2006; O’NEILL, 2003;
POGGE, 1989, 2007; VAN PARIJS, 2011, WHEITMAN, 2010.)
Sidgwick, Rawls által idézett gondolatát idéztük (Theory of Justice, 72.§; 417. o.). (RAWLS,
1999a.)
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Az »utilitárius (haszonelvû)« nézetek is, de a »perfekcionista« nézetek is megfelelnek
annak a feltételnek, hogy az »igazságosságérzéseinek« a jellegzetességeit úgy kell bemutatni, hogy az pszichológiailag követhetô és érthetô legyen. E mellett a jobb igazságosság elméletek leírják és bemutatják az ideálisan igazságosnak és tisztességesnek
tartott állapotot és mûködést. Ilyen például az »igazságosság elvei« által »jól elrendezett
társadalom« (»well-oredered society«) (7.§) koncepciója, mint annak az ideális állapotnak és mûködésnek (»realisztikus utópiának«) (3.4.§; 7.§) a bemutatása, amelynek
az elérésére törekszünk, mint »aspiráló társadalom« (17.§). A »jól elrendezett társadalom« koncepciója sok szempontból egybevág az általunk értékesnek, jónak és fontosnak tartott dolgokkal, azaz a szélesebb értelemben vett személyes javainkkal; és
egyenesen összefügg a »természetes érzelmeinkkel«.
Az »igazságos társadalom« egy olyan ideál része kell legyen, amelyre a racionális
emberi lények mindennél jobban vágyakoznak azt követôen, hogy teljes körû tudásra
és tapasztalatra tettek szert azzal kapcsolatosan, hogy mi is ez. Ez egy lehetséges és
reálisan elérhetô cél. Az (a) igazságosság elveinek az erkölcsi tartalma, (b) az ahogyan
a »mérsékelt szûkösség« által szükségszerûvé tett speciális igazságossági problémák
megoldása érdekében racionális célokat követve eljutunk ehhez a tartalomhoz, (c) valamint az morális fejlôdés és tanulás egymásra épülô szakaszai, (d) és mindezek egymással való összefüggései azt mutatják, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« alkalmas arra, hogy egy olyan »jól elrendezett társadalmat«,
határozzon meg és szabályozzon, amelyet mint ideált a polgárok racionális alapon a
legfontosabb javak közé sorolnak, és amelynek elérése, illetôleg fenntartása a legfontosabb céljaikká válik.
A morális fejlôdés és tanulás szakaszainak ismertetésekor, illetôleg a mögöttes pszichológiai folyamatok alapján látható volt, hogy az igazságosságérzet, és az igazságossági szempontból fontos és jelentôs »morális érzelmek«, a megfelelô »természetes érzelmekkel« a háttérben (például: baráti, bajtársi érzések, bizalom, szimpátia, rokonszenv,
szeretet), és azokhoz kötôdve beépülnek az érzelmeink közé és összekapcsolódnak a
társas lény mivoltunkból eredô alapvetô szükségleteinkkel (például: önmagunk elfogadtatása másokkal, emberi kapcsolatok kialakítása, önbecsülés és a hasonlók).
Végsô soron az, hogy igazságosak és tisztességesek legyünk másokkal, továbbá,
hogy mások is ilyennek lássanak és tartsanak minket, valamint, hogy cserébe mások is
igazságosak és tisztességesek legyenek velünk, rendkívül fontossá válik a számunkra.
Végül is ez az emberi együttélés és együttmûködés legalapvetôbb feltételeit is jelenti.
Máshol azt is bemutattuk, hogy az igazságosság mint tisztességesség (»justice as fairness«) igazságossági elvei (14.§) azok az igazságossági elvek, (a) amelyet egy »eredeti
kiindulási állapotban« (11.1.§) a teljesen szabad, teljesen egyenlô helyzetû felek, (b)
a »tudatlanság fátyla« mögött (11.2.§), teljesen szimmetrikus és kiegyenlített viszonyok
között, minden részrehajlás, manipuláció lehetôségének a kizárásával (c) mint saját
magukra nézve is kötelezô »igazságossági elveket« javasolnának és fogadnának el racionális alapon; (d) feltéve, ha a »reciprocitás elve« (5.3.§) alapján mások is ugyanezen
igazságossági elvek elfogadását és betartását vállalják velük szemben.
Fentebb azt is bemutattuk, hogy azok az igazságossági elvek, amelyeket a felek a
»nonhistorikus« »eredeti kiindulási állapotban« (11.3.§), azaz tulajdonképpen egy tár-
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sadalmi szerzôdés logikája szerint alakítanak ki, egybe vágók egy másik megközelítéssel
(»kanti interpretáció«): „amikor az emberek az »igazságossági két elve« elôírásainak
megfelelôen cselekszenek, azzal valójában a valódi természetüket, azaz a szabad, egyenlô
és racionális emberi lény mivoltukat juttatják kifejezésre”. (RAWLS, 1999a.) Mindezek
azt mutatják, hogy egyáltalán nem lehetetlenség, hogy az emberek számára legfontosabb javak (és így céljaik, szükségleteik és vágyaik) közé beépüljön az, hogy az igazságosság elveinek megfelelôen »igazságosan, mint tisztességesen« akarjanak bánni másokkal (feltéve, ha mások is ugyanígy bánnak velük), és hogy számukra maga az
»igazságos mint tisztességes társadalom« is a legfontosabb javak (és így célok, szükségletek és vágyak) közé tartozzon.

V

ÉGEZETÜL: az »igazságossági elveken alapuló erkölcsösség«, mint olyan természe-

tesen különbözô igazságossági koncepciókon és elveken alapulhat. Végsô soron az
»elveken alapuló erkölcsösségnek« két formája lehetséges (Rawls elemzése szerint):
(i) Az »elveken alapuló erkölcsösség« egyik formája az igazságosságérzetnek és a tisztességességérzetnek felel meg.
(ii) Az »elveken alapuló moralitás« másik formája, valamilyen más »morális érzelmeknek« és »természetes érzéseknek«, illetve »erényeknek« felel meg:
(a) az egyik ilyen érzés »emberiség szeretete« (»the love of mankind«);
(b) egymásik és az »önuralom, önmérséklet, higgadtság« (»self-command«) (például valamilyen perfekcionista koncepció alapján).
Amint korábban már kifejtettük, e két forma, azaz (i) az igazságosság és tisztességesség
érzésein, érzelmein alapuló »igazságossági elvek szerinti erkölcsösség« versus (ii) az egyéb
érzéseken – például »emberiség szeretete«, vagy »önmérséklet, önuralom« – alapuló »elvek
szerinti erkölcsösség« között a lényegi különbség, hogy ez utóbbi kissé túlvállalja magát,
és némileg „túlbuzgó” módon számos »kötelességen felüli« (»supererogatory«) dolgot is
felvállal és elôír. Ezért akár a »túlvállalás és kötelességen felüli teljesítés elvein alapuló erkölcsösségnek« is nevezhetjük ezeket. Ezzel szemben az igazságosság és a tisztességesség
érzésein alapuló, »igazságossági elvek szerinti moralitás« nem ír elô »kötelességen felüli
normák« normákat (»supererogatory«) és elvárásokat. Ez azért érdekes, mert minél több
a »kötelességen felüli vállalás«, annál nagyobbak az egymás felé vállalt társadalmi kötelezettségek terhei (»strains of commitments«), és ezért annál instabilabb a koncepció,
azaz annál utópisztikusabb a megvalósíthatósága és fennmaradása. Ebben az értelemben
az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« lényegesen stabilabb, mert
semmiféle kötelességen felüli kötelezettséget nem vállal, s nem ír elô.
(i) AZ IGAZSÁGOSSÁGÉRZETNEK ÉS A TISZTESSÉGESSÉGÉRZETNEK MEGFELELÔ »igazságossági elveken alapuló erkölcsösség« (»the morality of principles«)
normál formájában magában foglalja a megelôzô szakaszok, azaz a »tekintélytiszteleten alapuló moralitás« (»the morality of authority«), és a »közösségi (csoport)normákon alapuló moralitás« (»the morality of association«) elveit és erényeit is.
Az »igazságossági elveken alapuló erkölcsösség« a maga végsô morális fejlôdési és
tanulási szakaszára jellemzô normákat és erényeket, és a korábbi morális fejlôdési
szakaszokra (»tekintélytisztelet moralitása«, »közösségi normák moralitása«) jellemzô normákat és erényeket egyetlen strukturált, konzisztens és koherens rendszerbe
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szervezi össze; mégpedig alkalmas és megfelelô általános igazságossági elvek révén.
A »tekintélytiszteleten alapuló moralitásra«, és a »közösségi (csoport)normákon
alapuló moralitásra« jellemzô normák és erények, e nagyobb rendszer részeivé
válva kerülnek a megfelelô helyükre. Azokat a különbözô igényeket, elvárásokat
és követeléseket, amelyek ezen koraibb morális fejlôdési szakaszoknak megfelelô
moralitás normáiból, értékeibôl, erényeibôl erednek e komplex igazságossági koncepció igazságossági elvei mentén igazítjuk hozzá egymáshoz, és az »elveken alapuló moralitásból« eredô jogok és kötelezettségek rendszeréhez.
(ii) AZ »ELVEKEN ALAPULÓ MORALITÁS« MÁSIK FORMÁJÁHOZ a »túlvállalás és
kötelességen felüli teljesítés elvein alapuló moralitáshoz« tartozó két különbözô erkölcsiség, azaz az (a) emberiség szeretetén alapuló moralitás és (b) az önmérsékleten alapuló moralitás közös vonása, hogy mindkettô valamilyen irányban messze
túlmegy azokon a vállalásokon, amelyeket az »igazságossági elveken alapuló erkölcsösség« igazságosnak, tisztességesnek, reálisnak és túlvállalás nélkülinek tart.
A lényegi különbség az »emberiség szeretetén alapuló erkölcsösség« és az »önmérsékleten alapuló erkölcsösség« között abban rejlik, hogy a két, nagyjából ellentétes
irány közül, melyik milyen irányban halad meg bizonyos kötelességteljesítési és
vállalási határokat (túlfeszítve ezzel a kölcsönös kötelezettségvállalás rendszerét).
(ii/a) AZ »EMBERISÉG SZERETETÉN ALAPULÓ ERKÖLCSÖSSÉG« olyan módon
próbálja elôremozdítani a közös jót és a jólétet, amely messze túlmegy a természetes kötelességeken és kötelezettségeken. Ez a fajta erkölcsösség messze nem
az átlagos embereknek való. Ezen erkölcsösség fô erényei: (a) jóakarat, a jóindulat, a bôkezûség; (b) a mások érzései, szenvedései, szükségletei és igényei
iránti felfokozott érzékenység; (c) a megfelelô alázat és szerénység; (d) az önmagunk háttérbe szorítása, netán önfeladás.
(ii/b) AZ »ÖNMÉRSÉKLET ÉS ÖNURALOM ELVEI SZERINTI ERKÖLCSÖSSÉG«
egyszerûbb formái a jog és az igazságosság követelményeinek a készséges, vonakodás nélküli higgadt, pártatlan, részrehajlás nélküli és tárgyilagos teljesítésébôl állnak.
Ez jól hangzik. A túlvállalási jelleg az ezen erkölcsiségnek megfelelô erények és
széles körû gyakorlatba való átültetésük kapcsán válik érzékelhetôvé. A fôbb erények: a bátorság, a nagylelkûség, a nemesszívûség; az önuralom, az önfegyelem,
az önmérséklet. Ezen erények komoly felkészülést, fegyelmezettséget és hosszas
gyakorlást igényelnek. Ilyen felkészülés, kitartó és fegyelmezett gyakorlás olyan pozíciók, hivatalok, hivatások esetén várható el és vállalható fel, ahol az adott pozícióhoz tartozó szerepkör betöltéséhez és az ellátandó feladatkör sikeres és eredményes
teljesítéséhez lényegileg tartoznak hozzá ezek az erények, illetve ezen erények magas
szintû alkalmazása. (Például: katonai kommandók és elit alakulatok). Persze egyes
kivételes személyek esetén elôfordulhat, hogy nincs semmilyen a hivatásából eredô
oka, hogy ilyen, az »önmérséklet elvein alapuló erkölcsösségnek« megfelelô erényeket
gyakoroljon, ámde mégis így tesz az illetô, azaz a reálisan elvárhatót messze meghaladóan teljesíti az »igazságosság mint tisztességesség koncepciója« szerinti »természetes kötelességeit és kötelezettségeit« – azért mert ô úgy érzi helyesnek.
A »túlvállalás és kötelességen felüli teljesítés elvein alapuló erkölcsiség« a szentek, a hôsök
és a szuperhôsök erkölcsisége. Ez a reálisan elvárhatót messze meghaladja, ámde egyál-
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talán nem ellentétes az »igazságosság mint tisztességesség elvein alapuló moralitásal«.
Az ilyen erkölcsiséggel rendelkezôk, az igazságosság elveibôl eredô normákat, erényeket,
kötelességeket készséggel magukévá teszik, elfogadják, teljesítik, majd saját értékrendjük
és elképzeléseik szerint az igazságosság elveibôl eredô értékeket, erényeket, érzéseket
azok mintegy egyenes folytatásaként kiegészítik a saját értékeikkel és erényeikkel, majd
azokat is messze az elvárások, vagy elvárhatóság és a kötelességek felett teljesítik.
Az összes szent, hôs és szuperhôs teljesen kompatibilis az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójával«, ugyanakkor egyetlen polgárnak sem kell szentté
vagy szuperhôssé válnia ahhoz, (a) megfeleljen az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója« szerinti normáknak, erényeknek és politikai értékeknek, (b) eleget
tudjon tenni az »igazságosság elvei« alapján rá háruló követelményeknek, (c) továbbá
a normál morális fejlôdése, tanulása során kialakuljon benne az »igazságosság elvei
szerinti erkölcsösség«, (d) és annak megfelelô erkölcsiséggel is élje le életét. Ehhez csak
átlagos polgárnak kell lenni, nem szentnek és nem hôsnek.

22.5.§ A kényszerû kompromisszum átalakulása
»jó okok miatt stabil« átfedô konszenzussá

A

»TISZTESSÉGESSÉG ÉS A MÉLTÁNYOSSÁG MORÁLPSZICHOLÓGIAI« alapvetéseinek a fényében újból feltehetjük a »modus vivendi« »átfedô konszenzussá«
való fejlôdésével kapcsolatos kérdésünket: Hogyan tud átalakulni, és »átfedô konszenzussá« fejlôdni a »szabad emberhez méltó demokrácia« kezdetben még csak »kényszerû
kompromisszumként«, afféle »modus vivendiként« elfogadott politikai szintû igazságossági koncepciója?
Idézzük fel azt a korábban részletezett tényt, hogy az emberek túlnyomó többségének a tényleges »átfogó nézetrendszere« általában messze nem olyan átfogó, univerzális,
generális, szisztematikus, zárt gondolati rendszert alkotó, minden részletre kiterjedô
és komplett »átfogó doktrína«, mint amely »átfogó doktrínákon« ezek a tényleges és
személyes átfogó nézetrendszerek alapulnak. Miután az emberek túlnyomó többsége
se nem képzett filozófus és erkölcsfilozófus, se nem képzett vallásfilozófus és teológus,
és szerencsére nem is fanatikus fundamentalista ideológus az emberek többségének a
tényleges »átfogó nézeteit« meglehetôsen inkomplett, „mozaikos”, »átfogó nézetekbôl,
normákból, értékekbôl« összeálló laza rendszerként képzelhetjük el. Ez az inkomplettség, mozaikosság, részlegesség és lazaság az, ami lehetôvé teszi, hogy a legtöbb ember
a saját átfogó nézeteitôl függetlenül is képes legyen az »igazságosság politikai koncepciójához« való viszonyulását kialakítani, képes legyen önálló koncepcióként, és az átfogó
nézeteitôl függetlenül megismerni és megérteni, hogy hogyan mûködnek a politikai
szintû koncepció igazságossági elvei és politikai értékei, illetve ezek után képes legyen
ezeket önmagában értékelni és elfogadni.
Másképp fogalmazva: az a lazaság és az mozaikosság, ami a különbözô polgárok
tényleges »átfogó nézeteit« jellemzi, elegendô teret hagy magának az önálló politikai szintû
igazságossági koncepciónak arra, hogy az egyes polgárok a saját személyes »átfogó nézeteiktôl« függetlenül önálló megismerjék, értékeljék, és adott esetben elfogadják. Arról se
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feledkezzünk meg, hogy nem akármit kell megismerni és elfogadni, hanem egy olyan
– kizárólag csak a »politika felségterületére« korlátozott – politikai szintû igazságossági
koncepciót, amely a társadalom életében, demokratikus hagyományaiban és kultúrájában
régóta jelenlévô, e kultúra részeként (is) széles körben ismert és elismert alapvetô eszmékbôl, és az ezek közötti értelmes és plauzibilis összefüggésekbôl kiindulva épül fel.
Ehhez kell hozzávegyük most »tisztességesség, méltányosság és viszonosság morálpszichológiájának« az egyes tételeit. Az, hogy az egyes polgárok a saját tényleges
átfogó nézeteiktôl függetlenül kialakítják a viszonyukat és kötôdésüket az »igazságosság
politikai koncepciójának« igazságossági elveihez és annak politikai értékeihez odavezet,
hogy az emberek egyre nyilvánvalóbban és mások által is egyre inkább felismerhetô
»evidens jószándékkal« kezdenek el a »szabad emberhez méltó demokrácia« igazságossági koncepciója szerint cselekedni és mûködni. Ez az »evidens jó szándék« egyre inkább láthatóvá, észrevehetôvé válik. Ezért az egyes polgárok »evidens jó szándékú«
cselekvései a többieket kölcsönös megerôsítik abban, hogy ôk is az igazságosság elveinek
megfelelôen cselekedjenek. Ezek lényegében olyan »reciprocitási cselekvések«, amelyek
a »dolgok természetben való viszonzására való beállítottságunkból és hajlamunkból«
erednek. Azt se felejtsük el, hogy mindez egy létezô társadalmon belül történik, azaz
nem elsôsorban és nem kizárólag önkéntes cselekvésekrôl és szabadon választható „fakultatív jócselekedetekrôl” van szó. Mindenkire kötelezôen vonatkozó jogszabályok és
társadalmi normák betartásáról beszélünk.
A meginduló pozitív változás idôvel meghozza gyümölcseit. Az igazságos mint tisztességes társadalmi együttmûködés közösségi és társadalmi szintû eredményei közösen
megélt sikerként könyvelhetôk el. Az igazságosság elvei szerinti társadalmi együttmûködés során közösen elért eredmények és sikerek lassan, de biztosan oda vezetnek,
hogy a különbözô átfogó nézeteket valló polgárok között a bizalom, az egymás tisztességességébe vetett hit, egymás tiszteletben tartása, és az igazságos mint tisztességes
társadalmi együttmûködés lehetôségének a reménye és hite egyre erôsebbé és megalapozottabbá válik. Ez pozitív visszacsatolásként, tovább erôsíti a megindult társadalmi
felemelkedési folyamatot. Ez a folyamat, mint máshol már kifejtettük, végsô soron a
társadalmi bizalom, a társadalmi tôke és a társadalom politikai tôkéjének a felépülési
folyamata is egyben. Tulajdonképpen, ha minden jól megy, akkor a polgárok – ezen
önmagát felerôsítô társadalmi felemelkedési folyamat révén –, az egyre nagyobb közös
eredményeket és közös sikereket, valamint a növekvô társadalmi gazdasági jólétet, és
a társadalmi igazságosságot nap mint nap megtapasztalva egyre inkább, és egyre mélyebben elfogadják, és mintegy „interiorizálják” az »igazságosság politikai koncepcióját«,
annak igazságossági elveit és politikai értékeit. Ezeket az elveket, értékeket – önálló és
kompatibilis politikai modulként – egyre több polgár be is építi a saját »átfogó nézetrendszerébe«.
Összességében az igazságos mint tisztességes társadalmi mûködésre való áttéréssel és
a konzekvensen tisztességes és igazságos mûködés megtapasztalásával egy önmagát felerôsítô – a pozitív viszonossági (reciprocitási) hajlamokat felerôsítô, a viszonosságon alapuló cselekvéseket bátorító, kölcsönös bizalomépítô – társadalmi fejlôdési folyamat indul
meg. E pozitív folyamat egyre szélesedik, terebélyesedik és egyre inkább elmélyül. Egyre
több polgár válik elkötelezetté az igazságos mint tisztességes társadalmi együttmûködés
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iránt, és egyre többen fogadják el az »igazságosság mint tisztességesség« politikai koncepcióját«, és annak igazságossági elveit. Ezzel maga a kialakulófélben lévô »átfedô konszenzus« is egyre szélesebbé és egyre mélyebbé válik. Az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusának« a szélesedésével és elmélyülésével a »szabad emberhez méltó demokrácia« és
politikai igazságossági koncepciójának a stabilitása is egyre jobban megszilárdul.
E pozitív »társadalmi felemelkedési folyamat« általános leírása minden alkalmas politikai szintû igazságossági koncepcióra vonatkozik, így természetesen magára az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójára« is érvényes.
Amint azt Rawls bemutatja, ez az a politikai igazságossági koncepció, amely leginkább
alkalmas a lehetô legszélesebb »átfedô konszenzus« létrehozására. Ez nem véletlen: az
»igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját« Rawls a létezô egyéb politikai
igazságossági koncepciók gyenge pontjainak és erôsségeinek a gondos elemzése alapján,
specifikusan erre a célra és feladatra dolgozta ki. Ebben az értelemben az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciója« nem csak egy a sok egyenértékû politikai koncepció közül. Ennél sokkal kiemelkedôbb és egyedülálló a jelentôsége.

A

TÖRTÉNELMI FEJLÔDÉS SORÁN jelentôs politikai és társadalmi innovációt jelentett a »lelkiismereti szabadság elvének«, és vele összefüggésben a »vallás és
vallásgyakorlás szabadságának«, és az eltérô nézetekkel, gondolatokkal, véleményekkel
és hitekkel szembeni türelem, azaz a »tolerancia elvének« újkori (újra) „felfedezése”.18
Hasonlóan innovatív az »átfedô konszenzus« koncepciója, és annak a felismerése, hogy
nem közvetlenül az átfogó – liberális, vallási és egyéb – doktrínák között kell valamiféle
– az aktuális politikai erôegyensúlyon alapuló alkuknak megfelelô – kényszerû kiegyezést, mint afféle »modus vivendit« kialakítani, hanem bôségesen elegendô, sôt magasabb
rendû megoldást jelent az, ha egy önálló, a »politika felségterületére« leszûkített, az átfogó
doktrínáktól független politikai szintû igazságossági koncepció az, ami – a »méltánylandó pluralizmus tényét« tiszteletben tartva – meghatározza, szabályozza a »társadalom
alapvetô struktúráját«, annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeit«, és a »háttérigazságosság« rendszerét.
Nincs szükség arra, hogy az egyes »átfogó doktrínák és nézetek« egymás nézeteit, elveit, normáit, értékeit tekintve bármiben is »kényszerû kompromisszumokat« és alkukat
kössenek egymással. Az »átfedô konszenzus« kapcsán ugyanis nem az a cél, és nem az
a feladat, hogy az egyes »átfogó doktrínák« közvetlenül egymással alkudozzanak egymás
elveirôl, értékeirôl és normáiról. Nem az átfogó doktrínák szintjén, és nem ezek tanait
illetôen kell megegyezniük egymással. Ezen a szinten, és ilyen módon ugyanis nem lehet
stabil megoldást találni; s épp ezért nem is ezen a szinten kell ezt keresni. Ehelyett a cél
és a feladat az, hogy ki-ki a saját maga »átfogó nézetei« alapján, függetlenül a többi »átfogó doktrínától«, azzal foglalkozzon, hogy a saját »átfogó nézeteivel« hogyan tudja összeegyeztetni a politika felségterületére leszûkített, önálló és független igazságossági kon-
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Mint korábban, Amartya Sen közlése alapján kifejtettük, Asóka indiai uralkodó birodalmában már
az i. e. 2–3. században, illetve Akhbar nagymogul (India) a 16. században (Giordano Bruno máglyahalálának idôszakában) törvényeikkel hasonló elveket vezettek be. Azaz, ezen szabadság elvek
nem a modern nyugati filozófiai gondolkodás egyedi sajátosságai. (NUSSBAUM, 2006; SEN, 2009.)
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cepciót. Magát az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját« Rawls eleve
úgy alakította ki, hogy a modern demokratikus társadalmakra jellemzô, »mérsékelt átfogó
doktrínák« össze tudják egyeztetni saját nézeteikkel, s afféle önálló politikai modulként
be tudják illeszteni saját átfogó nézeteik rendszerébe.
Az »átfedô konszenzus« koncepciója úgy is felfogható, mint a »lelkiismeret szabadsága«, a »gondolatok szabadsága«, és a más nézetekkel szembeni tolerancia elveinek egyfajta, a »politika felségterületére« történô applikációja, gyakorlati kiterjesztése. Ez úgy értendô, hogy – az állam és egyház szétválasztását elôíró „klasszikus” szekularizációs elvek
mintájára – az államot és a »politika felségterületét« az összes átfogó doktrínától el kell
választani, függetlenül attól, hogy liberális, vallási vagy egyéb »átfogó doktrínáról« van-e
szó. Ha végiggondoljuk, rájöhetünk, hogy az »átfedô konszenzus« koncepciója implicit
módon azt mondja, hogy az »átfogó vallási doktrínák«, és az állam ügyeinek a szétválasztása önmagában még nem oldja meg a szekularizáció elveivel megoldani szándékozott
problémát. Tartalmától függetlenül kell elválasztani minden egyes »átfogó doktrínát« a
»politika felségterületétôl« és az államtól, mert a politikai szintû igazságossági problémák
és az »elnyomás ténye« (12.4.§; 20.1.§) szempontjából az alapvetô problémát elsôdlegesen az adott »átfogó doktrína« »átfogó jellege« jelenti, nem pedig az, hogy tartalmilag
vallási, liberális vagy egyéb átfogó doktrínáról van-e szó.
Miért is jelentenek mindezek fontos társadalmi és politikai innovációt? Amíg nem
derült ki, hogy egy társadalom úgy is lehet sikeres, hogy nem mindenki ugyanannak az
egyetlen »átfogó doktrínának« a híve, addig a más nézeteket vallókra úgy tekintettek, mint
akik a társadalom egységét, és ezzel sikerességét és biztonságát veszélyeztetik. Az elnyomást pedig a társadalmi egység és a társadalom sikerességének a kulcsaként tekintették.
Azaz, azt megelôzôen, hogy egyes társadalmakban a »lelkiismeret szabadsága«, a más
hitûekkel és a másképp gondolkodókkal szembeni türelem elveit ne alkalmazták volna
sikerrel a gyakorlatban is; és ne lett volna jól láthatóvá, hogy ezek a fontos szabadságelvek
(és a többi »alapvetô szabadságjog«) gyakorlati bevezetése milyen társadalmi sikerekkel
jár, és milyen társadalmi-gazdasági fejlôdéshez vezet – tulajdonképpen abszolút semmilyen mód nem volt arra, hogy az emberek, illetve az egyes társadalmak tudjanak arról,
hogy létezik egy ilyen, az átfogó vallási és egyéb nézetek pluralizmusának a tényét elfogadó, sôt kifejezetten erre építô, s ráadásul az addig ismert társadalmi rendszereknél sikeresebb társadalmi, politikai modell és társadalmi fejlôdési és mûködési lehetôség. Gondoljunk bele abba, hogy ha nem ismernénk az ilyen plurális demokráciák sikereit, és nem
is tudnánk ezek létezésérôl és lehetôségérôl, akkor eléggé kézenfekvônek tûnne, hogy azt
gondoljuk, hogy a társadalmunk sikerességének, fejlôdésének és gyarapodásának a kulcsa
a »nemzeti-társadalmi egység«; amihez viszont az szükséges, hogy mindenki ugyanazt az
egyetlen, értelmesnek, tisztességesnek gondolt, »átfogó nézetrendszert« vallja magáénak
(mint például a középkorban a római katolikus vallást és hitet, vagy a legújabb kori államszocialista rendszerekben a marxizmust).
Ha jobb híján úgy gondoljuk, hogy a siker kulcsa egy olyan »nemzeti-társadalmi
egység«, amelynek lényege, hogy mindenki ugyanazt az egyetlen »átfogó nézetrendszert«
vallja magáénak, akkor valószínûleg próbáljuk megtalálni „a legjobb”, és „egyedül üdvözítô” doktrínát, de a továbbiakban mindenkire, aki nem ezt az egyetlen s »egyedül
üdvözítônek« hitt doktrínát és tantételeit tartja magáénak, úgy tekintünk, mint aki ve-
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szélyezteti a társadalom (és a nemzet) egységét, s ezáltal stabilitását és fejlôdési lehetôségeit. Ebben az értelemben az »intolerancia« nem egyszerû „türelmetlenség” vagy
arrogancia az olyan rendszerekben, ahol még sosem hallottak arról, hogy egy társadalom a »demokratikus pluralizmus« körülményei között is képes sikeresen mûködni. Az
»intolerancia«, és az »elnyomás« az ilyen rendszerekben (például a középkori Európa
összes országában) valójában a »társadalmi egység«, és a »társadalmi rend« fenntartásának az alapvetô eszköze volt. A társadalmi egységet és rendet pedig a társadalmi
stabilitás és fejlôdés fontos elôfeltételeként kezelték. Így az egyetlen uralkodó »átfogó
nézetrendszerhez« képest másképp gondolkodókat, vagy más vallásban hívôket ez a
gondolkodás ôszinte meggyôzôdésbôl a társadalmi egység, s ezen keresztül a rend, a
stabilitás, és a fejlôdés veszélyeztetôiként kezelte, akiknek a veszélyes nézeteit a társadalom egésze érdekében meg kell változtatni, vagy el kell tüntetni és el kell nyomni.
Ezért jelent ehhez képest rendkívüli jelentôségû társadalmi innovációt a »lelkiismereti
szabadság«, a »vallásszabadság«, a »gondolkodási szabadság«, és a másképp gondolkodókkal és másban hívôkkel szembeni türelem elveinek a „feltalálása”, és az, hogy néhány
ország kezdeti próbálkozásai sikeresnek bizonyultak és látványos társadalmi-gazdasági
fejlôdéshez vezettek. Ez valójában megmutatta és nyilvánvalóvá tette azt a korábban valóban elképzelhetetlennek tartott dolgot, hogy úgy is lehet stabil, sikeres és virágzó társadalmi-gazdasági mûködést és fejlôdést elérni, hogy nem akarjuk tûzzel-vassal kikényszeríteni az egyetlen igaznak és üdvözítônek tartott átfogó doktrína szerinti társadalmi
egységet, mert a »demokratikus pluralizmus« körülményei egyáltalán nem veszélyeztetik,
sôt erôsítik a társadalmi stabilitást, bizalmat, egységet, fejlôdést és rendet.
Valójában, ahogyan kezdetben a »vallási türelem«, és a vele kapcsolatos szabadságelvek kényszerû elfogadása (és néhány gyermekbetegsége) után bizonyos kezdeti sikerek igazolták, hogy a társadalmi egységet veszélyeztetô elveket kényszerûségbôl elfogadó országok és társadalmak nemhogy nem dôltek össze, nemhogy nem fulladtak
káoszba és anarchiába, hanem éppen ellenkezôleg soha nem látott fejlôdésnek indultak;
úgy kezdett elhomályosulni az a „régi” meggyôzôdés, hogy az egyeduralkodó doktrínától eltérô nézetek veszélyesek, és az e veszélyes más nézetekkel szembeni intolerancia
a társadalmi egység és a társadalmi fejlôdés és virágzás kulcsa. Ez egyre több társadalomban, egyre több, szofisztikáltabb alapvetô szabadságelv és jog kifejlôdéséhez vezetett
az idôk során. A korábban elképzelhetetlen »demokratikus pluralizmus«, és a plurális
társadalmak sikerei (és számos az igazságosságért és a szabadságért folytatott küzdelem, forradalom, harc és a jobb jövôbe vetett hit és remény) kövezték ki az utat a modernkori »szabad emberhez méltó demokráciák« létrejötte, fejlôdése elôtt.
Ehhez képest az eddigiekben sokoldalúan bemutatott »átfedô konszenzus«, és a politikai szintre leszûkített igazságossági koncepció „ötlete” egy újabb innovációt és fejlôdési
lehetôséget jelentenek. Ezek tulajdonképpen megmutatják az utat és a megoldási módot
egy, a jelenleg létezô demokráciáknál sokkal igazságosabb, mint tisztességesebb, és sokkal stabilabb politikai, társadalmi igazságossági rendszer eléréséhez. Ha végig gondoljuk
mindazt, amit az eddigiekben a »stabilitási feltételekrôl« és a stabilitást elôsegítô tényezôkrôl részletesen kifejtettünk, rájöhetünk, hogy ezek mind egy olyan társadalmi békéhez,
fejlôdéshez, virágzáshoz vezetnek egy igazságos mint tisztességes társadalmi mûködés
és stabilitásának a megteremtésével, amely jelenleg nem létezik – csak épp reálisan le-
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hetséges lenne. Nem ez lenne az elsô ilyen, nem létezô, de reálisan lehetséges társadalmi,
politikai modell. Pár száz éve a plurális társadalom lehetôsége és az intolerancia és elnyomás, mint stabilitási eszköz leváltása sem volt elképzelhetô, mégis megtörtént, és
addig soha nem látott és elképzelhetetlennek tartott fejlôdéshez vezetett.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, és annak »átfedô konszenzussal« történô stabilizálása, illetve megvalósítása valójában egy olyan »jó okok miatt
stabil«, igazságos mint tisztességes (és eddig példa nélküli) társadalmi mûködéshez vezethet, (a) amelyben a társadalmi béke, a biztonság, a fejlôdés, a rend, a jólét, a kiszámíthatóság, a bizalom és a hasonlók nem azért valósulnak meg, mert például a polgárok,
mint afféle »kívülrôl irányított«19 személyek félnek attól, hogy az igazságos, de szigorú
törvények, szabályok megszegése esetén a „szigorú de igazságos” felsôbb hatalom (mint
például a thomas hobbes-i »Sovereign«) „lecsap rájuk”, és „jól megbünteti” ôket, mert
„bûn nem maradhat büntetlenül”; (b) hanem ehelyett mindez a sok „társadalmi jó”, az
igazságossági elvekbôl eredô normák és szabályok polgárok általi követése azért történik
meg, mert annak a tudatában, hogy ugyanezeket a normákat a többi polgár is betartja,
továbbá, annak a megtapasztalásával, hogy neki is, szeretteinek és mindenki másnak is
számos elônye származik a »társadalom alapvetô struktúrájának« a »háttérintézményeknek« és a »háttérigazságosság rendszerének« az igazságos mint tisztességes mûködésébôl
ôk maguk, saját belsô meggyôzôdésükbôl eredô módon követni akarják és be akarják tartani ezeket a normákat és szabályokat.
Másképp: egy ilyen rendszerben nem külsô kényszer hatására valósul meg a társadalmi igazságosság mint tisztességesség, és annak a stabilitása, hanem azért mert a
polgárok mintegy »belülrôl irányított« módon ragaszkodnak az igazságosság mint tisztességesség normáinak követéséhez és szabályainak betartásához, mint jólétük és biztonságuk alapjához. Ha bárki azt gondolná, hogy ez fikció, látogasson el például a
skandináv országokba, szemlélôdjék és érdeklôdje meg a polgároktól, hogy mit miért
tesznek egyes releváns helyzetekben.
Rawls az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójával« és az »átfedô konszenzus« koncepciójával valójában a külsô kényszer nélküli, »jó okok miatt stabil«, és »belsôleg vezérelt« polgárok saját belsô meggyôzôdése alapján normakövetô és stabil, »igazságos
mint tisztességes« »szabad emberhez méltó demokrácia« koncepcióját alkotta meg.

K

ONKLÚZIÓKÉPP AZT MONDHATJUK, hogy az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója« képes arra, hogy elômozdítsa egy kezdeti »modus vivendi«
valódi, jó okok miatt létrejövô »átfedô konszenzussá« való átalakulását, és egy jó okok
miatt stabil »szabad emberhez méltó demokrácia« létrejöttét és stabil, kiszámítható, virágzó
fejlôdését. Erre precízen, pontosan azért képes, (a) mert az »igazságosság mint tisztessé-

19

Elliot Aronsontól származik a »külsôleg vezérelt« (vagy »kívülrôl irányított«) és a »belsôleg vezérelt«
(vagy »belülrôl irányított«) kifejezés. Mint Aronson a The Social Animal (1972) címû mûvében
kifejti, a »külsôleg vezérelt« (vagy »kívülrôl irányított«) személy – megfelelô belsô rend hiányában
– külsô befolyás hatására teszi, amit tesz. A »belsôleg vezérelt« (vagy »belülrôl irányított«) személy,
viszont amit tesz, azt erôs belsô meggyôzôdések, stabil értékrend és hasonlók alapján teszi (akkor
is, ha ennek az ellenkezôjére akarják rávenni. (ARONSON, 1972.)
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gesség politikai koncepciója« szándékosan nem általános, nem univerzális, nem átfogó,
ráadásul számos elemében szándékosan elnagyolt is; (b) mert kifejezetten csak a »politika
felségterületére« korlátozza magát, így szigorúan e »politikai szintre« vonatkozóan fogalmaz
meg politikai szintû igazságossági mint tisztességességi elveket, és politikai értékeket, valamint e politikai szintnek megfelelô »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«; (c) s így
nem „interferál”, és nem ütközik az egyes »átfogó doktrínáknak« a »javak és értékek« mibenlétére vonatkozó, egymással ellentétes »átfogó koncepcióival«.
Az »igazságosság mint tisztességesség koncepciójának« a politikai szintre való
leszûkítése és szándékolt elnagyoltsága, lazasága kellôen nagy mozgásteret ad arra,
hogy másik oldalról szintén meglehetôsen elnagyolt és mozaikos átfogó nézetekkel rendelkezô polgárok ki tudják alakítani a politikai koncepcióhoz való kezdeti, pozitív viszonyulásukat és kötôdésüket; majd a késôbbiekben az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját« mint önálló politikai modult össze tudják csiszolni saját
átfogó nézeteikkel és szervesen be tudják építeni saját átfogó nézeteik közé. Ha ez
megtörténik, akkor onnantól e politikai igazságossági modul stabilitása csak akkor változik meg, ha maguk azok az »átfogó doktrínák« változnak meg fundamentálisan, amelyek
nézetei közé a »politikai modul« igazságossági elvei szervesen beépültek.
Amint megindul azonban az »igazságoság mint tisztességesség politikai koncepciója«
szerinti társadalmi együttmûködés, annak kézzelfogható társadalmi szintû és jólétnövelô
eredményei folyamatosan erôsítik és katalizálják magát az »átfedô konszenzushoz« vezetô folyamatot. Ha a folyamat során valamely polgár, valamely átfogó nézete és a politikai szintû igazságossági koncepció valamely elve, normája vagy politika értéke között
konfliktus keletkezne, az a legvalószínûbb lehetôség, hogy rendre a politikai szintû
igazságossági koncepció fog fontosabbnak bizonyulni az adott polgár számára is, mert
mint korábban, mondtuk a szóban forgó politika értékek nem akármilyen önkényesen
összetákolt értékek, hanem a demokratikus hagyományokban és kultúrában gyökerezô,
régóta, mélyen beágyazott legnagyszerûbb értékek közé tartoznak, illetve az ilyenekbôl
építkeznek. Nehogy azt higgyük, hogy itt csak egy jövôre vonatkozó fikcióról és egy elméletrôl van szó. A történelem során számtalanszor lezajlott ilyen fejlôdési, változási,
illetôleg „letisztulási” folyamat. Például:
– Számos nagy világvallás, amely nem is olyan régen elvetette a »vallási türelem«,
és a »lelkiismereti és gondolatszabadság elveit« kezdetben kényszerûen elfogadta,
majd egyre jobban befogadta, mára pedig pozitívan megerôsítette a »vallásszabadság elvét«.
– Számos korabeli, klasszikus »átfogó liberális doktrína« létezik, amelyet korábban
úgy tekintettek, hogy nemcsak a »nem politikai szintû alkalmazásra« alkalmas,
de az »igazságosság politikai szintû koncepciójához« is megfelelô alapot szolgáltat.
Mára azonban ez fel sem merül az ilyen »átfogó liberális doktrínák« kapcsán.20

20

Rawls az ilyen klassszikus »átfogó liberális doktrínák« említésekor általában Immanuel Kant és John
Stuart Mill »átfogó liberális nézeteit« szokta említeni példaként. De nyilván számos korabeli klasszikus
utilitárius doktrína is ide sorolható lenne, Mill filozófiáján kívül (például: Jeremy Bentham filozófiája), illetve számos felvilágosodáskori, illetve XIX. századi doktrína is említhetô lenne.
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Emellett, ha olyan dolgokra gondolunk, mint például a »nôk egyenlô politikai
jogai«, illetve választójoga, amelynek követelése, illetve megtagadása szintén különbözô »átfogó doktrínákon és nézetrendszereken« alapult, akkor újabb példát találhatunk olyan politikai jogok csoportjára, amely nem is olyan régen, a XX. század elején még hatalmas politikai konfliktusokat kavart, s kezdetben mint kiharcolt
jogok kényszerûen kerültek elfogadásra, mára azonban eszébe sem jutna senkinek
(ép ésszel) megkérdôjelezni e jogok létjogosultságát, mert ez a kérdés mára az
»átfogó doktrínák átfedô konszenzusának« a részévé vált.
Ez a kis áttekintés rávilágít egy fontos dologra: az »átfedô konszenzus« nem véletlenek
szerencsés egymásba esése, s nem egy hatalmas történelmi szerencse folytán és nem
csodaként bekövetkezô valami. Az »átfedô konszenzus« sokkal inkább egy olyan dolog,
(a) amely érdekében egyrészt rengeteget kell dolgozni, gondolkodni, hogy egyáltalán
létrejöjjön az a mûködôképes politikai igazságossági koncepció, amellyel kapcsolatosan az »átfedô konszenzust« ki kellene alakítani;
(b) amely érdekében számos embernek számos egyeztetést kell lefolytatni és hatalmas
edukációs, felvilágosító munkát kell végezni;
(c) és amely érdekében küzdelmeket kell lefolytatni, még többet kell dolgozni és harcolni.
Ekkor, és csakis ekkor az »átfedô konszenzus«, illetôleg a »szabad emberhez méltó demokrácia« egy ideából lehozható a reális lehetôségek és megalapozott remények közé.
Ezért az »átfedô konszenzus« és a »szabad emberhez méltó demokrácia« nem utópia,
hanem reális lehetôség és megalapozott remény, mert megfelelô munka, küzdelem és
harcok árán kivívható. Ha azonban bárki azt hiszi, hogy minden utópiának minôsül,
ami csettintésre vagy gombnyomásra nem hullik sült galambként az ölünkbe; vagy hogy
minden utópiának minôsül, amire már most, elôre bármilyen munka és küzdelem nélkül bárki bárkinek „száz százalékos megvalósulási garanciát” adhatna – az óriásit
téved. S valószínûleg nem csak ebben az egy kérdésben.

M

ÉG EGY FONTOS TANULSÁGGAL SZOLGÁL a »tisztességesség és viszonosság
morálpszichológiája«: nagyot téved az, aki valamiféle stabil, rögzített, objektív
adottságként gondolkodik egy-egy adott társadalom aktuális lelkiállapotáról, attitûdjeirôl, morálpszichológiai és morális állapotáról. A fentiek alapján remélhetôen jól látható, hogy egyáltalán nem egy egyszer s mindenkorra stabilan fixált társadalmi adottság
az, hogy egy adott társadalom tagjai aktuálisan milyen általános lelkiállapotban, milyen
morális állapotban vannak; vagy hogy aktuálisan milyen a társadalmi bizalom szintje
és a közintézményekbe vetett bizalom szintje.
Az sem egy eleve elrendeltetett, egyszer s mindenkorra fixált és megváltoztathatatlan
faktum, hogy aktuálisan mi a helyzet az olyan »morális jelentôségû érzelmekkel«, mint
például az együttérzés, az együvétartozás-érzés, a szolidaritásérzés, a szeretet, a másokkal való törôdés, a mások helyzetébe való belegondolás és beleérzés hajlandósága és képessége, a bizalom, a bizalomra való képesség és a hasonlók.
Ezek a dolgok teljes egészében az aktuálisan regnáló hatalom által irányított és
meghatározott társadalmi, politikai mûködés, és a releváns intézményrendszer igazságosságától, mint tisztességességétôl, illetôleg igazságtalanságától, mint tisztességtelenségétôl függenek. Egy igazságtalan mint tisztességtelen hatalom és »szabad emberhez
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nem méltó rezsim« alatt rossz a polgárok általános erkölcsi állapota, s alacsony a társadalmi bizalom, és az intézményekbe vetett közbizalom szintje; míg egy igazságos
mint tisztességes »szabad emberhez méltó rezsim« alatt ez pontosan fordítva van.
(NUSSBAUM, 2013; PRINZ, 2013; STOUT, 2010; TOMASELLO, 2016; WODAK,
2015.) Minden »igazságtalan mint tisztességtelen hatalom« és minden »szabad emberhez nem méltó rezsim« toxikus és fertôzô, mert megrontja és lealjasítja a társadalmat,
és megrontja az emberek egymás közötti viszonyait. Ezért a tisztességtelen hatalom és
a »szabad emberhez nem méltó rezsim« a legnagyobb társadalmi veszélyességû és legdestruktívabb »közrossz«.
A rendszer változásával, az »igazságtalan mint tisztességtelen hatalom« elkergetésével az emberek lelki és erkölcsi állapota is pozitív irányba változik. Így az adott társadalom adott polgárjainak az aktuális lelki- és morális állapota nem eleve objektív
akadálya egy »szabad emberhez méltó társadalom« létrehozására irányuló változás megindításának és legalább egy társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalom«
(17.§) irányába történô átalakulás megkezdésének. A »tisztességesség, méltányosság
és viszonosság morálpszichológiai« megfontolásai alapján világosan látható, hogy az
emberek általános hozzáállása és morális állapota a rendszerrel együtt változik, és gyorsan képes pozitív irányba átállni.

23.§ A jól elrendezett társadalom
mint a legfontosabb közjó

A

Z ELÔZÔ RÉSZEKBEN BEMUTATTUK, hogy a stabilitás kérdései, hogyan vezetnek el az »átfedô konszenzus« szükségességének a gondolatához. Ennek ismeretében már rá tudunk térni a »stabilitási kritériumokkal« kapcsolatos utolsó nagy
kérdéskörre, nevezetesen arra, hogy az »igazságosság mint tisztesség politikai koncepciója« és annak »két igazságossági elve« (14.§) szerint elrendezett és jól mûködô »szabad emberhez méltó demokratikus társadalom«, mint olyan, maga az egyik legfontosabb
»közjó« (»public good«). Ez a »közjó«, nagyon sokrétûen jelentkezik, és (a) mind az
egyes polgárok egyéni szintjén, (b) mind pedig a polgárok közössége, azaz a társadalom
egésze szintjén realizálódik.
Mindjárt az elején tisztázni szeretnénk egy általános dolgot, bizonyos félreértések elkerülése érdekében. A következôkben sorra kerülô gondolatok, érvek általában az »igazságosság elvei« által »jól elrendezett társadalomra« (»well-ordered society«) (7.§), mint
»realisztikus utópiára« vonatkoznak (7.2.§), azaz mint reális és megalapozott remények
alapján megvalósítható lehetôségrôl, ideálról és jövôképrôl szólnak. Ez, ha úgy tetszik,
egy idealizált ámde mégis realisztikus társadalmi jövôkép, amely nem azért nem utópia,
mert automatikusan az ölünkbe pottyan anélkül, hogy bármit tennénk érte; hanem azért
realisztikus, mert kemény munkával és kemény küzdelmek árán reális reményünk lehet
arra, hogy lehetséges és elérhetô. A hangsúly itt az aktív cselekvésen, a munkán és a reális
reményen van.
Világosan meg kell érteni, hogy ebben a mûfajban a reális reményen alapuló lehetôség,
és a »remény hatalma« (»power of hope«)1 a legtöbb, ami mondható. Ez azonban nem
kevés. Az igazságosság mint tisztességesség (»justice as fairness«) elvei által »jól elrendezett
társadalom«, mint minden idealizált, de realisztikus jövôkép és ideál, azt a letisztult, idealizált „végállapotot” mutatja, ami egyfajta iránymutatást és iránytût ad; s megszabja a társadalmi, politikai átalakítások, és a progresszív társadalmi fejlôdési folyamatok kívánatos
irányait és célrendszerét. Azt a politikai szintû társadalmi jövôképet, irányt és célrendszert
adja meg, ami felé egy a társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalomnak«
(17.§) haladnia kell. Mindaz, ami teljes mértékben vonatkozik az ideális végállapotot jelentô »jól elrendezett társadalomra«, mindig, minden esetben „valamekkora” mértékben
vonatkozik az e politikai szintû társadalmi jövôkép és célrendszer alapján a társadalmi
igazságosság mint tisztességesség megvalósítására törekvô »aspiráló társadalomra« is. Hogy
mekkora ez a „valamekkora”? Ez attól függ, hogy az »aspiráló társadalom« (a) honnan
indul el a »jól elrendezett társadalom«, mint reális remények alapján lehetséges ideális jövôkép irányába; (b) milyen ütemben halad a célja felé; és (c) hol tart éppen ezen az úton.
Mindezekbôl eredôen, a soron következô gondolatmenet alapvetôen a »jól elrendezett
társadalomra« vonatkozik. Azért, mert erre a letisztult, politikai szintû társadalmi jövôképre

1

A »power of hope«, azaz a »remény hatalma« fordulat Michelle Obama 2017. január 5-én elmondott búcsúbeszédébôl származik.
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és célállapotra lehet a legtisztábban megfogalmazni, hogy az igazságos mint tisztességes
»szabad emberhez méltó társadalom«, s annak »politikai szintû társadalmi közössége« mint
olyan, mitôl a legfontosabb »közjó«. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy az igazságos
mint tisztességes társadalom megvalósítására törekvô, és az efelé vezetô úton valahol útközben lévô »aspiráló társadalomban« ne lehetne realizálni e »közjónak« a valamekkora mértékét. Ez a „valamekkora mérték” attól függ, hogy az adott, „útközben lévô” »aspiráló társadalom« éppen hol tart az igazságos mint tisztességes társadalom felé vezetô úton. Így
tehát, az alábbiak ugyan elsôdlegesen a »jól elrendezett társadalomra« vonatkoznak pro
forma, valójában azonban minden egyes, „úton lévô” »aspiráló társadalomra« is érvényesek.

23.1.§ Az igazságos, tehát tisztességes társadalom
mint közjó

E

LSÔKÉNT IS A »KÖZJÓ« FOGALMÁT és koncepcióját szeretnénk tisztázni. Közismert, hogy a »közjó« (»public good«), mint olyan nem csak egy általános kifejezés. E fogalom meghatározott tartalommal bír és jellegzetes, lényegbeli jellemzôi vannak. A »közjavak« két lényegbeli jellegzetessége (STIGLITZ és mtsai, 2015b):
(a) NON-EXCLUDABILITY: a »közjavak« olyan javak vagy szolgáltatások, amelyek
fogyasztásából, illetve igénybevételébôl és hasznainak élvezetébôl még akarattal
sem zárható ki senki – e javak és szolgáltatások természeténél fogva;
(b) NON-RIVALNESS IN CONSUMPTION, azaz a közjavak olyan javak, illetve vagy
szolgáltatások, amelyeknek fogyasztása, illetve igénybevétele, hasznainak élvezete
senki mást nem korlátoz abban, hogy ugyanezeket javakat illetve szolgáltatásokat
ugyanakkor, ugyanúgy igénybe vegye és mindezek hasznait a többiekkel egyidejûleg ugyanúgy élvezze. Másképp fogalmazva: az adott személy „fogyasztása”
semmilyen módon nem korlátozza senki más ugyanilyen „fogyasztását”.
Gondoljunk például egy világítótoronyra.2 A világítótorony mint »közjó« funkciója, hogy
minden arra járó hajós számára fényjelzéssel jelezze, hogy hol van az adott partszakasz
(zátony, kikötô vagy bármi, ami miatt jelezni kell), és ezáltal a hajósok például ne fussanak
zátonyra, biztonsággal behajózzanak a kikötôbe, és általában is jól tudják navigálni hajóikat. A világítótorony, függetlenül attól, hogy egyidejûleg hány hajó van a környéken,
és egyidejûleg hány hajózó nézi és látja a fényjeleit, minden a környéken lévô hajós számára egyforma hasznossággal mûködik, illetve adja a fényjeleit. Egyik hajós sem látja
amiatt kevésbé ezeket a jeleket, hogy rajta kívül egyidejûleg mások is látják ugyanezeket
a fényeket. Azaz: egyik fél „fogyasztása” sem érinti bárki más „fogyasztását” és »hasznossági (utility) funkcióit«. Ez a »nonrivalness in consumption« lényege.

2

A hasonlat, a közgazdasági Nobel-díjas Joseph E. Stiglitz Economics of the Public Sector címû sok
kiadást megért alaptankönyvébôl származik. (STIGLITZ, és mtsai, 2015.) Ebben az írásban nem
akarunk a »welfare economics« és a »public sector economics« mélyebb technikai szintû részletkérdéseibe belemenni. Itt csak röviden vázoljuk a »közjavak« és az egyéb javak közti lényegi különbségeket.
E kérdés kapcsán ajánljuk Joseph E. Stiglitz Economics of the Public Sector, vagy Nicholas Barr
Economics of the Welfare State címû tankönyveit. (BARR, 2009, 2012; STIGLITZ és mtsai, 2015.)
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Ugyanakkor, ha bárki azon törné a fejét, hogy milyen nagy üzletet tudna csinálni
abból, ha valahogyan meg tudná oldani, hogy sötétedés után csak azok láthassák a világítótorony fényjeleit, akik neki ezért elôre fizetnek, az elég hamar rá kellene jöjjön
arra, hogy ez az ötlet mégsem annyira jó ötlet. Az illetô a dolog természetébôl eredôen
áthághatatlan technikai kivitelezési akadályokba ütközne. Üzletet ugyanis csak abból
lehet csinálni, aminek a fogyasztásából, igénybevételébôl, és hasznainak élvezetébôl
elôzetesen mindenkit ki tudunk zárni azért, hogy utána már csak azok számára tegyük
hozzáférhetôvé és igénybe vehetôvé az adott dolgot, akik az általunk megszabott árat
megfizetik. A »közjavak« attól »közjavak«, hogy ez a fajta „elôzetes kizárás” majd „financializáció” az esetükben a legbelsô lényegüknél fogva kizárt. Mélyenfekvô okok
miatt ez akkor sem valósítható meg, ha bármi áron meg akarjuk valósítani. Ez a »nonexcludability« lényege, ami a közjavak másik lényegbeli jellegzetessége.3
Mit is jelent tehát a fentiek fényében az, hogy az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója« szerint »jól elrendezett«, szabad emberhez méltó, alkotmányos,
demokratikus társadalom a legfontosabb közjavak egyike? Röviden arról van szó, hogy
az, ha egy társadalom igazságos mint tisztességes és szabad emberhez méltó demokratikus mûködést valósít meg, mert például senki semmilyen alapon, sem egyénileg, sem
csoportosan nem tarthatja magát különbnek, érdemesebbnek és felsôbbrendûnek a többieknél; s ebbôl eredôen senki nem formálhat és nem is formál semmilyen alapon jogosultságot semmilyen, a politikai szinten intézményesített többletszabadságra, többletjogra és többletlehetôségre; akkor a valódi »szabad emberhez méltó demokratikus
mûködés« mindenki számára olyan hasznokkal, elônyökkel és számos „jótéteménnyel”
jár, amelybôl senki nem zárható ki (»non-excludability«), mert nem is lehetséges a kizárása; ugyanakkor értelmetlen is lenne ezzel próbálkozni, hiszen senkinek sem lesz
egy kicsikét sem rosszabb attól, ha a társadalom mûködése nemcsak neki, hanem mindenki más számára is »igazságos mint tisztességes« és »szabad emberhez méltó« (»nonrivalness in consumption«).

G

ONDOLJUNK PÉLDÁUL EGY OLYAN JOGRENDRE ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTA-

amely értelmes, közérthetô, átlátható, szakmailag megalapozott, igazságos, tisztességes törvények, jogszabályok alapján és hasonlóan kiváló bíróságokkal,
ügyészséggel és ügyvédekkel mûködik. Miután egy ilyen rendszerben eleve fontos elv
a törvény és a jog elôtti egyenlôség a jól mûködô igazságszolgáltatás, és az igazságos
mint tisztességes törvények összes hasznát mindenki attól függetlenül tudja realizálni,
hogy mindenki más is realizálja az igazságos törvények és a jogrend elônyeit, és senkinek az ebbôl eredô hasznai nem csökkentik senki más ugyanilyen hasznait (»non-rivalness«). Emellett meglehetôsen furcsa lenne, hogy ha azoknak az ügyeit, akik nem
tudnak fizetni, egy másik – silányabb minôségû, speciálisan erre a célra létrehozott –
3

TÁSRA ,

Megjegyzendô, hogy a »közszolgáltatások privatizációjának« a valódi lényege az »elôzetes kizárás«
a pénzért való árusítás feltételeinek a megteremtése érdekében („financializáció”), majd mindazoknak
a dolgoknak a pénzért való árusítása, amely dolgok addig természetes módon az emberek rendelkezésére álltak. Ezt a valódi »közjavak« esetében a dolgok természetébôl eredô okok miatt, nem
lehet kivitelezni, bár rendre történnek ilyen irányú próbálkozások és „innovációs” törekvések.
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törvénykönyv alapján tárgyalnák. Egy adott társadalomnak és országnak végsô soron
mégiscsak egyetlen alkotmányos jogrendje lehet. (Az egy másik kérdés, hogy ha az
ügyvédek között túlzott mértékûvé válnak a szakmai minôségi különbségek, akkor maga
a megfelelô igazságszolgáltatás mégiscsak függôvé válhat a fizetôképességtôl. Ebbe az
irányba, azonban itt most nem kívánunk elkanyarodni, mert messzire vezetne).
A fenti hasonlat (bizonyos korlátokkal) fordítva is érvényes. Kivétel nélkül mindenkit sújt az, ha a jogszabályok érthetetlenek, átláthatatlanok; ostobák, stupidok, a
józan ésszel ellentétesek, életszerûtlenek, értelmetlenek; igazságtalanok, tisztességtelenek; vagy netán testreszabottak, és csak a haveri kapitalizmus (»crony capitalism«)
egyes járadékvadász lovagjait, vagy a hatalom egyes kitartottjait vagy rokonságát, és a
„tender arisztokrácia” tagjait hozzák egyoldalúan kedvezô helyzetbe a társadalom egészével szemben és a társadalom egészét megkárosítva, azáltal, hogy e szûk kiváltságos
réteg számára testreszabott törvényekkel biztosítják a »meg nem szolgált jövedelmek«
(»rents«) – formailag törvényes, ámde az igazságosság mint tisztességesség elvei szerint
fundamentálisan erkölcstelen – megszerzését.
A jogszabályok tartalmi, szakmai és erkölcsi minôségétôl független, de legalább enynyire súlyos probléma, ha a bírósági eljárások az ügyek szempontjából releváns idôablakokon túlnyúlnak, alkalmatlanul lassúak. Önmagában a bírósági eljárások extrém lassúsága, elhúzódása is képes aláásni a jogállamiságot. Mondjuk egy gazdasági ügyben igaz
ugyan, hogy peres úton sok-sok év alatt orvosolni lehetne bizonyos jogsérelmeket, azonban
az adott ügyben releváns idôintervallumokon belül nem. Ez olyan, mintha egy azonnali
sebészeti ellátást igénylô esetben csak pár év múlva kerülne sor a szakmailag egyébként
megfelelô ellátásra. Csakhogy mire erre sor kerülne, addigra a beteg már rég nem él.
Neki ugyanis nem bármikor, évekkel késôbb, hanem kifejezetten most, a megfelelô terápiás
idôablakon belül lett volna szüksége az életmentô beavatkozásra. A bírósági eljárásoknak
az ügy szempontjából releváns idô intervallumon kívülre való elhúzódása hatásában önmagában is olyan, mintha nem is létezne jogorvoslati lehetôség. A peres úton történô
jogorvoslat lehetôsége ugyan elvben létezik, ámde a sértett nem kapja meg idôben a szükséges jogorvoslatot, védelmet. Mivel ez köztudott, azért mindazok, akik ezzel rosszhiszemûen vissza akarnak élni, következmények nélkül megtehetik, és meg is teszik. Egy rossz
törvényekkel mûködô rossz igazságszolgáltatás, vagy egy elvben jó törvényekkel mûködô,
de inadekvát és alkalmatlan idôbeliséggel mûködô igazságszolgáltatás, mint olyan nem
a »közjót«, hanem a »közrosszat« (»public bad«) valósítja meg.

H

ASONLÓAN A POLITIKA MAGA , ÉS A POLITIKUSOK TEVÉKENYSÉGE is
megtestesíthet »közjót« is, de a társadalmilag veszélyes destruktív »közrosszat«
is. Ha a politikusok, a pártok, a politika, a hatalom és a kormányzat tisztességesen,
igazságosan és „jól” mûködik, akkor az az egyik legfontosabb »közjó«, ami »minden
egyes polgár« életét és életminôségét jobbá teszi. Az egyes polgárok ilyen értelemben
vett jóllétének a növekedése semmilyen módon nem akadálya annak, hogy minden más
polgár ilyen értelemben vett jólléte hasonlóan növekedjen. Tulajdonképpen mind a
»non-excludability«, mind a »non-rivalness in consumption« megvalósul ilyenkor.
Ezzel szemben, ha a politika, a pártok és a politikusok tisztességtelenül, igazságtalanul és „rosszul” mûködnek az az egyik legdestruktívabb »közrossz«, ami – egy a
dolog természetébôl eredôen szükségképpen rendkívül szûk kiváltságosi kör kivételével
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– mindenki másnak az életét megkeseríti, tönkreteszi, s életminôségét és egészségét
rombolja. Az egyes polgárok ilyen értelmû jóllétének a romlásától – a haverokból, rokonokból, és a rezsim egyes készséges végrehajtóiból és kiszolgálóiból összetevôdô szûk
kiváltságosi kört leszámítva – senki másnak nem lesz jobb a helyzete, mert mindenki
más életminôségét is ugyanúgy rombolja a tisztességtelen politika – a szûk kiváltságosi
és haszonélvezôi kör jólétének növelése érdekében, vagy szimpla hatalomvágyból, uralomvágyból, illetve gonoszságból.
Mint korábban részletesen elemeztük, az igazságos mint tisztességes politikai, társadalmi mûködés, és a „jó” törvények a polgárokat is igazságossá, mint tisztességessé
és „jóvá” teszik. (STOUT, 2010; PRINZ, 2013.) Az igazságos, tisztességes politikai,
társadalmi mûködés az egymással való viszonyainkban a velünk történt „jó dolgok”
természetben való viszonzására való természetes hajlamainkat erôsíti fel, ami a »reciprocitási (viszonosság) elvre« való természetes hajlamunk is egyben. Ez azért is nagyon
fontos, mert, ha nagyon mélyen belegondolunk, akkor valószínûleg a »reciprocitás viszonosság elvének« a betartása az, ami miatt az ember embernek tekinthetô; s nem például a túlélésért egymással élethalálharcot folytató vadállatnak. A romlott, »igazságtalan mint tisztességtelen« politikai hatalom által megvalósított politikai, társadalmi
mûködés, illetve a »rossz törvények« rombolják a polgárok és a társadalom közerkölcseit, rosszakká teszik a polgárokat például az egymáshoz való viszonyaikban is.
Egy „jó”, és »igazságos mint tisztességes« rendszerben, azonban a »velünk történt
jó dolgok természetes viszonzására« való hajlamaink az »azt cselekedd mással, amit te
is szeretnél, hogy fordított helyzetben mások veled cselekedjenek« (5.3.§) erkölcsi parancsolat szerint vagyunk hajlamosak eljárni. Ennek eredményeképp a tisztességtelen
rezsim bukásával és az igazságosság helyreállításával egy önmagát felerôsítô folyamatban a társadalom közerkölcsei folyamatosan javulnak, a polgárok egyre jobbak és egyre
tisztességesebbek lesznek az egymással való viszonyaikban is.
Egy tisztességtelen, igazságtalan, romlott politikai hatalom tisztességtelen uralma
viszont a »minket ért rossz dolgok természetben való viszonzására való hajlamainkat«,
és a »szemet szemért, fogat fogért« elv érvényesülését; az „ami a tiéd az az enyém is, de
ami az enyém, ahhoz neked semmi közöd” attitûdöt; és a másokhoz való aszimmetrikus
és szélsôségesen tisztességtelen viszonyulást erôsítik fel. A „szemet szemért, fogat fogért”
elv, végsô soron egy másik – nem kívánatos, szeretet nélküli, megtorló jellegû – »reciprocitás«. Csakhogy egy ilyen rendszerben a polgárok a felettük lévô „hatalmasságok”,
és a náluk „erôsebbek” által nekik okozott rossz dolgokat tipikusan nem ezek felé viszonozzák (mert erre nincs lehetôségük az eleve aszimmetrikus helyzetekben), hanem
jobb híján a náluk gyengébbek felé, mely az igazságtalanság, méltánytalanság és sok
esetben a gonoszság járványos elburjánzásához, szétterjedéséhez vezet. Így válik a tisztességtelen hatalom uralma alatt élhetetlenné és elviselhetetlenné a társadalom és a
polgárok élete; de ezért szaporodnak el az olyan bûnök is, mint például a kiskorúak
terhére elkövetett erôszakos cselekmények, a háztartáson belüli erôszak vagy az állatok
kínzása. Ezért is fertôzô és toxikus a tisztességtelen és igazságtalan hatalom, mint társadalmilag a legveszélyesebb és legdestruktívabb »közrossz«. E fertôzô és toxikus tisztességtelen hatalom mindenkibôl a legjobb helyett a legrosszabbat, és sokszor a legalantasabb ösztönöket és magatartási formákat hozza elô; s valójában azokat az
attitûdöket és egymással szembeni magatartásokat rombolja, ami a társadalmi bizalom
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és a társadalmi tôke alapja; s mely attitûdök és magatartások révén az ember megkülönböztethetô a vadállatoktól.
A tisztességtelen hatalom és minden »szabad emberhez nem méltó rezsim« legsúlyosabb bûne, hogy az emberek legalantasabb ösztöneit és hajlamait erôsíti fel (sokszor tudatosan) és az emberekbôl a legrosszabbat hozza ki, ami által a rezsim „szuverén tisztességtelenségén” felül, azt tetézve a polgárok egymás közötti viszonyainak a megromlásával
és az egymással szembeni hétköznapi aljasságok és gonoszságok révén még élhetetlenebbé
és elviselhetetlenebbé válik a társadalom élete, mert maguk a polgárok is megkeserítik
egymás életét. Ez egyébiránt megmutatkozik a társadalmat elhagyók számának a drasztikus emelkedésében, a rendkívül rossz megbetegedési és halálozási rátákban. Az emberek
mintegy belebetegednek és belehalnak ebbe, a tisztességtelen hatalom által létrehozott,
és generált igazságtalan mint tisztességtelen társadalmi mûködésbe. Ebben az értelemben
a tisztességtelen hatalom, és az általa megvalósított »szabad emberhez nem méltó rezsim«,
mint olyan a legsúlyosabb »közrossz«, ami toxikus és fertôzô; s mindaddig súlyos bajokat
okoz a társadalom egészének, amíg a polgárok tûrik és el nem kergetik.
Az »igazságos mint tisztességes társadalom«, mint a legfontosabb »közjó« jelentôsége, akkor válik csak igazán érthetôvé és átérezhetôvé, ha mindjárt ennek az alternatíváját is, azaz az igazságtalan mint tisztességtelen és romlott politikai hatalom »szabad
emberhez nem méltó rezsimjét« mint legutálatosabb és legkárosabb »közrosszat« is végiggondoljuk. Míg az igazságos mint tisztességes szabad emberhez méltó társadalom
és annak »politikai szintû társadalmi közössége«, a legfontosabb »közjó«; addig az igazságtalan mint tisztességtelen, és romlott hatalom, annak súlyosan toxikus és fertôzô
volta, valamint a szétesô, lerombolódó politikai szintû társadalmi közösség miatt a legveszélyesebb, legdestruktívabb és legutálatosabb »közrossz«. Ez utóbbi megváltoztatása
végsô soron kizárólag a polgárok elhatározásán és összefogásán múlik. A tisztességtelen
hatalom – bármennyire is szeretné, hogy ez másképp legyen –, pontosan tudja, hogy
elkergethetô; s kizárólag csak annyit engedhet meg magának a saját népével szemben,
amennyit azok eltûrnek tôle és megengednek neki.

23.2.§ A jól elrendezett igazságos mint tisztességes
társadalom politikai szintû társadalmi közössége

É

RDEKES MÓDON KÉTFÉLE KRITIKA ÉRI az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepcióját«, és a »jól elrendezett társadalomra« vonatkozó gondolatokat.
Az egyik „mondás” szerint a koncepció „nem elég individualista és nem elég szabados”,
a másik „mondás” szerint pedig „túlzottan individualista”, „túlzottan szabados”. Kicsit
részletesebben:
(a) Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, egyesek szerint túlzottan is a társadalmi együttmûködésre, a polgárok közti kölcsönös egymásrautaltságra
fókuszál, „etatista”, „nem eléggé individualista” és a hasonlók. (Például egyes libertariánus vagy a „szabad akarat tanait” és cselekvés szabadságát hirdetô nézetek
szerint, illetôleg egyes a »minimális (éjjeliôr) államot«, és a »laissez-fair kapitalizmust« hirdetô politikai-filozófiai szintûnek nem is nevezhetô ideológiák szerint);
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(b) Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« mások szerint „túlzottan individualista és „szabados”, valamint „nemtörôdöm módon feladja a »politikai közösség ideálját«.
AZ ELSÔ TÍPUSÚ KRITIKÁVAL ITT AZÉRT NEM FOGLALKOZUNK, mert az írás egészében számtalan helyen érintettük a libertariánus nézetekkel kapcsolatos problémákat
(például: 5.§; 9.4.§; 9.7.§; 11.§; 14.1.§; 17.4.§). Szintén számtalan helyen elemeztük a »piaci fundamentalizmussal« – azaz a piac és a szinte korlátlan piaci verseny
mindenhatóságába vetett hittel, és a »minimális (éjjeliôr) állammal« – kapcsolatos leginkább ideológiai jellegû hiteken és tévhiteken alapuló nézetek elvi, filozófiai, igazságossági, közgazdasági, társadalompolitikai és erkölcsi tarthatatlanságának a kérdéseit.
Ennek során bemutattuk azt is, hogy miért teljes mértékben »unreasonable«, azaz szélsôséges, méltányolhatatlan, elfogadhatatlan és méltánytalan nézetek is ezek. (például:
1.§; 5.§.; 8.§; 9.4–9.6.§§; 10.§; 11.§;14.1.§; 17.4.§)
A MÁSODIK TÍPUSÚ KRITIKÁVAL – miszerint az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciója« túlzottan individualista lenne és cserbenhagyná, feladná a »politikai és társadalmi közösség« gondolatát –, viszont nem csak azért foglalkozunk ezen a
helyen, mert eddig ez fel sem merült. E kritikából kiindulva nagyon jól be lehet mutatni
azt is, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« által »jól elrendezett társadalom«, és a létrejövô »politikai szintû társadalmi közösség« miért is jelenti a
legfontosabb, és mind az egyéni, mind a közösségi szinten realizálható »közjót« (»public
good«); továbbá, hogy mi mindenbôl is áll össze az igazságosság mint tisztességesség
(»justice as fairness«) által jól elrendezett, szabad emberhez méltó demokratikus társadalom és »politikai szintû társadalmi közösség«, mint komplex »közjó« (»public good«).
E kritika szerint, azért, mert az igazságosság mint tisztességesség elvei szerint jól elrendezett társadalom (»well ordered society«) (7.§) nem valamely mérsékelt, átfogó – liberális,
vallási, erkölcsi – doktrínán alapul (a) feladná a »politikai és társadalmi közösség ideálját«,
(b) és a társadalmat elkülönült atomizált individuumok és elkülönült szervezôdések laza
halmazaként nézné és kezelné, (c) amelyben ezek az elkülönült individuumok és szervezôdések kizárólag csak a saját személyes vagy szervezeti hasznaikkal foglalkoznának, (d)
anélkül, hogy bármilyen magasabb rendû közös végsô céljaik lennének.
Ebben az értelemben a „magasabb rendû közös végsô célok” alatt olyan célokat kell
érteni, amelyek önmagukban és önmagukért való végsô célok, s nem pedig valamilyen
más cél elérésének az eszközei. Ehhez kapcsolódóan esetenként olyan kritika is megfogalmazódik, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, mint
egyfajta »társadalmi szerzôdéselmélet« egy olyan individualista nézet lenne, amely a
»politikai és társadalmi intézményeket« pusztán csak az egyes magánjellegû – individuális és/vagy szervezeti – célok megvalósításának eszközeként tekinti, s úgy kezeli
mintha azok valamiféle „magántársadalomnak”, illetve a „privát szektornak” az intézményei, szervezetei lennének. Ha ez így lenne, akkor egy ilyen fajta »politikai-társadalmi közösség« nem lenne önmagában is »közjó«; s legfeljebb bizonyos individuális
és szervezeti magánérdekek és magáncélok megvalósításához szükséges eszközökként
lehetne tekinteni ôket.
Sokféle válasz adható e felvetésekre. Elsôként is érdemes rögzíteni, hogy az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« valóban, teljesen tudatosan és alapos meg-
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fontolás alapján feladja és elveti a »politikai és társadalmi közösség és egység« lehetséges
ideáljai közül azt az ideált, amely szerint a »politikai szintû társadalmi közösség és egység«
alatt azt kellene érteni, hogy a társadalom összes tagját egyetlen, »részlegesen átfogó« vagy
»teljesen átfogó« liberális, vallási, erkölcsi, vagy egyéb doktrína tanai alapján egyesítenénk,
illetve így próbálnánk meg egységes közösségbe szervezni vagy terelni. A »politikai szintû
társadalmi közösség és egység« ilyen koncepciója és lehetôsége az »átfogó doktrínák méltánylandó pluralizmusának a ténye« és az »elnyomás ténye« (12.4.§; 20.1.§) alapján
teljes mértékben elvetendô. Mindazok számára, akik nem utasítják el eleve vagy elfogadják
az »alapvetô szabadságjogokat és jogokat« (14.3.§), s köztük a »lelkiismereti szabadság«,
a »vallásszabadság«, és az eltérô nézeteket vallókkal szembeni türelem elveit, amelyek minden »szabad emberhez méltó demokratikus társadalom« alapvetô fontosságú alapelvei. Egy
olyan »társadalmi egység«, amely azon alapulna, hogy a társadalom minden egyes tagja
ugyanazon »átfogó doktrína« tanait és normáit fogadja el már rég nem egy reális politikai
lehetôség, (de az is kérdéses, hogy valaha is volt-e egy ilyen alapokon nyugvó társadalmi
egységnek bármi realitása). Hogy miért, azt a korábbiakban számtalan alkalommal részletesen kifejtettük, elemeztük.

A

POLITIKAI SZINTÛ TÁRSADALMI KÖZÖSSÉG ÉS A TÁRSADALMI EGYSÉG kérdéskörét teljesen másképp kell kezeljük: ez a közösség és egység nem egyetlen »átfogó
doktrína« alatt, annak hegemónná tételével, hanem a »politikai szinten«, az »igazságosság
politikai koncepciójának« az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusával« történô elfogadásával
teremthetô meg. Amint azt a korábbiakban bemutattuk (12.3.§; 22.§), egy ilyen »átfedô
konszenzus« azáltal tud létre jönni, hogy a különbözô átfogó nézeteket valló polgárok –
ahelyett, hogy egymással alkudoznának arról, hogy ki miben enged a saját átfogó nézeteibôl
a többiek átfogó nézetei javára, az »átfogó doktrínák« kényszerû kiegyezése és kompromiszszuma érdekében – nem egymás átfogó nézeteivel foglalkoznak, hanem azzal, hogy a saját
átfogó nézeteik alapján milyen viszonyt tudnak kialakítani a szigorúan csak a »politika felségterületén« belüli viszonyokra vonatkozó politikai szintre leszûkített igazságossági koncepcióval (20.3.§); s hogyan tudják ezt a saját belsô meggyôzôdésük és átfogó nézeteik alapján
elfogadni és beilleszteni a saját átfogó nézeteik közé. (RAWLS, 2001.)
Ezen a ponton idézzük fel, a »jól elrendezett társadalom«, mint jó okok alapján realisztikus
lehetôséget és reményt jelentô ideál és társadalmi jövôkép bizonyos fontos jellemzôit (7.4.§):
(i) A »jól elrendezett társadalom« (7.§) egy olyan »szabad emberhez méltó« demokratikus társadalom, amelynek a polgárai ugyanazt a politikai szintû igazságossági
koncepciót és annak igazságossági elveit fogadják el, és mindezt nemcsak hallgatólagosan teszik, de egymás elôtt, nyilvánosan is megerôsítik – például a cselekedeteik révén, valamint a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public
reason«) (19.§) során alkalmazott alapelvek, hivatkozási alapok és érvek kapcsán.4

4

Nem valamiféle „hitvallási” vagy „tanúságtételi” „aktusokra” kell gondolni ennél a pontnál. Az,
hogy a polgárok a legkülönbözôbb módon – elsôsorban a cselekedeteik és magatartásuk révén – világossá teszik egymás számára, hogy elfogadják az egységes politikai szintû igazságossági koncepciót
és annak igazságossági elveit a stabilitás szempontjából is fontos. Amint azt korábban a »viszonosságra való természetes hajlamunk« kapcsán kifejtettük, a stabilitás fontos tényezôje, hogy a polgárok
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(ii) A »nyilvánosság kritériumainak« (7.3.§) megfelelôen nyilvánosan ismert és elismert az, hogy a »jól elrendezett társadalom alapvetô struktúráját« alkotó alapvetô
politikai intézmények és az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«, valamint a »háttérigazságosság rendszere« (9.§) hogyan kapcsolódnak egyetlen, egységes társadalmi együttmûködési rendszerbe, s hogyan, milyen
igazságossági elvek (14.§) szerint mûködnek.
(iii) A »nyilvánosság kritériumainak« megfelelôen az is nyilvánosan ismert és köztudomású, hogy »társadalom alapvetô struktúráját« alkotó alapvetô politikai intézmények és az »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézmények«,
valamint a »háttérigazságosság rendszere« a »közös és nyilvános« politikai szintû
igazságossági koncepciónak megfelelôen mûködik. Fontos, hogy ez az intézményrendszer és a háttérigazságosság nem egyszerûen csak a politikai szintû igazságossági koncepció elveinek, normáinak megfelelôen mûködik, hanem ez így is látszik; s a polgárok is így érzékelik, és így is ismerik el.
(iv) A »jól elrendezett társadalom« polgárai általánosságban „jól fejlett” igazságosságérzettel rendelkeznek, amely képessé teszi ôket arra, hogy megismerjék, megértsék
és adekvát módon alkalmazzák5 is a közös és nyilvános igazságossági elveket, és
e „játékszabályokat” betartva cselekedjenek.
A »jól elrendezett társadalom« tehát távolról sem nevezhetô olyan „elkülönült atomizált
individuumok és szervezôdéseik közös és nyilvános végsô célok nélküli privát társadalmának”, mint amilyennek azt egyes kritikusok mondják. Az ilyen társadalmak polgárainak nagyon is fontos, nyilvánosan ismert és közös politikai szintû igazságossági céljaik
vannak, és nagyon is fontos közös és nyilvános politikai szintû igazságossági elvek és
politikai értékek kapcsolják össze ôket egyetlen »politikai szintû társadalmi közösséggé«.
Igaz persze, hogy ez a »politikai szintû társadalmi közösség« és »társadalmi egység« a
»politikai szintû igazságossági koncepció«, és annak »igazságossági elvei« alapján valósul
meg, nem pedig egy adott »átfogó doktrína« tanai alatt jön létre. Ez utóbbi azonban se
nem feltétele, se nem lényegbeli attribútuma a »politikai szintû társadalmi közösségnek«
és a »társadalmi egység« megvalósulásának. Igaz ugyan, hogy szó sincs arról, hogy minden
egyes polgár ugyanazon »átfogó doktrína« elveit, normáit, szabályait fogadná el, azonban
a »politikai szintû társadalmi közösség« mégis megvalósul, mert a polgárok ugyanazt a
politikai szintû igazságossági koncepciót fogadják el; ugyanazokat a »közös és nyilvános«

5

akkor hajlandók a leginkább készséggel betartani a játékszabályokat (fôként, ha az az adott konkrét
esetben éppen nem is az érdekeiknek leginkább megfelelô), ha a többiek tetteibôl, magatartásából
eredô folyamatos megerôsítés alapján tudják, hogy a többi polgár is ugyanúgy betartja ezeket a játékszabályokat; – s így nem kell baleknak vagy egyoldalúan kihasználtnak érezzék magukat.
Itt nem arról van szó, hogy a »jól elrendezett társadalomban« mindenki keresztbe-kasul ismeri az
igazságossági elvekbôl eredô összes jogszabályt. Arról van szó, hogy ezek érthetô, világos, egyértelmû
elvek és szabályok, amelyek bárki által könnyen, gyorsan egyszerûen elérhetôk és megismerhetôk,
akkor ha valaki veszi a fáradtságot, és meg is akarja ezeket ismerni. (RAWLS, 1999a.) A többlet
talán csak annyi, hogy egy »jól elrendezett társadalom« polgárjai vélhetôen valamennyire érdeklôdôbbek, tudatosabbak, aktívabbak és öntudatosabbak az ilyen, az »igazságosság elveit« érintô közügyekben, mint egy kevésbé »jól elrendezett társadalom« „egységsugarú polgára”.
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igazságossági elveket, célokat és értékeket osztják, valamint ugyanazt az alapvetô célt kezelik kiemelt prioritásként (RAWLS, 2005), amely nem más mint:
(a) az igazságos mint tisztességes társadalmi és politikai intézmények támogatása,
fenntartása, és szükség esetén megvédése;
(b) továbbá az, hogy ezen intézményeken keresztül a »reciprocitás (viszonosság) elve«
(5.3.§) alapján kölcsönösen biztosítsák egymás számára a közös és nyilvános igazságossági elvek érvényesülését, mind a »tartalmi igazságosság« (14–18.§§), mind
pedig »procedurális igazságosság« tekintetében (19.§).
Mindezeken túl a polgároknak számos, a társadalmi együttmûködés tisztességes feltételrendszerével (5.§) kapcsolatos közös céljaik is léteznek. Mindezek mellett a »jól elrendezett« igazságos mint tisztességes »szabad emberhez méltó demokratikus társadalomban« a politikai szintû igazságossági célok a polgárok személyes identitásának is
az integráns részei, azaz ezek az igazságossági célok az egyes polgárok azon legalapvetôbb céljai és értékei között szerepelnek, amelyek a személyes referencia pontjait jelentik annak, hogy milyen emberként szeretnének élni, s milyennek szeretnék tudni,
látni és láttatni saját magukat. (FREEMAN, 2003.)
Ne feledjük el azt se, hogy például az az elkötelezettségünk, hogy minden egyes
polgártársunkat egyenlô szabadsággal, egyenlô jogokkal, egyenlô lehetôségekkel és
egyenlô méltósággal rendelkezô személyként kezeljük, és ennek megfelelôen például
tiszteletben tartsuk a vallásgyakorlásuk, lelkiismeretük, gondolkodásuk és gondolataik
kifejezésének a szabadságát, legalább olyan lényegi része lehet az identitásunknak,
mint például az, hogy egy adott vallás híveiként teljesítsük e vallás átfogó normái szerinti kötelezettségeinket. (GUTMANN, 1985; COHEN, 2003.) Tehát szó sincs arról,
hogy valamiféle „csökkent értékûséggel” járna egy olyan »társadalmi egység«, amely
nem egyetlen hegemón »átfogó doktrína« normáin és értékrendjén alapul, hanem számos különbözô »átfogó doktrína« hívei által elfogadott közös, nyilvános és egységes
politikai szintû igazságossági koncepció »átfedô konszenzussal« történô elfogadása
alapján jön létre. (DREBEN, 2003.)

A

Z A POLITIKAI SZINTÛ TÁRSADALMI KÖZÖSSÉG, amely azáltal jön létre, hogy az
egyes tagjai – a saját »átfogó nézetrendszereik« alapján – nagyjából egységesen ugyanazt a »politika felségterületére« korlátozott és az átfogó doktrínáktól független, és önálló politikai
szintû igazságossági koncepciót fogadják el és támogatják, valódi társadalmi közösséget és
politikai, társadalmi egységet valósít meg. Egy közösség ugyanis attól közösség, hogy
(a) tagjainak – akik ebben az esetben a társadalom polgárai – közös céljai vannak,
mégpedig az igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának a társadalmi igazságossági célrendszere;
(b) e közös célok a tagok legfontosabb személyes prioritásai közé tartoznak;
(c) e közös célok nemcsak fontosak a közösség tagjai számára, nemcsak az elsô számú
prioritásaik közé tartoznak, de a személyes identitásuknak is az integráns részét
is képezik,6 Ez alatt azt kell érteni, hogy ezek a közös politikai igazságossági célok,

6

Megjegyzendô, hogy Rawls – itt nem részletezendô okok miatt – általában vonakodott a „személyes
identitás” és az identitás kifejezések használatától.
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és az ezekhez kapcsolódó közös politikai értékek olyan fontosak és magas prioritásúak a közösség tagjai számára, hogy ôszintén úgy érzik, hogy az a személy,
akinek tudni szeretnék magukat, az egy olyan valaki, akinek ezek az alapvetô célok
és értékek hozzátartoznak a lényegéhez. (RAWLS, 2005.)
Az igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója szerint »jól elrendezett« »szabad emberhez méltó« demokratikus társadalom polgárai nem az átfogó nézeteikben,
hanem a politikai szintû igazságossági koncepció elvei, céljai, normái és politikai értékei
tekintetében rendelkeznek ilyen fontos, magas prioritású és a »személyes identitásuk«
és alapvetô szükségleteik részét képezô közös célokkal és értékekkel. Ebben az értelemben ôk, mint a társadalom polgárai egyetlen »politikai szintû társadalmi közösséget«
alkotnak. Ezt az alábbiak szerint kell értelmezni:
(i) Tekintettel az alapvetô célok és értékek egységére és közös mivoltára (azaz „közösségére”), ez a »politikai szintû társadalmi közösség« egyben »társadalmi egységet« is valósít meg azáltal, hogy tagjai a »politika felségterületére« vonatkozóan
ugyanazt a politikai szintû igazságossági koncepciót fogadják el, legalábbis a pártpolitikai szint feletti, társadalmi szintû, elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû kérdéseket illetôen.
(ii) Ez a »politikai szintû társadalmi közösség« és »társadalmi egység« attól függetlenül
megvalósul, hogy a »méltánylandó pluralizmus tényének« (12.4.§) megfelelôen
a politikai szintû igazságossági koncepciót egységesen elfogadó polgárok az élet
egyéb – a »politika felégterületén« kívüli – fontos kérdéseit illetôen számos különbözô és egymással sok tekintetben ellentétes »átfogó doktrína« hûséges és meggyôzôdéses hívei.
(iii) Fontos érteni, hogy ez az egység nem egyfajta „egypártrendszert” jelent. Ez a »politikai, társadalmi egység« azokra a pártpolitikai szint feletti, össztársadalmi szintû
és alapvetôen az igazságosság »alkotmányozó, felhatalmazó szakaszához«
(14.11.§) tartozó és a »a nép« (»We the People«) alkotmányozó, felhatalmazó
hatalmával (»constituent power«) (9.4.§; 14.6.§; 20.1.§) összefüggô alapvetô
igazságossági kérdésekre vonatkozik, amelyeket az igazságosság elvei (14.§), az
»elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§), illetve a »tíz központi jelentôségû
capability« (17.§), valamint a »procedurális igazságosság«, és a »közügyekben
folytatott nyilvános közcélú érvelés« (19.§) kapcsán részleteztünk.
(iv) Egy ilyen »politikai szintû társadalmi közösség« és »társadalmi egység« szempontjából az persze egyáltalán nem mindegy, hogy pontosan mik is azok a „közös
célok”, ami az alapját jelenti ennek a »társadalmi egységnek«. Az igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciója által »jól elrendezett« »szabad emberhez
méltó demokratikus társadalom« esetében az a létfontosságú, hogy a közös célokkal, értékekkel és prioritásokkal jellemzett polgárok „a kívánatos” és „a megfelelô”
célok, értékek és prioritások tekintetében legyenek egységesek. Azaz ne akármilyen
célok, elvek, értékek, hanem az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciójának« a politikai szintû igazságossági elvei, céljai, normái tekintetében legyenek egységesek, mint »politikai szintû társadalmi közösség«.

556

23.§ A JÓL ELRENDEZETT TÁRSADALOM MINT A LEGFONTOSABB KÖZJÓ

E

KÖZÖS POLITIKAI SZINTÛ IGAZSÁGOSSÁGI CÉLOK ÉS ÉRTÉKEK, és a »jól elrendezett társadalom« három jellemzôje (lásd fentebb) teremtik meg az alapokat, ahhoz,
hogy a »jól elrendezett társadalom« maga is a legfontosabb »közjavak« egyike legyen.
(i) A »jól elrendezett társadalomban« (7.§) a polgárok a »két erkölcsi képességgel«
(»two moral powers«) (6.3.§),7 megáldott, s e két erkölcsi képesség alapján a társadalmi együttmûködésben »teljes körû normál funkcionálóképességgel« résztvevô
szabad és egyenlô személyekként kezelik egymást (6.§).
(ii) Ebbôl eredôen, a »jól elrendezett társadalom« koncepciója (7.§) magát a társadalmat, a társadalmi együttmûködés igazságos mint tisztességes rendszereként
(5.§) határozza meg, mégpedig normatív (elôíró) módon. Ezt azt jelenti, hogy
az igazságosság mint tisztességesség (»justice as fairness«) normatív politikai koncepciója szerint a szabad és egyenlô polgárok társadalmi együttmûködése, mint
olyan igazságos mint tisztességes kell, hogy legyen. Ez egyrészt a »tartalmi igazságosság« (14–18.§§), másrészt a »procedurális (eljárási) igazságosság« (19.§)
elveinek és normáinak a meghatározását és betartását igényli.
(iii) Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója« ennek megfelelôen az
»igazságosság két elvét« (14.§), azaz a »tartalmi igazságosságot« úgy határozza
meg, hogy minden igazságossági elvben érvényesüljön a »reciprocitás (viszonosság) elve« (5.3.§).
(iv) A »procedurális igazságosság« (19.§) normáit és szabályait a »civilitás kötelessége«
(»the duty of public civility«), a »politika morális legitimációjának« elôfeltételei
(19.2.§), és a »közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«)
(19.§) koncepciói és normatív elôírásai fogalmazzák meg.
(v) A »procedurális igazságosság« a polgárok és hatalom egymás közötti, a »politika
felségterületén« (20.3.§) belüli viszonyaira vonatkozóan biztosítja, hogy a társadalom tagjai valóban szabad és egyenlô polgárként kezeljék egymást, és a hatalom
is így kezelje ôket. Ezek a »procedurális igazságossági« normák is a »reciprocitás
elvét« testesítik meg a »politika felségterületén« belül, mégpedig a polgárok egymás
közötti és a hatalom és a polgárok viszonyaiban.
A »reciprocitás (viszonosság) elve« nem más, mint az emberiség ismert történelmének összes
ismert nagy vallásában és jelentôs kultúrájában meglepôen hasonló formában megjelenô,
és bátran az egyik legôsibb erkölcsi parancsolatnak tartható »aranyszabály« (5.3.§). Ez
(a) pozitív fogalmazásban az »úgy cselekedj mással, ahogyan te is szeretnéd, hogy mások
veled cselekedjenek« parancsolat; (b) negatív fogalmazásban pedig a »ne tégy olyat mással,
amit te sem szeretnél, hogy mások veled cselekedjenek« ôsi erkölcsi parancsolata.
Az »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója«, amint azt az írás egészében mindvégig igyekeztünk bemutatni és érzékeltetni, lényegében ezt az »arany7

Emlékeztetôül: A »két erkölcsi képesség« (»two moral powers«), (i) az »igazságosságérzetre és a morális
érzékenységre való képesség« (»capacity for a sense of justice« & »moral sensibility«); (ii) és a »racionalitásra, önrendelkezésre való képesség« (röviden), pontosabban a »saját céljaink, érdekeink saját magunk számára, saját magunk által való meghatározásának képessége« (»capacity for our own conception
of the good«). Ez utóbbi erkölcsi képességet a »racionális önrendelkezésre« való erkölcsi képességként
is felfoghatjuk. A »két erkölcsi képességet« a 6.3–6.7.§§ alfejezetekben, illetve az 5.4–5.8.§§ alfejezetekben tárgyaltuk bôvebben (illetve vissza-visszatérôen az írás egészében).
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szabályt« jeleníti meg és próbálja érvényre juttatni, mégpedig a politikai szintû igazságossági elvei, a politikai értékei és erényei, mint normatív (azaz, „kell típusú” elôíró)
szabályok révén.
Különös jelentôsége van annak, hogy az igazságosság mint tisztességesség (»justice
as fairness«) politikai koncepciója, annak két igazságossági elve, és a »közügyekben
folytatott közcélú nyilvános érvelés« normái, valójában nem mást, mint a legôsibb erkölcsi parancsolatnak – azaz a »reciprocitás (viszonosság) elvének« – a »politika felségterületére« való tételes kifejtését és alkalmazását jelentik. Így az igazságosság mint
tisztességesség politikai koncepciója valójában az egyik legôsibb erkölcsi parancsolat
– a szinte minden ismert vallásban és kultúrában jelenlévô »aranyszabály«, mint a háttérben meghúzódó vezérlôelv – alapján teljes joggal tart igényt a »reasonable«, azaz
tisztességes és mérsékelt »átfogó doktrínák« »átfedô konszenzusára«, ugyanis a reciprocitás elv az összes ilyen mérsékelt átfogó doktrína centrális fontoságú erkölcsi parancsolata. Ezért aztán elvben elvárható lenne, hogy aki a saját mérsékelt átfogó doktrínája
alapján ismeri és elfogadja a reciprocitás elvét, az készséggel elfogadja és alkalmazza
ezen elv társadalmi igazságosságra vonatkozó applikációját is. Az igazságosság mint
tisztességesség koncepciója ugyanis „csak” annyit tesz, hogy ezt az »aranyszabályt« –
azaz a reciprocitás elvét – következetesen és szisztematikusan „lefordítja”, kifejti és alkalmazza a »politika felségterületén« belüli társadalmi igazságossági kérdésekre. Ebben
az értelemben a mérsékelt átfogó doktrínáknak tulajdonképpen „csak” a saját doktrínájuk elsô számú erkölcsi parancsolatával kellene egyetérteni, illetve annak a társadalmi
igazságosságra vonatkozóan részletesen kifejtett konzekvenciáival. Probléma abból
adódhat, hogy az általános elvek szisztematikus „lefordítása”, részletes kibontása és
az ezekbôl eredô normatív követelményekkel való szembesülés sokak számára kihívást
jelenthet, ugyanis a tapasztalatok szerint sokkal többen vallanak magukénak fontos általános normatív elveket és értékeket, mint ahányan következetesen végig is gondolják,
hogy mindezeknek mik is a társadalmi igazságossági konzekvenciái és ebbôl eredôen
mik a rájuk vonatkozó normatív követelmények.
Az igazságosság mint tisztességesség (»justice as fairness«) politikai koncepciójának
az igazságossági elvei a »politika felségterületére«, azaz a »társadalom alapvetô struktúrájára« (9.§) vonatkoznak; ideértve a minden egyes polgár számára a társadalmi esélyeket,
lehetôségeket, és a szociális biztonságot garantáló, valamint az önbecsülés, az emberi
méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeit (»social bases of self-respect«)
biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeket« is. Például
ilyen az oktatási rendszer teljes vertikuma; vagy például a »társadalmi (egészség, baleset,
rokkantság, munkanélküliség és nyugdíj) biztosítás« intézményrendszere; vagy a szabad
emberhez méltó társadalomhoz illô »lakhatási körülmények« és a hasonlók. Ez azt is jelenti, hogy az igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója szerinti társadalmi,
politikai mûködés esetén a teljes politikai, társadalmi berendezkedés egészét és mindennapi mûködését is mintegy átitatják a – »reciprocitás (viszonosság) elvét« az adott kontextusnak megfelelôen változó megfogalmazásokban és formában megjelenítô és érvényre
juttató – társadalmi igazságosság mint tisztességesség (»justice as fairness«) elvei.
Ha most ezt alaposan nemcsak végiggondoljuk, de megpróbáljuk rávetíteni saját napi
tapasztalatainkra és problémáinkra is, és a képzelôerônket is mozgósítva, megpróbáljuk
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elképzelni, hogy mi lenne, ha a teljes társadalmi, (gazdasági) és politikai rendszer így
mûködne, akkor az ész, az értelem, a képzelôerônk, és bizonyos érzések együttes mozgósításával és felhasználásával – elsô közelítésben – intuitíven is beláthatjuk, hogy miért is
jelenti ki Rawls teljes megalapozottsággal azt, hogy az »igazságosság mint tisztességesség
politikai koncepciójának« »igazságossági elvei« és »politikai értékei, erényei« révén »jól elrendezett« »szabad emberhez méltó demokratikus társadalom« mint olyan, jelenti a társadalom által realizálható és biztosítható »közjavak«, (azaz »társadalmi javak«) egyik legfontosabbikát. Természetesen ez a kérdés nem intézhetô el ennyivel. A következô alfejezetekben
mutatjuk be részletesen, hogy a jól elrendezett szabad emberhez méltó demokratikus társadalom miért tekinthetô a legfontosabb közjavak egyikének, mind az egyes polgárok egyéni
szintjén (23.3.§), mind pedig a társadalom egésze szintjén (23.5.§).

23.3.§ A jól elrendezett társadalom és politikai szintû
társadalmi közössége mint közjó:
a polgárok személyes egyéni szintjén

R

AWLS GONDOLATMENETÉT KÖVETVE mutatjuk be mindazokat a megfontolásokat, amely alapján a »jól elrendezett«, szabad emberhez méltó, alkotmányos,
demokratikus társadalmat az egyik, legfontosabb »közjónak« tarthatjuk. A »politikai
szintû társadalmi közösség« mint közjó, egyrészt az egyes polgárok egyéni szintjén értelmezhetô, másrészt léteznek olyan hasznok, amelyek össztársadalmi szinten jelennek
meg, és kifejezetten össztársadalmi szinten és kontextusban értelmezhetôk. Ebben az
alfejezetben az egyéni szinten realizálható hasznokkal foglalkozunk, az össztársadalmi
szinten realizálható és értelmezhetô hasznokra késôbb térünk ki (23.5.§).
Kiindulásként idézzük fel, hogy az alkotmányos szinten egyszer s mindenkorra rögzített és (a) így a napi pártpolitikai csatározások napirendjérôl levett, s azok bizonytalan
végkimenetétôl, (b) valamint a nyilvánossági és átláthatósági problémákkal terhelt társadalmi-gazdasági hasznossági és költséghaszon számításoktól (»social calculus«) függetlenített »alapvetô szabadságjogok, jogok és lehetôségek tisztességes értékének«
(14.3.§), a »tisztességesen egyenlô társadalmi esélyek és lehetôségek«, (14.2.§), valamint az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« alkalmas küszöbszint feletti biztosításának (16.§) alkotmányos garantálása és védelme révén (20.2.§) a »jól elrendezett
társadalom« a társadalom »minden egyes polgára számára« biztosítja, hogy a »veleszületett két erkölcsi képességét«, és »természetes képességeit és tehetségét« (6.3.§; 16–17.§§)
a lehetô legmagasabb szinten kibontakoztathassa és egész életén át minél magasabb
szinten gyakorolhassa.
Ez egy tisztességesen egyenlô és valós értékkel bíró, érdemben felhasználható, az alkotmányban rögzítendô elvi garancia. Tényleges realizálásának a módja, szintje a polgár
tényleges képességeitôl, tehetségétôl, érdeklôdésétôl, motivációitól, ambícióitól, pályaválasztási és egyéb hasonló döntéseitôl függ, melyet egy minden egyes gyermek és fiatal
»felismert tehetségének kibontakoztatását« segítô, intézményesített tehetséggondozás és
egy alkalmas, azonos hozzáféréssel igénybe vehetô, minôségi oktatási és felsôoktatási
rendszer révén, a társadalom minden egyes tagja számára biztosít (10.§; 16–17.§§).
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A »jól elrendezett« szabad emberhez méltó demokratikus társadalomban minden
egyes szabad és egyenlô polgár »két erkölcsi képességének« a kibontakoztatása és gyakorlása az »alapvetô szabadságjogok és jogok«, és a »lelkiismereti szabadság« intézményes
keretei között történik. E »két erkölcsi képesség« teljes életúton át történô magas szintû
gyakorlásához, illetve az ahhoz szükséges »teljes körû normál funkcionálóképesség« kibontakoztatásához, egész életen át való fejlesztéséhez, megôrzéséhez és szükség esetén
helyreállításához a »jól elrendezett társadalom« minden egyes polgára számára biztosítja
és garantálja az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeit«.8 Ennek kulcsa, hogy a polgárok a társadalmi együttmûködés igazságos mint
tisztességes feltételrendszerét meghatározó társadalmi szerzôdés elválaszthatatlan részeként »tisztességesen elegendô küszöbszint feletti mértékben« biztosítsák egymás számára
(azaz »minden egyes polgár« számára) az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«
(16.§). Figyeljünk fel a megfogalmazásra: az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat«
a szabad és egyenlô polgárok biztosítják egymás számára, a társadalmi szerzôdés részeként. Tehát nem a hatalom és nem a kormányzat biztosítja, vagy „adja”, az csak az elsôdleges kötelességét teljesíti, mely létezésének elsôdleges oka és indoka és morális legitimációjának abszolút és obligát feltétele. Ez elválaszthatatlan része a társadalmi
együttmûködés közös terhei és közös hasznai megosztására vonatkozó társadalmi szerzôdésnek. A polgárok nem mást, mint az általuk a társadalmi együttmûködés során, közösen elôállított javakat és hasznokat osztják meg, saját maguk között – mégpedig a társadalmi együttmûködés »társadalmi szerzôdésben« rögzített tisztességes, »disztributív
igazságossági« feltételeinek megfelelôen (18.§). A polgárok által létrehozott, és az
ügyeik, meghatározott idôn át tartó intézésével megbízott és eltartott hatalom és kormányzat kötelessége az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« tisztességesen elegendô
mértékû küszöbszint feletti biztosításának a megszervezése, megoldása (16.§; 17.§).
A polgárok által létrehozott, megbízott és eltartott hatalomnak és kormányzatnak az viszont nem feladata, sôt kifejezetten tiltott a számára, hogy az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (oktatás, egészségügy, társadalmi biztosítások, lakhatás, szociális biztonságot garantáló ellátások) »tisztességes küszöbszint feletti biztosítását« vitassa,
8

Vegyük észre azt is, hogy ez más megfogalmazásban ugyan, de a lényeget tekintve, nagymértékben
egybeesik a 16.§ és a 17.§ fejezetben részletesen ismertetett »capability approach« azon alaptételével, hogy egy igazságos társadalom minden egyes tagja számára biztosítja, hogy „azzá tudjon
válni” (»capability to be«), és „azt tudja életében megvalósítani” (»capability to do«) amire a valós,
azaz születéskori természetes képességei, adottságai, tehetsége alapján racionálisnak tekinthetô ambíciói és életcéljai alapján (és nem például társadalmi helyzete alapján behatárolt) el szeretne érni.
Az ehhez szükséges dolgokat (a) Rawls az »igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness)
politikai koncepciójában« az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) tisztességesen alkalmas
küszöbérték feletti biztosításával«, (b) Martha C. Nussbaum a »capability approach« ô általa kidolgozott és képviselt változatában pedig azzal a »tíz centrális humán capability« »tisztességesen
alkalmas küszöbérték feletti biztosításával« javasolja biztosítani, amely »tíz centrális humán capabilitybe« tételesen „beledolgozta” a Rawls-féle »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« (annak érdekében, hogy Rawls »igazságosság mint tisztességesség koncepciója«, és a »capability approach«
egymást kölcsönösen kiegészítô és erôsítô helyzetbe kerülhessen egymással valahogyan; amint mind
ezeket a 17.§ fejezetben részletesen be is mutattuk).
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elszabotálja, netán valami teljesen másra, az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« körébe nem tartozó dolgokra, azaz »egyáltalán nem elsôdleges prioritású társadalmi javakra« (például: presztízsberuházások, egyes parciális csoportok perfekcionista értékei,
egyes érdekcsoportok magánérdekei) fecsérelje el a társadalom erôforrásait. Minôsített
eset, ha a hatalom úgy téríti el a társadalom erôforrásait az ilyen »egyáltalán nem elsôdleges javakra«, hogy alapvetô kötelességeit megszegve, elmulasztja megszervezni, hogy
a polgárok biztosíthassák egymás számára, hogy minden egyes polgár tisztességesen elegendô küszöbszint feletti mértékben részesüljön az olyan »elsôdleges prioritású társadalmi
javakból«, mint például: egészségügy, oktatás, társadalmi biztonságot garantáló társadalmi biztosítások, a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételei, az alapjogok és lehetôségek tisztességes értéke és egyenlôsége és a hasonlók.

A

SZABAD EMBERHEZ MÉLTÓ TÁRSADALOM, ÉS ANNAK »POLITIKAI SZINTÛ
TÁRSADALMI KÖZÖSSÉGE« KÉT FÉLE MÓDON IS »KÖZJÓ«: (a) egyrészt min-

den egyes polgár számára egyénileg és személyes szinten, (b) másrészt társadalmi szinten (23.5.§). Egyéni szinten kétféle okból is része személyesen fontos javaknak a »jól
elrendezett társadalom«, és annak »politikai szintû társadalmi közössége«:
(a) az egyik ok a polgárok »veleszületett két erkölcsi képességének« a kibontakoztatásával és gyakorlásával függ össze;
(b) a másik ok pedig a személy szabad és egyenlô polgári státuszának a nyilvános elismerése, és garantálása, illetôleg az ezt megtestesítô és biztosító alkotmányban
rögzített garanciákkal függ össze.
Már most rögzítsük: ezek a »közjavak« a politikai szinten megfogalmazott javak és az
»átfedô konszenzus« reális lehetôségének és reményének a fenntartása érdekében ilyen
szinten is kell megfogalmazni ôket; s nem pedig valamely »átfogó doktrína« tanai és
értékrendje alapján fontosnak, érdemesnek és értékesnek tartott átfogó jellegû javakként
(gondoljunk például bizonyos perfekcionista értékekre és ezekhez kapcsolódó javakra).
Az ilyen átfogó jellegû javakkal kapcsolatosan ugyanakkor az igazságosság mint tisztességesség (»justice as fairness«) politikai koncepciója az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« biztosításán keresztül – különös tekintettel a »bármely felhasználási célú
eszközökre« (»all purpose means«) – minden egyes polgár számára elegendô mozgásteret és lehetôséget biztosít arra, hogy a nem politikai szinten, magánemberként szabadon hozzájuthasson ezekhez és biztosíthassa a maga számára ezeket.

A

JÓL ELRENDEZETT TÁRSADALOM MINT KÖZJÓ AZ EGYÉN SZINTJÉN. A szabad emberhez méltó demokrácia és »politikai szintû társadalmi közössége«, közjó
mivoltának az egyik fontos oka, tehát az, hogy általában a »két velünk született erkölcsi
képességünk« (a) lehetô legmagasabb szintû kibontakoztatását (pl. a tanulás öröme),
és (b) magas szinten történô realizálását, gyakorlását nagy élményként és nagy „jóként”
éljük meg. Ennek okára sokféle alternatív morálpszichológiai magyarázat létezik. Az
egyik ilyen magyarázat a Rawls által »arisztotelészi elvnek« elnevezett motivációs elmélet,
amelyet hamarosan vázlatosan ismertetünk is (23.4.§) annak fontossága miatt.
Elôbb azonban idézzük fel, hogy a velünk született két erkölcsi képességünk, mint
olyan, és e »két erkölcsi képességünk« magas szintû kibontakoztatása és magas szintû
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gyakorlása mennyire központi jelentôségû szereppel bír általában is az »igazságosság
mint tisztességesség politikai koncepciójában«, valamint ezen belül is a személyre és
polgárra vonatkozó politikai koncepcióban. A politikai szintû igazságosság szempontjából a polgárokat, mint a társadalmi együttmûködésben egész életükön át teljes körû
normál funkcionálóképességgel résztvevô személyeket kezeljük (6.§). A két velünk
született erkölcsi képességünk (6.3.§) az, amely lehetôvé teszi számunkra, hogy ezt a
szerepet betölthessük. Ezért is van az, hogy például az »elsôdleges prioritású társadalmai
javak« körének és típusainak a meghatározásakor az alapvetô szempont annak a meghatározása, hogy a lehetséges javak közül mégis melyek azok, amelyek a polgárok »két
erkölcsi képességének« a magas szintû kibontakoztatásához és gyakorlásához szükségesek, illetve mely javak azok, amelyek a teljes körû, egész életútjukon át tartó normál
funkcionálóképességük minél magasabb szintre fejlesztéséhez, megôrzéséhez vagy helyreállításához szükségesek. Ez az oka annak is, hogy a korai gyermekkori fejlesztés, a
minden egyes gyermek felismert tehetségéhez szabott intézményesített tehetséggondozás, és az oktatási rendszer teljes vertikuma, a társadalmi egészségbiztosítás és az összes
egyéb társadalmi biztosítási ág oly kiemelt jelentôségûek az »elsôdleges prioritású társadalmi javak«, illetôleg az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézmények« körében (16.§), hisz ezek szükségesek, a »két erkölcsi
képesség« kibontakoztatásához, gyakorlásához, mind pedig a »teljes körû normál funkcionálóképesség« magas szintre fejlesztéséhez, megôrzéséhez és helyreállításához. Ez
egyben az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeinek« is kihagyhatatlan részét képezi (mégpedig sokféle módon).
Valójában arról van szó, hogy a személyre és a polgárra vonatkozó politikai koncepció
(6.§) keretei között a polgár, mint olyan lényegbeli jellemzôje a »két erkölcsi képesség«,
amely az abszolút elôfeltételét, és az alapját jelenti annak, hogy a polgárok »teljes körû
módon« képesek és alkalmasak legyenek arra, hogy részt vegyenek az igazságos mint tisztességes feltételekkel megvalósuló társadalmi együttmûködésben; továbbá arra, hogy – az
»igazságosságérzetre és a morális érzékenységre való erkölcsi képességük« alapján – ôk
maguk is tisztességes és igazságos módon vegyenek részt a társadalmi együttmûködésben.9

A

Z IGAZSÁGOSSÁG ÉS A TISZTESSÉGES ELBÁNÁS BIZTOSÍTÁSA , MINT SZE-

Létezik egy másik fontos ok is, ami miatt a »jól elrendezett társadalom«, és annak »politikai szintû társadalmi közössége«, mint közjó a sze9

MÉLYES SZINTÛ KÖZJÓ.

Idézzük fel: például az »egoista«, bármennyire is „korunk hôse” (5.6.§), képtelen a tisztességes
együttmûködésre, mert fogyatékos abban az értelemben, hogy hiányzik vagy csökött az »igazságosságérzetre és a morális érzékenységre való erkölcsi képessége« (5.7.§). Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy
az egoista soha, semmikor egyetlen tisztességességi szabályt sem tart be. Mindaddig, ameddig az nem
ellenkezik a vélt vagy valós érdekével és fennáll a „lebukás veszélye”, az egoista is nagyjából betartja
az ilyen szabályokat (például, mert tart az esetleges retorzióktól). A probléma abból adódik, hogy ez
csak egy „színlelt compliance”, azaz színlelt szabálykövetés és megfelelés. Az egoista ugyanis az elsô
adandó alkalommal (fôként olyankor, amikor nem kell az „észrevehetôségtôl”, és a következményes
retorzióktól tartania) megszegi ezeket a szabályokat, ha ezzel növelni tudja a saját hasznát, vagy érvényesíteni tudja önérdekét. Ez az, ami miatt „korunk hôse” – a »morális érzék és erkölcsi gátlások
nélküli racionális egoista«, azaz – a Homo Economicus tisztességtelen és antiszociális (5.6.§).
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mélyesen is fontos javak közé tartozik. Ez pedig az, hogy az ilyen »szabad emberhez
méltó demokrácia« minden egyes polgára számára biztosítja és garantálja a társadalmi
igazságosságot, mint fontos »közjavat«; s azt a jó érzést, hogy mindenki alapvetôen
igazságos mint tisztességes elbánásban részesül. Részben ezáltal, részben az ehhez társuló kölcsönös tiszteleten keresztül, részben pedig az »elsôdleges prioritású társadalmi
javak« biztosításán keresztül a szabad emberhez méltó társadalom minden egyes polgár
számára garantálja az »önbecsülés, az emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeit«.
A »politikai szintû társadalmi közösség« alkotmányos védelemben részesíti és garantálja minden egyes polgár számára (a) az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességes értékét« (14.3.§), (b) az »esélyek és lehetôségek tisztességes egyenlôségét«
(14.2.§), (c) a »társadalmi felemelkedés és társadalmi biztonság elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû intézményeit« (16.§), (d) és az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« tisztességesen elegendô minimális küszöbszint feletti értékét (16.§).
Ezzel a »politikai szintû társadalmi közösség« voltaképpen minden egyes polgár
számára garantálja a szabad és egyenlô státuszának a nyilvános elismerését, és e státusz
megôrzéséhez szükséges társadalmi alapfeltételeket. Mind ezen dolgokkal a »politikai
szintû társadalmi közösség« minden egyes polgár alapvetô szükségleteinek a kielégítését
is adekvát módon garantálja.
Összességében minden egyes polgár »alapvetô szabadságjogai, jogai, lehetôségei«
és az ezek valós értékének megôrzéséhez szükséges szociális biztonsága az, amit a »politikai szintû társadalmi közösség« tagjai, azaz a szabad és egyenlô polgárok a »reciprocitás (viszonosság) elve« alapján társadalmi szinten kölcsönösen garantálnak egymásnak, s így saját maguknak is.10

23.4.§ Rawls általános motivációs elmélete:
az arisztotelészi elv

A

Z ARISZTOTELÉSZI ELV. Mielôtt rátérnénk a »politikai szintû társadalmi közösség«, és a szabad emberhez méltó igazságos, tehát tisztességes társadalom,
mint »közjó« társadalmi szinten értelmezhetô és realizálható mibenlétére, fontosnak
tartjuk röviden ismertetni Rawls »arisztotelészi elvként« ismert motivációs elméletét,
mert bizonyos értelemben aláhúzza és meg is magyarázza a »szabad emberhez méltó
demokrácia« és annak »politikai szintû társadalmi közössége« közjó mivoltát.

10

Mint máshol írtuk (20.2.§): e lényegbeli társadalmi igazságossági kérdések alkotmányos rögzítésének a legfôbb célja és értelme, hogy a »legalapvetôbb szabadságjogok, jogok, lehetôségek«, és az
»elsôdleges prioritású társadalmi javak« biztosítása, s az e javakat biztosító »elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû intézmények« mûködésbiztonsága, teljes mértékben függetlenítve legyen
(a) az aktuális pártpolitikai csatározások, teljesen bizonytalan, és idônként irracionális és kétes
végkimenetétôl, (b) továbbá bizonyos gazdasági és társadalmi hasznossági számítások és mutatók,
azaz a »szociális kalkulus« változó (és súlyos nyilvánossági, elvi és metodikai problémákkal terhelt)
eredményeitôl (8.§).
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Az »arisztotelészi elv« rövid felvázolása elôtt azonban bizonyos, a kérdés kontextusára vonatkozó alapmegfontolásokat sorra kell vegyünk. Elsôként is szembesülni kell
azzal, hogy a társadalom tagjai között – például a »mérsékelt szûkösség ténye« (the
fact of moderate scarcity«) (20.1.§), és a társadalmi együttmûködés ebbôl eredô
kényszerû szükségszerûsége miatt is – a legkülönfélébb módokon kölcsönös egymásrautaltságok és kölcsönös függôségi viszonyok, és »szociális interdependenciák« léteznek.
A »társadalom alapvetô struktúrája« (9.§) bizonyos típusú »racionális életterveket«,
és bizonyos, azokkal összefüggô javak megszerzésére való törekvéseket támogat, bátorít,
másokat pedig kevésbé támogat, vagy egyáltalán nem támogat. Például a »társadalom
alapvetô struktúrája« egyrészt támogatja az olyan »racionális egyéni életterveket, javakat«, és ezekkel összefüggô cselekvéseket, amelyek az igazságosság mint tisztességesség
elveivel összhangban nem ellentétesek a közcélokkal és közérdekkel, netán elô is mozdítják ezeket, valamint nem ellentétesek az alapvetô tisztességességi követelményekkel,
s ebbôl eredôen az elfogadható, megengedhetô javak közé tartoznak (»permissible
goods«); másrészt egyáltalán nem támogatja a tisztességtelen vagy a közcélokkal és a
közérdekekkel ellentétes életterveket, javakat.
Ez egyenes következménye annak az alapvetô morális követelménynek (is) hogy a
»racionálist« minden esetben a »reasonable« alá kell rendelni; azaz az elvben lehetséges
racionális alternatívákat minden esetben le kell szûkíteni azokra az alternatívákra, amelyek nemcsak racionálisok, de tisztességesek is egyben, s ebbôl eredôen bármilyen racionális is egy-egy cselekvési lehetôség, el kell azt vetni, ha az nem tisztességes. (KANT,
1797; RAWLS, 1999d, 1999h.) Ez az alapvetô rendezôelv érvényesül a szabad emberhez méltó társadalom alapvetô struktúrájának, és elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû háttérintézményeinek a mûködésén keresztül is, de általánosan is.
Így a »társadalom alapvetô struktúrája«, és annak elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézményei eleve keretek közé szorítják és lehatárolják a lehetséges »racionális egyéni életterveket« (azaz egyéni érdekeket, célokat, a megengedhetô javakat, cselekvéseket stb.). Ugyanakkor mégis tág teret hagynak a racionális egyéni élettervek kialakítására, a saját értékek, érdekek, célok, javak, cselekvések meghatározására. Az ezzel
kapcsolatos egyéni döntések során azonban szintén érvényesíteni kell azt az alapvetô követelményt, hogy a lehetséges racionális alternatívák közül csak azok fogadhatók el, melyek
tisztességesek is egyben. Természetesen, egyetlen »szabad emberhez méltó demokrácia«
sem bízza ezt a kérdést teljes mértékben az egyéni belátásra és mérlegelésre. Például bizonyos szabályok, társadalmi normák, írott és íratlan szabályok, vagy mondjuk például
mindjárt maga a büntetôjog is eleve segít eligazodni ebben a kérdésben, (noha a mögöttes
morális alapkérdés természetesen szélesebb körû, mint a büntetôjog hatóterülete).
Nemcsak a »racionális egyéni élettervek« esetében kell érvényesüljön a tisztességesség követelménye, azaz az, hogy az elvben lehetséges és racionális közül csak az fogadható el, amely tisztességes is; hanem az elfogadható egyéni élettervekkel összefüggésben jelentkezô »elfogadható egyéni értékek« és »megengedhetô javak« (»permissible
goods«) esetén is. Ilyen – az elfogadható élettervekhez kapcsolódó –, elfogadott értékek
és megengedhetô javak (»permissible goods«) például:
(a) a barátság, a szeretet, az érzelmi kapcsolatok és a valahova, valakihez való tartozás;
(b) az értelmes, emberhez méltó, tisztes megélhetést biztosító kreatív alkotó munka;
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(c) a tudás megszerzése, a tehetségek, képességek kibontakoztatása;
(d) a társadalmi együttmûködésben való részvétel;
(e) a legkülönbözôbb nem politikai szintû szervezôdésekben való részvétel és
együttmûködési viszonyok;
(f) a gondolkodás, a szemlélôdés, a mûvészeti tevékenység és a mûvészeti alkotások
szeretete;
(g) az egyén hitének megfelelô vallás gyakorlása és a legkülönfélébb közösségek életében való részvétel és a hasonlók;
Ezek az elfogadott értékek és megengedhetô javak (»permissible goods«) nemcsak kiemelkedô jelentôségûek a »racionális egyéni életterveink« lehetséges „tételei” között;
de a »szabad emberhez méltó« igazságos mint tisztességes társadalom alapvetô struktúrája, és »politikai szintû társadalmi közössége« kifejezetten támogatja is ezeket az
igazságosság mint tisztességesség elveivel összhangban és annak keretei között (RAWLS,
1999a, 1999f, 1999h.)11
El kell ismerni, hogy sokan, sokszor erôs kísértést és csábítást éreznek, hogy mindezen javak és jó dolgok elérése, megszerzése érdekében tisztességtelenül cselekedjenek
(gondoljunk például egyesek könyöklésére, csörtetésére vagy ármánykodásaira egy-egy
jó, értelmes munkakört biztosító állás megszerzése érdekében). Ugyanakkor ezek, az
elôbb felsorolt jó dolgok saját magukban semmiféle inherens tisztességtelenséget, méltánytalanságot nem hordoznak.
Ezzel szemben például vannak olyan javak, amelyek hiánya, vagy a megszerzése
iránti vágy, bármilyen erôs szükségletet is jelentsen egyesek személyes preferenciái között
– semmiféleképpen nem tartoznak az »emberi javak« közé, pláne nem a »megengedhetô
emberi javak« közé. (RAWLS, 1999d, 2001.) Ilyen tiltott javak és vágyak például:
(a) a mások átverése, becsapása (mint „ügyesség”);
(b) a szerzési vágy (kapzsiság, mohóság, pénzsóvárság és a hasonlók);
(c) a mások lekicsinylése, lealacsonyítása, megalázása;
(d) a mások feletti uralom vágya, mások kényszerítése, kiszolgáltatott, függôségi helyzetbe hozása, vagy az ezzel való visszaélés, kegyetlenkedés;
(e) az öncélú hatalom, illetve a hatalom hatalomvágyból és dominanciavágyból eredô
megszerzése és gyakorlása,
(f) és általában is a legkülönbözôbb tisztességtelen, igazságtalan, egoista, netán kifejezetten rossz vagy gonosz cselekedetek.
Ennek megfelelôen a jól elrendezett, szabad emberhez méltó társadalom alapvetô struktúrája (9.§) az ilyen racionális, de nem tisztességes javakat – valójában közönséges

11

Megjegyzendô, hogy a 17.§ fejezetben bemutatott »tíz központi humán capability« nemcsak Rawls
»elsôdleges prioritású társadalmi javait« (16.§), de ezen elfogadható értékek és megengedhetô
javak jó részét is magában foglalja. Másképp: ha Rawls »elsôdleges prioritású társadalmi javait«
összekombináljuk Rawls »elfogadott értékekre és megengedhetô javakra« (»permissible goods«) vonatkozó listájával, akkor egy olyan listához jutunk el, ami nagyon sokban hasonlít Martha C. Nussbaum »tíz központi jelentôségû capability« listájához. Nem teljes megfeleltethetôségrôl van szó.
Nussbaum capability listája például egyes kritikusok szerint több »átfogó jellegû« javat is tartalmaz.
(KELLY, 2010; POGGE, 2010.)
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bûnöket, alantasságokat és aljasságokat (»ordinary vices«), s az ezzel összefüggô racionális, de nem tisztességes életterveket nemhogy nem bátorítja, de a legkülönfélébb
módon igyekszik is visszaszorítani.
Ezzel ellentétben például egy igazságtalan mint tisztességtelen hatalom által
mûködtetett »szabad emberhez nem méltó rezsim«, kifejezetten az alantas, aljas és bûnös
hajlamok és egyéb dolgok felkorbácsolásán keresztül próbálja meg hatalmát stabilizálni,
ezzel is mérhetetlen erkölcsi rombolást okozva a társadalomban, annak erkölcseiben
és az emberek egymás közötti viszonyaiban. (ROBIN, 2004.) Sôt, az igazságtalan
mint tisztességtelen, szabad emberhez nem méltó rezsim számos „hatalmasának”, haszonélvezôjének, szekértolójának és készséges kiszolgálójának a köreiben az itt felsorolt
»közönséges bûnök és aljasságok« (»ordinary vices«) – finoman és eufemisztikusan fogalmazva – az átlagos elôfordulást jelentôsen meghaladó elôfordulási arányban fedezhetjük fel. (SHKLAR, 1984; SNYDER, 2017.)
Mindezeknek a fenti pozitív és negatív (vagy bûnös) értékeknek és javaknak a társadalmi jelentôségét, »szociális interdependenciáját«, azaz a »polgárok közötti kölcsönös
összefüggéseit« az is mutatja, hogy ezek a javak nemcsak azoknak a számára jók, akik
„élvezik” ezeket, de kihatnak sok mindenki másra is. A pozitív és »megengedhetô
javak« (»permissible goods«) mások számára is számos jót hordoznak, míg a negatív,
alantas és bûnös javakat élvezô személyek a többiek számára sok rosszat okoznak. Ami
az uralkodni vágyó és a hataloméhes személy uralkodási vágyának és hatalmi vágyának
a kielégítése, az a többieknek az alávetettség, a kiszolgáltatottság és az erôszaktevés elszenvedése. Ami pedig a minden áron, és akár öncélúan is gyôzni vágyónak a gyôzelem, az sok mindenki másnak az indokolatlan megalázás és a vereség (5.7.§).
Látni kell, hogy mind a »pozitív javak«, mind a »negatív javak« a polgárok közötti
kölcsönös összefüggéseket testesítenek meg, és bizonyos értelemben komplementer, kiegészítô jellegûek. Ha a »pozitív javakat« vesszük, láthatjuk, hogy miközben mi magunk
elérjük ezeket a javakat, illetôleg az ezekkel kapcsolatos céljainkat (például barátság, értelmes munka, mûvészeti alkotás és a hasonlók), aközben sok mindenki más hasonló céljainak a megvalósulásához és hasonló javainak az eléréséhez is hozzájárulunk. E »pozitív
javak« kölcsönösen elônyös összefüggésekkel és a polgárok kölcsönös egymásrautaltságával kapcsolatos, jellegzetes sajátosságai további okai annak, hogy az ezekkel összefüggô
értékek a »racionális egyéni élettervek« elismert és támogatott értékei. Mindazok, akik ki
szeretnék vívni mások tiszteletét, jóakaratát, vagy legalábbis el akarják kerülni mások
megvetését vagy ellenséges viszonyulását, akkor járnak el a legpraktikusabban, ha olyan
hosszabb távú életterveket és életcélokat alakítanak ki a maguk számára, amelyek a fent
részletezett kölcsönös összefüggések és egymásrautaltságok figyelembevételével nemcsak
a saját egyéni érdekeiket szolgálják, de a többiek hasonló életterveivel is összhangban
vannak, de legalábbis nem ellentétesek azokkal (azaz nem a másokon való gátlástalan
átgázoláson, vagy a mások kihasználásán, vagy a mások feletti uralmon alapul az elérésük). (RAWLS, 1999a.)

M

INDEZEN ELÔZETES MEGFONTOLÁSOK ALAPJÁN RÁTÉRÜNK AZ »ARISZTOTELÉSZI ELVRE«,

galmazásában idézünk:

amelyet az egyszerûség kedvéért Rawls eredeti megfo-
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Az »arisztotelészi elv« a következôképp fogalmazható meg: minden más változót érintetlenül
hagyva, az emberi lényeknek élvezetet nyújt a realizált képességeik gyakorlása (azaz a velük
született vagy megszerzett, begyakorlott képességeik gyakorlása), és ez az élvezet annál nagyobb, minél több képességüket realizálják és gyakorolják, és minél nagyobb ezeknek az
összetettsége, komplexitása.12 Az intuitív gondolat itt az, hogy minél professzionálisabbá válnak az emberek valamiben, annál szívesebben csinálják azt, mert annál több élvezetet találnak benne; s ha két különbözô dolgot egyforma professzionalizmussal képesek csinálni, akkor
azt csinálják szívesebben amelyik a kifinomultabb, bonyolultabb, szofisztikáltabb készségeiket,
képességeiket igényli. Például a sakk sokkal kifinomultabb és komplikáltabb játék, mint a
dámajáték, vagy az algebra sokkal kifinomultabb, mint az elemi számtan. Így ezen elv alapján az az ember, aki mindezeket a dolgokat egyformán jól tudja, rendre a sakkot fogja választani a dámajáték helyett és az algebrát az elemi számtan helyett.
John Rawls: A Theory of Justice (65.§) (1999a, 374. o.)
I

A teljesség kedvéért érdemes tisztázni, hogy maga Arisztotelész ebben a formában
nem fogalmazta meg a róla elnevezett elvet. (RAWLS, 1999a.) Ugyanakkor az a gondolatmenet, amelyet a Nikomakhoszi etikában (i. e. 350) a boldogság, a tevékenységek,
cselekedetek, és az élvezet közötti összefüggések elemzésekor Arisztotelész követ.
(ARISZTOTELÉSZ, 1987.)13 Alátámasztja Rawls »arisztotelészi elvének« néhány sarokponti állítását.
(i) Elsôként is: az élvezet egyáltalán nem mindig és nem mindenáron a normál létezéshez, vagy valamilyen hiányunkhoz kapcsolódó szükségletünk kielégítésébôl
ered, hanem sokkal inkább a képességeink, tehetségünk kibontakoztatás és gyakorlása révén érzett örömökbôl áll össze.
(ii) Másodszor: a természetes képességeink minél magasabb szintû kibontakoztatása
és gyakorlása az emberi javak közül az egyik legfontosabb.
(iii) Harmadszor: az a gondolat, hogy minél komplexebb, minél kifinomultabb tudást,
képességet és készségeket igényel egy adott tevékenység, annál nagyobb és annál
tartósabb örömöt és kielégülést okoz az embernek, teljes mértékben összhangban
van Arisztotelésznek a természet rendjével kapcsolatos koncepciójával és az ehhez
kapcsolódó értékítéleteivel.
Vegyük észre azonban, hogy Rawls »arisztotelészi elve«, mint »általános motivációs elv«
egyáltalán nem említ meg semmilyen specifikusan elônyben részesítendô értéket, javat
vagy cselekvést. Az »arisztotelészi elv« annyit mond csak, hogy – minden egyéb változót
12

13

Gondoljunk például egy szép székláb kifaragása és egy szép szobor megalkotása közti különbségre.
Michelangelo vajon melyiket választotta volna?
A hivatkozásokat és a kiegészítô magyarázatot Rawls A Theory of Justice címû mûvébôl vesszük át.
Nikomakhoszi etika (VII. könyv/11–14 fejezet; X. könyv/1–5 fejezet). (ARISZTOTELÉSZ, 1987.)
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állandónak véve –, általában azokat a kifinomultabb és szofisztikáltabb feladatokat és kihívásokat részesítjük elônyben, amelyek a realizált képességeink, készségeink és a tudásunk
nagyobb repertoárjának a mobilizálását és felhasználását igénylik. Magyarán, ha a feladat
elvégzéséhez szükséges képességek összetettsége, kifinomultsága és a hasonlók szerint sorrendbe állítanánk azokat a feladatokat, amelyeket realizált képességeink és tehetségünk
alapján egyáltalán képesek vagyunk elvégezni (az algebra versus számtan; sakk versus malomjáték példájára), akkor az azonos típusú feladatok közül rendre a komplexebbet és kifinomultabbat választanánk; mert a szofisztikáltabb képességeink mobilizálása, gyakorlása
miatt ez okoz tartósabb megelégedettséget és nagyobb örömöt. Valószínûleg létezik egy
olyan emberi tendencia, amely arra hajt minket, hogy minél inkább kibontakoztassuk képességeinket, minél jobban elmélyítsük a tudásunkat azért, hogy minél értelmesebb, kifinomultabb feladatokat tudjunk megoldani, mert az ilyen feladatok és munkák elvégzése
tartósabb és nagyobb megelégedettséget és örömet okoz. (RAWLS, 1999a.)
Azt, hogy végsô soron mennyire tudjuk képességeinket és tehetségünket kibontakoztatni, milyen tényleges, realizált tudásra, képességekre és készségekre teszünk szert
és mindennek megfelelôen legszívesebben milyen tevékenységeket, munkákat végeznénk, nem csak a velünk született »természetes képességeinktôl és tehetségünktôl« függ.
Azt, hogy velünk született természetes képességeink, tehetségünk alapján egyáltalán
milyen életcélokat és életterveket tartunk reálisnak és tûzünk ki magunk elé, alapvetôen
meghatározza (behatárolja), hogy a társadalom milyen valós »társadalmi esélyeket és
lehetôségeket« biztosít »természetes képességeink és tehetségünk« kibontakoztatására.
(SEN, 1999.) Ezért a társadalomnak nincs egyetlen olyan tagja sem, akinek ne befolyásolná fundamentálisan az egész életútját, életét és életminôségét az, hogy az a társadalom, amelybe beleszületett milyen »társadalmi esélyeket és lehetôséget« biztosít a
számára veleszületett képességei kibontakoztatására és »realizált képességei és tehetsége«
gyakorlására. (NUSSBAUM, 2011; WILKINSON és mtsai, 2009.)
Ez az, ami miatt a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« biztosítása (14.2.§)
a társadalom minden egyes tagját érintô sorskérdés és létkérdés, a szó legszorosabb értelmében is. Valójában minél tisztességesebb és egyenlôbb társadalmi esélyeket és lehetôségeket biztosítanak a »politikai szintû társadalmi közösség« tagjai – a »kölcsönösség
és a viszonosság alapján« – egymás (és saját maguk) számára arra, hogy ki-ki a lehetô
legmagasabb szinten bontakoztathassa ki született és természetes adottságait, képességeit és tehetségét, annál jobban fog mindenki élni ezekkel a lehetôségekkel, annál
magasabb szinten fogja kibontakoztatni és gyakorolni »két erkölcsi képességét« is, és
annál összetettebb, szofisztikáltabb feladatokból és kihívásokból álló »racionális élettervet« alkot magának. A társadalmi egymásrautaltságokat és összefüggéseket is figyelembe véve, ezzel nemcsak az egyes egyének, de mindenki más, és lényegében társadalom egésze is, egy „emelkedô pályára kerül”.

E

PONTON EGY KIS KITÉRÔT KELL TEGYÜNK, annak igazolására, hogy a társadalom igazságos mint tisztességes mûködése, és a tisztességesen egyenlô esélyek és
lehetôségek biztosítása, valóban sorskérdés és létkérdés, amely alapvetôen meghatározza
a »társadalom minden egyes tagjának« az életét, életminôségét, egészségét, az egészségben
töltött várható életéveinek a számát és várható élettartamát. Ez alól senki sem kivétel.
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Itt röviden fel kell idézzük, hogy minél képzettebb valaki, annál jobbak a munkaerôpiaci esélyei, annál magasabb az életútja során realizálható jövedelme, annál jobb
életminôségû életre van lehetôsége, annál jobb egészségi állapotra és várható élettartamra számíthat. (BARR, és mtsai, 2011.) Ezért az a társadalom, amelynek tagjai
nem biztosítják egymás számára a velük született képességeik és tehetségük minél teljesebb körû kibontakoztatásához szükséges tisztességesen egyenlô esélyeket; vagy az a
társadalom, amely eltûri, hogy egy saját maga fölé emelt tisztességtelen hatalom álomgyilkosságok tömegét elkövetve e lehetôségeket megtagadja a társadalom tagjainak széles
tömegeitôl, az ténylegesen betegebbé teszi polgárait és lerövidíti minden egyes polgár
várható élettartamát. Ezt a tényt, Richard Wilkinson és Kate Picket The Spirit Level:
Why More Equal Societies Almost Always Do Better? címû mûve számos tudományos
bizonyítékkal igazolta. (WILKINSON és mtsai, 2009.)
Emlékeztetnénk arra is, hogy mint azt Sir Michael Marmot a Status Syndrome:
How Your Place on the Social Gradient Directly Affects Your Health (2005a) címû
könyvében tudományos bizonyítékokkal igazolt módon bemutatta: egy tisztességesen
egyenlô esélyek és lehetôségek nélküli, túlzottan egyenlôtlen, igazságtalan társadalomban a társadalom összes rétegében és osztályában, így a leggazdagabbak között is, sokkal nagyobb a betegségek elôfordulása, megnô a betegségben töltött évek száma, és
akár 7-8 évvel is megrövidül a várható élettartam, az azonos fejlettségû, de igazságosan
és tisztességesen mûködô társadalmakhoz képest.
Ezért a gazdagabbak hiába nyugtatgatják magukat azzal, hogy a tisztességesen
egyenlô esélyek és lehetôségek nélküli, igazságtalan mint tisztességtelen társadalmi
mûködés nem az ô bajuk, hanem az csak a szegények problémája. A gazdagok ebben
nagyot tévednek. Ôk is nyugodtan elkezdhetnek nyugtalankodni a társadalom igazságtalan mint tisztességtelen mûködése miatt. Ma már számos tudományos bizonyíték
támasztja alá, hogy a gazdagok rosszul hiszik, hogy a társadalmi igazságtalanságok
ôket nem érintik súlyosan: az igazságtalanul, tisztességtelenül mûködô társadalmakban
a gazdagok is akár 7-8 évvel is rövidebb ideig és sokkal betegebben élnek. (MARMOT,
2005a; 2015a, 2015b; WHO|Commission on Social Determinants of Health,
2008; WILKINSON és mtsai, 2009.)
Ezért, ha gazdagok hosszabb ideig szeretnének élni, ebbôl kevesebb évet akarnak
súlyos betegségben szenvedni, és a jelenleg várhatónál akár 7-8 évvel tovább szeretnék
jó életminôségben és egészségben élve élvezni a gazdagságukat, akkor nem árt, ha ôk is
tesznek valamit a társadalom igazságos mint tisztességes mûködése érdekében. A társadalom igazságos mint tisztességes mûködésének kivívása szempontjából elengedhetetlenül fontos, hogy a társadalom jobb helyzetben lévô rétegei és a gazdagabbak felfogják, hogy a jobblétük csak viszonylagos, és sokkal rosszabb, mint más hasonló
fejlettségû országok, velük azonos társadalmi helyzetû tagjaié. Hogy miért? A válaszhoz
idézzük fel Benjamin Franklin szavait:
Addig nem lesz igazságosság, míg azok, akiket az igazságtalanság kevésbé érint, nem háborodnak fel legalább annyira, mint azok, akiket [az igazságtalanság] súlyosan érint.
Benjamin Franklin (1706–1790)

23.4.§ RAWLS ÁLTALÁNOS MOTIVÁCIÓS ELMÉLETE: AZ ARISZTOTELÉSZI ELV
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A

Z »ARISZTOTELÉSZI ELV« VÉGIGGONDOLÁSÁVAL jobban megérthetjük, hogy
miért is tekinthetô a jól elrendezett szabad emberhez méltó társadalom, és annak
politikai szintû társadalmi közössége a közjavak egyik legfontosabbikának. Korábban
azt mondtuk a »szabad emberhez méltó társadalom« és »politikai szintû társadalmi közössége«, »közjó« mivoltának okairól, hogy:
(i) ennek az egyik fontos oka, hogy általában a két velünk született erkölcsi képességünk magas szintû kibontakoztatását (pl. a tanulás öröme), és magas szintû gyakorlását, realizálását nagy élményként és nagy „jóként” éljük meg.
(ii) A másik fontos ok, pedig az, hogy (a) a »szabad emberhez méltó társadalom«
minden egyes polgár számára biztosítja és garantálja az igazságosságot mint fontos
közjavat, (b) biztosítja azt a jó érzést, hogy alapvetôen igazságos és tisztességes
elbánásban részesül, (c) valamint részben ezáltal, részben az ehhez társuló kölcsönös tiszteleten keresztül, részben pedig bizonyos »elsôdleges prioritású társadalmi javak« (16.§) biztosításán keresztül a szabad emberhez méltó társadalom
minden egyes polgár számára garantálja az »önbecsülés, az emberi méltóság és a
szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételeit«.
Az, hogy mindezek miért is fontosak, és miért jelentenek fontos közjavakat, úgy gondoljuk, hogy intuitív alapon is érthetô és belátható. Az »arisztotelészi elv« viszont további fontos magyarázatot ad erre.14 Amennyire egy jól elrendezett, szabad emberhez
méltó társadalom és annak politikai szintû társadalmi közössége mindezen okok, pszichológiai háttérmechanizmusok és kölcsönös egymásrautaltságok (»social interdependencies«) miatt mind az egyén, mind a társadalom egésze számára fontos közjavakat
jelent, és a társadalom emelkedéséhez vezet; épp annyira okozza a társadalom hanyatlását, és az egyén számára az egyik legfontosabb »közrosszat« egy »tisztességtelen álomgyilkos hatalom«, amely egy »szabad emberhez nem méltó rezsimben« valójában megtagadja az ôt megválasztó, eltartó és fenntartó polgároktól a »két erkölcsi képességük«
lehetô legmagasabb szintû kibontakoztatásához és gyakorlásához szükséges feltételeket,
és általában magát az igazságosságot, mint tisztességességet is.
A »két erkölcsi képesség« (6.3.§) magas szintû kibontakoztatása és gyakorlása meszsze nem csak technikai szinteken értendô. Messze nemcsak a jó és értelmes munkát,
biztos megélhetést jelentô szakmák kitanulásáról és gyakorlásáról van szó – bár ez is
rendkívül fontos mind az egyes polgárok, mind a társadalom jóléte szempontjából –,
hanem például a politikai, közpolitikai folyamatokban és a »közügyekben folytatott
nyilvános közcélú érvelés« (»public reason«) (19.§) folyamataiban való kompetens,
informált, szabad és egyenlô polgári státusszal történô részvételrôl.
A politikai, közpolitikai folyamatok és ügyek ugyanis elsôdlegesen egyáltalán nem
a megválasztott politikusok „magánügyei”, és nem egyes – önmagukat a politika és a
14

Számos más, különbözô szintû és megalapozottságú motivációs elmélet is létezik, amelyeket jól ismerünk. Mi azonban nem a motivációs elméletek összehasonlító elemzésével foglalkozunk ebben
az írásban, hanem egy meglehetôsen idôtálló filozófiai megalapozottságú motivációs elmélet Rawls
általi újra fogalmazásának ismertetésével kívánjuk Rawls gondolatmenetét alátámasztani. Ezért
nem is kanyarodunk el a különbözô ilyen-olyan motivációs elméletek ilyen-olyan részletei irányába.
Emellett szintet sem akarunk téveszteni különbözô „Business School” típusú, teljesen más felhasználási célú, és teljesen más szinten kidolgozott motivációs elméletek idecitálásával.
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közügyek intézésére „kiválasztott” és privilegizált „élcsapatnak”15 képzelô és kikiáltó
– politikusok kizárólagos kompetenciájába tartozó dolgok. Ezek elsôdlegesen a szabad
és egyenlô polgárok közös ügyei, mert minden az „ô bôrükre megy” ebben a „játékban”.
A választott politikus pedig az a valaki, akit azért választanak meg és tartanak el a
polgárok, hogy az ô ügyeiket, azaz a közügyeket a legjobb tudása szerint képviselje és
szolgálja, s nem pedig azért, hogy a polgárok fejére nôjön, jogtalanul vagyonosodjon,
befolyással üzérkedjen és az ô megbízóit, azaz az ôt megválasztó és eltartó polgárokat
megpróbálja kizárni a politikai folyamatokban való érdemi és teljes jogkörû részvételnek
még a lehetôségébôl is.

A

»KÉT ERKÖLCSI KÉPESSÉG GYAKORLÁSA«, MINT KÖZJÓ továbbá a társadalom
minden egyes polgára szabad és egyenlô státuszának a nyilvános, egyértelmû és
folyamatos elismerése, s személyének, emberi méltóságának tiszteletben tartása, mint
közjó szigorúan a »politika felségterületéhez« tartozó »politikai szintû javakat és értékeket«
jelent, s nem pedig valamely »átfogó doktrína átfogó jellegû értékeibôl« ered. Ez még akkor
is így van – és az »átfedô konszenzus« létrejötte, majd stabilitása szempontjából ehhez
akkor is kell ragaszkodjunk –, ha a különbözô »átfogó doktrínák«, illetve a különbözô átfogó nézeteket valló polgárok a saját átfogó tételeik és nézeteik alapján elfogadják, vagy
akár a maguk átfogó nézetei közé »önálló politikai modulként« szervesen be is építik az
igazságosság mint tisztességesség (»justice as fairness«) politikai szintû koncepcióját és
az abból eredô politikai szintû értékeket, javakat és közjavakat. Ha errôl megfeledkezünk,
akkor valójában az »átfedô konszenzus«, létrejöttének, illetve stabilitásának a reményét,
esélyét, lehetôségét tesszük kockára és veszítjük el (elôre bejósolható módon).
15

A párt állami idôkben az egyetlen párt (az MSZMP), és annak ifjúsági szervezete (a KISZ), de fôként annak párttitkárai és KISZ-titkárai hangoztatták, hogy ôk a „kiválasztott” „élcsapat”, akiknek a
kizárólagos privilégiuma a politikai és a közügyek intézése és az, hogy ilyen kérdésekben megnyilvánuljanak. Manapság ez a „mi vagyunk a privilegizált élcsapat” logika köszön vissza, amikor egyes a
közügyekben megnyilvánuló egyszerû polgárok kapcsán, mintegy megbélyegzésként és vádként, pejoratív éllel mondják a hatalom képviselôi, hogy „ezek politizálnak és megnyilvánulásaik politikai megnyilvánulások”. Akik felnôttként éltek az 1989 elôtti idôkben jól emlékeznek arra, hogy ilyet már hallottak életükben az „élcsapat” privilegizált tagjaitól a párttitkároktól és a KISZ-titkároktól. Itt is meg
kell jegyezzük, hogy a „politizálás” a közügyekkel való felelôs foglalkozást jelenti, amit az ókori görög
világban egyenesen morális elvárásként fogalmaztak meg minden egyes teljes jogú polgár irányában.
Az idióta szó eredete az ókori görögökig nyúlik vissza. Az idióta eredetileg az a polgár volt, aki csak
saját magával, a magánügyeivel és a magánérdekeivel foglalkozott, s nem tett eleget polgári mivoltából
eredô politizálási kötelezettségének. (SIEDENTOP, 2014.) Ezért a mai, magukat „politizálási monopóliummal felruházott” „élcsapatnak” képzelô egyes politikusai jól tennék ha egyrészt felhagynának
azzal, hogy a szó eredeti értelmében vett „idiótát” próbáljanak csinálni az ôket megválasztó és eltartó
polgárokból, azzal, hogy támadólag és pejoratív éllel „politizálással” vádolják azokat a polgárokat,
akik hozzá mernek szólni a köz ügyeihez; másrészt az is jót tenne a közügyek alakulása és a politika
morális legitimációja szempontjából ha egyes mai politikusok nem a szó eredeti, ókori görög értelmében
vett idiótaként viselkednének, azaz nemcsak saját magukkal, magánügyeikkel, magánérdekeikkel, hobbijaikkal és hóbortjaikkal lennének elfoglalva, hanem netán ôk is végre elkezdenének a köz ügyeivel
felelôsen foglalkozni, azaz politizálni. A probléma nem az, hogy a polgárok politizálnak, hanem az,
hogy a politikusok nem politizálnak, hanem a szó eredeti értelmében vett idiótaként viselkednek, azaz
nem a közügyekkel, hanem a saját magánügyeikkel foglalkoznak közhatalmi pozíciójukban.
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Megjegyzendô, hogy az az alapvetô morális és igazságossági követelmény, hogy a
»helyes és a tisztességes« (»reasonable«) minden esetben prioritást kell élvezzen a »racionálissal« szemben, nem azt jelenti, hogy a racionálisan fontos értéknek és érdeknek
tartható javak koncepcióit, mint olyat eleve el kell vessük. Ez teljesen lehetetlen és értelmetlen is lenne. Sokkal inkább arról van szó, hogy a politikai szintû értékek és erények versus az átfogó értékek és erények közti különbségtétel mintájára (sôt valójában
azzal párhuzamosan és abból eredôen) a javakra vonatkozó koncepcióinkat is a »politikai szinten« kell megfogalmazni, mégpedig úgy, hogy azok összhangban legyenek a
politikai szintû igazságossági koncepcióval. Ha nem így járunk el azzal az »átfedô konszenzus« reményét és esélyét romboljuk le.

23.5.§ A szabad emberhez méltó, jól elrendezett
demokratikus társadalom, és annak politikai,
társadalmi közösége mint társadalmi szintû közjó

A

mikor egy adott közösség olyan közösen vallott értékek és közösen osztott végsô
célok mentén cselekszik, amely a közösség tagjainak a koordinált együttmûködését igényli, és ezen közösségi együttmûködés révén sikereket is érnek el közösen vallott értékeik és céljaik megvalósításában, akkor azok a »javak«, amelyeket sikeresen és
egymással együttmûködve realizálnak, kivétel nélkül mind közösségi, illetve „szociális”
javak. A közösség együttesen hozta létre ôket. A közösség tagjai a kölcsönös egymásrautaltságon, az egymással való kölcsönös együttmûködésen és munkamegosztáson alapuló, közösségi szinten koordinált cselekvések és együttmûködés révén érik el közös
céljaikat és állítják elô ennek eredményeképp az e célokkal összefüggô javakat.
Amikor nem valamely kisközösségrôl, hanem a társadalom egészérôl van szó, és a társadalmi szintû együttmûködés révén egy többé-kevésbé igazságos mint tisztességes politikai, társadalmi intézményrendszer létrehozása, folyamatos fejlesztése és a késôbbi generációk számára való megôrzése az, amit az ilyen közösen vallott értékek és közösen
osztott végsô célok mentén maga a társadalom, mint »politikai szintû társadalmi közösség«
megvalósít – akkor ez minden kétséget kizáróan igen nagy és jelentôs társadalmi siker és
eredmény, ami önmagában is rendkívül jelentôs közjót testesít meg. Ezt maga a »politikai
szintû társadalmi közösség«, azaz a polgárok közössége is így értékelik. Ezt az a tény is
mutatja, hogy az ilyen, »szabad emberhez méltó demokratikus társadalmak« polgárai az
alapvetô demokratikus politikai, társadalmi és társadalmi igazságossági intézményeiket
– azaz a »társadalom alapvetô struktúráját« (9.§) – történelmük legjelentôsebb vívmányaiként tartják számon, büszkék rájuk és készek is azokat megvédeni, ha szükséges.
Ebben az írásban – Rawls alapján – korábban illusztratív példaként hoztuk fel a
szimfonikus zenekarokban, illetôleg a sportmeccseken megvalósuló közösségi együttmûködést (16.5.§; 18.7.§). A megvalósuló együttmûködés, a kotta követése, illetôleg a
játékszabályok betartása minden résztvevô és a nézôk számára is olyan közösségi jellegû
élményekhez vezet, amelyet kizárólag csak egymással együttmûködve, megfelelô munkamegosztásban, és a kottát, illetve a játékszabályokat betartva lehet realizálni. Mint
említettük, magát a meccset még a vesztes csapat is élvezi játék közben. Mind a nyertes,
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mind a vesztes csapat, mind pedig a nézôk csak akkor élvezik a meccset, ha mindenki
a játékszabályok szerint játszik; s a legjobb tudása szerint játszik.
Valahogyan e sportmeccsek és szimfonikus zenekarok példájának az analógiájára
kell és lehet elképzelni bizonyos, kizárólag a társadalmi együttmûködés során »közösségi
szinten realizálható« eredményeket, sikereket és sikerélményeket, illetôleg közjavakat.
Ez semmivel sem misztikusabb vagy bonyolultabb, mint az, amikor egy szimfonikus
zenekar tagja, egy sportcsapat tagjai, az ellenfél csapatának a tagjai és a nézôk számos
élményt, sikerélményt, a zene vagy a játék örömét kizárólag csak együttesen, közösen
képesek realizálni, mégpedig azáltal, hogy (a) mindenkinek megvan a saját szerepe;
(b) mindenki a maga dolgát tudja; (c) mindenki a közös szabályok (kotta, játékszabályok és hasonlók) alapján teszi a munkamegosztás szerint reá háruló dolgait; (d) és
mindenki legjobb tudása szerint részt is vesz ebben az együttmûködésben.
Mi történik ilyenkor? Ilyenkor olyan fajta élményeket, ha úgy tetszik közös javakat
tud minden egyes résztvevô realizálni, amely kizárólag csak egy ilyen együttmûködés
révén jöhet létre, mert egyedül egyik fél sem tudna hasonló dolgokat realizálni; s jelentôs többletjavakat jelent ahhoz képest, amit bármelyik résztvevô, bármilyen kiváló
egyéni képességekkel is rendelkezzen egyedül, egymagában realizálni tudna. Nagyjából
így kell elképzelni egy szabad emberhez méltó társadalomban az igazságos mint tisztességes társadalmi együttmûködés során, társadalmi szinten jelentkezô és kizárólag
csak ilyen módon realizálható közjavakat is. De így kell elképzelni azt is, hogy egy
tisztességtelen hatalom a maga primitív, korlátolt, kicsinyes és szûklátókörû »szabad
emberhez nem méltó rezsimjével« milyen minôségû és mennyiségû közjótól fosztja meg
a társadalmat (amelyet egyébként rombol és sokszor még ki is foszt).
Kétségtelen, hogy minél nagyobb egy adott társadalom, annál nehezebben tud megfelelni bizonyos – a »politikai szintû társadalmi közösség« létrejöttéhez szükséges – elôfeltételeknek és követelményeknek. E követelményeknek – a társadalom méretétôl függetlenül is –, annál nehezebb megfelelni minél nagyobbra nônek a társadalmon belül
az egyes állampolgárok közti »szociális távolságok«, azaz minél szélsôségesebbé válnak
a »társadalmi, gazdasági egyenlôtlenségek«. De bármekkorák is legyenek ezek a nehézségek, az nem változtat azokon a pszichológiai és egyéb elveken és tényeken, hogy ha
egy társadalom képes leküzdeni ezeket az akadályokat, akkor társadalmi szinten rendkívül jelentôs és fontos „közjótöbbletet” tud realizálni mind mennyiségi, mind minôségi
értelemben. Ha ez sikerül, akkor az közös siker. Az ilyen közös sikerek, nagymértékben
hozzáadódnak egy adott társadalom, illetve nemzet büszkeségéhez, és történelmi
léptékû sikerélményeihez, általános jólétéhez, összetartozás tudatához és a hasonlókhoz, s mint ilyen mindenképpen megéri a nehézségek leküzdése érdekében tett erôfeszítéseket. (RAWLS, 2001.)
Korábban több helyen is említettük, hogy egy igazságtalan mint tisztességtelen és
súlyos egyenlôtlenségekkel terhelt társadalomban például az egészségi állapotmutatók,
vagy az elkerülhetô, vagy idô elôtti halálozás, vagy a várható élettartam mutatói a társadalom összes rétegében kivétel nélkül rosszabbak, mint az igazságosabb, tisztességesebb és extrém egyenlôtlenséggel nem terhelt társadalmakban. (MARMOT, 2015b;
WILKINSON és mtsai, 2009.) Azaz, a társadalom összes rétege, így a leggazdagabbak
is jobban járnak, ha igazságosabb és tisztességesebb a társadalom mûködése. Ez a
példa arra is rávilágít, hogy milyen fajta tételekbôl (például egészségi állapotmutatók
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és életminôség mutatói) áll össze az a közjó, amit egy igazságos mint tisztességes, szabad emberhez méltó demokratikus társadalom realizálni tud; s mi az a »közrossz«, ami
egy igazságtalan mint tisztességtelen, szabad emberhez nem méltó rezsimben a társadalom egészét sújtja. Ez persze csak egy példa a sok lehetséges példa közül.
Ugyanakkor, egyáltalán nem mellékes, hogy egy adott társadalomban – pusztán
csak a társadalom mûködésének igazságtalansága, tehát tisztességtelensége miatt is –
adott esetben 5-10 évvel is kevesebbet élhetnek a polgárok (mint élnének akkor, ha
»ceteris paribus« tisztességesés igazságos lenne a társadalom mûködése) (MARMOT,
2015a); továbbá, hogy a kevesebb életévükbôl is több évet töltenek súlyos betegségben,
s így lényegesen rosszabb életminôségben, mint más, hozzájuk hasonló, de igazságosabb mûködésû társadalmak polgárai. (WILKINSON és mtsai, 2009; SCHRECKER,
és mtsai, 2015.)16
A szabad emberhez méltó igazságos mint tisztességes társadalmakban társadalmi
szinten realizálható közjavak rendkívüli jelentôségûek – még akkor is, ha azok a feltételek, amelyek között a realizálásuk történik számos esetben messze nem tökéletesek.
Ezért ezek elvesztése vagy a veszélybe kerülése feletti veszteségérzet is rendkívüli
jelentôségû és intenzitású lehet. A »szabad emberhez méltó demokráciák« polgárai
büszkék a rendszerükre, és büszkén különböztetik meg magukat mind a politikai, társadalmi és társadalmi igazságossági intézményeik, s mind pedig az azok révén »társadalmi szinten realizálható közjavak« alapján a szabad emberhez nem méltó rezsimektôl,
és az ilyen rezsimek „nem demokratikus polgáraitól”; vagy a saját történelmük egyes
„sötétebb idôszakaitól”.
S valóban, sok esetben szabad szemmel is jól láthatóak bizonyos egészségi állapotbéli, kulturáltságbéli, viselkedési és egyéb különbségek. Ez nem elmélet és nem is akarjuk hosszasabban bizonygatni. Ki-ki gondolja végig, hogy a különbözô típusú országokba tett utazásai alapján mit látott, mit tapasztalt, milyen jó vagy rossz benyomásai
és érzései keletkeztek attól függôen, hogy egy igazságosan és tisztességesen mûködô
»szabad emberhez méltó demokráciában«, vagy valamely más fajta rezsim uralma alatt
álló országban járt. Mindenesetre a mi mondanivalóink szempontjából nem feltétlenül
szükséges azt méricskélni vagy „beszintezni”, hogy ezek a »társadalmi szinten realizálható közjavak« pontosan mekkorák, és mihez képest mekkorák. A dolog lényege, hogy
olyan rendkívül jelentôs és csak »társadalmi szinten realizálható közjavakról« van szó,
amelyek realizálása nélkül minden társadalom sokkal szegényebb, élhetetlenebb, kiszámíthatatlanabb, betegebb és boldogtalanabb; ugyanakkor – a nagyzenekari példához hasonlatosan – sehogyan máshogyan nem realizálhatók e közjavak, mint a polgárok
társadalmi közössége révén – mégpedig egy igazságos, tisztességes, szabad emberhez
méltó és jól elrendezett demokratikus társadalomban, vagy egy társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalom« keretei között megvalósított tisztességes és igazságos társadalmi együttmûködés és az ezt biztosító politikai, társadalmi és társadalmi
igazságossági intézményrendszer révén.
16

Ted Schrecker és Clare Bambra, How Politics Makes Us Sick? Neoliberal Epidemics (SCHRECKER
és mtsai, 2015) címû könyve számos evidenciát sorakoztat fel e tétel igazolására, amely teljesen konzisztens Richard Wilkinson és Michael Marmot évtizedes epidemiológiai kutatási eredményeivel és
bizonyítékaival.
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A korábban röviden vázolt »morális tanulás és fejlôdés« mindhárom egymásra épülô
szakaszában,17 (22.§) a »jól elrendezett társadalom« (7.§) minden egyes polgára megtapasztalja, hogy a többiek szintén ismerik, elfogadják, elismerik és be is tartják az
igazságosság mint tisztességesség (justice as fairness) politikai koncepciójának igazságossági elveit. Így azt is megtapasztalják, hogy a többi polgár is rendkívül magas prioritást rendel ahhoz, hogy a politikai-társadalmi együttmûködésben a többi polgárral
tisztességesen együttmûködve vegyen részt, mégpedig az »igazságosság mint tisztességesség elveinek« megfelelôen. Ebben az esetben se nem egy külsô tekintély, se nem egy
közösségi jellegû, csoportnyomás által mindenkire rákényszerített normarendszerrôl van
szó, hanem egy olyan igazságos mint tisztességes társadalmi együttmûködési feltételrendszerrôl, amelyet egyébként minden egyes polgár maga is választana a saját meggyôzôdése alapján, ha erre lehetôsége nyílna. Másképp fogalmazva: az igazságosság
mint tisztességesség (»justice as fairness«) politikai koncepciója szerint »jól elrendezett«
szabad emberhez méltó demokratikus társadalomban
(a) a polgárok nem egyszerûen csak értik és betartják az igazságosság elvei szerinti
normákat és szabályokat,
(b) hanem saját értékrendjük és »belsô meggyôzôdésük« (»considered convictions«)
(12.2.§) alapján is így akarnak együttmûködni egymással a politikai szinten,
(c) és saját »belsô meggyôzôdésükbôl« és identitásukból eredôen is meg akarnak felelni mind
a »tartalmi igazságosság«, mind a »procedurális igazságosság« normarendszerének,
(d) egyrészt a politikai szintû cselekvéseik morális legitimációja érdekében, másrészt
azért, hogy politikai véleményeik, javaslataik és tetteik egymás számára is igazolhatók, indokolhatók legyenek a közös és nyilvános politikai értékek és igazságossági elvek alapján (12.1.; 13.3.; 19.2.§).
Az a kitétel, hogy a polgárok mindezt folyamatosan megtapasztalják a többi polgár
részérôl is, azt is jelenti, hogy minden egyes polgár folyamatosan megerôsítést kap társaitól, és megerôsítést is ad társainak az igazságosság elveinek és normáinak betartásáról. Ez a tetteken keresztül folyamatosan megnyilvánuló és jól észrevehetô, kölcsönös
megerôsítés a »reciprocitás (viszonosság) elve« kapcsán elmondottakra (is) utalva, fontos stabilitási tényezô.
Az, hogy a polgárok a saját értékrendjük, belsô meggyôzôdésük alapján is igazságosan, mint tisztességesen akarnak mûködni valójában azt is jelenti, hogy a politikai
szintû igazságossági elvek és normák, és a releváns politikai értékek és erények a pozitív
tapasztalatok hatására (és nem egyfajta rossz értelemben vett „indoktrináció” vagy
„agymosás” hatására) beépülnek a polgárok értékrendjébe, identitásába. Így maga az
igazságosság mint tisztességesség, és e politikai értékek a polgárok által a személyes
értékrendjük és identitásuk szempontjából is fontosnak tartott javak, azaz a racionális
szempontból is fontosnak, hasznosnak és jónak tartott dolgok részéve válik. (RAWLS,
1999d.; FREEMAN, 2003a.) Ha belegondolunk, a javaknak, a racionális érdekeknek
és a »jónak, mint helyesnek és tisztességesnek« ez a fajta egybevágása, kongruenciája a
rendszer stabilitása szempontjából is rendkívüli jelentôségû. (FREEMAN, 2003a.)
17

Emlékeztetôül: e három egymásra épülô szakasz: (i) a tekintély elfogadásán alapuló moralitás
(»morality of authority«); (ii) a közösségi normákon alapuló moralitás (»morality of association«);
(iii) az elveken alapuló moralitás (»morality of principles«).
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Ezek a feltételek természetesen csak a »jól elrendezett társadalom«, mint »realisztikus
utópia« (7.2.§), mint »társadalmi ideál és jövôkép« megvalósulása esetén teljesülnek
maradéktalanul. A társadalmi igazságosságra törekvô, s úton lévô »aspiráló társadalmak« (17.4.§) esetében ezek megvalósulása csak részleges. A feltételek teljesülésének
mértéke attól függ, hol tart az adott »aspiráló társadalom« a »jól elrendezett társadalom«
megvalósítása felé vezetô úton. Ugyanakkor, az igazságosság mint tisztességesség (»justice as fairness«) politikai koncepciójának a megvalósítása, hosszú távú, generációkon
át tartó fennmaradása és stabilitása szempontjából feltétlenül figyelembe kell venni ezt
a reális remények és esélyek alapján lehetséges ideális célállapotot, ugyanis ebbôl a
szempontból ezek azok a releváns tényezôk, amelyek hozzájárulnak a »stabilitáshoz«.
Másrészt, korábban kifejtettük, hogy amint egy adott társadalom elszánja magát és nekilát annak, hogy »aspiráló társadalomként« megvalósítsa az igazságosság mint tisztességesség elvei szerinti szabad emberhez méltó demokratikus társadalom felépítését, számos,
egymást kölcsönösen felerôsítô és a »társadalmi bizalom«, és a »társadalmi és politikai
tôke« felépüléséhez vezetô pozitív társadalmi fejlôdési folyamat indul meg. E folyamatok
során nem csak a társadalmi, politikai intézményrendszer fejlôdik. A polgárok politikai
szintû viszonyaiban is fontos pozitív változások mennek végbe azzal párhuzamosan, ahogyan a polgárok konzekvensen azt tapasztalják, hogy „megéri tisztességesnek lenni”, mert
a többi polgár is, és az alapvetô társadalmi igazságossági intézményrendszer is igazságos
mint tisztességes, vagy legalábbis jól láthatóan arra törekszik, hogy az legyen, s ennek a
kézzelfogható eredményei és jólétnövelô hatásai is megmutatkoznak. (NUSSBAUM, 2013.)
A »jól elrendezett társadalom« polgáraira jellemzô interiorizált, »belsôleg vezérelt«18
igazságos mint tisztességes gondolkodás, cselekvések, viszonyok és attitûdök jelentik azt
a célállapotot, amely felé az úton lévô, »aspiráló társadalmak« és polgáraik pozitív visszacsatolásokon alapuló, önmagát felerôsítô progresszív társadalmi fejlôdési folyamatok révén
haladnak. E mondat kapcsán rögzíteni szeretnék, hogy itt a „célállapot” kapcsán nem
arról van szó, hogy más társadalmakban ne lennének elegendôen az erkölcsös, tisztességes
és elvek által vezérelt polgárok. Vannak, ilyen polgárok, csak a legkülönbözôbb »átfogó
doktrínák«, nézeteit, elveit, normáit és értékrendjeit próbálják a »politikai felségterületéhez«
(20.3.§) tartozó ügyekben alkalmazni. A »jól elrendezett társadalom« abból a szempontból célállapot, és abban más, hogy itt az erkölcsös, és a legkülönbözôbb »átfogó doktrínák«
szerinti elvek és normák által vezérelt polgárok a »politika felségterületét« és a politikai
szintû igazságossági elveket tekintve, ugyanazokat az – átfedô konszenzussal elfogadott
– igazságossági normákat és értékeket tekintik irányadónak a politikai szintû viszonyaikra
vonatkozóan. E „célállapot” további jellemzôi: (a) a politikai szintû igazságossági normák
és értékek be is épülnek, mintegy „interiorizálódnak” a »jól elrendezett társadalom« polgárainak értékrendjébe; (b) és a polgárok eszerint is cselekszenek, legalábbis, ami a politikai szintû viszonyaikat illeti. Mindez azonban egy igazságos mint tisztességes szabad
18

Mint korábban már kifejtettük (22.5.§): a kifejezés Elliot Aronsontól származik. Amint azt Aronson A társas lény (The Social Animal) címû mûvében kifejti: a »külsôleg vezérelt« (vagy »kívülrôl
irányított«) személy – megfelelô belsô rend hiányában – külsô befolyás hatására teszi, amit tesz.
A »belsôleg vezérelt« (vagy »belülrôl irányított«) személy, viszont erôs belsô meggyôzôdések, stabil
értékrend és hasonlók alapján cselekszik – akkor is, ha ennek az ellenkezôjére akarják rávenni.
(ARONSON, 1972.)
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emberhez méltó demokratikus társadalom felépítését célul kitûzô, társadalmi igazságosságra törekvô és még csak az efelé vezetô út elején járó »aspiráló társadalomban«, az ilyen
irányban meginduló pozitív és folyamatosan önmagát felerôsítô »progresszív társadalmi
fejlôdési folyamatok« ellenére is, lehet, hogy csak nagyon távoli ideának tûnik. Ugyanakkor az elérendô célállapot, a távoli idea arra jó, hogy addig is, míg el nem érjük afféle
iránytûként, „vezérlôcsillagként” irányt mutasson.

23.6.§ A jó mint racionális egyre nagyobb átfedése, a jóval
mint helyessel és tisztességessel

V

ÉGÜL IS HOGYAN FÜGG ÖSSZE A »STABILITÁS KÉRDÉSE« azzal, hogy a pol-

gárok a »politikai szintû társadalmi közösségüket«, és a szabad emberhez méltó
jól elrendezett társadalmat az egyik legfontosabb »közjóként« tekintik és kezelik? Lényegében arról van szó, hogy minél hasznosabbnak és jónak tartják a polgárok a saját
maguk (és szeretteik) szempontjából (mind egyéni, mind társadalmi szinten) a társadalom politikai szintû közösségét, és a »társadalom alapvetô struktúrájához« (9.§) tartozó »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû intézményeket« (9.§; 16.§), annál
inkább a számukra személyesen is fontos jó dolgokként, azaz »javakként«, illetôleg
»közjavakként« tekintenek ezekre. Emellett minél jobban teljesül az alkotmányos demokráciák »három alapvetô stabilitási feltétele« (20.2.§), a polgárok annál inkább értékelik, a politikai szintû igazságossági koncepciót, mert annál inkább elhiszik, hogy
ez számukra is valós értékkel bír, és stabilan ilyen is marad. Emlékeztetôül idézzük fel
az alkotmányos demokráciák három alapvetô »stabilitási követelményét«:
(i) ALKOTMÁNYOS VÉDELEM. Az elsô alapvetô stabilitási követelmény, hogy az
»igazságosság politikai koncepciója« (a) egyszer és mindenkorra fixálja le és helyezze alkotmányos védelem alá az »alapvetô szabadságjogok, jogok« és a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« kérdéseit, valamint bizonyos »elsôdleges
társadalmi igazságossági jelentôségû intézmények« alkotmányos garanciáit, mert
ezek rendezetlensége, veszélyeztetettsége, és lebegtetése rendkívüli társadalmi megosztottságot és konfliktusokat képes generálni; (b) s ezek alkotmányos rögzítésével
vonja ki e kérdéseket a mindennapi pártpolitikai csatározások napirendjérôl, helyezze ezeket biztonságba; (c) valamint mindezek révén vonja is ki ezeket az –
egyébként súlyos elvi, módszertani, nyilvánossági, átláthatósági és reprodukálhatósági problémákkal terhelt – társadalmi és gazdasági hasznossági számítások és
spekulációk, azaz a »szociális kalkulus« (8.§) hatása és hatálya alól.
(ii) NYILVÁNOSSÁG, KÖZÉRTHETÔSÉG, ELLENÔRIZHETÔSÉG. A második alapvetô stabilitási követelmény – a »nyilvánosági kritériumokkal« (7.§) összefüggésben – az, hogy az igazságosság politikai koncepciójának az alapvetô igazságossági
elvei, normái, szabályai tisztán, világosan, egyértelmûen és közérthetôen legyenek
megfogalmazva, s mint ilyenek széles körben helyesen megértett és értelmezett
módon, megbízhatóan alkalmazhatóak legyenek a »közügyeket érintô nyilvános
közcélú érvelések« (»public reason«) (19.§), és a »nyilvános indokolás« (»public
justification«) (12.1.§; 13.3.§) során; s teljesülésük vagy nem teljesülésük könynyen és egyértelmûen észrevehetô, igazolható és leellenôrizhetô legyen.
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(iii) KOOPERATÍV ERÉNYEK. A harmadik alapvetô stabilitási követelmény – a közös
és nyilvános politikai igazságossági koncepció »edukációs szerepével« (7.§) összefüggésben – hogy a maga a politikai igazságossági koncepció, és a »társadalom
alapvetô struktúrája« (9.§) a napi mûködésén keresztül alapvetôen erôsítse fel a
politikai és társadalmi élet egészséges mûködése szempontjából oly fontos »polgári
és kooperatív erényeket« (13.4.; 19.3.§; 20.1.§).
Minél inkább teljesülnek e »stabilitási követelmények«, s minél inkább elhiszik a polgárok,
hogy a rezsim »az övék, ô értük és ô általuk mûködik« (»government of the people, by the
people, for the people«),19 és minél inkább bizonyosságot szereznek arról, hogy a legalapvetôbb szabadságjogaikat, jogaikat, lehetôségeiket és társadalmi biztonságukat garantáló
alkotmányos védelem valódi és életük, szabadságuk, egzisztenciális, és szociális biztonságuk
nincs kitéve sem a napi politikai folyamatok eklektikus és kiszámíthatatlan bizonytalanságainak, sem pedig a »szociális kalkulus« folyamatosan változó eredményeinek, annál erôsebbé válnak a társadalom stabil fejlôdéséhez szükséges pozitív folyamatok:
(i) EGYRÉSZT ÖNMAGUKAT FELERÔSÍTÔ PROGRESSZÍV TÁRSADALMI FEJLÔDÉSI FOLYAMATOK révén elmélyülnek, és széles körben elterjednek a társadalmi
tôke felépülése szempontjából oly fontos »kooperatív (együttmûködési) erények«
(ii) MÁSRÉSZT EGYRE INKÁBB LEÉPÜLNEK ÉS HÁTTÉRBE SZORULNAK az olyan
társadalmilag rendkívül káros attitûdök, mint például (a) az irigység, a féltékenység,
az önzés, a megvetés, az undor, a gyûlölet, a felsôbbrendûségi érzés, a közöny, a cinizmus, a hatalomvágy, az uralkodási és dominanciavágy és a hasonlók, (b) és azok
a részben ezekbôl is eredô késztetések és kísértések – amelyek az igazságosság, és az
egyenlô jogok és szabadság; az egyenlô esélyek és lehetôségek; az egyenlô méltóság
és önbecsülés, és az egyenlô tisztelet másoktól való megtagadására irányulnak.
Egy, a társadalmi igazságosság megvalósítására törekvô »aspiráló társadalomban« egyre
inkább az derül ki, hogy a tisztességes és a racionális közti ellentét egyre jobban elsimul
és a tisztességes immár nem kell, hogy számos – egyébként racionális és lehetséges – cselekvési alternatívát és opciót kizárjon, mert a társadalom emelkedésével, és a társadalmilag
káros és romboló attitûdök, és a közönséges kisebb nagyobb bûnök leépülésével, visszaszorulásával a »jó mint helyes és tisztességes« (»right & reasonable«) és a »jó mint racionális«
(»good & rational«) egyre inkább egybevágóvá válik. (FREEMAN, 2003.) Azoknak, (a)
akik egy szabad emberhez méltó jól elrendezett demokratikus társadalomban nônek fel,
(b) és akik kialakították a maguk megfelelô racionális élettervét, (c) és akik azt is tudják,
vagy jó okok alapján azt hiszik, hogy rajta kívül mindenki más is egy megfelelôen fejlett
igazságosságérzet és morális érzékenység alapján tisztességesen cselekszik, elegendô okuk
van arra, hogy ne csak a tisztességességük és igazságosságérzetük, de a racionális önérdekük alapján is az igazságosság elveit érvényesítô alapvetô politikai, társadalmi és társadalmi
igazságossági intézményekkel összhangban, azok igazságossági normáinak megfelelve és
a játékszabályokat betartva cselekedjenek. (RAWLS, 1999a.)
19

Szándékos utalás Abraham Lincoln elnök híres gettysburgi beszédére, amelyet 1863. november
19-én a pennsylvaniai Gettysburg melletti csatamezôn mondott el. Az utalás a beszéd egyik híressé
vált fordulatára vonatkozik: „Government of the people, by the people, for the people, shall not
perish from the Earth” (ez nagyjából így fordítható le: „a népnek a nép által a népért kormányzó
kormánya nem tûnhet el a föld színérôl”).
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Természetesen, ettôl még az igazságosságérzetük és morális érzékenységük alapján
is így cselekednének; hisz azt sem szabad elfelejteni, hogy maga az igazságosságérzet
nem más, mint a polgár tényleges vágya arra, hogy az igazságosság elveit alkalmazza
és azok szerint cselekedjen, illetve járjon el másokkal szemben – feltéve, hogy mások
is eszerint járnak el. Ez nemcsak a »jól elrendezett társadalomra« igaz, hanem már a
társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalmak« (17.4.§) esetében is többékevésbé érvényes. Hogy mennyire, az attól is függ, hogy az adott »aspiráló társadalom«
holt tart a »jól elrendezett társadalom« mint jövôkép és a fejlôdési irányokat kijelölô és
mutató idea felé vezetô útján. A tendencia az, hogy minél jobban halad az »aspiráló
társadalom« a »jól elrendezett társadalom« mint ideál jövôkép irányába, minél közelebb
van ehhez az ideálhoz, annál erôsebben érvényes rá is a »jó mint helyes és tisztességes«
és a »jó mint racionális« egyre nagyobb egybevágása és átfedése.
Az, hogy a »jó mint racionális«, és a »jó mint helyes és tisztességes« a polgárok mindennapi cselekvéseiben és viszonyaiban egyre inkább egybevág, ahogyan a társadalom
mûködése egyre igazságosabb és tisztességesebb lesz – azaz a polgárok a racionális önérdeküknek megfelelôen is egyre inkább rendre úgy járnak el, ahogyan azt az »igazságosság mint tisztességesség« normái megkövetelik –, azokra a polgárokra érvényes, akik mind
a két születéskori erkölcsi képességükkel (azaz az igazságosságérzetre és morális érzékenységre, valamint a racionalitásra és önrendelkezésre való erkölcsi képességekkel) rendelkeznek (6.3.§), és mindezeket kellôképp ki is bontakoztatták morális fejlôdésük során. Ezzel
mintegy automatikusan megvalósul a »jó mint helyes és tisztességes« abszolút prioritása
a »jó mint racionális és érdekeinknek megfelelô« fölött (»the priority of the right over the
good«). Az ilyen polgárok esete nem tévesztendô össze az »egoista« (5.7.§) esetével, akinek vagy eleve hiányzik az »igazságosságérzetre és a morális érzékenységre való erkölcsi
képessége«, vagy fejlôdése megrekedt a »morális fejlôdés és tanulás« egy igen primitív fázisában (22.§), és csökött, csökevényes módon alakult ki.
A »jó mint racionális (önérdek)«, és a »jó mint tisztességes« egybeesése, kongruenciája egy »jól elrendezett társadalomban« (7.§), semmiképp nem jelenti azt, hogy végre
az »egoista« (5.7.§), mint racionális önérdekérvényesítô cselekedetei igazolást nyerhetnek. Az egoista, racionális önérdekérvényesítô cselekedetei ekkor sem lesznek »jók
mint helyesek és tisztességesek«. Az egoista, ugyanis egy olyan valaki, aki kizárólag a
saját maga önérdekei iránti nézôpontból néz és értékel mindent, és kizárólag ezen nézôpont iránt elkötelezett. Az ô céljai soha semmi másra nem fognak irányulni, mint
saját magára: az ô saját gazdagságára, társadalmi pozíciójára, élvezeteire, presztízsére,
hatalmára, gyôzelmeire és a hasonlókra. Az egoista – ha a saját önérdekei úgy kívánják
– be tudja tartani az igazságossági szabályokat. Ha muszáj, képes akár igazságosnak
és tisztességesnek látszó módon viselkedni és cselekedni, de soha nem olyan okokból
cselekszik igazságosan és tisztességesen, mint az igazságos mint tisztességes polgárok.
Az igazságosság mint tisztességesség elvei, normái ugyanis teljes mértékben inkonzisztensek az igazságosságérzet nélküli egoistával, mint olyannal. Ezt azért is kell rögzítsük,
mert önmagában az, ha az egoistára még egy »jól elrendezett társadalomban« sem lesz
érvényes az, hogy az egyén »jó mint helyes, tisztességes és igazságos« cselekedetei egybevágók (és azonosak) lesznek az egyén »jó mint az önérdek alapján racionális« cselekedeteivel, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy a »két születéskori erkölcsi képességgel«
rendelkezô és aszerint mûködô normál polgárokra ez ne lehetne érvényes.
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Az »igazságosság mint tisztességesség elvei« soha nem értékelhetôk egy valódi »egoista«
szempontjából, mert az egoista, és az »egoizmus«, mint olyan, soha nem lesz összeegyeztethetô az igazságossággal, mint tisztességességgel. Ez nem az igazságosság mint tisztességesség (»justice as fairness«) politikai koncepciójának a hiányossága, hanem az egoista,
igazságosságérzetre és erkölcsi érzékenységre való képességének a hiányából eredô következmény. Az, hogy az egoista eleve az igazságosságérzetre és az erkölcsi érzékenységre
való morális képesség híján van – s valamely okból ez az erkölcsi képességük megreked a
»morális fejlôdés és tanulás« egy igen primitív fejlôdési szakaszában –, az nagyjából bármilyen társadalmi igazságossági koncepcióval összeegyeztethetetlenné teszi ôt, és semmiképp nem az »igazságosság politikai koncepcióját« minôsíti.

A

»JÓL ELRENDEZETT TÁRSADALOM« AZÉRT IS STABIL – a számos más stabilitási
tényezô mellett –, mert a polgárai meg vannak elégedve a »társadalom alapvetô struktúrájának« – azaz a politikai intézményeinek, az elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôség háttérintézményeinek és a háttérigazságosság rendszerének – a mûködésével. A polgárok motivációit, a cselekvéseit meghatározó megfontolásokat és a tényleges cselekvéseiket
nem valamiféle rajtuk kívül álló erôtôl, kényszertôl, hatalomtól, tekintélytôl, fenyegetéstôl és
hasonlóktól való félelem, vagy igazodási, megfelelési kényszer határozza meg, hanem a
mindegyik polgár által elfogadott és elismert, s ennélfogva közös és nyilvános politikai igazságossági koncepció elvei, értékei és normái, illetve ezen alapuló »belsô meggyôzôdésük«
(»considered convictions«) és ebbôl eredô »megfontolt értékítéleteik, véleményeik« (»considered judgements«) (12.2.§) alapján járnak el .
Egy »jól elrendezett társadalomban« az »igazságosság politikai koncepciója« szerinti
»jó mint helyes, tisztességes és igazságos« és a »jó mint racionális (önérdek)« egybeesik,
míg ugyanez egy »aspiráló társadalomban« tendenciaszerûen válik egyre inkább egybeesôvé, kongruenssé. A polgárok, a saját maguk számára is fontos értékként és érdekként, s identitásuk részeként kezelik azt, hogy igazságosak, mint tisztességesek is
és egyidejûleg »racionálisak« is legyenek gondolataikban, szándékaikban, szavaikban
és cselekedeteikben; s mások is ilyennek lássák és tartsák ôket.
A »jó mint helyes, tiszteséges és igazságos«, és a »jó mint racionális« egybeesése oly
módon történik, hogy amikor az ilyen polgárok, a saját értékrendjüknek, érdekeiknek,
identitásuknak megfelelô, azaz alapvetôen racionális megfontolások alapján cselekszenek, akkor pontosan úgy járnak el és úgy cselekednek, mintha az »igazságosság mint
tisztességesség« normáinak és követelményeinek megfelelôen jártak volna el és cselekedtek volna – azaz, mint ahogyan azt az igazságosság mint tisztességesség (»justice
as fairness«) politikai koncepciójának a normái is megkövetelték volna.
Ennek számos korábban részletezett oka van, ezek közül a legalapvetôbb fontosságú okokat maga a társadalom politikai szintû közössége, és maga az »igazságos mint tisztességes«
szabad emberhez méltó« »jól elrendezett társadalom«, mint a legfontosabb »közjó« jelenti.

V

ÉGEZETÜL MEG KELL JEGYEZZÜK, hogy Rawls alapvetôen az igazságosság
mint tisztességesség (»justice as fairness«) politikai koncepciója által »jól elrendezett társadalomra« fókuszált, mert arra az alapvetô kérdésre kereste a választ, hogy
egyáltalán lehetséges-e igazságos mint tisztességes társadalmi, politikai berendezkedést
és mûködést kialakítani, és ha igen, akkor az miben áll, hogyan lehetséges, és ez miért
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nem utópia. E kérdésekre a válasz az, hogy igen lehetséges az igazságosság mint tisztességesség politikai koncepciója szerinti »jól elrendezett társadalom«. Ez reményt kell
adjon mindenkinek, akit a saját igazságosságérzete alapján zavar a társadalom és a
politika igazságtalan és tisztességtelen mûködése.
Ugyanakkor minden olyan társadalom, amely nem tekinthetô valamely politikai
szintû igazságossági koncepció szerint »jól elrendezett társadalomnak«, az valamekkora
távolságra van, az igazságos mint tisztességes mûködéstôl és a jól elrendezett társadalom
ideáljától. Ez a távolság lehet kiábrándítóan nagy, és lehet viszonylag kicsi is. Ebbôl
eredôen bármely olyan társadalom, amely nem »jól elrendezett társadalom« számos
fontos dolgot tud tenni – a »jól elrendezett társadalom« mint reális remények és jó okok
alapján lehetséges ideál, célállapot és jövôkép alapján – annak érdekében, hogy társadalmi és politikai mûködését, alapvetô jelentôségû politikai, társadalmi és társadalmiigazságossági intézményeit minél igazságosabbá, mint tisztességesebbé tegye. Ez a lehetôség – már önmagában attól, hogy létezik – egyben morális kötelességet is jelent,
mégpedig elsôdlegesen az „írástudók” számára.
Rawls maga soha nem beszélt »aspiráló társadalomról«. Ezt a koncepciót Martha
C. Nussbaum – korábban ismertetett (17.§), és a Political Emotions: Why Love Matters for Justice? címû könyvében részletesen kifejtett – »aspiráló társadalom« koncepciója
alapján hozzuk ide. (NUSSBAUM, 2013.) Miért? Azért, mert a társadalmak élete,
mûködése nem egyfajta bináris, fekete-fehér logika alapján értelmezhetô. Nem arról
van szó, hogy van a »jól elrendezett társadalom«, és van a többi társadalom, amelyre
mindaz, amit egy »jól elrendezett társadalomra« vonatkozóan Rawls leírt úgysem vonatkozik, és úgysem kell, hogy vonatkozzon, hisz úgysem egy jól elrendezett társadalom.
Bármely társadalom, amely jelenleg »nem jól elrendezett« (ilyen mindegyik), számos
dolgot tehet azért, hogy bármilyen is a jelenlegi mûködésének az igazságossága, mint
tisztességessége javítson azon, és igazságosabbá, tisztességesebbé tegye azt.
A társadalmi igazságosságra törekvô, azaz »aspiráló társadalom«, nem más, mint
az olyan társadalom, amely ugyan »nem jól elrendezett társadalom«, ámde igazságosabbá és tisztességesebbé akarja tenni a mûködését. Minden társadalom, amelyik »nem
jól elrendezett társadalom« ilyen kellene, hogy legyen, merthogy van mit javítania a társadalmi igazságosságon, mindaddig, amíg nem éri el a »jól elrendezett társadalom«
ideálja szerinti igazságossági, mint tisztességességi szintet. A »jól elrendezett társadalom« egy idea, egy jövôkép és egy célállapot, amely felé haladni kell, és amely kijelöli
és mutatja a haladás irányait. E reális remények és jó okok alapján lehetséges ideál és
célállapot jellegzetes vonásait, paramétereit a »jól elrendezett társadalom« esetén lehet
„vegytisztán” vizsgálni, elemezni. Ez azonban nem azt jelenti, hogy e jellegzetességek
ilyen-olyan megkötésekkel, korlátokkal, részlegességgel többé-kevésbé ne lennének érvényesek az »aspiráló társadalmakra« is.
Ezért is próbáljuk bemutatni, hogy mindaz, ami a »jól elrendezett társadalomra«
„vegytisztán érvényes” az hogyan lehet nagyjából érvényes az »aspiráló társadalmakra«.
Egyetlen társadalom sem fog egyetlen gombnyomásra, egyetlen ugrással az akármilyen
aktuális állapotából átkerülni a »jól elrendezett társadalom« állapotába. Ezt az állapotot
mindig egy progresszív társadalmi fejlôdési folyamat során lehet közelíteni. Ezért is
fontos látni, hogy az ideális célállapot és társadalmi jövôképet jelentô ideál irányába
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haladó »aspiráló társadalmak« is rendkívül jelentôs eredményeket, társadalmi szintû,
ha úgy tetszik a nemzeti büszkeségre jó okokat adó társadalmi sikereket, valamint »közjót« és »jólétet« tudnak realizálni pusztán azzal, ha elkezdenek haladni a »jól elrendezett
társadalom«, mint célállapot irányába.

F

ONTOS LÁTNI, HOGY a jelenlegi aktuális társadalmi, politikai viszonyok és a »jól
elrendezett társadalom«, mint idea, jövôkép és ideális célállapot közötti eltérés mértéke nem ad felmentést senkinek a társadalom igazságosabbá és tisztességesebbé tételével kapcsolatos erkölcsi kötelességei és felelôssége alól, és semmiképpen sem legitimálja az igazságtalan mint tisztességtelen mûködést. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert
egy tisztességtelen és igazságtalan társadalmi rendszerben sokak szájából önfelmentô
jelleggel hangzik el a „hol vagyunk mi attól” típusú kifogás. Ráadásul, a társadalmi
igazságosságra »aspiráló társadalom« koncepciója épp azért fontos kiegészítése Rawls
»jól elrendezett társadalomra« vonatkozó elméletének, mert megmutatja, hogy nem egyetlen hatalmas ugrással kell egyik napról a másikra áttérni a »jól elrendezett társadalomnak« megfelelô ideálisan igazságos mint tisztességes mûködésre, hanem lépésrôl lépésre,
reálisan vállalható és megvalósítható kisebb változásokkal, folyamatosan haladva is jelentôs eredményeket lehet elérni miközben a »jól elrendezett társadalom«, mint ideális
jövôkép és célállapot felé törekszünk.
Egy »nem jól elrendezett« igazságtalanul és tisztességtelenül mûködô társadalom helyes és kívánatos társadalmi jövôképe az igazságosság mint tisztességesség (»justice as
fairness«) politikai koncepciója által »jól elrendezett társadalom« ideája lehet. Mint bemutattuk, elvben lehetséges más politikai szintû igazságossági koncepció alapján is »jól
elrendezett társadalmat« létrehozni.20 Az elsô számú és abszolút prioritást jelentô kérdés
egy »nem jól elrendezett« számos és súlyos társadalmi-igazságossági problémával terhelt
és ezért alapvetôen »igazságtalanul, mint tisztességtelenül mûködô társadalmi, politikai
rendszer« esetén az, hogy valamilyen, ámde mégis igazságos és tisztességes »közös és
nyilvános« politikai szintû társadalmi igazságossági koncepció mentén induljon meg a
társadalom és a politika mûködésének igazságossá, mint tisztességessé tétele.
Ehhez szerettem volna hozzájárulni a magam módján ezzel az írással.

20

Ilyen alternatív politikai szintû igazságossági koncepció lehet például a »principle of restricted utility«
alapján létrehozható politikai igazságossági koncepció alapján kialakított »jól elrendezett társadalom«.
Ez egy olyan modern jóléti állam (»welfare state«), amely, mint modern »welfare state«, a lehetséges
modern haszonelvû (utilitarista) igazságossági koncepciók valamely olyan verzióján alapul, amely
verzió magában foglalja a minden állampolgárnak kötelezôen garantálandó és az »önbecsülés társadalmi alapfeletételeit biztosító társadalmi létezéshez szükséges minimumot«. Nagyjából olyasmit
kell elképzelni, mintha a mai modern jóléti államokban bevezetnék a nálunk »feltétel nélküli alapjövedelemként« emlegetett alapvetô társadalmi-biztonsági intézményt (a létezô rendszer, létezô hibáinak a korrekciói mellett).

24.§ Utószó
I

Azt kell világosan látni, hogy az oktatás, a »társadalmi egészségbiztosítás«, a »társadalmi
balesetbiztosítás«, a »társadalmi nyugdíjbiztosítás«, a »társadalmi rokkantsági biztosítás«
és a »társadalmi munkanélküliségi biztosítás« rendszereinek a lényege nem a szociális segélyezés, s nem a jótékonykodás.
Ezek az oktatási és társadalmi biztosítási rendszerek a modern társadalmakban a polgárok
szabadságának, jogainak, biztonságának és a demokratikus rendszernek magának az elsôdleges fontosságú védôbástyái. Ha ezek lerombolódnak, ellehetetlenülnek, akkor megszûnik
az emberek egzisztenciális biztonsága. Ha megszûnik az emberek és a családok egzisztenciális
biztonsága, akkor e biztonság elvesztésével megszûnik a jogok, szabadságok és lehetôségek
valós értéke. A jogok, szabadságok és lehetôségek valós értékének a tömeges, társadalmi méreteket öltô megszûnésével pedig megszûnik a szabadság, az igazságosság és a demokrácia.
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 baj ez? Azért, mert a társadalmi biztosítási rendszerek megszûnése, vagy pénzügyi, szervezeti ellehetetlenítése esetén a Lord Beveridge által 1942-ben leírt „öt hatalmas
gonosz” elszabadul és szabadon tud rombolni, pusztítani a társadalomban. … az „öt hatalmas gonosz, akik „tönkreteszik a társadalmi jólétet és megrontják az embereket”: (i) a
szenny és a becstelenség (squalor); (ii) a tudatlanság (ignorance); (iii) a nélkülözés és a
szükség (want); (iv) a tétlenség és a haszontalanság (idleness); valamint a (v) betegséget
(disease). Ettôl az „öt hatalmas gonosztól” védik meg a társadalombiztosítási rendszerek
az embereket, a családokat és a társadalom egészét. (BEVERIDGE, 1942.)
Aki a társadalmi biztosítási rendszerek bármelyikének (egészség, baleset, rokkantság,
munkanélküliség, nyugdíj) mûködését bármely módon ellehetetleníti, finanszírozását alkalmatlanul és elégtelen szinten biztosíja, az valójában ezt, a Lord Beveridge által azonosított
„öt hatalmas gonoszt” szabadítja rá a társadalomra … Ha ez az „öt hatalmas gonosz, alkalmas módon mûködô és finanszírozott társadalmi szintû védelmi rendszerek hiányában
elszabadul, akkor utána szabadon rombolhatják a társadalmat, szabadon ronthatják meg
az embereket és viszonylag hamar felszámolják az emberek biztonságát és szabadságát, jogaik és lehetôségeik valós értékét, és mindezen keresztül a jogot, az igazságosságot és magát
a demokráciát” – írta Lord Beveridge.
Idézet a 10.4.§ alfejezetbôl
I

A

Z EDDIG LEÍRTAK ÖSSZEFOGLALÁSA HELYETT néhány megjegyzést szeretnénk tenni, azzal kapcsolatosan, hogy az eddigiek alapján, mégis mit kellene
lehetne tenni egy olyan országban, ahol finoman szólva is messze áll a társadalom és
a politikai mûködése az ebben az írásban kifejtett igazságosság mint tisztességesség
(justice as fairness) politikai koncepciója szerinti »jól elrendezett társadalom« ideáljától.
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OGY MIÉRT IS FONTOS A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG KÉRDÉSÉVEL FOG-

Ezzel kapcsolatosan Rawls korábban már citált alapvetô jelentôségû gondolatát kell felidézzük. Eszerint, az »igazságosságnak mint tisztességességnek«
(»justice as fairness«) a társadalmi, politikai rendszer és intézményeinek a mûködésében
olyan szerepe van, mint a tudományos elméletek esetében annak, hogy az adott elmélet
vagy kutatási eredmény egyáltalán igaz-e vagy hamis.
Ha egy tudományos elmélet vagy kutatási eredmény nem igaz, akkor el kell azt
vetni, bármily tetszetôs is. Ha egy társadalmi, politikai berendezkedés nem igazságos,
az pontosan olyan, mint amikor egy tudományos elmélet nem igaz, hanem hamis. Ezért
az igazságtalan mint tisztességtelen társadalmi, politikai mûködést meg kell változtatni
és el kell törölni, pontosan annak analógiájára, ahogyan felül kell vizsgálni, vagy el
kell vetni azt a hamis tudományos elméletet, amely tetszetôs ugyan, de nem igaz.
Ezt az alapgondolatot Rawls annyival egészíti ki, hogy abban az esetben, ha egy
tudományos elmélet nem igaz, de valamilyen oknál fogva mégis rászorulunk, azt csak
addig tartjuk meg, amíg nem találunk nála jobb vagy igazabb elméletet. Ennek analógiájára, egy igazságtalan mint tisztességtelen társadalmi, politikai rendszert és mûködést
csak akkor vagyunk kénytelenek elfogadni, ha nem találunk nála igazságosabb mint
tisztességesebb megoldást; s csak addig, amíg meg nem találtuk az igazságosabb, mint
tisztességesebb alternatívát.

E

LALKOZNI?

MIATT ALAPVETÔ FONTOSSÁGÚ AZ A KÉRDÉS, HOGY EGYÁLTALÁN LEHETSÉGES-E IGAZSÁGOS MINT TISZTESSÉGES TÁRSADALMI MÛKÖDÉS?

Rawls
válasza erre az, hogy igen, lehetséges. Hogy miért igen, hogyan igen? Hogy mik a jellemzôi az igazságos mint tisztességes, szabad emberhez méltó »jól elrendezett demokratikus társadalomnak«? Hogy milyen az a politikai szintû igazságossági koncepció,
amely ezt meghatározza és szabályozza? Hogy hogyan lehet megteremteni az ehhez
szükséges »átfedô konszenzust« az »átfogó doktrínák és nézetrendszerek« között? És,
hogy egy ilyen igazságos mint tisztességes »szabad emberhez méltó demokratikus társadalom« hosszú távú, generációkon át tartó stabilitása megteremthetô-e, és hogyan?
– Nos, az e kérdésekre adható válaszokat ezen írás egészében próbáltuk Rawls gondolatmenete mentén, legfontosabb gondolatait ismertetve, valamint számos más fontos
és jelentôs gondolkodó bizonyos gondolataival, elméleteivel alátámasztva, illetve bizonyos gondolatok, gondolatmenetek szintézisével bemutatni.
Ha azonban lehetséges az igazságos mint tisztességes szabad emberhez méltó demokratikus társadalom, akkor már nem csak egy elméleti lehetôség az igazságtalan
mint tisztességtelen társadalmi mûködés megváltoztatása, és a »szabad emberhez nem
méltó rezsim« eltörlése. Az igazságos mint tisztességes, szabad emberhez méltó demokratikus társadalom reális lehetôsége és megalapozott reménye azonnal erkölcsi kötelességgé válik, mert megszûnt a vélt alternatíva hiányból eredô eddigi „felmentésünk”,
de valójában az önfelmentés lehetôsége is. Ez a Babits Mihály által „írástudóknak”
nevezettekre bizonyosan érvényes, a többiekre pedig úgy érvényes, ahogyan azt Babits
leírja az Írástudók árulása (1928) címû mûvében. (BABITS, 2003.)
Végsô soron azt a kényszerûségbôl elviselt tetszetôs, de hamis tudományos elméletet
sem nézegetik és használják tovább, hanem elvetik, amelyrôl egyszer csak kiderül, hogy
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létezik jobb és igaz alternatívája. Ugyanez a helyzet, amikor a reális alternatíva nélküli
igazságtalan rendszerrôl egyszer csak kiderül, hogy létezik reális és igazságos mint tisztességes alternatívája.

M

IK LENNÉNEK A TEENDÔK egy, az igazságosság mint tisztességesség (»justice as
fairness«) politikai koncepciója által »jól elrendezett társadalom« ideáljától finoman
szólva is igen távol lévô társadalom esetén most, hogy végre tudjuk, hogy lehetséges az igazságos, tehát tisztességes társadalmi, politikai mûködés is és nem törvényszerû szükségszerûség az igazságtalan mint tisztességtelen társadalmi és politikai mûködés? A szükséges teendôk az eddigiek alapján nagyon egyszerûen összefoglalhatók:
(i) Az itt ismertetett »igazságosság mint tisztességesség politikai koncepcióját«, és
annak igazságossági elveit alapul és mintául véve egy alkalmasan végigvitt társadalmi párbeszéd keretei között ki kell alakítani, illetve rögzíteni kell az igazságosság mint tisztességesség adaptált politikai koncepcióját, s ki kell alakítani errôl az
itt bemutatott módon az »átfogó doktrínák« és nézetek »átfedô konszenzusát«.
(ii) Egyidejûleg egy társadalmi igazságosságra törekvô »aspiráló társadalomként« –
lépésrôl lépésre haladva, s egy progresszív társadalmi fejlôdési folyamat megindításával, felépítésével és végigvitelével – meg kell kezdeni a társadalom újjáépítését,
egy hosszú távon fenntartható és a »jó okok miatt stabil«, igazságos mint tisztességes társadalom felépítése érdekében. Látni kell, hogy az alkalmas politikai szintû
igazságossági koncepció kialakítása, az alkalmasan végigvitt társadalmi párbeszéd
és az »átfedô konszenzus« kialakításának a folyamata, már maga is ennek a progresszív társadalmi fejlôdési folyamatnak az integráns része és kezdete (azaz nem
a sorrendben ezt megelôzô lépés).
(iii) Mindeközben realizálni kell – és e folyamat megerôsítésére tudatosan fel is kell
használni – mindazokat az óriási társadalmi hasznokat, amelyek a társadalmi
igazságosságra törekvô »aspiráló társadalmak« társadalom újjáépítési folyamatai
során meginduló, egymást kölcsönösen felerôsítô pozitív folyamatokból – mint
például a »kooperatív (együttmûködési) erények« széles körû elterjedésébôl, elmélyülésébôl, az igazságtalanságok, mint tisztességtelenségek, a hétköznapi bûnök
és gonoszságok visszaszorulásából, és a »társadalmi bizalom«, valamint a »társadalmi és politikai tôke« fokozatos felépülésébôl – eredôen jelentkeznek.

E

BBEN AZ ÍRÁSBAN FELVÁZOLTUNK EHHEZ EGY ALAPVETÔ KONCEPCIÓT a
(a) társadalomról, mint a társadalmi együttmûködés tisztességes rendszerérôl
(5.§), (b) valamint a polgárokról, mint a tisztességes társadalmi együttmûködésben
»egész életútjukon át« »teljes körû normál funkcionálóképességgel« résztvevô, és születésüktôl fogva két alapvetô fontosságú erkölcsi képességgel (az igazságosságérzetre és
a racionalitásra való képességgel) rendelkezô, szabad és egyenlô személyekrôl (6.§).

A

Z IGAZSÁGOSSÁG MINT TISZTESSÉGESSÉG POLITIKAI KONCEPCIÓJA e társadalmi együttmûködés tisztességes és igazságos, és a »reciprocitás (viszonosság)
elvén« (5.3.§) alapuló feltételrendszerét határozza meg, mégpedig a társadalmi szerzôdés (11.§) intuitíven is és politikailag is vonzó alapgondolatának megfelelôen.
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Az igazságosság mint tisztességesség (»justice as fairness«) politikai koncepciója
szerint »jól elrendezett társadalom« (7.§) pedig azt a pozitív társadalmi, politikai jövôképet, idealizált célállapotot jelenti, amely kijelöli a változás irányait és amely felé, mint
társadalmi jövôkép és mint idea felé haladni kell.

A

Z »IGAZSÁGOSSÁG KÉT ELVE« (14.§) a »reciprocitás (viszonosság) elvét«
(5.3.§) fordítja le, jeleníti meg és alkalmazza a társadalmi igazságosság alapkérdéseire és a »társadalom alapvetô struktúrájára« (9.§), annak elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû »háttérintézményeire« és a »háttérigazságosság« rendszerére.
Valójában az évszázados demokratikus hagyományokban és kultúrában jelenlévô, ismert és letisztult eszmékrôl van szó, amelyet az »alapvetô szabadságjogok tisztességes
értékének« az elve (14.3.§), a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek« elve
(14.2.§), valamint egy tisztességes »disztributív igazságossági elv«, az »eltérési elv«
(»difference principle«) (18.§) egységes gondolati rendszerként jelenítenek meg az
igazságosság mint tisztességesség (»justice as fairness«) politikai koncepciójában.
Fontos emellett az igazságosság elvei közötti »abszolút és lexikális prioritási rend«.
Ennek lényege, hogy (a) elsôként az »alapvetô szabadságjogok és jogok tisztességes értékét« kell biztosítani (14.3.§), (b) majd a »tisztességesen egyenlô esélyeket és lehetôségeket« (14.2.§), (c) és az ezek után esetlegesen még mindig fennmaradó reziduális
igazságtalanságok kezelésére a »disztributív igazságosság« (18.§) elveit. Fontos, hogy
az »igazságosság elsô elve« által megjelenített »alapvetô szabadságjogok és jogok« kizárólag csak valamely más, ugyanezen körbe tartozó »alapvetô szabadságjog és jog« érdekében korlátozhatók.
Az igazságosság két elvét prioritásban megelôzi egy „nulladik” elv (14.8.§): ez
pedig nem más, mint a »társadalmi létezéshez szükséges minimum biztosításának« az
elve. Ez egy erkölcsi normát és követelményt fejez ki: egyetlen társadalom sem hagyhatja egyetlen egy tagját sem olyan helyzetben és állapotban, hogy az adott személynek
olyan mértékben rendüljön meg az önbecsülése és az emberi méltósága (például egzisztenciális katasztrófa, vagy bármely okból történô kiszolgáltatottság, és hasonló helyzetek miatt), hogy számára megszûnjön az »alapvetô szabadságjogok, jogok«, és az
egyenlô »társadalmi esélyek és lehetôségek« értelmezhetôsége, igénybevehetôsége, használhatósága és valós értéke.

A

Z ELSÔDLEGES PRIORITÁSÚ TÁRSADALMI JAVAK (16.§) azok a társadalom
által közösen létrehozott javak, amelyek attól „elsôdlegesek”, hogy elsôdlegesen
ezek szükségesek ahhoz, hogy a társadalom minden egyes polgára
(a) a lehetô legmagasabb szinten kibontakoztathassa »két születéskori erkölcsi képességét« (6.3.§) (igazságosságérzet és racionalitás erkölcsi képessége),
(b) továbbá kibontakoztathassa és egész életén át fejleszthesse mindazon »természetes,
születéskori képességét, adottságát és tehetségét«, amelyek e »két erkölcsi képességüknek« az egész életútjuk során történô, magas szintû gyakorlásához, realizálásához szükségesek;
(c) továbbá, hogy ebbôl eredôen minden egyes polgár teljes életútján át a társadalomnak a társadalmi együttmûködésben »teljes körû normál funkcionálóképesség-
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gel« résztvevô szabad és egyenlô tagja, polgára lehessen, ami e teljes körû normál
funkcionálóképesség minél magasabb szintre történô fejlesztését, megôrzését és
szükség esetén helyreállítását igényli és feltételezi;
(d) és ezzel összefüggésben minden egyes polgár számára társadalmilag biztosítva legyenek az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« tisztességesen elegendô küszöbszint feletti mértékben, s ezek részeként külön kiemelten az »önbecsülés, az emberi
méltóság és a szégyenmentes élet alapvetô társadalmi alapfeltételei«.
Az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« a társadalom a »társadalom alapvetô struktúráján«, és annak »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû, esélyteremtési és társadalmi biztosítási intézményein« keresztül biztosítja minden egyes polgár számára, mégpedig úgy, hogy minden egyes polgár egy, a »teljes körû normál funkcionálóképességéhez«
szükséges, tisztességesen elegendô küszöbszint feletti mértékben részesedjen ezekbôl
(16.§; 17.§). Azt, hogy ezen »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« a „társadalom
biztosítja”, úgy kell érteni, hogy e javakat a társadalom minden egyes tagja biztosítja a
társadalom minden egyes tagja számára a társadalmi együttmûködés tisztességes és igazságos feltételrendszerének a részeként; s a társadalom polgárai épp azért hoznak létre,
tartanak fenn, és tartanak el államot, kormányzatokat és politikai hatalmat, hogy ezek
a polgárok által rájuk ruházott »közönséges hatalommal« (»ordinary power«) élve megszervezzék és megoldják ezen elsôdleges prioritású társadalmi javak minden egyes polgár
számára történô biztosítását.

A

JÓL ELRENDEZETT TÁRSADALOM MINT IDEA ÉS JÖVÔKÉP irányába való haladás és progresszív társadalmi fejlôdési folyamat sikerének a feltétele, hogy
(i) létrejöjjön a társadalmi igazságosság politikai koncepciójára vonatkozóan az »átfogó doktrínák« és nézetrendszerek »átfedô konszenzusa« (12.3.§; 20.1.§; 21.§);
(ii) és ennek alapján a lehetô leghamarább alkotmányos védelmet kapjanak (a) az »alapvetô szabadságjogok és jogok«, (b) a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek«,
(c) valamint az »elsôdleges prioritású társadalmi javakat« biztosító »elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû intézmények«, (azaz a társadalmi felemelkedést és
biztonságot garantáló alapvetô oktatási, esélyteremtési és társadalmi-biztosítási intézmények; (d) illetve az »elsôdleges prioritású társadalmi javak« »tisztességes küszöbszint feletti biztosításának« az elve (20.2.§).
(iii) Emellett annak érdekében, hogy a »rendszer a társadalom minden egyes polgára
érdekében mûködjön« (és ne csak egy adott szûk haszonélvezôi klikk érdekében),
és a „kormányzat a népé legyen és a nép által a népért kormányozzon”, azaz politikailag és morálisan egyáltalán legitim legyen – a »tartalmi igazságosság« elveinek
alkotámnyos rögzítése és védelme mellett – meg kell alapozni a »procedurális igazságosság« feltételeit és normáit is, annak érdekében, hogy minden egyes polgárnak
reális és valóságos lehetôsége legyen aktív, informált és kompetens módon bekapcsolódni a politikai folyamatokba (19.§).

H

ÁROM STABILITÁSI KÖVETELMÉNY. Az »átfedô konszenzus« létrejötte alapján
biztosítani kell az alkotmányos demokráciák stabilitásának három alapvetô követelményét (20.2.§; 23.§). Ezek a következôk:
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LEGFONTOSABB IGAZSÁGOSSÁGI ELVEIK, ALAPJOGOK ÉS ÉRTÉKÉK AL-

KOTMÁNYOS VÉDELME: Az elsô alapvetô stabilitási követelmény, hogy az »igaz-

ságosság politikai koncepciója« (a) egyszer és mindenkorra fixálja le és helyezze
alkotmányos védelem alá az »alapvetô politikai és polgári szabadságjogok, jogok«,
és a »tisztességesen egyenlô esélyek és lehetôségek«, kérdéseit, valamint bizonyos
»elsôdleges társadalmi igazságossági jelentôségû intézmények« alkotmányos garanciáit, mert ezek rendezetlensége, lebegtetése rendkívül destruktív társadalmi konfliktusokat és megosztottságot képes generálni; (b) s mind ezek alkotmányos rögzítésével vonja ki ezeket a kérdéseket a napi politikai csatározások napirendjérôl,
helyezze ezeket biztonságba; (c) valamint mind ezek révén vonja is ki ezeket az –
egyébként súlyos elvi, módszertani, nyilvánossági, átláthatósági és reprodukálhatósági problémákkal terhelt – »társadalmi és gazdasági számítások« (8.§) hatása
és hatálya alól.
(ii) NYILVÁNOSSÁG, KÖZÉRTHETÔSÉG, LEELLENÔRIZHETÔSÉG: A második
alapvetô stabilitási követelmény – a »nyilvánosági kritériumokkal« összefüggésben
– az, hogy a »politikai szintû igazságossági koncepció« alapvetô »igazságossági
elvei«, normái, szabályai tisztán, világosan, egyértelmûen, és közérthetôen legyenek megfogalmazva, s mint ilyenek széles körben helyesen megértett és értelmezett
módon és megbízhatóan alkalmazhatóak legyenek a »közügyeket érintô nyilvános
és közcélú érvelések« (19.§), és a »nyilvános indokolás« során (12.§), valamint
könnyen, gyorsan egyszerûen meggyôzôdhessen mindenki arról, hogy ezeket teljesülnek-e vagy sem.
(iii) KOOPERATÍV ERÉNYEK SZÉLES KÖRÛ ELTERJEDTSÉGE. A harmadik alapvetô
stabilitási követelmény – a közös és nyilvános politikai igazságossági koncepció
»edukációs szerepével« összefüggésben – hogy a maga az »igazságosság politikai
koncepciója«, és a »társadalom alapvetô struktúrája« a napi mûködésén keresztül
alapvetôen erôsítse fel a politikai és társadalmi élet egészséges mûködése szempontjából oly fontos »kooperatív erényeket«.
Minél inkább teljesülnek ezek a stabilitási követelmények, annál inkább el is hiszik a
polgárok, hogy a rendszer »az övék, ôértük és ôáltaluk mûködik« (»government of the
people, by the people, for the people«).
A legsúlyosabb társadalmi konfliktusokat és megosztottságot generáló alapvetô alkotmányos kérdések egyszer s mindenkorra való fixálásával megszûnik e kérdések folyamatos (politikai vagy »szociális kalkulus« függô) lebegtetése; s ezzel a legsúlyosabb
társadalmi konfliktusok forrásai is megszûnnek. A »procedurális igazságosság« elôfeltételei teljesülnek (19.§), így a polgárok abba a helyzetbe kerülnek, hogy érdemben
be tudnak kapcsolódni az ô sorsukat érintô politikai folyamatokba. Emellett pedig önmagukat felerôsítô pozitív folyamatok révén megindul a »kooperatív (együttmûködési)
erények« széles körû elterjedése és elmélyülése, a »társadalmi bizalom«, és a »politikai-társadalmi tôke« felépülése, fokozatos gyarapodása.

H

OGYAN LEHET ELINDULNI EGY IGAZSÁGOS MINT TISZTESSÉGES TÁRSADALMI JÖVÔKÉP IRÁNYÁBA?

Az »átfogó doktrínák átfedô konszenzusának«
koncepciója (21.§) adja meg az alkalmas megoldókulcsot ahhoz, hogy hogyan lehet
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megvalósítani mindezeket. Néhány kulcsfontosságú és intuitív politikai innovációra
hívjuk fel a figyelmet:
(i) Az »ítéletalkotás korlátozottsága« (12.5.§), és az ebbôl eredô »méltánylandó pluralizmus ténye miatt« (12.4.§) minden idôszakban az egyenként értelmes és méltánylandó, ámde egymással összeegyeztethetetlen nézeteket valló »átfogó doktrínák
és nézetrendszerek« permanens társadalmi jelenlétével kell számolni.
(ii) Ebbôl eredôen teljes mértékben reménytelen és hiábavaló próbálkozás közvetlenül
az egyes »átfogó doktrínák« közötti megegyezést, kiegyezést találni, ilyen megegyezés jó okok miatt, stabilan soha nem fog kialakulni, kizárólag kényszerû kompromisszumokra és természetébôl eredôen instabil, és csak az adott status quo fennállásáig érvényes elvtelen alkukra lehet így számítani (21.1.§).
(iii) Miután teljesen reménytelen a társadalmi béke és a társadalmi egység megteremtése az »átfogó doktrínák« közötti közvetlen kiegyezés révén, illetôleg az átfogó
jellegû nézetek, normák, értékek és elvek szintjén – más megoldást kell találni.
(iv) Ezért a társadalom politikai kultúrájában széles körben ismert és elfogadott alapeszmékbôl kell kialakítani kizárólag csak a »politika felségterületén« belülre korlátozott, és a »politikai szintre« (azaz az emberek és az állam és a hatalom viszonyaira) leszûkített önálló, független politikai szintû igazságossági koncepciót (20.3.§).
(v) A cél az, hogy a „jól” kialakított önálló és minden »átfogó doktrínától« valóban
független politikai szintû (azaz nem átfogó) társadalmi igazságossági koncepció
igazságossági elveit, politikai értékeit és politikai erényeit az egyes »mérsékelt átfogó doktrínák« és híveik – a saját átfogó nézetrendszerük és tanaik alapján – saját
magukban értékeljék ki és így alakítsák ki a politikai koncepcióhoz való saját viszonyulásukat. A cél – aminek az elérésében reménykedni lehet csak – az, hogy
minél több »mérsékelt átfogó doktrína« minél több híve képes legyen a saját tanai
alapján, afféle önálló politikai modulént elfogadni az »igazságosság politikai koncepcióját«, és annak igazságossági elveit. Ez jó okok miatt megalapozottan és reálisan remélhetô és elvárható, mert a politikai szintû igazságossági koncepció olyan
elemekbôl épül fel, amelyek valójában nem ellentétesek az ô átfogó nézeteikkel,
sôt valójában következik is az átfogó doktrínájukból.
(vi) Minél több »mérsékelt átfogó doktrína« esetében következik ez be, annál szélesebb
lesz az »átfedô konszenzus« az igazságosság politikai szintre leszûkített koncepciójáról. Minél szélesebb az átfedô konszenzus, annál kisebb tere van a szélsôséges, irracionális vagy tisztességtelen átfogó nézetrendszereknek és politikai törekvéseknek.
(vii) Vegyük észre: a »mérsékelt átfogó doktrínák« e koncepció szerint nem egymás tanaival foglalkoznak, nem egymással alkudoznak és egyezkednek, hanem az önálló
és politikai szintre leszûkített igazságossági koncepcióval kapcsolatos viszonyukat
alakítják ki a saját nézeteik alapján.
A fentiekben csak vázlatosan futottuk végig az írás egészének bizonyos stratégiai
jelentôségû gondolatait. Mindezek pontos és részletes kifejtése a megfelelô fejezetekben
található. Miután (a) nem törvényszerû és nem szükségszerû a tisztességtelen és igazságtalan társadalmi mûködés, (b) továbbá miután lehetséges az igazságos mint tisztességes társadalmi mûködés, (c) valamint miután a társadalmi mûködés esetében az
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igazságosság megléte vagy hiánya olyan, mint egy tudományos elmélet esetében az,
hogy az elmélet igaz-e vagy hamis – ezért ha egy társadalom igazságtalanul és tisztességtelenül mûködik, akkor azt át kell alakítani úgy, hogy mûködése minél igazságosabb
és tisztességesebb legyen. A „kell” szó itt definitív erkölcsi követelményt jelent. A fenti
vázlatos áttekintést egy ilyen társadalmi szintû politikai program vázlataként, az írás
egészét pedig ezen program részletes kifejtéseként és minden egyes pontjának részletes
indoklásaként is lehet tekinteni.

V

ÉGEZETÜL TISZTÁZNI KELL, hogy az igazságosság mint tisztességesség (»justice as fairness«) politikai koncepciója szerinti »jól elrendezett társadalom«, mint
olyan, nem létezik a világban jelenleg. Ez azonban nem az idea lehetetlenségét, hanem
a létezô társadalmi és politikai mûködések sajnálatos igazságtalanságait jelzi. Ugyanakkor olyan társadalmak léteznek, amelyek meglehetôsen közel állnak a Rawls által
leírt – az igazságosság mint tisztességesség (»justice as fairness«) politikai koncepciója
által – jól elrendezett »szabad emberhez méltó demokratikus társadalom« ideáljához,
mégpedig ezek nem mások, mint a skandináv országok.
Ha tehát röviden meg akarjuk fogalmazni, hogy tulajdonképpen mi mellett is érvelünk
ebben az írásban, akkor a lényeg igen leegyszerûsítô módon és igen röviden úgy foglalható
össze, hogy az országunkat – egy, a skandináv országok társadalmi-politikai mûködési
modelljéhez hasonló társadalmi jövôkép alapján – igazságossá és tisztességessé kell tenni
annak érdekében, hogy több mint egy negyed évszázadnyi, megannyi téves fejlôdési pályán való bolyongás után, és a további téves bolyongások helyett, végre egy olyan fejlôdési
pályára álljon az ország, amely az ország minden egyes polgárának a hasznát szolgálja,
és nem csak egy szûk, kiváltságos réteg egyéni és önzô érdekeit; s amelyben az állam
minden egyes polgárért van, nem csak egy szûk kiváltságos rétegért.
Azt is mondhatnánk, hogy most, miután szinte már minden nem mûködô és káros
tévpályát kipróbáltunk, és ennek a súlyos következményeivel is kénytelenek vagyunk
nap mint nap szembesülni, esetleg talán meg lehetne próbálkozni egy mûködôképes és
tisztességes lehetôséggel is végre. Végül is jobb késôbb, mint soha.
A társadalmi igazságosság mint ebben az írásban számtalan helyen kifejtettük, nem
a gazdag országok luxusa, nincs »átváltási viszonyban« a gazdasági hatékonysággal.
Szimplán és egyszerûen tisztességesség és igazságosság kérdése, hogy egy adott társadalom, vagy annak politikai-gazdasági haszonélvezôi rétege milyen mértékben fordít
hátat, vagy nem fordít hátat a társadalom aktuális mûködése mellett bajba jutó polgároknak. Bármilyen közepesen fejlett ország minden további nélkül meg tud valósítani
igazságos mint tisztességes társadalmi mûködést.
Miután egy ilyen igazságos mint tisztességes társadalmi mûködés a »kooperatív
(együttmûködô) társadalmi erények« széles körû társadalmi elterjedéséhez, a »társadalmi bizalom« növekedéséhez, bizonyos destruktív attitûdök visszaszorulásához és a
»társadalmi, politikai tôke« felépüléséhez vezet, ezért, ha van bármi, ami egy adott ország és társadalom – releváns értelemben vett – versenyképességét növeli, akkor az az,
ha igazságossá és tisztességessé tesszük a mûködését.
Most, hogy már tudjuk, hogy ez egy reális lehetôség – azaz egyáltalán lehetséges
az olyan tisztességes és igazságos társadalmi és politikai mûködés, amelyben az ország
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minden egyes polgára érdekében (s nem csak egy szûk kiváltságos réteg érdekében)
mûködik, és nem kötelezô és nem is törvényszerû, hogy egy társadalom kizárólag csak
tisztességtelenül és igazságtalanul, a polgárai széles tömegeinek a kárára és alapvetô
érdekei ellenében mûködhessen – ez a lehetôség már nemcsak lehetôség, hanem valójában erkölcsi kötelesség is.
Budapest, 2017. szeptember
Dr. Gilly Gyula
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arisztotelészi elv 515, 560–563, 565–
567, 569
Aronson, Elliot 438, 541, 575, 591
Arrow, Kenneth 351, 434, 437, 438, 753
Asóka király 538
aspiráló társadalom (aspiring society)
85, 151, 152, 201–205, 207, 209–213,
215, 217–233, 235–237, 239–243,
269–271, 360, 401, 402, 411, 414,
431, 432, 447, 448, 470, 520, 522,
533, 544–546, 573, 575–581, 584
aszimmetrikus függôségi viszony
226–228, 505, 518
aszimmetrikus információ 179, 439
aszimmetrikus viszonyok 66, 67, 81,
226–228, 339, 357, 362–367, 406,
428, 439, 461–464, 467, 503–506,
518, 549
~ tilalma 66 (lásd még → reciprocitás elve, szimmetrikus viszonyok kötelezettsége)
~ra való törekvés 57, 93, 97, 133,
146–149, 169, 205, 471, 507, 538,
539, 616, 624, 705 (lásd még →
szélsôségesség)
’A társas lény’ (The Social Animal,
Aronson) 541, 575, 593 (lásd még
→ belsôleg vezérelt vs. kívülrôl
irányított személyiség)
ateista 325
Atkinson, Anthony 91, 383, 384, 594
atomizált individuumok 160, 551, 553
Audard, Catherine 532, 594
austerity-programok 91, 109, 217, 232,
256, 257, 260–263, 268, 301, 372,
383, 384, 396, 593, 606, 613 (lásd
még → megszorító intézkedések,
gazdagok adócsökkentése, jóléti
kiadások csökkentése, leszivárgási
elmélet, szociális szadizmus,
Economics of the 1%)
autoriter 33, 73, 205, 372
~ illiberális rezsimek 33, 372
(lásd még → szabad emberhez
nem méltó rezsimek)
~ módszerek 73
~ nemzetvezetô, népvezér 205
Avent, Ryan 288, 365, 618
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avoidable inequalities in health
(lásd → egészségi állapot elkerülhetô egyenlôtlenségei)
azonos hozzáférés (equal access)10, 12,
18, 19, 37, 40, 45, 46, 61, 63, 97,
106, 109, 112, 13, 126, 131, 136,
142, 145, 158, 164, 167, 175, 176,
199, 240, 253, 280, 523, 547, 558
azonos esélyû hozzáférés (equal
opportunity to access) 12, 37, 40, 61,
97, 109, 131, 158, 164, 167, 175,
176, 199, 240, 280, 523, 558
azonos ellátási szükségletûek azonos
hozzáférése és ellátása (equal access
& equal treatment of equal needs) 10, 18,
19, 46, 61, 105, 112, 113, 118, 119,
126, 131, 134, 136, 142–145, 253, 523
azonos hozzáféréssel és eléréssel
igénybe vehetô (equal access & equal
availability of equal needs) 10, 18, 19,
37, 40, 46, 61, 63, 97, 106, 109, 112,
113, 126, 131, 136, 142, 145, 167,
240, 253, 280

Á
állam mint erôszakszervezet 71, 335,
340, 365, 417, 419, 427, 455
államhatalmi kényszerítô eszközök
35, 71, 156, 158, 269, 290, 335–340,
343, 367, 405, 406, 417–421, 427,
428, 437–439, 444, 455, 459, 460,
467, 494, 519 (lásd még → kényszerítô hatalom)
államháztartási egyensúly 17, 127,
218, 256 (lásd még → austerity
programok, költségvetési egyensúly, megszorító intézkedések)
államszocialista (rezsim) 35, 52, 76, 169,
170, 194, 25s4, 260, 261, 372, 415
állami beavatkozás 208
állami egészségügyi szolgálat 126,
169, 207
’álomgyilkos’ hatalom 568, 569
álszent 292, 518 (lásd még → hipokrita, képmutató)
átfedô konszenzus (overlapping consensus) 14, 15, 34, 37, 47, 50–56, 61,
129, 144, 149, 150, 159, 162, 203,
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211, 224, 239, 243, 293, 325–327,
331, 341, 353, 356, 360, 361, 424,
425, 429–435, 445–455, 459–462,
469–486, 536, 538–545, 552, 554,
557, 560, 570, 571, 575, 583–588
(lásd még → mérsékelt doktrínák,
reflektív equilibrium)
átfogó doktrínák (comprehensive doctrines) 14, 28, 33, 34, 37, 47, 50–56,
61, 64–68, 82, 89, 144, 149, 150,
159, 162, 163, 203, 248, 289–296,
310–312, 325–328, 331–334, 339,
341, 348, 353–356, 360, 366–373,
377, 404–406, 416, 417, 424–436,
445–455, 459–469, 472–476,
479–483, 536, 538–543, 551–557,
560, 570, 575, 583–588 (lásd még →
mérsékelt átfogó doktrínák,
szélsôséges doktrínák)
~ átfedô konszenzusa (overlapping
consensus of reasonable comprehensive doctrines) 14, 34, 37, 47, 50–56,
61, 144, 149, 150, 159, 162,
203, 243, 293, 325–327, 331, 341,
353, 356, 360, 361, 424, 425,
429–435, 446–455, 459–462, 468,
469, 473–476, 479, 480, 483,
536–539, 542, 543, 552, 554, 557,
570, 575, 583, 584, 587, 588
~ pluralizmusának a ténye (the fact
of reasonable pluralism) (lásd →
méltánylandó pluralizmus
ténye)
részlegesen átfogó vs. teljeskörûen
~ 65, 67, 310, 311, 446, 447, 465,
473, 479, 552
átfogó jellegû
~ értékek 14, 19, 21, 28, 29, 32, 37,
38, 47, 50–53, 64–67, 162, 163,
181, 219, 289, 290, 293–296,
310–312, 331–334, 340, 341, 367,
371, 373, 404, 405, 416, 423–428,
434, 435, 446, 454, 459, 462, 464,
467, 473, 479, 493, 551, 560, 564,
570, 571, 588
~ értékrendek 19, 21, 28, 29, 37,
50, 53, 64, 66, 163, 181, 289, 290,
293–296, 310, 311, 331–334, 340,
367, 371, 373, 405, 428, 435, 446,
459, 560
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~ nézetek és nézetrendszerek 14,
19, 28, 37,38, 47, 50–53, 64–67,
162, 163, 181, 219, 289, 290, 293,
310–312, 331–334, 338–341, 367,
371, 373, 405, 424, 426, 427, 434,
435, 446, 454, 462, 467, 473, 479,
493, 551, 570, 588
~ világnézetek 19, 181, 289, 371,
373, 454
átláthatóság 14, 48–50, 61, 70, 122,
138, 228, 277, 314, 332, 333, 382,
389, 390, 394, 397, 399, 403, 547,
558, 576, 587
átváltási viszony (trade-off) 58, 154,
195, 254, 255, 390, 413, 589 (lásd
még → equity-efficiency trade-off
mítosza, Boyle–Marriotte törvény,
pixVi = constans)

B
Babiak, Paul 209, 594
Babilóniai Talmud 67
Babits Mihály 429, 583, 594
background institutions 276, 284, 325,
329, 370, 401 (lásd még → elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézmények)
background justice 96, 99, 100, 276,
284, 325, 329, 370 (lásd még →
háttérigazságosság)
bad luck 10, 276, 322 (lásd még →
balszerencse)
bajtársiasság érzése (és képessége)
490–492, 511, 514, 524 (lásd még
→ közösségi normákon alapuló
erkölcsösség)
’balekok tartják el a rendszert’ 133, 143,
301, 303, 465 (lásd még → egoisták súlyos fogyatékossága, morális érzék,
igazságosságérzetre való képesség)
balszerencse 10, 43, 104, 178, 278–
282, 314, 320–323 (lásd még → szerencsétlenség, szerencse, véletlenek és eshetôségek)
Bambra, Claire 384, 573, 592, 615
baráti érzésekre, kapcsolatokra való
képesség 489–491, 511–514, 519,
524–530, 533, 563–565
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barbár, barbárság 339, 340, 409, 428
Baron-Cohen, Simon 209, 594
Barr, Nicholas 24, 35, 38, 101, 113,
128, 146, 158, 179, 546, 568, 594
basic capabilities (alapvetô capabilityk)
86–88, 90, 98–100, 104, 141, 163,
166–168, 171, 176, 177 (lásd még →
velünk született természetes
képességek és tehetség)
basic liberties & rights 77, 326, 462
(lásd még → alapvetô szabadságjogok, jogok)
basic structure 167, 274, 276, 284,
325, 329, 370, 456 (lásd még →
társadalom alapvetô struktúrája)
Bastille ostroma 219
Basu, Sanjay 91, 101, 115, 380–384, 594
bántalmazó, bántalmazott 490, 499
bármely felhasználási célú eszközök
(all-purpose means) 64, 65, 81, 96,
110, 135, 371, 452, 560 (lásd még
→ elfogadható javak komplett
koncepciója)
’bátor és hôsies gazdaságpolitikus’
hamis mítosza 256 (lásd még →
szociális szadizmus)
bebörtönzési ráta, mint a társadalom
’büntetô hajlama’ (és a társadalmi
egyenlôtlenségek) 129
becstelenség 518, 582
becsületesség 68, 398, 409, 457, 518
Beeman, Richard 91, 595
Begala, Paul 138, 380, 381, 595
behódolásra, alázatosságra, engedelmességre való hajlam 357, 360, 502
beings & doings 179–181, 199 (lásd
még → capability, functionings vs.
capabilities, éhezôk vs. fogyókúrázók)
bekoszolódástól és fertôzéstôl való
félelem 206, 236, 497 (lásd még →
primitív szégyen és kivetítése,
kompenzálása, undor,
felsôbbrendûségi érzés, kirekesztô
magatartás)
beleérzés, belegondolás képessége és
hajlandósága 132, 133, 359, 442,
543 (lásd még → empátia)
belsô meggyôzôdések (considered convictions) 64, 81, 405, 406, 435, 438,
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443, 446, 455, 459, 541, 552, 574,
575, 579 (lásd még → megfontolt
vélemények és értékítéletek,
considered judgements)
belsôleg vezérelt vs. kívülrôl irányított személyiség 541, 575 (lásd még
→ Aronson, A társas lény)
belterjes elitalkuk 362, 469, 470, 479,
484 (lásd még → zártkörû, exkluzív,
opportunista)
belterjes mûhelyvita 395 (lásd még →
Econocracy)
Bengáli tûz (Hajnóczy Rózsa) 174
(lásd még → Sántinikétán, Tagore,
Germanus Gyula)
Bennett, James 91, 595
Bentham, Jeremy 12, 248, 495, 542,
595
Bentham-pont (utilitárius elosztási igazságossági pont) 246–249, 252, 270, 276,
319
Bernie Sanders 91, 138, 268, 301, 374,
375, 380–384, 615
beteges hatalomvágy és uralomvágy
234
beteges titkolózás 439
betegségben töltött évek várható
száma 129, 183, 382, 568, 573
betegútszervezés, irányított betegellátás, ellátásszervezés (managed
care) 114
Beveridge Report 207, 582, 595
Beveridge, William, Lord 207, 582,
595 (lásd még → Five Giant Evil:
squalor, ignorance, want,
idleness, disease)
Biblia 380
bigott 67, 162, 449, 518 (lásd még →
álszent, hipokrita, képmutató,
doktriner)
biomedicinális modellen alapuló
egészségnevelés és prevenció
kudarcai 181
bírvágy 234 (lásd még → kapzsiság
és mohóság, hét fôbûn)
bitorló, bitorlás 350, 422
Bivens, Josh 91, 595
bizalom 37, 68, 69, 71, 75, 82, 83, 160,
333, 334, 395, 399, 401–403, 405,
408, 411, 412, 457, 469, 470, 475,
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490–493, 498–500, 503, 504,
510–514, 518, 520, 524, 529, 530,
533, 537, 541, 543, 544, 549, 575,
584, 587, 589
bizalomra való képesség 490, 543
bizonytalanság mint kalkulálhatatlan
kockázat 69, 183, 388, 398, 399,
414, 477 (lásd még → uncertainty)
Blyth, Mark 372, 383, 384, 595
bodily integrity 185 (lásd még →
integritás, személyes biztonsághoz, testi lelki integritáshoz való
alapvetô jog)
bolsevikek vs. mensevikek 44
Bonifác, VIII., pápa 426–428, 481
(lásd még → Unam Sanctam, extra
ecclesiam nulla salus)
Boyle–Marriotte törvény 58, 59 59
(lásd még → pixVi = constans,
equity-efficiency trade-off mítosza)
bölcs 55, 117, 254, 322, 340, 384,
470–472, 478, 502–506, 516
’bölcs és szeretett’ vezér ’bölcs’ iránymutatása 502, 503, 504, 506, 516
bölcsesség 55, 117, 254, 255, 322, 384,
450, 472, 482
’mindenki tudja, hogy’ típusú
közkeletû ~ 55, 450, 472, 482
konvencionális sztereotíp ~ 254,
255, 472
utólagos ~ 117
bölcsészet és bölcsészeti képzés fontossága 132, 133, 160, 170, 174,
175, 233, 358 (lásd még →
’Education for Democracy’
vs. ’Education for Profit’)
Brighouse, Harry 20, 25, 596
Brookhiser, Richard 384, 596
Brooks, Thom 151, 532, 596
’Budget is a Profoundly Moral Document’ (Begala) 380, 593 (lásd még →
költségvetés, mint morális dokumentum, Máté 6:19–21)
bukás (erkölcsi, közjogi) 172, 335, 351,
549
burdens of judgements 51, 108, 161,
294, 367–369, 405, 446, 449, 464,
466, 494 (lásd még → ítéletalkotás
és véleményalkotás korlátozottsága, méltánylandó pluralizmus
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ténye, méltánylandó véleménykülönbség)
bûn 175, 182, 207, 233–235, 318, 326,
347, 359, 366, 368, 494, 502, 503,
506, 512, 518, 519, 530, 541, 549,
550, 565, 577, 584
bûnbánat 234, 359 (lásd még →
megbánás képessége)
bûncselekmények 64, 129, 215, 234,
347, 506
fiatalkori erôszakos ~ 129, 215
bûnös 347, 368, 471, 502, 506, 565
bûnözés vs. politikusbûnözés 215,
234, 235
~ társadalmi veszélyessége 234,
235
bûnözôk 233, 234, 421
büntetés 272, 279, 315, 322, 366, 500,
501, 512
bûntudat 500, 512, 513, 518, 519,
525–527, 529–532
~ hiánya 513, 519, 525–532
közösséggel, társakkal szembeni
~ 512, 513, 518, 519, 526–532
(lásd még → közösségi normákon alapuló erkölcsösség)
saját elveink megszegése miatti ~
525–532 (lásd még → elveken
alapuló erkölcsösség)
tekintéllyel szembeni ~ 500,
512, 526, 527 (lásd még →
tekintélytiszteleten alapuló
erkölcsösség)

C
Camara, Helder Pessoa 374
capabilities approach (vagy megközelítés) 13–15, 39, 83, 84, 99, 151–155,
173–180, 183, 184, 190, 197, 559,
607, 608
capability, capabilities 13–15, 39, 40,
83–90, 93, 98–100, 104–106, 111,
119, 120, 126, 134, 139–147,
151–159, 161–204, 211, 214,
217–219, 226, 227, 231, 235–240,
275, 280–285, 289, 297, 381, 389,
555, 559, 564 (lásd még → lényegi
szabadságok, substantial freedoms)
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a tíz központi jelentôségû ~ 13–15,
40, 84, 85, 151, 152, 154,
157–163, 166, 178, 182–198,
201–204, 211, 214, 217, 219, 226,
231, 236, 239, 275, 280, 285, 297,
371, 381, 389, 555, 564, 607, 608
a tíz központi jelentôségû ~ listája
185–187
alapvetô (basic) ~ 86–88, 90,
98–100, 104, 141, 163, 166–168,
171, 176, 177 (lásd még → velünk
született természetes képességek és tehetség)
internal ~ 166–168, 170, 171, 173,
176, 177
kombinált (combined) ~ 165, 166,
168, 170–173, 176–178, 180
meta~ 188, 189, 199, 200
~ vs. functionings 164, 171–173,
178–182, 194, 199, 200
capability security 197, 198, 228
(lásd még → corrosive disadvantages
vs. fertile functionings)
capability to be & capability to do 13,
14, 40, 83–85, 88, 139, 140, 151,
155, 166, 179, 181, 559 (lásd még
→ beings & doings, functionings
vs. capabilities, éhezôk vs. fogyókúrázók)
capabilityk és az elsôdleges prioritású
társadalmi javak összemérhetetlensége, összevonhatatlansága,
redukálhatatlansága, át nem
válthatósága és pluralitása
(incommensurability) 19, 83, 154, 161,
193, 214, 222, 226, 282, 283, 389
capacity for a sense of justice 9, 26,
88, 140, 302, 344, 360, 433, 466,
487, 556 (lásd még → igazságosságérzet képessége)
capacity for our own conception of
the good 9, 26, 89, 140, 186, 221,
344, 466, 487, 556 (lásd még →
saját javunk, céljaink és
érdekeink, saját magunk
számára való meghatározásának
a képessége, önrendelkezés
képessége)
careers open to all talents (lásd →
fair equality of opportunities)
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Central Manpower Planning 35 (lásd
még → központi munkaerôpiaci
tervezés, Education for Democracy vs. Education for Profit)
Central Manpower Planner (lásd →
központi munkaerôpiaci tervezô,
omnipotens, Rákosi-korszak)
Central Planning (lásd → központi
tervutasításos tervgazdálkodás,
’termelô és nem termelô ágazatok’, Gerô Ernô)
Chang, Ha-Joon 391, 597
Channing, William Ellery 434, 597
checks & balances 230 (lásd még →
fékek és ellensúlyok, hatalmi
ágak elkülönítése)
cinikus 134, 232, 520
circumstances of justice 352, 362, 370,
494 (lásd még → igazságosság
háttérkörülményei)
citizens’ life prospects 41, 251, 265, 270,
352 (lásd még → életpálya kilátások,
reálisan várható életpálya)
civilitás kötelessége (the duty of civility)
52, 71–73, 134, 324, 329, 331,
333–335, 337–341, 343, 352, 353,
372, 403–409, 421, 428, 439, 479,
556 (lásd még → nyilvános indokolás, közügyekben folytatott közcélú nyilvános érvelés, politikai
kormányzás, politika morális
legitimációja)
címkézett adó (earmarked tax) 126, 127
(lásd még → járulék)
Cohen, Joshua 554, 597
co-insurance, co-payments 46, 47, 145
combined capabilities 165, 166, 168,
170–173, 176–178, 180 (lásd még →
capability, capabilities)
Common Sense (Paine) 212, 611
competitive envy 208, 236, 237
(lásd még → versengô irigység)
considered convictions (belsô meggyôzôdések) 435, 574, 579 (lásd még →
megfontolt vélemények és értékítéletek)
considered judgements (megfontolt vélemények és értékítéletek) 435, 579
(lásd még → belsô meggyôzôdések,
reflektív equilibrium)
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constituent power (alkotmányozó felhatalmazó hatalom) 108, 122, 334–336,
373, 386, 387, 419, 555 (lásd még
→ We the People)
~ vs. ordinary power 122, 335,
336, 373, 386, 387, 419
(lásd még → közönséges hatalom)
constitutional essentials 69, 71, 90,
122, 123, 130, 326, 329, 340, 375,
388, 392, 404, 427, 459, 462
(lásd még → lényegi alkotmányos
kérdések)
constitutional stage 105, 108, 120,
123, 125, 324, 327, 523
(lásd még → alkotmányozó szakasz,
legislative stage, judiciary stage)
contingencies & chances (lásd →
eshetôségek és véletlenek)
co-payments, co-insurance 46, 47, 145
Coppola, Francis Ford 527, 597
Corporate Greed 384, 615
corrosive disadvantages vs. fertile
functionings 199–201 (lásd még →
capability, capabilities)
cost-benefit 16, 128, 376, 387
(lásd még → költséghaszon)
cost-containment (költségek fékentartása)
145
cost-effectiveness 16, 376, 387
(lásd még → költséghatásosság)
cost-efficiency 16, 376, 387 (lásd még
→ költséghatékonyság)
cost-utility 16, 376, 387 (lásd még
→ költséghasznosság)
’Creating Capabilities: The Human
Development Approach’
(Nussbaum) 184, 197, 608 (lásd még
→ emberi fejlôdés, capabilityk)
crony capitalism 254 (lásd még →
haveri kapitalizmus, ’nemzeti
burzsoázia’, ’jó lopás’ vs. ’rossz
lopás’, nepotizmus, közösségi
hasznok magánhaszonná
konvertálása)

Cs

családi csôd 45, 118 (lásd még →
egzisztenciális katasztrófahelyzet)
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családi értékek 423, 424, 490, 527
(lásd még → A Keresztapa)
családi háttér 11, 12, 44, 101, 104, 224,
225, 278, 281, 282, 321, 423, 497,
498, 499
családi összetartás és összefogás 527
(lásd még → ’A Keresztapa’,
morality of association)
csapatjáték 66, 78, 190, 291, 296–298,
306, 492, 508, 571, 572
(lásd még → kosárlabda)
csecsemôhalandóság 215
csecsemôk ’ôs egoizmusa’ 489, 490,
496
cselédek 67, 313, 364, 367
cselédekbôl és urakból álló társadalom 67, 313, 364, 367, 412
cselekvés vs. nem cselekvés (politikai)
148, 326, 344, 393, 413, 459 (lásd
még → döntés vs. nem döntés, jóra
való restség, mint mulasztásos
bûn)
cselekvési szabadság 89, 164, 165,
178, 180–183, 225
csoportnormák 507, 512–523, 525–529,
534, 535 (lásd még → közösségi
normákon alapuló erkölcsösség)
csoportnyomás 507, 574
csökkenô határhaszon (diminishing
marginal return) 238

D
Daniels, Norman 14, 83, 87, 88,
101–103, 113, 136, 137, 139, 167,
288, 323, 397, 404, 532, 598
da Vinci, Leonardo 157
degrowth elméletek 267
de-Shalit, Avner 197–199, 621
’Development as Freedom’ (Sen) 153,
616
De Waal, Frans 22, 366, 598
Declaration of Independence 124,
212, 422, 436, 599 (lásd még →
Függetlenségi Nyilatkozat)
deductibles (kezelési költségek) 47 (lásd
még → co-payment, co-insurance)
deficit (hiány) célok (költségvetési) 218
(lásd még → austerity-programok,
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megszorító intézkedések,
Economics of the 1%)
dehumanizálás 159, 206, 236, 357,
442, 497
egyes kipézécett csoportok ~a
159, 206, 357, 497
szegények, hajléktalanok, bajba
jutottak ~a 236, 357, 442
demokratikus egyenlôség (democratic
equality) 309
demokratikus pluralizmus 368, 493,
494, 539, 540, 552, 555 (lásd még
→ méltánylandó pluralizmus)
dependencia (szociális) 42, 86, 87, 496,
563, 565
depresszió 129, 215
desert (lásd → morális érdem)
deservingness (lásd → morális
érdemesség)
deskriptív vs. preskriptív mód 103,
104, 209, 216, 333, 455 (lásd még
→ leíró vs. elôíró, normatív mód,
’van-érték’ vs. ’kell-érték’, van-kell
tévedés, Is-Ought Fallacy)
destabilizál, destabilizáló 55, 69, 111,
198, 208, 315, 358, 359, 377, 390,
424, 425, 478
destruktív 230, 431, 475, 493, 496,
497, 520, 544, 548, 549, 550, 587,
589
~ érzések 493, 496, 497
~ közrossz (a tisztességtelen hatalom)
544, 548–550
destruktív szektaként mûködô gátlástalan hatalmi klikk 230, 503, 504
diáksport, tömegsport vs. profi sport
62, 66
difference principle 12, 24, 25, 41, 76,
134, 237, 238, 244–248, 251, 252, 258,
263, 266, 267, 273, 311, 315, 317, 386,
413, 415, 585 (lásd még → eltérési elv,
disztributív igazságosság)
dignity 183, 224, 383 (lásd még →
emberi méltóság)
diminishing marginal return (csökkenô
határhaszon) 238
dinamikus egyensúlyi állapot (steady
state) 266–268
~ban, gazdasági növekedési
kényszer nélkül prosperáló
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társadalom 266–268 (lásd még →
degrowth-elméletek)
diplomás munkanélküliség mítosza 175
disability vs. hendikep 93, 94, 148,
150, 222, 227, 277, 288 (lásd még →
fogyatékosság vs. társadalmi
hátrány)
disadvantage 60, 148, 197–201, 278,
288, 619 (lásd még → társadalmi
hátrány, corrosive disadvantages,
fertile functionings)
disposable income (szabadon felhasználható jövedelem) 109, 110, 396
diszkontálási probléma 333, 389, 390
(lásd még → költséghaszon,
költséghasznosság, költséghatékonyság elemzések)
disztributív igazságosság (distributive
justice) 11–25, 37, 38, 90, 98, 99,
195, 236, 239, 244, 253, 259,
261–264, 275, 276, 280, 284–287,
294, 301, 310–315, 320, 339, 340,
385, 386, 413, 433, 449, 559, 585
~ vs. allokációs igazságosság
15–25, 37–39, 98, 99, 195, 236,
253, 284, 449
diverzitás (sokszínûség) 214, 304, 305,
309, 367, 370
doktriner ideológus 339, 455
doktrinerség 162, 326, 331, 339, 406,
428, 449, 454, 455, 460, 461, 475
(lásd még → mérsékelt doktrínák
szélsôséges doktriner képviselôi)
~ mint társadalmilag veszélyes
destruktív ostobaság 475
dolgok megszemélyesítése
vs. személy tárgyiasítása 156
dolgok természetbeni viszonzására
való hajlamunk 487–491, 498, 514,
537, 549 (lásd még → reciprocitásra
(viszonosságra) való haljam)
a minket érô jó ~ 487, 489–491,
498, 514, 537, 549 (lásd még →
aranyszabály)
a minket érô rossz ~ 549
(lásd még → ’szemet szemért’)
domain of the political 312, 325, 372,
393, 400, 416, 423 (lásd még
→ politika felségterülete)
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dominanciavágy 209, 232, 233, 357,
368, 518, 564, 568, 577 (lásd még
→ uralkodási vágy)
Dorling, Danny 101, 599
Douglas, Frederick 413, 599
döntés vs. nem döntés 148, 326, 344,
393, 413, 459 (lásd még → cselekvés
vs. nem cselekvés, jóra való
restség, mint mulasztásos bûn)
döntések igazolásának, indokolásának
alapjai 326, 327, 330, 337, 348, 395
(lásd még → public justification,
public reason)
Dreben, Burton 446, 480, 554, 599
Drummond, Michael 387, 599
Dunn, John 91, 468, 599
duty of
~ civility 52, 71, 73, 134, 324, 334,
337, 341, 343, 372, 403, 421, 428,
440, 556 (lásd még → civilitás
kötelessége)
~ mutual respect 337, 341, 443
(lásd még → egymás kölcsönös
tiszteletben tartásának
a kötelessége)
~ public justification 338
(lásd még → nyilvános indokolás
kötelessége)

E
earmarked tax (címkézett adó) 126 (lásd
még → járulék, hypothecated tax)
earned entitlements 23, 25, 61, 126,
161, 197, 285–289, 297, 299, 304,
312, 397, 465 (lásd még → megszolgált jogosultságok)
Earle, Joe (Econocracy) 20, 49, 314,
333, 390, 391, 395, 599
Econocracy belterjes körei 20, 48–50,
314, 332, 391 (lásd még → belterjes
mûhelyviták)
Econocracy: The Perils of Leaving
Economics to The Experts 49, 599
Economics of the 1%: How Mainstream
Economics Serves the Rich, Obscures Reality and Distorts Policy 384,
620 (lásd még → Weeks, John F.)
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’Education for Democracy’
vs. ’Education for Profit’ 133, 151,
160, 298, 610 (lásd még → ’Not for
Profit: Why Democracy Needs
Humanities?’)
effektív adóteher 9
efficiency 16, 253–256, 260
(lásd még → hatékonyság)
allocative ~ 253
macro-allocative ~ 253
technical ~ 253
’egészségélmény’ árusítása
vs. a beteg adekvát ellátása 114
egészségi állapot elkerülhetô
egyenlôtlenségei 21, 27, 69, 114,
115, 129, 183, 202, 572
egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk
100–104, 113–115, 125, 128, 129,
143, 144, 154, 162, 167, 168, 199,
278, 352, 568 (lásd még → Social
Determinants of Health)
egészségi, megbetegedési kockázat
45, 83, 101, 113–119, 127, 147, 168,
278
a tisztességtelen hatalom, mint a
legsúlyosabb ~ 83, 115, 169
’egészségipar’ 45
egészségkárosító magatartások
szociális gradiens szerinti
elôfordulási gyakorisága 27, 100,
129, 180–183, 215
egészségpolitika 125, 180
egészségtelen életmód, életvitel 27,
100, 129, 180, 181, 215
egészségügy 10, 17–19, 29–32, 45, 46,
63, 90, 100–121, 125–128, 134–137,
142–147, 163, 169–172, 182, 188,
194, 198–200, 207, 213–215, 225,
227, 235, 239, 240, 288, 323, 385,
391, 396, 523, 559, 560
egészségügy speciális morális jelentôsége 63, 101–104, 121, 135–137,
163, 182, 188, 235, 240, 385, 396
egészségügyi ellátás egzisztenciális
katasztrófát okozó költségei és az
ezek elleni védelem 45, 46, 101–104,
113, 117, 118, 123, 224–227, 231
(lásd még → közcélú társadalmi
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kockázatkezelés, társadalmi
egészségbiztosítás)
egészségügyi ellátási szükséglet
10, 17–19, 46, 94, 100, 102, 105,
112–119, 125–127, 136–138,
142–147, 179, 218, 523
egészségügyi ellátással összefüggô eladósodottság és magáncsôd
(medical debt & medical bankruptcy)
45, 46, 101–104, 113, 117, 118, 123,
224–227, 231 (lásd még → orvosi,
egészségügyi ellátás miatti eladósodottság, magáncélú üzleti
kockázatkezelés vs. közcélú
társadalmi kockázatkezelés)
egoista 49, 57, 59, 95, 96, 178, 219,
302, 303, 466, 488, 520, 561, 564,
578, 579
gátlástalan ~ 95, 96, 178, 302, 520
~ nonkooperatív stratégiai
magatartása 302
(lásd még → parazitizmus)
racionális ~ 49, 57, 59, 219, 466,
488, 561, 564, 578, 579
(lásd még → homo economicus)
egoisták speciális és súlyos fogyatékossága 95, 302, 303, 466, 488
(lásd még → morális érzék,
érzékenység, igazságosságérzetre
való képesség)
egoizmus 234, 579
1% versus 99% probléma 248, 252,
254, 263, 319, 389 (lásd még →
Economics of the 1%)
egzisztenciális és szociális biztonság
10, 21, 30, 46, 69, 77, 91, 96, 101–104,
113, 118, 147, 167, 194–196, 199,
207, 217, 218, 224–227, 231, 235,
236, 257, 275, 329, 374, 376, 386,
388, 397, 577, 582
~ megôrzése, biztosítása,
védelme, garantálása 10, 21, 30,
44–47, 69, 77, 91, 95, 96, 101–104,
113, 118, 147, 167, 169, 194–196,
199, 207, 217, 218, 224–227, 231,
235, 236, 257, 275, 280, 329,
374–378, 386–388, 397, 577, 582
~ megrendülése 10, 45, 46, 91,
101–104, 183, 207, 217, 218,
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225–227, 257, 275, 374, 375,
386–388, 397, 478, 577, 582
egzisztenciális fenyegetettség, kiszolgáltatottság 46, 60, 113, 114, 117,
118, 183, 194, 207, 225, 231, 257,
275, 374, 375, 386, 388, 397, 478,
577, 582
egzisztenciális függôség 375
egzisztenciális katasztrófa helyzet
45, 46, 95, 101–104, 114, 117, 118,
123, 231,
~ kivédése 45, 46, 95, 101–104,
113, 118, 123, 207, 224,
224–227, 231
egzisztenciális veszélyeztetettség
(insecurity) 45, 46, 101–104, 117,
118, 183, 194, 207, 217, 224–227,
231, 257, 275, 374, 375, 386, 388,
397, 478, 577, 582
egy ember egy szavazat vs. egy dollár
egy szavazat 237, 390, 405
egyáltalán nem elsôdleges prioritású
társadalmi javak 60–66, 82, 138,
182, 379–385, 560 (lásd még
→ elsôdleges prioritású társadalmi
javak)
egyenlô elbánáshoz való jog (törvény
elôtti egyenlôség) 232
egyenlô esélyû hozzáférés 12, 37, 40,
61, 97, 109, 131, 164, 167, 175, 176,
199, 240, 253, 280, 523, 558
egyenlô hozzáférés, hozzáférhetôség
10, 12, 18, 19, 37, 40, 45, 46, 61, 63,
97, 106, 109, 112, 13, 126, 131, 136,
142, 145, 158, 164, 167, 175, 176,
199, 240, 253, 280, 523, 547, 558
egyenlô igazságossági vonal 249–251,
254, 256, 266 (lásd még → JJ-vonal)
egyenlô hozzáféréssel és eléréssel
igénybevehetô 10, 18, 19, 46, 61,
97, 112, 113, 126, 131, 136, 142,
145, 167, 240, 253, 280 (lásd még →
azonos hozzáféréssel és eléréssel
igénybevehetô)
egyenlô emberi méltóság elve 134–
136, 183–188, 192–197, 221–224,
227, 230–237, 297, 299, 342, 374,
378, 554, 559, 562, 569, 570, 577,
585, 586
egyenlô értékesség elve (embereké) 192
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egyenlô tisztelet és tiszteletadási
kötelezettség elve 68, 69, 70, 179,
183–188, 193, 195, 22–224, 227,
233, 253, 341, 392, 398, 401, 414,
443, 445, 467, 554, 562, 569, 570,
577
egyenlôtlen társadalmak nagyobb
’büntetô hajlama’ és magasabb
bebörtönzési rátája 129 (lásd még
→ imprisonment rate, punitive
tendencies)
egyesülés, társulás szabadsága
(Freedom of Association) 34, 89, 146,
168, 185, 186, 187, 225
’egyéni egészségélmény’ árusítása
vs. szükségletalapú és adekvát
egészségügyi ellátás 114
egyéni vs. társadalmi szintû egészségi
kockázat 45, 113–119, 127, 147,
278 (lásd még → közcélú társadalmi
kockázatkezelés vs. magáncélú
üzleti kockázatkezelés)
egyházak 34, 53, 108, 193, 295, 331,
344, 347–349, 380, 426–428, 481,
505, 539
egyházon kívül nincs üdvözülés, az
(extra ecclesiam nulla salus) 426–428,
481 (lásd még → Unam Sanctam,
VIII. Bonifác)
egymásra lapolódó generációk
(overlapping generations) 122
egymás kölcsönös tiszteletben
tartásának kötelessége (the duty of
mutual respect) 70, 75, 224, 233, 337,
340, 341, 392, 398, 401, 409, 414,
443, 512, 537, 554, 565, 569
egymást kölcsönösen kizáró logikai
viszony 50, 330, 331, 369, 417, 459,
505
egységes társadalmi kockázatközösség 101, 117, 118, 127, 278, 280
együttérzés 131, 132, 159, 160,
206–209, 233, 236, 241, 242, 359,
442, 490–492, 497, 499, 511–514,
519, 524, 525, 532, 543
~ hiánya 132, 209, 236, 442, 499,
513, 525
~ képessége 132, 209, 233, 236,
359, 442, 490, 491, 499, 511, 514,
524, 543
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együttmûködési erények
(lásd → kooperatív erények,
polgári erények, polgári értékek)
electoral fraud 230 (lásd még →
választási csalás, gerrymandering,
voter fraud, voter suppression)
elfogadhatatlan pioritások 383 (lásd
még → egyáltalán nem elsôdleges
prioritású társadalmi javak)
elfogadható egyenlôtlenségek vs.
nem elfogadható egyenlôtlenségek
9–12, 41, 44, 52, 58, 90, 115, 194,
217, 238, 244, 251, 263, 264, 269,
279, 282, 292, 293, 300, 309,
312–316, 320, 382, 383
elfogadható javak (megengedhetô, de
nem elsôdleges prioritású javak) 57, 59,
64–67, 81, 82, 90, 563–565 (lásd még
→ nem elfogadható vs. elfogadható javak)
~ komplett koncepciója
(permissible complete conception of
the good) 57–59, 64–67, 81, 82,
563–565 (lásd még → bármely
felhasználási célú eszközök)
elfogadhatóság (ellátásé, szolgáltatásé)
40, 113, 125 (lásd még
→ acceptability)
elfogultság 469, 518
elidegeníthetetlen
~ jogok (inalienable rights) 124, 221,
223, 226, 227, 287–289, 336, 363,
379, 422
~ hatalom (a népé) 336, 419
elit 21, 36, 169, 172–174, 192, 206,
214, 362, 403, 412, 469, 470, 479,
484, 535
~bôl való kiábrándultság 403, 470
lejáratódott ~ 173, 192
politikai ~ 36, 172, 173, 192, 214,
362
uralkodó ~ 169, 172, 173, 192, 206,
214, 362
elitalkuk (zártkörû, exkluzív, belterjes, opportunista) 362, 469, 470, 479, 484
elitellenesség 403, 470
elitista, elitizmus 21, 484
eljárási alkotmányellenesség
(lásd → alkotmányellenesség,
procedurális ~)
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eljárási (procedurális)
~ érvényesség és érvénytelenség
133, 328
~ igazságosság 72, 134, 232, 276,
277, 287, 288, 292, 324, 327, 328,
334–337, 340–343, 349–354, 356,
395–400, 404, 407, 421, 422,
456–458, 479, 487, 554, 556,
574, 586, 587
elkerülhetô
~ idô elôtt halálozás 21, 27, 69,
114, 114–116, 129, 183, 202, 572
~ megbetegedések 21, 27, 69, 114,
114–116, 129, 183, 202, 572
ellátási kötelezettség 18, 51, 101, 125,
136, 137
ellátási szükséglet 10, 18, 19, 46, 94,
100–102, 105, 112–119, 125–127,
136, 137, 142–147, 218
ellátásszervezô, ellátásszervezés,
betegútszervezés, irányított
betegellátás (managed care) 114
ellenállás joga és kötelessége 422
Ellis, Joseph 384, 599
elmaradt közhaszonból eredô kár 235
(lásd még → politikai csalók, jóra
való restség, mint mulasztásos
bûn)
elnyomás ténye (the fact of oppression) 51,
76, 290, 294, 296, 325, 353, 367–371,
405, 449, 464, 494, 539, 540, 552
elnyomórendszer 353, 368, 369, 371,
413, 429
elnyomorodás 20, 189, 218 (lásd még
→ nyomor, megnyomorít)
elosztási
~ hatékonyság (lásd → allokációs
hatékonyság)
~ igazságosság (lásd → allokációs
igazságosság vs. disztributív
igazságosság)
elôíró, normatív vs. leíró mód 58,
103, 104, 184, 209, 210, 216, 557
(lásd még → preskriptív
vs. deskriptív mód)
elôítélet, elôítéletesség 49, 50, 333,
389, 497, 518
elpazarolt tehetség 158, 174, 308
(lásd még → tehetség elpazarlása,
waste of talents)
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elsôdleges emberi fejlôdési célok 131,
155, 167, 185–187, 213, 235, 242
(lásd még → emberi fejlôdés)
elsôdleges emberi szükségletek 9, 10,
26, 28–34, 59–64, 79, 101–107, 112,
118, 130, 131, 138, 147, 151, 154,
179, 188, 193, 218, 225, 383, 389,
454, 533, 562, 564 (lásd még → elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû szükségletek)
elsôdleges prioritású társadalmi javak
9–15, 21–47, 50–66, 69, 70, 80–88,
90–93, 96–99, 102–123, 126–148,
151–155, 158, 159, 167, 178,
181–184, 186, 189–199, 219, 226,
227, 231, 235–240, 246–248,
251–254, 260, 261, 267, 272, 275,
280–288, 292, 297, 299, 302–304,
371, 375–389, 397, 406, 414, 433,
451–454, 467, 475–478, 542,
555–562, 564, 569, 585, 586
~ és a capabilityk összemérhetetlensége, összevonahatatlansága,
redukálhatatlansága, át nem
válthatósága és pluralitása 19,
83, 154, 161, 193, 214, 222, 226,
282, 283, 389
~ vs. egyáltalán nem elsôdleges
prioritású társadalmi javak
60–66, 82, 138, 182, 379–385, 560
elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû capabilityk 182
(lásd még → tíz központi
jelentôségû capability)
elsôdleges társadalmi igazságossági
jelentôségû
~ háttérintézmények 11, 24, 29,
30, 34–38, 43–45, 50, 69, 70, 82,
90, 96, 97, 101–107, 110, 121–124,
129, 132, 135–138, 144–146, 167,
198, 224, 228, 231, 235–238, 253,
274–284, 287–289, 292, 293, 304,
312–316, 328–330, 339, 341, 370,
375–381, 385–387, 392, 398–401,
409, 432, 433, 447, 450, 469, 477,
521, 524, 553, 557, 561, 563, 585
(lásd még → háttérintézmények,
background institutions)
~ kérdések (problémák) 12, 15, 29,
69, 70, 82, 101, 104–106 (lásd
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még → lényegi alkotmányos kérdések, constitutional essentials)
~ szükségletek 9, 10, 18, 29, 30,
34, 50, 60–64, 88, 101–107, 112,
121, 129–132, 135–140, 144–147,
151, 154, 238, 253, 453, 521, 524,
555, 562 (lásd még → elsôdleges
emberi szükségletek)
Elster, Jon 397, 599
elszámoltathatóság 335, 393
elszegényedés 18, 20, 91, 95, 189, 190,
218, 242, 396
elszegényítés (szegényeké, középosztályé)
20, 135, 218, 252, 257, 263, 270–273,
276, 317–321, 414
eltérési elv (difference principle) 12,
13, 20, 24, 25, 41–44, 50, 76, 98,
105, 127, 134, 144, 189, 195, 196,
237–239, 244–255, 258, 260–280,
282–285, 287, 295–300, 303–306,
309–312, 315–323, 383–386, 401,
413, 415, 585
elveken alapuló erkölcsösség 490,
495, 508, 511, 520–530, 534, 535,
574 (lásd még → morality
of principles)
igazságossági ~ 521, 523, 526–531
elvitathatatlan jogok (indefeasible rights
& liberties) 336, 419 (lásd még
→ elidegeníthetetlen jogok)
ember tárgyiasítása vs. dolgok
megszemélyesítése (Mirowski) 156
emberek egyenlô értékességének az
elve 44, 59, 68, 220, 223, 224, 229,
231, 235, 293–296, 310–312, 341,
342, 401 (lásd még → egyenlô
méltóság, egyenlô tisztelet elve)
emberek és egymás közti viszonyaik
megrontása (a tisztességtelen hatalom
által) 75, 206, 358–360, 441, 544, 582
emberi élet eshetôségei (contingencies,
chances, luck, bad-luck) 71, 104–107,
111, 115, 116, 133, 224, 226,
278–281, 285, 321–323, 414
(lásd még → eshetôségek és véletlenek; szerencse, balszerencse)
emberi esendôség 206, 224, 226, 232,
496
emberi fejlôdés (human development
goals & objectives) 153–156, 167,
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174–176, 185–188, 213–218, 232,
235, 242, 414, 442
emberi és társadalmi fejlôdési célok
153–156, 175, 185–188, 213–215,
218, 232, 242, 414, 531
emberi méltóság (human dignity) 20,
21, 26–30, 36–39, 44, 62, 77, 80, 87,
91, 96, 97, 101, 103, 112, 118, 131,
147, 157, 159, 163, 179, 182, 186,
188–191, 194–197, 200, 221–227,
231–236, 297, 299, 342, 374, 377,
378, 381, 383, 386, 414, 442, 456,
477, 557–562, 569, 570, 585, 586
emberi virágzás, kiteljesedés (human
flourishing) 173
emberi és társadalmi katasztrófák 30,
101, 103, 104, 231, 585
Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozata 435
emberiség és emberiesség elleni
bûncselekmények 506 (lásd még →
háborús bûnök, ’parancsra tettem’
típusú önfelmentô védekezés)
emberiség ismert történelmének
tapasztalatai 68, 81, 210, 212, 273,
313, 362, 367, 372, 412, 422, 436,
460, 472, 486, 506, 542, 556
emberiség szeretetén alapuló moralitás (love of mankind) 531, 534–536
(lásd még → kötelességen felüli teljesítésen és túlvállaláson alapuló
moralitás, önuralom, önmérséklet
elvein alapuló moralitás)
emberközpontú vs. pénzközpontú
közpolitika 126, 138, 156
emigráció joga 348, 349, 351, 352, 417,
418, 435
Emile (Rousseau) 489, 614
empátia 96, 131–133, 160, 206, 236,
241, 242, 300, 359, 442, 497
(lásd még → beleérzés, belegondolás képessége és hajandósága)
~ hiánya 132, 160, 206, 236
enciklopédisták 212
engedelmességre, behódolásra,
alázatra való hajlam 357, 360, 502
ENSZ Fejlesztési Program 153
(lásd még → UNDP)
EQ & IQ 166 (lásd még → érzelmi
intelligencia)
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equal access to equal needs 113, 136,
145 (lásd még → azonos ellátási
szükségletûek azonos hozzáférésû
ellátása)
equal opportunity (lásd → fair
equality of opportunities)
equal opportunity to access (lásd →
azonos esélyû hozzáférés)
equal treatment of equal needs 112,
145 (lásd még → azonos ellátási
szükségletûek azonos hozzáférésû
ellátása)
equity (horizontal & vertical) 253–256,
260
equity–efficiency trade-off mítosza
254–256, 260 (lásd még → igazságosság – hatékonyság átváltási
viszony, Boyle–Marriotte törvény,
pixVi = constans)
eredeti kiindulási állapot 11, 23,
29–33, 74, 80, 81, 90, 105–108, 112,
120, 123, 125, 131, 271–276, 279,
284, 305, 316–321, 324–332, 338,
341, 356–358, 364–367, 378, 419,
420, 431, 432, 463, 467, 489, 528,
531–533 (lásd még → original
position)
~ mint gondolatkísérlet és modell
31, 43, 80, 107, 132, 320, 325,
356–358, 367, 432, 463, 489, 532
~ szakasza és nézôpontja 11, 23,
29–32, 74, 105–108, 112, 120,
123, 125, 131, 273–275, 284,
316–321, 324–326, 330, 338, 356,
357, 366, 378, 463, 489, 522, 528,
533 (lásd még → alkotmányozás
feletti szint)
eretnek, eretnekség 347, 471, 472
erkölcsi alkalmatlanság (politikusé,
hatalomé) 292, 351, 422, 439, 503
(lásd még → politika morális
legitimációja)
erkölcsi és politikai legitimáció (lásd
→ politika morális legitimációja)
erkölcsi érzék (moral sense)
(lásd → morális érzék)
erkölcsi érzékenység (moral sensitivity)
(lásd → morális érzékenység)
erkölcsi kockázat (moral hazard) 439,
503 (lásd még→ információs aszim-
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metria, jó vs. rossz megkülönböztethetôsége, harmadik fél fizet
probléma)
erkölcsi parancsolat 68, 81, 272, 428,
556, 557 (lásd még → aranyszabály,
reciprocitás elve)
erkölcsi rombolás 83, 408, 410, 565
(lásd még → toxikus és fertôzô
tisztességtelen hatalom, destruktív
közrossz)
erkölcsi veszély vs. erkölcsi kockázat
503
erôegyensúly (hatalmi) 33, 54, 55, 74, 134,
135, 192, 332, 362, 429, 430, 440, 441,
450, 451, 469–472, 479, 482, 483, 588
(lásd még → status quo)
erôfölénnyel való visszaélés 178, 328,
564
erôszakmonopólium (állami) 337, 427
erôszakszervezet (állam) 71, 335, 340,
365, 417, 419, 427, 455
erôszaktevés 565
erôszaktól való mentesség, védelem
és biztonság 185, 235
esélyek, lehetôségek jogok formális
deklarálása (vs. tisztességesen egyenlô
jogok, esélyek és lehetôségek) 12, 20,
40, 86, 90, 91, 170–172, 194, 216,
229, 231, 374, 386
eshetôségek és véletlenek (contingencies
& chances) 71, 104–107, 111, 115,
116, 133, 224, 226, 278–281, 285,
321–323, 414 (lásd még → szerencse,
balszerencse)
etatista 550
etnikai hovatartozás 26, 32, 42, 80,
190, 229, 232, 280, 283, 304, 320,
464, 523
evidens jószándék (evident intention)
489–491, 497, 498, 511–513, 516,
521, 524, 525, 537 (lásd még
→ morális fejlôdés, tanulás,
reciprocitásra való hajlam)
ex-ante vs. ex-post nézôpontok
115–120, 126, 134, 135, 142–146,
277 (lásd még → longitudinális
folyamatok és nézôpont
vs. keresztmetszeti képek)
ex-ante azonos jogosultságok, várományok 116, 118–120, 126, 134,
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135, 142–146, 277 (lásd még →
társadalmi biztosítások, közcélú
társadalmi kockázatkezelés)
ex-post megállapítható eltérô
szükségletalapú igénybevételek
116, 117–120, 126, 134, 135,
142–146 (lásd még → társadalmi
biztosítások, közcélú társadalmi
kockázatkezelés)
extra ecclesiam nulla salus (az egyházon kívül nincs üdvözülés) 426, 427,
481 (lásd még → Bonifác, VIII.,
pápa, Unam Sanctam)
extrém egyenlôtlenségek 91, 110, 114,
177, 178, 189, 192, 194, 205, 216,
248, 252–256, 263, 279, 291, 383,
396, 572
extrém súlyos fogyatékossággal élôk
92, 94, 95, 147–150
exkluzív és belterjes elit alkuk
(zártkörû, opportunista) 362, 469, 470,
479, 484
extra ecclesiam nulla salus (egyházon
kívül nincs üdvözülés) 427, 481
(lásd még → Unam Sanctam, VIII.
Bonifác)

É
éhbér (starvation wage) 196
éhezôk 39, 178–180, 206
~ vs. fogyókúrázók 178–180
(lásd még → functionings
vs. capabilities, beings & doings)
éjjeliôr állam (lásd még → minimális
állam, libertariánus állam)
’élcsapat’ privilegizált tagja 570
(lásd még → KISZ-titkárok,
párttitkárok)
élet nagy lottója, az 116, 117, 226,
277–282, 320–323
életcélok 97,157, 188, 198, 269, 475,
559, 565, 567
életminôség 42, 60, 69, 74, 82, 83, 109,
110, 121, 153–155, 158, 159, 162, 163,
199, 202, 213–215, 218, 226–229, 242,
253, 290, 352, 378, 379, 382, 396, 478,
548, 549, 567, 568, 573
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életpálya kilátások és lehetôségek
(citizens’ life prospects) 11, 12, 38, 41,
157, 164, 165, 165, 169, 251, 265,
270, 280–282, 308, 313, 315, 352, 378
~ egyenlôtlenségei 11, 38, 41, 164,
169, 265, 281, 308, 313, 352, 378
élettervek 11–14, 25, 26, 31, 33, 35–42,
44, 54, 60, 64, 75, 79, 81, 84–89, 97,
98, 139, 147, 156–158, 164–167,
171, 186, 197, 198, 215, 221, 269,
313, 467, 563–567, 577
életút egyenlôtlenségei 11, 41, 158,
251, 262, 264, 269, 279, 309, 313,
315
életútra vetített jövedelem 199, 262,
265, 266, 282, 303, 313
’életünk félremérése’ 214, 615
(lásd még → ’Mismeasuring Our
Life’, Sarkozy-jelentés, GDP,
GDP-alapú mutatók)
életvitel 26, 27, 30, 100, 180, 191, 226,
227, 236, 365, 366
érdekvezérelt kijelentések,
manipulációk 114, 452
érdem (moral desert)
(lásd → morális érdem)
érdemalapú (merit based) 50, 51, 61, 63,
96, 99, 177, 178, 291, 505
(lásd még → morális érdem)
érdemesség (deservingness)
(lásd → morális érdemesség,
’mindenki annyit ér amennyije van’)
érdemtelenség (undeservingness) 88, 98,
173, 248, 255, 258 (lásd még
→ morális érdemtelenség)
Értekezés a polgári kormányzat igaz
eredetérôl (Locke) 212, 350, 607
értékesség (moral worthiness) 51, 64, 68,
186, 220, 235, 293–296, 310–312,
315, 331, 333, 499–501 (lásd még
→ morális értékesség, ’mindenki
annyit ér amennyije van’)
értékességtudat (saját személyünké) 37,
44, 498–501
értékítélet 249, 290, 294, 333, 447,
566, 579
értékrend 19–21, 28, 29, 36, 37, 48,
50–53, 55, 61, 63–66, 81, 89, 92,
138, 163, 181, 205, 211, 289–296,
310–313, 326, 331–334, 340, 353,

367, 369, 371, 373, 389, 391, 405,
406, 415, 428, 435, 440, 443, 446,
451, 452, 455, 459, 515, 516, 521,
541, 554, 560, 574, 575, 579 (lásd
még → identitás, morális identitás)
értékválasztások 333, 380, 389, 390,
478
értelmes munka lehetôsége 30, 37, 97,
103, 147, 180, 187, 196, 199, 200,
286, 515, 563, 564, 567, 569 (lásd
még → közmunka, tisztességtelen
és igazságtalan ~)
érvényes érvelés és indokolás követelménye és normái 51, 52, 70–72,
134, 330, 341–348, 353, 375–378,
393–395, 407–409, 427, 428, 445,
456–458, 487, 493–495, 556
(lásd még → nyilvános indokolás,
közügyekben folytatott nyilvános
közcélú érvelés)
érvekkel való alátámasztottság követelménye (lásd → nyilvános indokolás, közügyekben folytatott nyilvános közcélú érvelés)
érzelmi fejlôdés 133, 166, 170, 186,
197, 491, 492, 510–514, 521,
524–531 (lásd → morális fejlôdés és
tanulás, ’Education for Democracy’ vs. ’Education for Profit’)
érzelmi intelligencia (EQ) 133, 166, 510
érzelmi kötôdés 186, 491, 510–513,
521, 524, 528–530
~re való képesség 186, 491, 510,
511, 524
értelmi, észbeli képességek 15, 95,
171, 332, 334, 505, 510
észszerûség és tisztességesség
(rational & reasonable) 35, 68, 344,
398, 409, 456, 457, 518 (lásd még
→ jó mint helyes és tisztességes
abszolút prioritása a jó mint
racionális felett)

F
fact of
~ oppression, the 51, 76, 290, 294,
325, 353, 367, 368, 405, 449, 494
(lásd még → elnyomás ténye)
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~ reasonable disagreement, the
51, 72, 76, 108, 161, 367–369 (lásd
még → méltánylandó véleménykülönbség ténye)
~ reasonable pluralism, the 51, 76,
163, 290, 325, 367–370, 405, 427,
434, 449, 493 (lásd még → méltánylandó pluralizmus ténye)
fair
~ equality of opportunities
(careers open to talents) 44, 76, 385
(lásd még → tisztességesen
egyenlô társadalmi esélyek
és lehetôségek)
~ share of taxes (vertical equity)
(lásd → tisztességes közteherviselés)
~ value of political liberties
(lásd → alapvetô szabadságjogok
és jogok tisztességesen egyenlô
értéke)
fajelméletek 177, 367, 460
fajok felsôbbrendûsége 67
fanatikusok 67, 371, 536
fasiszta, fasizmus 205, 206, 372
fejlett országok 13, 21, 39, 91, 114,
115, 129, 152, 153, 161, 179, 202,
216, 248, 267, 292, 378, 381–383,
448, 568, 589
felháborodás (morális) 80, 159, 186,
208, 234, 235, 303, 359, 519, 529,
530–532
felosztó-kirovó nyugdíjrendszer
(lásd → társadalmi nyugdíjbiztosítás)
felsôbbrendû 67, 116, 159, 177, 205,
206, 232, 336, 442, 497, 547, 577
~ vs. alacsonyabb rendû,
alsóbbrendû (népcsoport, kaszt,
személy) 67, 177, 206, 232, 497,
442
felsôbbrendûségi érzés 159, 177, 205,
206, 232, 442, 497, 547, 577 (lásd
még → primitív szégyen,
kisebbrendûségi érzés másokra
való kivetítése, undor, kirekesztô
magatartás)
felsôoktatás 12, 29, 30, 37, 63, 84, 97,
106, 108, 127, 131, 137, 158, 165,
167, 240, 347, 391, 410, 523, 558
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feltétel nélküli alapjövedelem 227,
449, 581 (lásd még → társadalmi
létezéshez szükséges minimum,
principle of restricted utility)
felvilágosodás 331, 435, 542
fenntarthatóság (sustainability) 17, 24,
25, 28, 36, 50, 52, 54, 56, 62, 71, 76,
97, 99, 144, 195, 266, 267, 314, 327,
354, 357, 395, 403, 416, 430, 433,
437, 584
Ferenc pápa 22, 91, 129, 600, 619
fertile functionings vs. corrosive
disadvantages 199–201
fertôzéstôl és bekoszolódástól való
félelem 206, 236, 497 (lásd még →
primitív szégyen és kivetítése,
kompenzálása, undor,
felsôbbrendûségi érzés, kirekesztô
magatartás)
fertôzô és toxikus tisztességtelen
hatalom 75, 359, 411, 431, 544,
549, 550 (lásd még → destruktív
közrossz)
feudalisztikus-oligarchikus elosztás
246–250, 252, 254, 262, 270, 270,
317, 319, 364
fékek és ellensúlyok (checks &
balances) 91, 146, 230, 254
félelem (érzés) 186, 205–208, 234–236,
240, 357, 412, 429, 438, 497, 500,
579
félelem politikája (politics of fear) 205,
206, 412, 429 (lásd még → ’nincs
más alternatíva’, remény hatalma,
’ahol a remény megjelenik, onnan
eltûnik a félelem’)
félelelemtôl való mentesség (Freedom
from Fear) 207 (lásd még → Four
Freedoms Speech, Roosevelt)
félrevezetô (állítás, érvelés, propaganda)
17, 58, 86, 175, 230, 274, 275, 283,
360, 383, 450, 510, 518, 519
fiatalkori erôszakos bûncselekmények
gyakorisága (és a társadalmi egyenlôtlenségek) 129, 215 (lásd még →
tinédzserkori terhesség,
bebörtönzési ráta)
fiskális szemlélet 146
Five Giant Evil: squalor, ignorance,
want, idleness, disease 582
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(lásd még→ öt hatalmas gonosz,
Beveridge)
fizetôképes kereslet 46, 257
fizetôképesség
~tôl független hozzáférés
és igénybevétel 19, 112, 113,
145, 167, 280, 523
~tôl függô hozzáférés
és igénybevétel 18, 19, 114, 523,
548
fizikai, testi és lelki integritás 36, 37,
89, 154, 185, 187, 228, 305, 404
fogyatékosság (disability) 15, 16, 37, 86,
92–95, 147–150, 175, 220–223, 227,
234, 277, 288, 302, 303, 442, 466,
488, 561
egoisták súlyos ~a 95, 302, 303,
466, 488, 561
~ vs. társadalmi hátrány (disability
vs. hendikep) 93, 94, 148, 150, 222,
227, 277, 288
’fogyasztók’ 156
fogyókúrázó vs. éhezô ember 178–180
folyamatokba beépített háttérigazságossági mechanizmusok 25, 44, 69,
70, 119, 120, 145, 204, 402, 411,
574, 575
folyamatos ellenségkeresés, háborús
hangulat gerjesztés (mint társadalmi
közrossz) 408, 409 (lásd még
→ kényszeres gyôzni akarás)
formálisan deklarált esélyegyenlôség,
lehetôségek és jogok (vs. tisztességesen
egyenlô esélyek, lehetôségek és jogok) 12,
20, 40, 86, 90, 91, 170–172, 194, 216,
229, 231, 374, 386
Foroohar, Rana 263, 268, 301, 600
forradalom és szabadságharc (1956)
441
forráskivonás (az alapintézményekbôl)
17, 18, 77, 110, 111, 198, 217, 218,
240, 263
Four Freedoms Speech 207, 374, 614
(lásd még → négy szabadság beszéd)
fôállású munkavégzés melletti
szegénység 21, 28, 183, 196, 218
(lásd még → szegénység,
munkavállalói szegénység)
francia enciklopédisták 212
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Franklin, Benjamin 422, 570
free at the point of use (egészségügyi
ellátás, oktatás) 18, 46, 112, 113, 118,
145, 396 (lásd → igénybevételkor
fizetésmentes)
free public reason 343, 445, 450
(lásd még → public reason)
Freedom
~ from Fear 207 (lásd még
→ félelemtôl való mentesség)
~ from Want 207 (lásd még
→ nélkülözéstôl való mentesség);
~ of Association (lásd → társulás,
egyesülés, gyülekezés szabadsága)
~ of Assembly (lásd → gyülekezés
szabadsága)
~of Contracts (lásd → szerzôdések
szabadsága)
~of the Press
(lásd → sajtószabadság)
~of Religion & Worship
(lásd → vallásszabadság, szabad
vallásgyakorlás)
~of Speech
(lásd → szólásszabadság)
~ of Thought & Expression
(lásd → gondolkodás szabadsága, gondolatok kifejezésének
és kifejezésmódjának
a szabadsága)
~ to do what one likes
(lásd → cselekvési szabadság,
substantial freedoms)
Freeman, Samuel 14, 57, 59, 60, 83,
358, 447, 463, 467, 468, 480, 482,
487, 532, 554, 574, 577, 601
Freud, Sigmund 495
Fuller, Lon Luvois 468, 601
fully comprehensive doctrines
vs. partially comprehensive
doctrines (lásd → részlegesen
átfogó vs. teljes körûen átfogó
doktrínák)
functionings vs. capabilities 164,
171–173, 178–182, 194, 199, 200
(lásd még → éhezôk vs. fogyókúrázók, beings & doings)
fundamentális politikai jogosultságok
elmélete 161, 197 (lásd még
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→ theory of fundamental political
entitlements)
futureless, jobless, rootless, ruthless,
voiceless growth 213 (lásd még →
ötféle káros gazdasági növekedési
modell)
Függetlenségi Nyilatkozat
(Declaration of Independence) 124,
212, 422, 436, 599 (lásd még
→ Lee-határozat)
függôség, függôségi viszony 29, 205,
226–228, 375, 563
aszimmetrikus ~ 205, 226–228,
375, 563
egzisztenciális ~ 375
kölcsönös ~ 29, 226, 563
szociális kalkulustól való ~ 397
(lásd még → GDP alapú mutatók,
GDP fetisizálása)

G
Gates, Bill 285, 365
Gauthier, David 438, 601
gazdag országok 58, 129, 153, 161,
162, 202, 215, 216, 241, 242, 255,
267, 350, 381, 382, 413, 589
gazdagok 20, 95, 110–112, 115, 135,
145, 158, 177, 192, 196, 207, 216,
238, 245–257, 262–276, 283–285,
291–293, 301, 304, 316–320, 365,
382, 396, 415, 568, 572, 578
(lásd még → társadalom legkedvezôbb helyzetben lévô tagjai,
MAG-csoport)
~ adóterheinek csökkentése
(adócsökkentések, adókedvezmények)
9, 109–111, 263, 396
~ gazdagodása 1335, 249, 251,
268, 272, 276, 317–320 (lásd még
→ szegények elszegényítése,
középosztály lecsúszása)
gazdagság ’felszivárgása’ vs. a jólét
’leszivárgása’ 263 (lásd még
→ leszivárgási elmélet, supply-side
economics, Economics of the 1%)
gazdaság és munkaerôpiac állítólagos
igényei, érdekei 35, 156, 157, 160,
165, 171, 269, 497 (lásd még
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→ ’Education for Democracy’
vs. ’Education for Profit’)
gazdaság teherviselôképessége 17,
18, 21, 46, 111, 129, 145, 379–385
gazdasági növekedés 19, 25, 77, 129,
154, 156, 189, 213, 214, 217, 2
66–270, 376, 382, 383, 478, 589
gazdasági növekedési kényszer
nélkül prosperáló társadalom
266–268 (lásd még → degrowthelméletek, dinamikus egyensúlyi
állapot)
gazdasági-politikai hatalom koncentrációja 90, 91, 253, 254, 263, 272
(lásd még → nagyvagyonok képzôdése, koncentrációja)
gazdasági válság 30, 103, 226, 232,
256, 257, 267, 268, 382, 383, 403,
413, 425
gazdasági versenyképesség
(lásd → versenyképesség, üzleti ~)
gazdaságpolitika (pénzközpontú vs. emberközpontú) 214, 218, 232, 256, 321,
372, 376, 387, 396
gátlástalan 19, 22, 169, 210, 211, 245,
336, 395, 402, 427, 563, 598, 617,
651, 690, 699, 700, 733, 738
~ önérdekérvényesítô egoista 95,
96, 178, 302, 520
GDP
~ -alapú makrogazdasági mutatók
13, 17, 20, 21, 69, 128, 129, 154,
156, 189, 213, 217, 218, 275, 314,
315, 377, 379, 382, 383, 387–389,
396, 397, 562
~ -arányos deficit (hiány) 218
~ -arányos egészségügyi
ráfordítások 127, 214
~ fetisizálása 214, 217
~ -növekedés (lásd → gazdasági
növekedés)
~ társadalmon belüli megoszlása
és megoszlásának egyenlôtlenségei 20, 21, 39, 77, 104, 128,
129, 382, 154, 157, 189, 215, 216
general equlibrium theory 332
generációk közötti szolidaritás
130–133 (lásd még → hosszmetszeti
(longitudinális) folyamatok
és nézôpont vs. keresztmetszeti
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képek, ex-ante nézôpont
vs. ex-post nézôpont)
generációs idôtáv 121, 122
generációváltási idôtáv 121, 122
generációkon át tartó 25, 266, 284,
316, 317, 320, 327, 417, 432, 435,
440, 452, 440, 452, 575, 583
genetikai adottság, meghatározottság
100, 129, 176, 177, 413
Germanus Gyula 174
Gerô Ernô 17 (lásd még → ’nem termelô ágazatok’ , Rákosi-korszak)
gerrymandering (választókörzet határok
átrajzolása csalás céljából) 230
gettysburgi beszéd (Lincoln, 1863) 577
Giordano Bruno 538
Glennerster, Howard 146, 601
globális igazságosság (global justice) 15,
223, 241–243, 289
Goerner, Sally 383, 601
Golden Rule, The 272 (lásd még →
aranyszabály, reciprocitás elve)
gondolatok
~ kifejezésének szabadsága 34,
72, 89, 185, 187, 225, 228, 343,
348, 368, 371, 462
~ kifejezésmódjának a szabadsága
34, 225, 228, 371
gondolkodás szabadsága 228, 343
gondolkodási hiba 74, 132, 209, 360
gonosz 74, 358, 367–370, 431, 434,
441, 466, 494, 506, 549, 550, 582,
584
~ hatalom, rezsim 74, 358,
367–370, 434, 441, 494, 506, 549,
550, 582, 584
~ személy (v. cselekedet) 368, 370,
431, 441, 466, 494, 506, 549, 550,
564, 584
gonoszság 367–370, 494, 506, 549,
550, 584
Good Friday Agreement 473
good & rational vs. right &
reasonable 57, 430, 487, 518, 577
(lásd még → jó, mint helyes és tisztességes vs. jó, mint racionális)
goodness as rationality (jóság mint
racionalitás) 59, 60, 79, 82
government of the people, by the
people, for the people 577, 587

(lásd még →Lincoln, Gettysburgi
beszéd, We the People)
greed (lásd → kapzsiság és mohóság,
a hét fôbûn)
Gutman, Amy 397, 554, 602

Gy
gyakorlati ész (practical reason)
185–185
gyengédség 423, 501
gyermekéhezés 21, 39, 232
~ nem mennyiségi, hanem
minôségi (morális) probléma 21
~ mint probléma tagadása 232
gyermekkori szegénység 21, 84, 127,
177
gyermekközpontú vs. tanterv
központú oktatás és tehetséggondozás 308
gyökértelen növekedés (rootless
growth) 213 (lásd még → ötféle káros
gazdasági növekedési modell)
gyôzelem bármi áron 72, 208, 237,
296, 408, 409, 565, 578
(lásd még → folyamatos ellenségkeresés, kényszeres gyôzni akarás,
társadalmi közrossz)
gyülekezés szabadsága (Freedom
of Assembly) 34, 89, 146, 168,
185–187, 225
gyûlölet 72, 159, 206, 240, 442, 470,
504, 577
gyûlöletes 67
gyûlöletkeltés 504

H
Hajnóczy Rózsa (Bengáli tûz) 174
hajléktalanok 39, 71, 200, 201, 206,
231, 232, 291, 292
~ kriminalizálása 232, 291, 292
hallgatólagos belenyugvás 328, 350,
392, 429, 473, 486
hamis mítoszok 145, 161, 173, 255,
256
hamis(ított) törésvonalak 108, 121,
192, 469
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hamiskártyás 458 (lásd még
→ politikai csaló)
Hanauer, Nick 301, 602, 607
Hart, Herbert Lion Adolphus 468,
602
hendikep (handicap) 288 (lásd még
→ társadalmi hátrány)
~ vs. disability (lásd → társadalmi
hátrány vs. fogyatékosság)
harag 159, 186, 208, 234, 235, 357,
512, 519
harácsolás 178, 234, 302, 311
Harsányi János 249
hasznossági (utility) funkció 16, 47,
48, 77, 154, 162, 219, 319, 389, 390,
394, 546
~ maximálása (v. optimalizációja) 16,
48, 77, 162, 219, 319, 394
haszonelvû (utilitárius) igazságossági
koncepciók 19, 20, 22, 47, 71, 77,
86, 153, 162, 188, 189, 239,
246–250, 270, 276, 314, 319, 402,
449, 532, 533, 542
hatalmi ágak
~ elkülönítése 146, 230
~ függetlensége 230
~ közti hatalommegosztás 419
hatalmi erôegyensúly 33, 54, 74, 134,
135, 192, 332, 362, 429, 430, 440,
441, 450, 451, 469–472, 479, 482,
483, 588 (lásd még → status quo)
hatalom bitorlás 350, 422
hataloméhes, hataloméhség 230, 233,
357, 565
hatalomgyakorlás a jog határain túl
(lásd → zsarnokság)
hatalommal való visszaélés 234, 382,
419, 422, 467, 564
hatalomtechnikai (eszköz, spekuláció)
429, 439, 440, 443, 445, 457, 483,
520
hatalomtechnikus 457, 520
hatalomvágy 234, 368, 449, 518, 549,
564, 577
hatékonyság (ált.) 16, 21, 22, 40, 58,
59, 128, 158, 161, 162, 195,
247–249, 252–261, 308, 309, 312,
315, 319, 376, 379, 413, 589
allokációs ~ (v. elosztási ~)
247–249, 253–255, 319
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költség ~ 16, 21, 195, 312, 315, 376,
379, 389
makroallokációs ~ 128, 247–249,
253–255, 319
minôség, mint mikroszintû mûködési ~ (egyik formája) 247, 253
Pareto ~ 246–249, 252–259,
268–272, 318–321, 413
technikai, mûködési hatékonyság
~ 22, 58, 59, 253, 266, 312, 376,
379
haveri kapitalizmus (crony capitalism)
9, 177, 234, 254, 301, 548, 593
háborús bûnök 506 (lásd még →
emberiség és emberiesség elleni
bûncselekmények)
háborús hangulat folyamatos
gerjesztése 408, 409
háborús hisztéria és kényszeres
gyôzni akarás 408, 409
hálapénz-fizetôképességtôl függô
hozzáférés és igénybevétel
(vs. szükségletalapú igénybevétel) 19
hátrányos helyzet (lásd → társadalmi
hátrány)
háttérigazságosság (background justice)
12, 16, 23–25, 38, 39, 90, 96,
98–100, 107, 115, 116, 142, 144,
145, 236–239, 276, 277, 287, 289,
292, 301, 312–316, 321, 325–329,
339, 341, 370, 375, 414, 415, 423,
433, 538, 541, 553, 579, 585
háttérintézmények (background
institutions) (lásd → elsôdleges
társadalmi igazságossági
jelentôségû háttérintézmények)
háztartáson belüli erôszak 235, 549
HBCs-kéziköny 339
Health Justice (Venkatapuram) 188
Heckman, James 177, 603
hét fôbûn (hét halálos bûn) 318, 326,
502, 503, 506 (lásd még → kapzsiság
és mohóság, ’jóra való restség’)
hétköznapi, közönséges aljasságok
431, 441, 550, 565 (lásd még → ordinary vices)
hiánycélok, hiány (deficit) csökkentés
(költségvetési) 218 (lásd még
→ austerity-programok, megszorító intézkedések)
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hiedelem (belief) 50, 145, 509
Hillel Rabbi 67 (lásd még
→ Aranyszabály, reciprocitás elve)
Hindu Right 205
Himmelstein, David 113, 603, 621
hipokrita 232, 255 (lásd még
→ álszent, képmutató)
hipotetikus, nonhistorikus társadalmi
folyamat szemléletû társadalmi
szerzôdéselmélet 29, 324–328, 341,
358, 366, 367, 463, 531, 532
Hippói Szent Ágoston 330, 593
historikus, történelmi
folyamatszemléletû társadalmi
szerzôdéselméletek 107
hitehagyás (aposztázia) 347
(lásd még → eretnekség)
hiteles, hitelesség 314, 335, 484, 485,
489, 502, 518
Hobbes, Thomas 207–209, 438, 541,
596, 603, 617
homo economicus 219, 561
(lásd még → racionális egoista)
homogén betegségcsoportok szerinti
finanszírozás 339
hosszmetszeti (longitudinális)
folyamatok és nézôpont
vs. keresztmetszeti képek 29, 106,
107, 112, 123, 130–133, 143, 274,
330, 457, 458 (lásd még
→ generációk közötti szolidaritás,
ex-ante nézôpont vs. ex-post
nézôpont)
’How Politics Makes Us Sick?
Neoliberal Epidemics’ 384,
573, 615 (lásd még → Schrecker,
Mirowski)
’How Unenlightened Self Interest
Undermined Democracy and
Corrupted Capitalism?’ (Smith,
Yves) 384, 617
hozzáférés, hozzáférhetôség 10, 12,
18, 19, 37, 40, 45, 46, 61, 63, 97,
106, 109, 112, 13, 126, 131, 136,
142, 145, 158, 164, 167, 175, 176,
199, 240, 253, 280, 523, 547, 558
azonos (egyenlô) ~ 10, 18, 19, 37,
40, 46, 61, 63, 97, 106, 109, 112,
113, 126, 131, 136, 142, 145, 158,
164, 167, 240, 253, 558

azonos (egyenlô) esélyû ~ 12, 37,
40, 61, 97, 109, 131, 164, 167,
175, 176, 199, 240, 253, 280, 523,
558
hôsök, szuperhôsök és szentek,
erkölcsisége 535, 536 (lásd még
→ kötelességen felüli teljesítésen
és túlvállaláson alapuló moralitás)
human flourishing (emberi kiteljesedés,
virágzás) 173 (lásd még
→ emberi fejlôdés, capabilities)
human development 13, 39, 40, 151,
153–163, 173–176, 184–187, 197,
213–215, 235, 242 (lásd még
→ emberi fejlôdés, capabilities,
lényegi szabadságok, substantial
freedoms)
~ approach 151, 153, 173–176,
184–187, 213–215 (lásd még
→ capability megközelítés)
~ goals & objectives 154, 156, 175,
185–187, 213–215, 242 (lásd még
→ emberi fejlôdési célok)
Human Development
~ Index (HDI) 13, 39, 40, 153, 155
(lásd még → UNDP)
~ Program (lásd → UNDP)
~ Report 13, 39, 40, 153, 155, 173
(lásd még → UNDP)
human dignity (lásd → emberi
méltóság)
humanitárius okok 92, 150, 291
Hume, David 209, 210, 495, 596, 604
hypothecated tax (címkézett adó) 126
(lásd még → járulék, earmarked tax)

I
ideal of citizenship 342 (lásd még
→ polgári ideál)
identitás 35, 37, 42, 43, 56, 64, 65, 75,
79, 81, 190–193, 280–284, 372–375,
415, 554, 555, 574, 579
~politika 42, 79, 191–193,
280–284, 374, 375
ideologikus kijelentések, indokolások
114, 316, 331, 455
igazmondás 68, 342, 398, 409, 457
(lásd még → polgári erények,
polgári értékek)
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igazságos háború 72, 407–409
~ célja az igazságos béke 407
igazságos, mint tisztességes társadalmi-politikai mûködés edukációs
szerepe 446
igazságos társadalom centrális
politikai értékei 211–243 (lásd még
→ aspiráló társadalom)
igazságosságérzet képessége (capacity
for a sense of justice) 9, 26, 35, 57, 59,
88, 89, 95, 96, 140, 221, 234, 236,
302, 344, 359, 360, 433, 440, 442,
453, 466, 487, 488, 491, 492, 496,
498, 523–525, 556, 561, 578, 579,
584, 585
igazságosság
allokációs (elosztási) ~ 136, 213,
214, 302, 305, 318, 319, 373, 394,
475, 570, 572, 606–609, 612,
628–630, 633, 700
disztributív ~ 11–25, 37, 38, 90, 98,
99, 195, 236, 239, 244, 253, 259,
261–264, 275, 276, 280, 284–287,
294, 301, 310–315, 320, 339, 340,
385, 386, 413, 433, 449, 559, 585
allokációs vs. disztributív ~ 15–25,
37–39, 98, 99, 195, 236, 253, 284,
449
procedurális (eljárási) ~ (procedural
justice) 72, 134, 232, 276, 277,
287, 288, 292, 324, 327, 328,
334–337, 340–343, 349–354, 356,
395–400, 404, 407, 421, 422,
456–458, 479, 487, 554, 556, 574,
586, 587
tartalmi ~ 72, 134, 161, 276, 277,
294, 324, 327, 328, 335–337, 340,
341, 353, 356, 370, 375, 395, 397,
400, 404, 407, 425, 432, 455–458,
479, 487, 554, 556, 574, 586
tiszta procedurális ~ (pure procedural
justice) 23–25, 142, 276, 277, 287, 292
tiszta procedurális háttér~ (pure
procedural background justice) 99, 100
igazságosság – hatékonyság átváltási
viszony (trade-off) 58, 154, 195, 254,
255, 390, 413, 589 (lásd még →
equity – efficiency trade-off
mítosza, Boyle-Marriotte-törvény,
pixVi = constans)
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igazságosság háttérkörülményei
(circumstances of justice) 356, 362,
364, 366–370, 372, 494
igazságosság objektív háttérkörülményei 364–367
igazságosság szubjektív háttérkörülményei 364, 367–369, 372
igazságosság szintjei: globális, társadalmi, lokális 223, 241, 289
igazságossági elveken alapuló erkölcsösség 512, 523, 526–531 (lásd még
→ morality of principles)
igazságtalan jog és jogszabályok 91,
234, 363, 406, 422, 442, 548, 549
igénybevételkor fizetésmentes
(free at the point of use) 18, 46, 112,
113, 118, 145, 369
ignorance (lásd → tudatlanság, Five
Giant Evil, Beveridge)
illiberális 194, 372 (lásd még
→ kicsinyes, korlátolt,
szûklátókörû, szolgalelkû, szabad
emberhez nem méltó)
impartiality 96, 431 (lásd → pártatlanság, részrehajlásnélküliség)
imperfekt procedurális igazságosság
(lásd → procedurális igazságosság)
imprisonment rate (vegy incarceration
rate) (lásd → bebörtönzési ráta,
mint a társadalom ’büntetô
hajlama’)
indoktrináció 574
(lásd még → agymosás)
in-kind benefits 109, 178 (lásd még
→ természetbeni juttatások)
inalienable rights & liberties 287,
289, 336, 419 (lásd még → elidegeníthetetlen jogok)
incentive effects (lásd → ösztönzô
hatások)
incommensurability (összemérhetetlenség) 19, 289 (lásd még → capabilityk
és az elsôdleges prioritású
társadalmi javak összemérhetetlensége, összevonhatatlansága,
redukálhatatlansága, át nem
válthatósága és pluralitása)
indefeasible rights & liberties 336,
419 (lásd még → elvitathatlan
jogok, elidegeníthetetlen jogok)
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inequalities in income & wealth
(lásd → jövedelmi és vagyoni
egyenlôtlenség)
inequality in health (lásd
→ egészségi állapot elkerülhetô
egyenlôtlenségei)
’Inequality for All’ (Reich) 384, 613
infantilizált és alattvalóvá tett
polgárok 506
informatikai, mûszaki, természettudományos képzések aránytalan,
eltúlzott erôltetése 133, 133, 160,
170, 175, 185, 233, 332 (lásd még
→ ’Education for Democracy’
vs. ’Education for Profit’)
információhiány (ált.) 32, 33, 80, 107,
179, 187, 273, 395, 439, 496,
információs aszimmetria 179, 439
informált és kompetens módon
történô
~ ítélet- és véleményalkotás 89,
351, 456, 569
~ részvétel a közpolitikai folyamatokban 351, 352, 370, 399, 401, 456,
569, 586 (lásd még → velünk
született két erkölcsi képességünk informált és kompetens
módon történô gyakorlása)
inkvizíció 353, 368, 372, 428, 448
inkomplett és inadekvát egészségbiztosítás (üzleti célú) 227
instabilitás 55, 208, 308, 388, 435,
470–473, 479–484, 486, 493, 534, 588
integritás (testi és lelki) 36, 37, 89, 154,
185, 187, 228, 232, 233, 305, 366, 404
~hoz, személyes biztonsághoz
való alapvetô jog 36, 37, 89, 154,
185, 187, 228, 232, 233, 305, 366,
404
integritás (mint becsületesség, feddhetetlenség, kikezdhetetlenség, megvesztegethetetlenség) 518
internal capabilities 166–168, 170,
171, 173, 176, 177 (lásd még
→ capability, capabilities)
interpretációs, ítélkezési szakasz
(juduciary stage) 295, 338, 346, 385,
522 (lásd még→ jogalkalmazási
szakasz, alkotmányozó szakasz,
törvényhozási szakasz)

IQ & EQ 166
irányított betegellátás, betegútszervezés, ellátásszervezés (managed care)
114
írástudók 210, 429, 430, 580, 583, 592
írástudók árulása, Az (Babits M.) 429,
583, 592
irigység (envy) 159, 208, 209, 236, 237,
240, 356, 357, 360, 442, 577
versengô ~ (competitive envy) 208,
236, 237
iskolarendszer 400
Is-Ought Fallacy 74, 209
(lásd még → van-kell tévedés, NoOught-from-Is Problem)
Isten 56, 205, 294, 339, 369, 374, 427,
434, 436
ítéletalkotás és véleményalkotás korlátozottsága (burdens of judgements)
51, 108, 161, 220, 294, 367–369,
405, 427, 446, 449, 464, 466, 494,
588
ítélkezô (bírói) hatalom (judiciary
stage) 230, 386 (lásd még → jogalkalmazási, végrehajtási, ítélkezési
szakasz, közönséges hatalom)
ítélôképesség 96, 98, 369, 503, 508

J
Jacobs, Didier 91, 301, 604
(lásd még → OXFAM)
Jakab, I., király 350 (lásd még → bitorlás, zsarnokság, Locke)
jakobinus diktatúra 368, 372
javakra vonatkozó hatféle eszme
(a justice as fairness koncepcióban)
59–83
János XXIII., pápa 481 (lásd még →
VI. Pál pápa, II. Vatikáni Zsinat
járadék (rent) (lásd → meg nem szolgált jövedelem)
járadékhajhászás, járadékvadászat
(rent-seeking) 9, 98, 178, 263, 301,
302, 548 (lásd még → haveri
kapitalizmus, nepotizmus, ’
nemzeti burzsoázia’)
járulék 17, 19, 46, 110, 117, 118, 121,
126, 127, 133, 143, 198, 257, 299,
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525 (lásd még → jövedelemarányos
adók és járulékok, earmaerked
tax, hypothecated tax)
járulékfedezeti nyugdíjbiztosítás (lásd
→ társadalmi nyugdíjbiztosítás,
felosztó-kirovó nyugdíjrendszer)
járulékfizetô polgárok 19
játszmaelmélet 70, 249
Jefferson, Thomas 373, 384, 418–422
JJ-vonal 246–250, 253–256, 259, 261,
266, 268 (lásd még → egyenlô igazságossági vonal)
’jó bornak nem kell cégér’ 439, 443
(lásd még → propaganda miniszter
és minisztérium)
jó értelemben vett politikai konszenzus vs. a rossz értelemben vett
politikai konszenzus 449–454, 480,
484 (lásd még → jó okok miatti
stabilitás, rossz okok miatti
stabilitás)
’jó lopás’ vs. ’rossz lopás’ 367 (lásd
még → ’nemzeti burzsoázia’, közösségi hasznok magánhaszonná
konvertálása, járadékhajhászás,
haveri kapitalizmus, nepotizmus)
jó mint
~ helyes és tisztességes vs. jó mint
racionális 57, 60, 68, 77, 89, 267,
298, 342, 344, 356, 430, 444, 460,
465, 466, 487, 504–506, 518, 528,
529, 532, 571, 574, 576–579 (lásd
még → right & reasonable vs.
good & rational)
~ racionális átfedése a jóval mint
helyessel és tisztességessel
576–581
~ tisztességes abszolút prioritása
a jó mint racionális felett 57–60,
68, 77, 89, 267, 344, 430, 504,
505, 528, 529, 571, 578 (lásd még
→ priority of the right over the
good)
jó okok miatt
~ létrejövô összefogás 430
(lásd még → rossz okok miatt
létrejövô összefogás)
~i stabilitás 33, 54, 356, 361, 369,
395, 429–431, 433–462, 468, 470,
472–486, 490, 536, 541, 584, 588
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(lásd még → rossz okok miatti
stabilitás)
jó vs. rossz megkülönböztethetôsége
(lásd → információs aszimmetria,
erkölcsi kockázat, moral hazard)
jóakarat 531, 535, 565
jobless, futureless, rootless, ruthless,
voiceless growth 213 (lásd még →
ötféle káros gazdasági növekedési
modell)
jog elôtti egyenlôség 89, 228–230, 232,
547, 570
jogalkalmazási, végrehajtási ítélkezési szakasz (judiciary stage) 105,
122–125, 283, 284, 295, 324, 338,
385, 386, 523 (lásd még
→ alkotmányozó szakasz, törvénykezési szakasz)
jogalkotási, törvénykezési szakasz
(legislative stage) 105, 121–125,
128–130, 142, 284, 295, 324, 337,
385, 386, 523 (lásd még → alkotmányozó szakasz, jogalkalmazási,
végrehajtási ítélkezési szakasz)
jogbitorló zsarnok 350
joggal való visszaélés vs. jogalkotással, törvényhozással való
visszaélés 234
jogok és lehetôségek másoktól való
megtagadása 22, 28, 66, 67, 81,
174–176, 226, 338, 374, 455, 464,
467, 513, 518, 543, 577
jogos követelések (legitimate claims) 18,
23–25, 28, 31, 61, 119, 123–126,
134, 135, 161, 197, 210, 284–291,
293, 295–304, 312, 323, 364, 391,
397, 452, 465, 522, 531, 543
jogos várományok (legitimate expectations) 23–25, 61, 119, 123–125, 134,
135, 161, 197, 284–291, 293,
295–304, 312, 364, 397, 452, 465
jogszabályalkotással való visszaélés
(lásd → joggal való visszaélés
vs. jogalkotással, törvényhozással
való visszaélés)
jól elrendezett társadalom
(Well Ordered Society) 23, 41, 59,
74–76, 79, 98, 100, 127, 149, 152,
201, 203–204, 210–212, 226,
267–269, 271, 281, 282, 292, 293,
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305, 325, 361, 401, 402, 411, 414,
415, 431, 432, 441, 446–448, 522,
533, 545, 546, 548, 550–554, 556,
558–561, 574, 575, 578–582, 584–
586, 589
jólét „leszivárgása” vs. a gazdagság
felszivárgása 263 (lásd még →
leszivárgási elmélet, supply-side
economics, Economics of the 1%)
jóléti állam 17, 22, 23, 37, 128, 153,
162, 254, 398, 403, 581
~(köz)gazdaságtana 128, 394, 403
jóléti kiadások 17
~ csökkentése 109, 110
(lásd → austerity-programok,
megszorító intézkedések)
jóra való restség mint mulasztásos
bûn 235, 326, 512, 560 (lásd még →
hét fôbûn, nem cselekvés
vs. cselekvés, nem döntés
vs. döntés elmaradt közhaszon)
jóság mint racionalitás (goodness as
rationality) 59, 60, 79, 82
jótékonykodás 23, 25, 65, 92, 134, 231,
291, 294, 582
józan ész 131, 144, 318, 330–333, 342,
370, 405, 406, 409, 422, 456–460,
464, 477, 480, 548
~ követelményei 330, 331, 342,
370, 456–458, 477, 480
jövedelemarányos adók és járulékok
46, 117, 257
jövedelem-átcsoportosítás a szegényektôl a gazdagok felé (jövedelemtranszfer) 110, 111, 257, 268, 381,
382 (lásd még → austerity-programok, megszorító intézkedések,
Economics of the 1%, leszivárgási
elmélet)
jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek 11–14, 25, 27, 41–44, 90,
91, 100, 114, 158, 178, 183, 194,
196, 216, 217, 237, 238, 251,
254, 261–264, 267–270, 273,
277, 279, 282, 292, 312–316,
320, 382, 396, 568
jövôrombolás 240
jövôtlen növekedés (futureless growth)
213 (lásd még → ötféle káros
gazdasági növekedési modell)

judiciary stage (lásd → jogalkalmazási
szakasz)
Just Health Care (Daniels) 102, 598
Just Health: Meeting Health Needs
Fairly (Daniels) 102, 598
justice as fairness 13, 99, 102, 128,
154, 159, 178, 189, 193, 210, 211,
244, 245, 284, 285, 288, 289, 310,
315, 321–324, 332, 341, 357, 360,
369, 388, 400, 414, 416, 432, 446–
449, 461, 463, 486, 488, 498, 528,
538, 545, 551, 556–560, 570, 574,
579, 583–585, 589, 610
Justice as Fairness: A Restatement
(Rawls) 102, 245, 332, 488, 613

K
kalkulálhatatlan kockázat 69, 183,
388, 398, 399, 414, 477 (lásd még
→ uncertainty)
Kant, Immanuel 35, 156, 190, 442,
463, 495, 532–534, 542, 563, 605,
610, 613
kanti-alapelv 35, 44, 156, 190, 217,
218, 463, 532, 534, 563
kapzsiság és mohóság 159, 234, 318,
321, 360, 368, 518, 519, 564
kasztrendszer, kaszt 67, 158, 177, 206,
232, 309, 364, 367
’Kádár apánk’ 205
káros gazdasági növekedési modellek
129, 214–217, 260, 589 (lásd még →
ötféle káros gazdasági növekedési
modell)
kártékony és elhibázott oktatáspolitika 170, 175, 269, 308, 309 (lásd
még → ’Education for Democracy’
vs. ’Education for Profit’)
kegyencek 506
kegyetlen(ség) 256, 257, 353, 367,
368, 371, 372, 428, 449, 470, 471,
494, 527, 564
Kelly, Erin 14, 83, 87, 564, 605, 613
keresôképtelenség 17, 97, 108, 147
keresztmetszeti képek vs. hosszmetszeti folyamatok 29, 106, 107, 112,
123, 130–133, 143, 274, 330, 457,
458
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Keynes, John Maynard 257, 605, 606,
609, 616, 617
kényszeres gyôzni akarás és háborús
hisztéria 208, 237, 408, 409, 565,
578
kényszerítô hatalom 71, 158, 290,
337–340, 405, 417, 419–421, 427,
428, 438, 439, 443, 444, 459, 467,
494, 519
kényszerû kompromisszum 33,
54–56, 68, 450–452, 469–473, 479,
480, 486, 529, 536–538, 588
(lásd még → modus vivendi, rossz
okok miatti stabilitás)
képességek
születéskori (velünk született)
ermészetes ~ 9–14, 26, 33, 35, 37,
41, 44, 61, 84–86, 94, 139, 147, 155,
157, 158, 164–167, 171–177, 182,
215, 278–281, 294, 303–310, 313,
464, 559, 567, 585 (lásd még → természetes képességek és tehetség)
születéskori (velünk született)
erkölcsi ~ 9–14, 26–29, 41, 44,
57, 59, 80, 84, 88, 94, 131, 139,
140, 147–150, 155– 158, 164–167,
171–174, 177, 182, 183, 234,
278–281, 303, 310, 313, 432, 433,
466, 488, 560, 561, 569, 578, 585
(lásd még → két morális képesség)
képességei, tehetsége alapján reális
ambíciók és életterv 12, 13, 36, 37,
40, 41, 44, 84, 85, 139, 147, 165,
167, 176, 215, 220, 269, 313
(lásd még → reális ambíciók, reális
életterv)
képességek és tehetségek
~ eloszlása és eltérései 94, 95, 177,
278, 303–309
~ eloszlásának és eltéréseinek
közkincs jellege 304–309, 322
~ eloszlási görbéje 303, 304
képmutatás, képmutató 67, 255, 292,
518–520 (lásd még → álszent,
hipokrita)
képzelt ellenség 408
készséges végrehajtók, kiszolgálók
506, 549, 565
két morális képesség (vagy két velünk
született erkölcsi képesség) 9, 26, 31,
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51, 52, 57, 59, 60, 61, 89, 92–97,
131, 134–136, 140, 149, 150, 167,
182, 183, 186, 221, 234, 285, 297,
302, 344, 360, 432, 433, 440, 442,
453, 466, 467, 488, 496, 556, 559,
560, 561, 569 570, 578 (lásd még
→ születéskori erkölcsi képesség)
~ informált és kompetens módon
történô gyakorlása, realizálása
35, 89, 90, 399, 456, 569
~ realizálásának két fundamentális esete 35, 88–90
kiadáscsökkentés 109, 110 (lásd még
→ austerity-programok, megszorító intézkedések, Economics of
the 1%)
’kibújnak a tisztességes közteherviselés kötelezettsége alól’ (’they don’t
pay their fair share of taxes’) 9
kicsinyes, korlátolt, szûklátókörû,
szervilis 133, 204, 240, 518, 572
(lásd még → illiberális, szabad emberhez nem méltó)
kikényszerített
~ megfelelés (enforced compliance)
443
~ stabilitás 438 (lásd még → rossz
okok miatti stabilitás)
kilátástalan helyzet 154, 192, 429
kilátástalanság érzés 429
kínálati oldali elméletek, ideológiák
(supply-side economics) 109, 263, 268
(lásd még → leszivárgási-elmélet,
Economics of the 1%)
King, Martin Luther, Jr. 406
király 205, 207, 291, 292, 350, 438
kirekesztés 206, 209, 232, 393, 497
kirekesztô magatartás 209, 232, 497
kisebbrendûségi érzés 159, 206, 232,
308, 499
~ másokra való kivetítése 206,
236, 499
kisebbrendûségi komplexus 308
~ kompenzálási kényszere 499
kiskorúsított és engedelmes
alattvalóvá tett polgárok 506
KISZ-titkárok, párttitkárok 570 (lásd
még → ’élcsapat’ privilegizált tagjai)
kiszámíthatóság 25, 69–72, 82, 116,
117, 121, 122, 125, 159, 197, 198,
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228, 273, 297, 331, 361, 370, 371,
378, 397, 408, 411, 414, 415, 424,
426, 434, 435, 440, 452, 457, 475,
482, 483, 524, 541
kiszolgáltatottság 30, 91, 218, 225,
228–232, 257, 275, 364, 386, 412,
433, 489, 496, 564, 565, 585
kiválasztottak 169, 174, 206, 570
kiválasztottság érzés 206, 570
(lásd még → felsôbbrendûségi érzés)
kivetítés (negatív érzéseké) 206, 232, 497
kivételességtudat 205, 206
(lásd még → kiválasztottság érzés,
felsôbbrendûségi érzés)
kívülrôl irányított vs. belsôleg
vezérelt személyiség 541, 575
(lásd még → a társas lény)
kockázati csoportok 119
kockázatkerülés (risk aversion) 358
kockázatközösség 101, 116–118, 127,
278, 280
kockázatok szerint differenciált
díjszabás (risk rating) 114
kockázatok szétporlasztása 117, 127
kockázatvállalás (hajlam) 358
Kohlberg, Lawrence 491, 495, 613
kollektív hatalom 71, 320, 334–338,
343, 370, 405, 419–421, 427, 428,
459, 466, 467 (lásd még
→ We the People, alkotmányozó,
felhatalmazó hatalom, közönséges
hatalom)
kombinált (combined) capabilityk
165, 166, 168, 170–173, 176–178,
180 (lásd még → capability,
capabilities)
Komlos, John 84, 177, 606
kommunista 52, 76, 77, 237, 353, 368,
372, 415, 449
~ diktatúrák, rezsimek 52, 353,
368, 449
~ eszmék, ideológia 76, 77, 237,
372, 415
kompenzálás (hátrányoké) 323 (lásd még
→ ’luck-egalitarianizmus’)
konfliktus zóna (lásd → társadalmipolitikai konfliktusok zónája)
Konfucius 121
kontraszelekció (adverse selection) 98,
158, 170, 301
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konvencionális sztereotíp bölcsességek 254, 255, 472
kooperatív (együttmûködési)
erények, értékek 59, 68, 70–75,
82, 160, 342, 359, 376, 398,
400–403, 408–411, 414, 415,
443, 478, 479, 518, 574, 577,
584, 587, 589
(lásd még → polgári erények,
polgári értékek)
korai gyermekfejlesztés 37, 84, 94,
167, 374
Korányi Sándor 174
korlátolt, kicsinyes, szûklátókörû,
szervilis 133, 204, 240, 518, 572
(lásd még → illiberális, szabad
emberhez nem méltó)
korrupció 9, 91, 98, 124, 179, 234
korrumpálja (a tisztességtelen hatalom
a társadalmat) 441 (lásd még → társadalom és a benne élô emberek
megrontása, közrossz)
kosárlabda 78, 306
kozmopolitizmus 370
kórházi napidíj (lásd → co-payment)
kölcsönös bizalom (mutual trust) 71,
402, 405, 457, 490, 491, 537
kölcsönös elônyök elve (mutual
advantage) 310, 342, 402, 409, 414,
442, 443, 457, 489, 502, 514, 565
kölcsönösen elônyös megoldásokra
való törekvés kötelezettsége 342,
402, 409, 442, 457
kölcsönös függôség, függôségi
viszony 29, 226, 563
kölcsönös megerôsítés szükségessége
(mutual reassurance) 70, 71, 402,
487–491, 537, 553, 574, 575, 584
(lásd még → Rawls három morálpszichológiai törvénye)
kölcsönös tisztelet (mutual respect)
(lásd → egymás kölcsönös tiszteletben tartásának kötelessége)
kölcsönösség elve (mutuality) 9, 66, 68,
95, 108, 118, 122, 130, 133, 135,
167, 219, 224–227, 261, 268, 310,
342, 354, 359, 487, 514, 518, 567
költség
~hasznosság (cost-utility) 16, 21,
315, 379, 387
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~haszon (cost-benefit) 16, 21, 315,
379, 379, 387, 389, 558
~hatásosság (cost-effectiveness) 387
~hatékonyság (cost-efficiency) 16,
21, 195, 312, 315, 376, 379, 389
költséges ellátások megtagadása 47
(lásd még → magáncélú üzleti
egészségbiztosítás, üzleti célú
egészségi kockázatkezelés vs. közcélú társadalmi kockázatkezelés)
költségvetés mint morális dokumentum 380, 593 (lásd még → ’The
Budget is a Profoundly Moral
Document’)
költségvetési
~ deficit (hiány) csökkentés 218
~ egyensúly 17, 260, 268, 381, 382
~ kiadások csökkentése 109, 110
~ megszorítások (lásd → austerityprogramok, megszorító
intézkedések)
könyörtelen növekedés (ruthless
growth) 213 (lásd még → ötféle káros
gazdasági növekedési modell)
könyörtelenség 206, 213, 256, 257,
357, 431, 438
könyörület, könyörületeség 159, 206,
233, 359, 442, 499
kötelezô vakhit és kötelezô kritikátlanság 506
kötelességen felüli teljesítésen és túlvállaláson alapuló moralitás
(supererogatory morality) 531,
534–536 (lásd még → emberiség
szeretetén alapuló moralitás,
önuralom, önmérséklet elvein
alapuló moralitás)
következetesség 330, 342, 360, 376,
409, 433, 441, 457, 465, 471, 474,
489, 497, 511, 557
közakarat 438
közbizalom (állam, politikai és az
intézményrendszer iránt) 395, 402, 457,
469, 470, 491–493, 518, 520, 541,
543, 544 (lásd még → társadalmi
bizalom)
közcélok, közérdekek, közügyek 30,
51, 63, 65, 66, 71, 73, 124, 138, 169,
172, 234, 237, 257, 278, 297, 301,
314, 324, 326–330, 326–330,

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

332–337, 340, 343–354, 376, 381,
393, 394, 399, 408, 420, 436,
438–440, 444, 456–459, 467, 479,
480, 484, 494, 503, 519–522, 526,
528–530, 551, 563, 570, 587
közcélok, közügyek vs. magáncélok,
magánügyek 51, 63, 66, 71, 73, 124,
138, 169, 172, 234, 237, 297, 301,
314, 324, 326–354, 376, 381, 383,
385, 393–395, 399, 408, 420,
438–440, 443, 444, 455–459, 467,
479, 484, 494, 519–522, 526, 528,
551, 563, 570, 587
közcélú társadalmi kockázatkezelés
45–47, 101–104, 107, 113–118, 124,
127, 145–147, 278, 280 (lásd még →
társadalombiztosítás)
~t végzô társadalmi egészségbiztosítás (lásd → társadalmi
egészségbiztosítás)
~ vs. magán célú üzleti egészségi
kockázatkezelés 45–47, 114,
116, 118, 124, 127, 278
közcélú tömegsport és diáksport
vs. üzleti célú sport 62, 66
közepesen fejlett országok 21, 129,
152, 161, 202, 378, 381–383, 448,
589
közerkölcsök 206, 313, 408, 410, 411,
431, 494, 520, 549
középosztály lecsúszása, elszegényítése, elszegényedése 91, 218, 263,
375, 396 (lásd még → gazdagok
gazdagítása, szegények
elszegényítése, Economics of the
1%, leszivárgási elmélet,
austerity-programok)
közérdekek
~ vs. magánérdekek 30, 35, 59,
65, 117, 124, 133, 138, 237, 255,
257, 297, 326–330, 335–338, 340,
342–345, 348, 352, 381–385, 393,
399, 400, 408, 420, 436–439, 444,
455, 467, 480, 497, 503, 520,
528–530, 563, 579
~nek hazudott önérdek 529
(lásd még → munkaerôpiac
állítólagos igényei, személlyé
átlényegülô gazdaság
és munkaerôpiac, járadékhajhá-
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szat, haveri kapitalizmus’, nemzeti
burzsoázia’)
közérthetôség 152, 314, 376, 392, 399,
403, 478, 547, 576, 587
közfinanszírozás 102, 125, 145–147
közgazdasági, matematikai modellek,
képletek 19, 48, 49, 154, 163, 363,
376, 379, 389, 394 (lásd még →
’Econocracy’ belterjes körei)
közgondolkodás 57, 325, 453
közjavak (public goods) 73, 79, 108,
109, 408, 409, 475, 476, 526, 546,
547, 556, 558, 560, 562, 569, 570,
572, 573, 576 (lásd még
→ public goods)
közjó 59, 72–76, 146, 235, 297, 298,
312, 321, 326–329, 335, 336, 350,
356, 361, 383, 409–411, 418–420,
431, 475, 484, 494, 518, 526–529,
545–551, 558, 560–562, 569–573,
576, 579 (lásd még → public goods)
egyéni szinten realizálható ~
560–562
társadalmi szinten realizálható ~
560, 562, 569–574, 576, 579
közkeletû ’mindenki tudja, hogy’
típusú bölcsességek 55, 450, 472,
482
közmunka 30, 37, 97, 103, 147, 329
(lásd még → önálló értelmes munka
lehetôsége, arisztotelészi elv,
capabilityk)
a polgárok egzisztenciális
és szociális biztonságát
megvédô ~ 97, 103, 147, 328
értelmes munkát tisztes jövedelmet biztosító ~ 37, 97, 103, 329
tisztességtelen és igazságtalan ~
30, 329
közömbösség (mások sorsa iránt) 32, 442
közönséges bûnözôk vs. közönséges
fehérgalléros bûnözôk vs. fehérgalléros politikai csalók 233, 234,
421 (lásd még → politikai csaló)
közönséges hatalom (ordinary power)
121–124, 335–337, 350, 351, 373,
386, 387, 419, 420, 467, 586
~ vs. alkotmányozó, felhatalmazó
hatalom (constituent power)
121–125, 130, 142, 335–337, 350,
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351, 373, 386, 387, 419, 420, 467,
555, 586
közönséges hétköznapi aljasságok
431, 441, 550, 565 (lásd még
→ ordinary vices)
közöny 159, 206, 236, 357, 431, 442,
577
közös és nyilvános kiindulási pontok
51, 55, 56, 70, 149, 150, 331, 376,
393, 405, 453
közös és nyilvános morális viszonyítási rendszer 28, 51, 55, 69, 70, 326,
327, 331, 376, 393, 399, 404, 450,
459, 513, 525–527
közös és nyilvános politikai szintû
igazságossági koncepció 16, 22, 26,
28, 31–36, 50–56, 60, 66, 70, 92,
144, 155, 163, 167, 181, 190, 195,
203, 211, 217, 235, 238, 284, 290,
294, 295, 312–317, 326–334, 341,
345, 352, 356–362, 370–377, 392,
399, 400, 404–409, 416, 417, 423–
427, 433–440, 443–455, 460, 462,
465, 468–470, 473–483, 486, 505,
517, 518, 523, 526, 527, 536–539,
542, 552–557, 571, 574–576, 580–
584, 587, 588
közös terhek és közösen létrehozott
hasznok (társadalmi együttmûködésé)
9, 16–18, 22, 23, 26, 31, 61, 62, 80,
135, 249, 261, 268, 285, 317, 331,
362–366, 453, 489, 494, 513, 534,
559, 571–573 (lásd még
→ disztributív igazságosság)
közösséggel, társakkal szembeni
bûntudat 512, 513, 518, 519,
526–532 (lásd még → közösségi
normákon alapuló erkölcsösség)
közösségi érzések 207–209, 490–493,
509–514, 519, 524
~ hiánya 509, 510, 512, 519
limitált ~ 207–209 (lásd még
→ libertariánus minimális
állam)
~re való képesség 490–493,
510–514, 524
közösségi hasznok magánhaszonná
konvertálása (államhatalmi kényszerítô
eszközökkel) 467, 519 (lásd még
→ lopás és rablás, ’nemzeti
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burzsoázia’, politika morális legitimációja,)
közösségi normákon alapuló
erkölcsösség 490, 495, 507, 509,
511, 513, 515–519, 521–523,
525–529, 534, 535 (lásd még
→ morality
of association)
~ szerinti fô bûnök és jutalmazott
erények 518–519
közpolitikai és szakpolitikai
~ döntések, intézkedések
és programok 43, 48, 49, 70, 84,
89, 129, 189, 199, 200, 237, 247,
281, 328, 337, 385, 465
~ folyamatok (és diskurzus) 36, 54,
69, 72, 74, 89, 168, 410, 411, 477,
479, 488, 489, 569
~ folyamatok morális színvonala
343, 410, 411
~ ismeretek és kapacitás 29, 30,
126, 127, 274, 281
~ kérdések (problématerületek) 51,
70, 84, 123, 124, 190, 228, 334,
336, 411, 523
~ kultúra 74, 410, 411, 416
~ programok (lásd → ~ döntések,
intézkedések és programok)
~ szintek 30, 102, 123–127, 190,
228, 465, 477, 523
~ szintû szabályozás 123, 124, 281,
385
~ tervezés 199, 247, 281
központi jelentôségû capabilityk
(lásd → tíz központi jelentôségû
capability)
központi
~ munkaerôpiaci tervezés (Central
Manpower Planning) 35, 97, 156,
157, 160, 165, 171, 218, 269, 270,
497, 568
~ munkaerôpiaci tervezô (Central
Manpower Planner) 97
~ tervutasításos tervgazdálkodás
(Central Planning) 35, 269
közrossz 83, 326, 383, 399, 408, 411,
494, 529, 544, 548–550, 569, 573
(lásd még→ toxikus és fertôzô
tisztességtelen hatalom, destruktív
közrossz)
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közszolgáltatások 108–111, 145–147,
396, 547
~ alkalmatlan mûködésfinanszírozása, leépítése 110–111, 396
~ privatizációja 547
köztudomású tények 330, 391,
456–458, 491, 507
közügyekben folytatott nyilvános
közcélú érvelés 52, 70–72, 133,
134, 169, 324, 326, 328–354, 356,
370–373, 376, 380, 392–395, 397,
399, 400, 404, 406–409, 421, 439,
440, 445, 450, 456–459, 478, 479,
487, 517, 522, 551, 552, 555–559,
569, 576, 587 (lásd még
→ public reason)
~ vs. nem közügyekben folytatott,
nem nyilvános és nem közcélú
érvelés 343–348, 352-354 (lásd
még → non-public reason
vs. public reason)
kreatív gondolkodás képessége 172
kriminalizáció (bajbajutottaké,
hajléktalanoké) 232, 291, 292
Kripke, Saul 43, 606
kritikai gondolkodás 133, 160, 170,
174, 175, 187, 233, 502, 506
kritikátlan átvétel (reformoké,
módszereké) 170, 213
kritikátlan kiszolgáló (rezsimé) 506
(lásd még → készséges végrehajtó)
kritikus tömeg 437, 444, 445, 468
krónikus nem fertôzô betegségek 136
krónikus stressz 27, 176, 183, 315, 483
Kukathas, Chandran 532, 606
küldetéstudat 205, 206 (lásd még
→ kiválasztottság érzés,
felsôbbrendûségi érzés)
különlegességtudat 205, 206 (lásd még
→ kiválasztottság érzés, felsôbbrendûségi érzés)
küszöbszint (threshold) 20–22, 28, 39,
50, 62, 69, 90, 92, 96, 128, 129,
142–144, 147, 148, 154, 159, 178,
179, 184, 188, 190–193, 201, 217,
226, 236–239, 273, 275, 280–283,
288, 297, 299, 375, 378–388, 397,
414, 477, 558–562, 586
kvalitatív problémák vs. kvantitatív
számítgatások 21 (lásd még
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→ gyermekéhezés, gyermekszegénység, hajléktalanság,
szociális kalkulus)

L
laissez-fair 235, 263, 372, 550, 603
lakhatási
~ körülmények 185, 557
~ szegénység 127
Larmore, Charles 60, 450, 454, 459,
462, 475, 532, 607
lator államok 203
Law of Peoples, The (Rawls) 223, 612
lealacsonyít (másokat) 232, 497, 564
lealacsonyítja a társadalmat 358
Least Advantaged Group (LAG) 9,
26, 38, 246–248, 250–255, 260,
264–273, 276, 278, 282, 283, 319
(lásd még → legkevésbé kedvezô
helyzetûek, szegények)
Lee-határozat 422 (lásd még
→ Függetlenségi Nyilatkozat)
Lee, Richard Henry 422 (lásd még
→ Függetlenségi Nyilatkozat)
legislative stage 105, 120, 123, 125,
142, 284, 295, 385, 523 (lásd még
→ törvényhozási, jogalkotási
szakasz)
legitim követelések (lásd → jogos
követelések)
legitim várományok (lásd → jogos
várományok)
legitimate claims 23, 25, 61, 126, 161,
197, 285–289, 297, 299, 304, 312,
397, 465 (lásd még → jogos
követelések)
legitimate expectations 23, 25, 61,
126, 161, 197, 285–289, 297, 299,
304, 312, 397, 465 (lásd még
→ jogos várományok);
legkedvezôbb helyzetben lévôk
(MAG) 246–248, 251, 254, 260,
264–272, 276, 318 (lásd még
→ most advantaged group,
gazdagok)
legkevésbé kedvezô helyzetûek
(LAG) 9, 11–13, 26, 27, 38–44, 50,
128, 246–251, 254, 260, 263–270,
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275–278, 282–284, 318
(lásd még → szegények)
legkisebb rossz (lásd → félelem
politikája)
lehetôségek és jogok másoktól való
megtagadása 22, 28, 66, 67, 81,
174–176, 226, 338, 374, 455, 464,
467, 513, 518, 543, 577
Lehnning, Percy 532, 607
lejáratódott elit 173, 192
lelki, testi és fizikai integritás 36, 37,
89, 154, 185, 187, 228, 305, 404
lelkiismereti szabadság (liberty of
conscience) 34, 54, 89, 146, 180, 186,
194, 225, 228, 237, 295, 338, 343,
348, 349, 368, 371, 373, 401, 405,
406, 418, 424, 455, 462, 464, 468,
470–475, 479, 481, 538–542, 552,
554, 559
Leopold, Les 381–384, 607
leszivárgási-elmélet (trickle-down
theory) 91, 109, 232, 263, 268, 301
(lásd még → supply-side economics,
Economics of the 1%)
Leviathan (Hobbes) 438, 603
lexikális prioritási rend 60, 62–64, 66,
76, 77, 175, 195, 239, 244, 269, 272,
274, 305, 315, 329, 341, 377, 387,
392, 467, 585
lényegi alkotmányos kérdések (constitutional essentials) 11, 35, 68, 69, 70,
71, 76, 90, 104, 122–125, 130,
326–329, 336, 338–340, 370, 373,
375, 377, 382, 386–388, 392, 397,
398, 403–407, 413, 425, 426, 432,
433, 447, 459, 462, 477, 478, 562
lényegi szabadságok (substantial
freedoms) 157, 164–166, 171, 179,
181 (lásd még → capabilityk)
létezésünk legvalódibb alapjai
(’the very framework of our existence’)
455, 456
létezéshez szükséges társadalmi minimum 20, 28, 33, 196, 239, 300,
329, 374, 414, 449, 494, 581, 585
(lásd még → társadalmi létezéshez
szükséges szociális minimum,
principle of restricted utility)
libertarianizmus, libertariánus
207–210, 235, 465, 551, 616
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libertariánus minimális állam
207–211, 551 (lásd még → limitált
közösségi érzések)
liberty of conscience 338, 368 (lásd
még → lelkiismereti szabadság)
liliputiak és pirézek 283
Lilla, Mark 375, 607
Lincoln, Abraham 577, 607
local justice (lásd → lokális
igazságosság)
Locke, John 212, 350, 419, 602, 607
lokális igazságosság 241, 294–296,
599
longitudinális folyamatok és nézôpont vs. keresztmetszeti képek 29,
106, 107, 112, 123, 130–133, 143,
274, 330, 457, 458
lopakodó társadalomátszervezési
kísérlet 227
lopás és rablás 234, 367, 375, 519
(lásd még → magánügyek elômozdítására irányuló közhatalmi
és akarati cselekvések, közösségi
hasznok magánhaszonná
konvertálása)
lojalitás 348, 502
luck-egalitarianizmus 323
Lundberg, Olle 162, 195, 202, 227,
413, 607, 619 (lásd még
→ NEWS report)
luxus-jellegû, nem közcélokat
és közérdekeket szolgáló állami
beruházások 381

M
Madison, James 91, 92, 373, 384, 419,
420, 608
maffiacsaládok közösségi normákon
alapuló moralitása 529 (lásd még
→ morality of association)
magáncélok, magánügyek vs. közcélok, közügyek 51, 63, 66, 71, 73,
124, 138, 169, 172, 234, 237, 297,
301, 314, 324, 326–354, 376, 381,
383, 385, 393–395, 399, 408, 420,
438–440, 443, 444, 455–459, 467,
479, 484, 494, 519–522, 526, 528,
551, 563, 570, 587
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magáncélú üzleti egészségi kockázatkezelés vs. közcélú társadalmi
kockázatkezelés 45, 46, 114–118,
127, 278
magáncélú üzleti egészségbiztosítás
45, 46, 114–116, 118, 127
magáncsôd 45, 46
magánérdekek vs. közérdekek 30, 35,
59, 65, 117, 124, 133, 138, 237, 255,
257, 297, 326–330, 335–338, 340,
342–345, 348, 352, 381–385, 393,
399, 400, 408, 420, 436–439, 444,
455, 467, 480, 497, 503, 520,
528–530, 563, 579
magánügyek elômozdítására irányuló
közhatalmi és akarati cselekvések
439 (lásd még → lopás, rablás,
politika morális legitimációja,
nemzeti burzsoázia, ’jó lopás’
vs. ’rossz lopás’)
magánügyek közhatalmi pozícióból
történô elômozdítása 156, 399,
400, 439, 444, 467, 519, 570
(lásd még → politika morális
legitimációja)
magolás, magoltatás (rope learning)
133, 171, 174–176, 233
Mahbub ul Haq 40, 153 (lásd még
→ UNDP, Human Development
Report)
makrogazdasági modellek, képletek
19, 48, 49, 154, 163, 363, 376, 379,
389, 394 (lásd még → ’Econocracy’
belterjes körei)
makrogazdasági mutatók 13, 17, 20,
21, 69, 128, 129, 154, 156, 189, 213,
217, 218, 275, 314, 315, 377, 379,
382, 383, 387–389, 396, 397, 562
(lásd még → GDP)
managed care (irányított betegellátás,
betegútszervezés) 114
manipulál, manipuláció 49, 80, 175,
206, 209, 229, 230, 328, 346,
357–362, 379, 390, 396, 431, 437,
439, 443, 444, 452, 510, 533
marginal social benefit (társadalmi
határhaszon) 128, 238, 389
marginal social cost (társadalmi határköltség) 128, 389
Maritain, Jacques 326, 435, 608
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Marmot, Michael 27, 100, 103, 113,
115, 158, 183, 195, 202, 227, 382,
383, 568, 572, 573, 593, 608
marxizmus 539
matematikai képességek, készségek
39, 133, 164, 165, 170, 185, 215, 233
matematikai képletek, modellek
(makrogazdasági, közgazdasági) 19, 48,
49, 154, 163, 363, 376, 379, 389, 394
(lásd még → ’Econocracy’ belterjes
körei)
matematikai, mûszaki, informatikai,
természettudományos képzések
aránytalan, eltúlzott erôltetése
133, 160, 170, 175, 185, 233, 332
(lásd még → ’Education for Democracy’ vs. ’Education for Profit’)
maximin-elv 238, 317 (lásd még
→ eltérési elv)
Mándy Iván 292
mások
~ eszközként való használata 35,
96, 97, 156, 188, 217, 218, 302,
303, 442, 499, 510, 518, 565
~ feletti uralom vágya 357, 564
(lásd még → dominanciavágy)
~ gyermekeit és unokáit üzleti
érdekei eszközeként kezeli 35,
36, 97, 156, 165, 166, 170, 175,
497 (lásd még → központi
munkaerôpiaci tervezés,
megszemélyesülô gazdasági
és munkaerôpiaci érdek)
~ kihasználása 96, 97, 302, 442,
465, 510, 518, 565
~ lealacsonyítása 232, 497, 564
~ megbélyegzése 232, 292, 570
(lásd még → stigma,
sitgmatizáció)
~on való átgázolás 96, 178, 209,
302, 360, 363, 379, 438, 442, 490,
518, 520, 565
Máté 6:19–21 380 (lásd még
→ költségvetés, mint morális
dokumentum)
McPherson, James 434, 435, 608
means testing 24, 25, 38, 47, 96, 144,
146, 323 (lásd még → szociális
rászorultságmérés, stigmatizáló
szociális segélyezési rendszer)
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medical debt & medical bankruptcy
45, 113, 619 (lásd még → orvosi,
egészségügyi ellátás miatti
eladósodottság, magáncsôd
és egzisztenciális katasztrófa)
meg nem valósult közjó növekedés
miatt elmaradt közhaszon 235
(lásd még → jóra való restség mint
mulasztásos bûn)
megalázás, megalázó 30, 38, 179, 186,
232, 564, 565
megalázásmentesség társadalmi
alapfeltételei (non-humiliation) 186
megalkuvó, megalkuvás 363, 430
megbánás képessége 159, 234, 500,
512, 513, 519, 526, 529 234, 359
(lásd még → bûnbánat)
megbántódás képessége 519, 529
megbetegedési kockázatok szerint
differenciált díjszabás 114
megbocsátó képesség 159, 186, 234,
359, 500, 529
’Megelôzô embervédelem a társadalombiztosításban’ (1932) 19, 102
(lásd még → Pfisterer Lajos)
megélhetési politikus bûnözôk 234
megfontolt vélemények
és értékítéletek (considered
judgements) 64, 81, 405, 406, 435,
443, 455, 459, 541, 552, 574, 575,
579 (lásd még → belsô meggyôzôdések, considered convictions)
meg nem szolgált jövedelmek
(unearned incomes, rents) 9, 192, 234,
254, 262, 301, 302, 365, 548
(lásd még → járadék, járadékhajhászat, ’nemzeti burzsoázia’)
megnyomorít 20, 189, 218 (lásd még
→ nyomor, elnyomorodás)
megosztó 14, 37, 51, 54, 55, 63, 72,
192, 285, 311, 399, 404, 407
megosztottság (lásd → társadalmi
megosztottság)
megront, megrontás (embereké,
társadalomé) 75, 91, 206, 358–360,
441, 494, 544, 582
megszemélyesülô (kvázi személlyé
átlényegülô)
~ gazdaság 156, 157, 170, 217,
269
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~ gazdasági és munkaerôpiaci
érdek 36, 156, 157, 170, 217, 269
~ munkaerôpiac 156, 157, 269
megszolgált jogosultságok (earned
entitlements) 18, 23–25, 28, 31, 61,
119, 123–126, 134, 135, 161, 197,
284–291, 293, 295–304, 312, 364,
391, 397, 452, 465 (lásd még → jogos
követelések és várományok,
legitimate claims & expectations)
megszorító intézkedések 91, 109–111,
217, 232, 256, 257, 260, 263, 267,
268, 301, 383, 396 (lásd → austerityprogramok, államháztartási
egyensúly, kiadáscsökkentési
intézkedések)
megtagadás (jogoké, lehetôségeké,
tiszteleté) 22, 28, 66, 67, 81, 174–176,
226, 338, 374, 455, 464, 467, 513,
518, 543, 577
megtakarítási programok (lásd
→ austerity-programok,
megszorító intézkedések)
megtévesztés, megtévesztô 57, 58,
175, 229, 256, 275, 346, 362, 439,
443, 444, 510, 513, 518–520, 530
Mendoza, Kerry-Anne 301, 608
mentális megbetegedések 16, 129,
215
merit 50, 278, 291 (lásd még
→ érdemalapú, morális érdem)
merit based (lásd → érdemalapú)
meritokratikus 63
’Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a
te szíved is’ (Máté 6:19-21)
380 (lásd még → Budget is
a Profoundly Moral Document)
meta-capability (tudás, egészség) 188,
189, 199, 200
médiatúlsúly 91, 230
méltánylandó
~ pluralizmus ténye (the fact of
reasonable pluralism) 14, 51, 53, 76,
159, 162, 163, 293–296, 310, 311,
325, 328–331, 353, 367–371, 377,
405, 424, 427, 445, 446, 451, 464,
493, 494, 555
~ véleménykülönbség ténye (the
fact of reasonable disagreement) 51,
72, 76, 108, 134, 161, 163, 367–371,
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427, 446, 449, 464, 493, 494, 509
(lásd még → reasonable
disagreement)
méltányos közteherviselés (fair share of
taxes) 9, 277
méltányosság, viszonosság, tisztességesség morálpszichológiája
(Rawls) 486–544 (lásd még → morálpszichológiai fejlôdés, tanulás)
méltóság (human dignity) 20, 21, 26–30,
36–39, 44, 62, 77, 80, 87, 91, 96, 97,
101, 103, 112, 118, 131, 147, 157,
159, 163, 179, 182, 186, 188–191,
194–197, 200, 221–227, 231–236,
297, 299, 342, 374, 377, 378, 381,
383, 386, 414, 442, 456, 477,
557–562, 569, 570, 585, 586
egyenlô ~ 134–136, 183–188,
192–197, 221–224, 227, 230–237,
297, 299, 342, 374, 378, 554, 559,
562, 569, 570, 577, 585, 586
mélyszegénység 206
mérsékelt átfogó doktrínák 14, 28, 53,
66, 67, 162, 163, 203, 290, 293,
325–328, 331, 353, 356, 360, 366,
369–371, 405, 424–430, 447, 449,
460–468, 493, 539, 557, 588
(lásd még → átfogó doktrínák)
~ szélsôséges doktriner hívei 162,
326, 331, 428, 449, 462
mérsékelt szûkösség (moderate scarcity)
364–366, 494, 533, 563
Michelangelo, Buonarrotti 157, 566
Michelman, Frank 468, 608
Mill, John Stuart 266, 267, 268, 455,
495, 542, 608
minden egyes gyermek
~ felismert tehetségéhez szabott
intézményes tehetséggondozása
(vs. szelektív tehetséggondozás) 176,
12, 26, 84, 94, 96, 97, 131, 147,
167, 174, 176, 279, 304–310, 374,
558, 561 (lásd még → tehetséggondozás)
~ tehetségének intézményes
felkutatása, felismerése,
gondozása (társadalmi szintû
tehetségvédelem) 26, 30, 94, 176,
177, 280, 304–307
’minden gyermek tehetséges’ 307–310
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mindenható 97, 131, 306, 480, 551
(lásd még → omnipotens, központi
munkaerôpiaci tervezô)
minimális (éjjeliôr) állam 207–209,
550, 551 (lásd még → libertariánus
állam, limitált közösségi érzések)
mindenki annyit ér
~ amennyije van’ 178, 301, 303, 311
~ amennyit össze tudott magának
harácsolni’ (bárhogyan) 178, 311
(lásd még → egoisták súlyos
fogyatékossága, morális érzék,
érzékenység, igazságosságérzetre való képesség hiánya)
’mindenkinek az jár amennyit össze
tudott magának harácsolni’
(bárhogyan) 178, 311
minôség (mint mikroszintû mûködési,
technikai hatékonyság egyik formája)
247, 253
Mirowski, Philip 35, 91, 156, 257, 301,
381, 382, 396, 413, 609
’Mismeasuring Our Life: Why GDP
Doesn’t Add Up?’ 214, 615
(lásd még → ’életünk félremérése’,
Sarkozy-jelentés)
mítoszok 145, 161, 173, 255, 256
moderate scarcity 364–366, 494, 563
(lásd még → mérsékelt szûkösség
ténye)
modern kori
~ kasztrendszer 67, 158, 177, 206,
232, 309, 364, 367
~ jobbágy és cseléd világ 67, 232,
313, 364, 367, 412
modus vivendi 54, 55, 450, 452, 469,
470–473, 479, 480, 483, 486, 536,
538, 541 (lásd még → kényszerû
kompromisszum)
mohóság (lásd → kapzsiság
és mohóság, a hét fôbûn)
monopol helyzetû társadalmi
egészségbiztosítás (monopsony)
45, 46, 51, 94, 97, 101–103, 108,
112–119, 126, 127, 142, 145, 147,
225, 561, 582
moral
~ desert (lásd → morális érdem)
~ deservingness (lásd → morális
érdemesség)
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~ development (lásd → morális
fejlôdés)
~ hazard (lásd → erkölcsi
kockázat)
~ psychology of the reasonable
& reasonable moral psychology
486, 488 (lásd még → tisztességesség, viszonosság, méltányosság morálpszichológiája)
~ sense (lásd → morális érzék)
~ sensitivity (lásd → morális
érzékenység)
~ worthiness (lásd → morális
értékesség)
~ wrong (lásd → morális rossz)
morality of
~ authority (tekintélytiszteleten
alapuló erkölcsösség) 490, 495, 496,
501, 534, 574
~ association (közösségi normákon
alapuló erkölcsösség) 490, 495, 507,
529, 534, 574
~ principles (elveken alapuló
erkölcsösség) 490, 495, 508, 520,
528, 529, 534, 574
morális
~ érdem (moral desert) 50, 51, 61,
63, 96, 99, 166, 278, 279,
282–286, 289–304, 309–316,
321–323, 332, 349–351, 359, 485
(lásd még → érdem alapú)
~ érdemesség (moral deservingness)
28, 64, 99, 177, 219, 224, 284,
285, 289, 291, 293, 296, 298–304,
311, 312, 365
~ érdemtelenség (undeservingness)
96, 282, 292, 293, 303, 304, 322
~ értékesség (moral worthiness) 51,
64, 68, 186, 220, 235, 293–296,
310–312, 315, 331, 333, 499–501
~ érzék (moral sense) 57,59, 88, 95,
140, 159, 234, 235, 359, 488, 491,
527, 561, 578
~ érzékenység (moral sensitivity) 57,
59, 88, 140, 170, 234, 235, 302,
303, 359, 360, 391, 440–443, 466,
487–490, 510, 527, 556, 561,
577–579
~ és politikai jelentôségû
érzelmek 132, 133, 151, 159, 160,
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163, 174, 190, 201, 204–208, 211,
233, 235, 240, 356, 358–361, 442,
490, 497, 543
~ és politikai legitimáció (lásd →
politika morális legitimációja)
~ felhatalmazás 242, 330, 335, 338,
349, 350, 381, 428, 455, 467
~ felháborodás 80, 159, 186, 208,
234, 235, 303, 359, 519, 529,
530–532
~ identitás 35, 37, 56, 64, 65, 75,
81, 190, 192, 283, 372, 415, 554,
555, 574, 579
~ integritás (mint feddhetetlenség,
kikezdhetetlenség, megvesztegethetetlenség) 518
~ kvalitatív, (minôségi) problémák vs. kvantitatív
(mennyiségi) számítgatások 21
(lásd még → gyermekéhezés,
gyermekszegénység, hajléktalanság, szociális kalkulus)
~ rossz 139, 379, 383, 434, 530
~ viszonyítási rendszer 51, 55, 69,
70, 326, 327, 331, 376, 393, 399,
450, 459, 513, 525, 527
morálisan illegitim, tisztességtelen
prioritások 21, 379, 381–383
morálpszichológia 361, 431, 486–492,
495, 511, 514, 523–525, 536, 543,
544, 560
~ három törvénye (Rawls) 488,
490–492, 511, 514, 522–525
méltányosság, viszonosság, tisztességesség ~ja (Rawls) 486–544
morálpszichológiai fejlôdés, tanulás
361, 412, 431, 486, 489–492, 495,
511, 514, 520–525, 536–544, 560
~ egymásra épülô szakaszai 431,
489–492, 495, 496, 499–501,
507–511, 514, 520–523, 526, 531,
533–536, 578, 579
~ folyamatának megrekedése 412,
489–492, 495, 496, 499–501,
507–511, 514, 520–523, 526, 531,
533–536, 578, 579
~ stabilitási jelentôsége 361, 431,
486, 490–495, 520, 538, 540, 542
~ szakaszai 489, 490–492, 495, 511,
514, 523–525, 536, 543, 544, 560
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Moran, Cahal (Econocracy) 20, 599
’more unequal societies are more
punitive’ (lásd → társadalom ’büntetô hajlama’, a bebörtönzési ráta és
az egyenlôtlenségek összefüggései)
most advantaged group (MAG)
246–248, 251, 254, 260, 264–272,
276, 318 (lásd még → társadalom
legkedvezôbb helyzetben lévô
tagjai, gazdagok)
motiváció 12, 35, 207, 219, 219, 233,
256, 270, 333, 346, 395, 440, 482,
509, 515, 519, 521, 527, 558–562,
566, 569, 579
mozgás és helyváltoztatás szabadsága
89, 94, 229 (lásd még → szabad
és biztonságos mozgáshoz, helyváltoztatáshoz való jog)
’Mr. Megszemélyesült Gazdasági
és Munkaerôpiaci Érdek’ 157
(lásd még → munkaerôpiac
állítólagos igényei, mások
eszközként való használata)
mulasztásos bûn (jóra való restség) 235,
326, 512, 560 (lásd még → hét
fôbûn, nem cselekvés vs. cselekvés, nem döntés vs. döntés,
elmaradt közhaszon)
munkaerôpiac 35, 97, 156, 157, 160,
165, 171, 199, 269, 270, 497
~ állítólagos igényei 35, 156, 157, 160,
165, 171, 269, 497 (lásd még → személlyé átlényegülô gazdaság és
munkaerôpiac, Education for Democracy vs. Education for Profit)
munkanélküli biztosítás
(lásd → társadalmi biztosítások)
munkanélküliség
diplomás ~ 175
nem önkéntes ~ 103, 142, 232
tömeges ~ 103, 232
munkavállalói szegénység (fôállású
munkavégzés melletti) 21, 28, 183, 196,
218 (lásd még → szegénység)
munkátlan növekedés (jobless growth)
213 (lásd még → ötféle káros
gazdasági növekedési modell)
Munsey, Brenda 491, 609
mutual advantage 342, 409, 414
(lásd még → kölcsönös elôny)
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mutual respect (kölcsönös tisztelet) 337,
341, 443
the duty of ~ 337, 341, 443 (lásd
még → egymás kölcsönös tiszte
letben tartásának a kötelessége)
mutuality 342, 487 (lásd még
→ kölcsönösség elve)
mûködésbiztonság 69, 102, 198, 562
mûködésfinanszírozás (alkalmas
vs. inadekvát) 17, 18, 97, 129, 198,
217, 225, 387
mûszaki, informatikai, természettudományos képzések aránytalan,
eltúlzott erôltetése 133, 133, 160,
170, 175, 185, 233, 332 (lásd még
→ ’Education for Democracy’ vs.
’Education for Profit’, személlyé
átlényegülô gazdaság és munkaerôpiac, közérdeknek hazudott
önérdek, mások eszközként való
használata)
mûvészeti, bölcsészeti képzések 78,
133, 160, 170, 174, 175, 233, 358
(lásd még → ’Education for Democracy’ vs. ’Education for Profit’,
morális és politikai jelentôségû
érzések, érzelmek, morális
fejlôdés és tanulás)
mûvi terhességmegszakítás (abortusz)
72, 404, 405, 407

N
N-pont (az elosztás Nash equilibrium
pontja) 246, 248–250, 252, 254,
258–260, 270, 276
Nader, Ralph 91, 595
Nagy Francia Forradalom 219
nagylelkûség 535
nagyvagyonok képzôdése, koncentrációja 90, 91, 253, 254, 263, 272 (lásd
még → gazdasági-politikai hatalom
koncentrációja)
nagyvagyonok megadóztatása 253
nagyzenekar 306, 573
Nash-equilibrium 246, 248–250, 252,
270, 276
National Health Service 179, 207
~ vs. National Food Service 179
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natural abilities & talents 9, 155, 316
(lásd még → természetes képességek és tehetség)
náci, nácizmus 205, 206, 372, 410,
460
negatív érzések kivetítése másokra
159, 160, 174, 204, 205–209, 236,
240, 314, 356, 358, 359, 360, 442,
493, 556, 565
negatív szabadságjogok és jogok 91,
230, 231
neoliberális (elméletek, politikák) 91,
156, 194, 263, 268, 372, 384, 573,
597, 607, 615 (lásd még → How
Politics Makes Us Sick? Neoliberal
Epidemics, Mirowski)
négy szabadság beszéd (Four Freedoms
Speech) 207, 374, 614
nélkülözéstôl való mentesség (freedom
from want) 207, 582
nem cselekvés, nem döntés vs.
cselekvés, döntés (politikai) 148,
326, 344, 393, 413, 459
(lásd még → jóra való restség
mint mulasztásos bûn)
nem elfogadható
~ egyenlôtlenségek vs. elfogadható egyenlôtlenségek 9–12, 41,
52, 115, 269, 284, 312
~ javak vs. elfogadható javak 57,
64–67, 81, 563–565 (lásd még
→ elfogadható javak komplett
koncepciója)
nem elsôdleges prioritású javak 62,
182, 380
nem közügyekben folytatott, nem
nyilvános és nem közcélú érvelés
344–348, 352–354 (lásd még
→ non-public reason, public
reason, közögyekben folytatott
nyilvános és közcélú érvelés)
nem önkéntes munkanélküliség 103,
232 (lásd → munkanélküliség)
nem politikai identitás 35, 37, 42, 56,
64, 65, 75, 81, 89, 283, 415, 554,
555, 574, 579
’nem termelô ágazatok’ (oktatás,
egészségügy) 17 (lásd még → Gerô
Ernô, Rákosi-korszak)
nemek közti egyenjogúság 404
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’nemzeti burzsoázia’ 263, 268 (lásd
még → ’jó lopás’ vs. ’rossz lopás’,
haveri kapitalizmus, járadékhajhászat, meg nem szolgált jövedelem)
nemzeti
~ exceptionalizmus 205
(lásd még → kiválasztottság
érzés, felsôbbrendûségi érzés)
~ kiválasztottságérzés 205, 206
~ kivételességtudat 205, 206
~ küldetéstudat 205, 206
~ különlegességérzés 205, 206
neohobbeziánus 438
neoliberális 91, 156, 194, 263, 268,
372, 384, 573, 597, 598, 609, 615
neoliberal epidemics 384, 573, 615
neoliberal thought collective
(Mirowski) 35, 91, 156, 257, 301,
381, 382, 396, 413, 609
nepotizmus 301 (lásd még → ’jó lopás’
vs. ’rossz lopás’, haveri kapitalizmus, ’nemzeti burzsoázia’, járadékhajhászat, meg nem szolgált
jövedelem)
’Never Let a Serious Crisis Go to
Waste’ 156, 609 (lásd még
→ Mirowski, neoliberális)
NEWS report: The Nordic Experience
Welfare States & Public Health
162, 202, 607 (lásd még
→ skandináv országok)
néma növekedés (voiceless growth) 213
(lásd még → ötféle káros gazdasági
növekedési modell)
népegészségügy (public health) 103,
104, 115, 126, 128, 144, 215
Nikomakhoszi etika (Arisztotelész)
566, 593
’nincs más alternatíva’ 173, 205, 396,
429, 430 (lásd még → félelem
politikája)
nonhistorikus társadalmi folyamat szemléletû társadalmi szerzôdéselmélet
(Rawls) 29, 324–328, 341, 358, 366,
367, 463, 531, 532 (lásd még → eredeti
kiindulási állapot, tudatlanság fátyla,
justice as fairness)
non-excludability 546–548 (lásd még
→ közjavak, világítótorony)
non-rivalness in consumption 546–548
(lásd még → közjavak, világítótorony)
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non-humiliation (lásd → megalázásmentesség társadalmi alapfeltételei)
non-kooperatív stratégiai magatartás
(egoistáé) 302 (lásd még → egoisták
speciális és súlyos fogyatékossága,
parazitizmus)
non-public authority vs. public authority 347–352
non-public reason vs. public reason
344–348, 352–354
’No-Ought-From-Is’ 74, 209 (lásd még
→ van-kell tévedés, Is-Ought Fallacy)
normatív
~ állapot- és végkövetkezmény
mutatók 103, 104, 216
~ elôírások és követelmények 11,
24, 54, 156, 184, 192, 210, 216,
275, 277, 333, 334, 348, 386, 423,
456, 459, 556, 557
~ elôíró vs. leíró mód 58, 103, 104,
184, 209, 210, 216, 557 (lásd még
→ preskriptív vs. deskriptív mód)
~ koncepció 26, 28, 90, 103, 104,
163, 182, 192, 277, 556
~ szabályrendszer 24, 192, 210,
275, 277, 333, 348, 423, 556, 557
’Not for Profit: Why Democracy
Needs the Humanities?’ 133, 151,
160, 298, 608 (lásd még → ’Education for Democracy’ vs. ’Education
for Profit’)
Nottinghami városbíró 291, 292
Nussbaum, Martha Craven 13–15, 39,
40, 74, 83–87, 99, 101, 133, 148–152,
156–166, 171, 173, 176, 177, 183, 184,
187, 190, 193, 197, 198, 201, 203, 205–
211, 219–223, 226, 227, 232–234, 239,
240, 270, 277, 288, 289, 358, 359, 371,
374, 386, 389, 390, 410, 431, 448, 496,
497, 500, 531, 532, 538, 544, 559, 564,
567, 575, 580, 594, 607, 608

Ny
nyereségvágy 518
nyilvános eljárások normái, szabályai
342
nyilvános indokolás és igazolás (public
justification) 52, 70–72, 134, 326–332,
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335, 337–341, 344–348, 352, 372,
376, 379, 392, 397, 421, 440, 445,
450, 459, 574, 576
~ kötelessége (duty of public
justification) 51, 71, 72, 134, 329,
335, 337–341, 372, 421, 445
nyilvánosság és közérthetôség (mint
stabilitási követelmény) 314, 399, 403,
478, 576, 587
nyilvánossági kritériumok, követelmények (publicity criterion) 47–50,
61, 70, 138, 154, 156, 324, 332, 335,
376, 378, 379, 382, 387392,
395–403, 478, 558, 562, 576, 587
nyomor 39, 154, 192, 206, 216, 218,
291, 292, 318, 319, 374, 433
(lásd még → elnyomorodik,
megnyomorít)

O

Obama, Michelle 545 (lásd még →
remény, remény hatalma)
’Of the People, By the People, For
the People’ 577, 587 (lásd még →
Lincoln, Gettysburgi beszéd,
We the People)
okok okai (reasons of reasons) 100
oktatás 10, 12, 17, 29–32, 37, 61, 63,
78, 84, 94, 97, 104–109, 112, 121,
127, 131, 133, 137, 146, 158, 160,
164–176, 180, 182, 185–188, 198,
199, 214, 217, 218, 231, 233, 235,
239–241, 262, 269, 270, 280, 294,
299, 305–310, 329, 347, 358, 374,
377, 385, 391, 410, 497, 523, 525,
557–561, 582, 586
oktatáspolitika 170, 175, 269, 308, 309
(lásd még → ’Education for Democracy’ vs. ’Education for Profit’)
oligarcha 91, 252, 319
oligarchikus 92, 246–255, 262, 270,
276, 319, 413
~ feudalisztikus elosztás 246–250,
252, 254, 262, 270, 270, 317, 319,
364
ókori görög poliszok ’eloligarchializálódása’ 91–92
omnipotens 97, 131, 306 (lásd még →
mindenható)
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~ központi munkaerôpiaci
tervezô 97 (lásd még → Rákosikorszak, Gerô Ernô, megszemélyesülô gazdasági és munkaerô
piaci érdek)
O’Neill, Onora 463, 532, 610
opportunista 134, 469, 470, 479, 482,
484
~ exkluzív és belterjes elit alkuk
362, 469, 470, 479, 484
ordinary power (közönséges hatalom)
121, 122, 335–337, 373, 386, 387,
419, 420, 467, 586 (lásd még
→ közönséges hatalom)
~ vs. constituent power (alkotmányozó, felhatalmazó hatalom) 122,
335, 336, 373, 386, 387, 419
(lásd még → We the People,
polgárok kollektív hatalma)
ordinary vices 565, 614 (lásd még
→ közönséges, hétköznapi
aljasságok)
original positition 10, 29, 74, 90, 105,
120, 125, 273, 305, 316–321,
324–326, 356, 431 (lásd még
→ eredeti kiindulási állapot,
tudatlanság fátyla)
Országos Társadalombiztosító
Intézet (OTI) 19, 102 (lásd még
→ ’Megelôzô embervédelem
a társadalombiztosításban’,
Pfisterer Lajos)
orvosi, egészségügyi ellátás miatti
eladósodottság, magáncsôd és
egzisztenciális katasztrófa (medical
debt & medical bankruptcy) 45, 46,
101–104, 113, 117, 118, 123,
224–227, 231 (lásd még → magáncélú üzleti kockázatkezelés vs.
közcélú társadalmi kockázatkezelés, társadalmi egészségbiztosítás)
Orwell, George 393, 611
~ 1984. (c. mûve) 393, 611 (lásd még
→ ’újbeszél’)
outcomes 239 (lásd még → végkövetkezmények)
out-of-pocket-payments 145 (lásd még
→ saját zsebbôl fizetendô tételek)
overlapping consensus (lásd → átfedô
konszenzus)
overlapping generations 122
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Ö, Ô
önálló értelmes munka lehetôsége 30,
37, 97, 103, 147, 180, 187, 196, 199,
200, 286, 515, 563, 564, 567, 569
(lásd még → közmunka, tisztességtelen és igazságtalan közmunka)
önálló kritikai gondolkodás 133, 160,
170, 174, 187, 233, 502, 506 (lásd
még → ’Education for Democracy’
vs. ’Education for Profit’)
önálló politikai modul 424, 433, 449,
454, 455, 460, 474–476, 483, 536,
539, 542, 554, 570, 588 (lásd még
→ átfedô konszenzus)
önbecsülés társadalmi alapjai 20,27,
28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43,
44, 45, 47, 56, 57, 60, 61, 65, 77, 80,
87, 90, 91, 96, 97, 101, 103, 112,
118, 123, 131, 134, 135, 147, 182,
183, 186, 191, 196, 236, 275, 297,
299, 329, 342, 374, 375, 377, 378,
381, 383, 386, 414, 456, 477, 557,
559, 561, 562, 569, 581, 586
önbecsülés és társadalmi alapjainak
a megrendülése 198, 200, 231, 386,
388, 395
önbecsülés, emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételei lásd → önbecsülés társadalmi alapjai)
önbizalom 44, 166, 172, 226
~ hiánya 166
~ és a saját személyünk értékességébe vetett meggyôzôdésünk
és hitünk 44
öncélú hatalom, hatalomgyakorlás
172, 240, 370, 439, 484, 564, 565
önérdekérvényesítés 22, 80, 95, 302,
357, 360, 367, 529, 578
aszimmetrikus (tisztességtelen) ~
357, 367 (lásd még → egoista)
gátlástalan ~ 22, 95, 302, 360
(lásd még → egoista)
önigazoló ideológia 232, 293, 364,
364, 367, 430
tisztességtelen rezsim és haszonélvezôinek ~ja 293, 362, 364, 367
önkény 80, 130, 184, 228–230, 249,
274, 372, 439, 457, 458, 495, 500,
501, 532, 542

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

~es hatalomgyakorlás 228–230,
439, 457, 458 (lásd még
→ politikai kormányzás,
civilitás kötelessége)
~uralom, diktatúra, zsarnokság
52, 169, 204, 229, 230, 350, 353,
368, 372, 413, 419, 422, 425, 449
(lásd még → politikai kormányzás, civilitás kötelessége)
önmagát felerôsítô progreszív társadalmi fejlôdési és felemelkedési
folyamat 401, 402, 537, 549,
575–577
önmagunk kiteljesítése (self-realization)
173
önrendelkezés képessége 57, 157,
221, 228, 487, 488, 556, 578
(lásd még → saját javunk, céljaink
és érdekeink saját magunk számára való meghatározásának
a képessége)
önuralom, önmérséklet elvein alapuló
moralitás (self-command) 531,
534–536 (lásd még → kötelességen
felüli teljesítésen és túlvállaláson
alapuló moralitás)
önzés 133, 159, 209, 240, 356, 357,
360, 372, 438, 441, 442, 457, 480,
497, 503, 518, 577 (lásd még
→ egoisták speciális és súlyos
fogyatékossága)
öröklési adó 253, 339
’ôs egoizmus’ (csecsemôké) 489, 490, 496
összefogás 72, 86, 211–214, 282, 396,
464, 501, 558, 561–563
a jó okok miatt létrejövô ~ 430
a rossz okok miatt létrejövô ~ 430,
451, 484
ôszinteség 73, 318, 409, 439, 457, 484,
540, 555
ösztönzôk (incentives) 17, 18, 237, 262,
263, 269, 270, 286, 415
ösztönzô hatások (incentive effects) 237,
244, 249, 267, 272, 273, 312
ötféle káros gazdasági növekedési
modell: jövôtlen, munkátlan, gyökértelen, könyörtelen, néma növekedés 213, 214
öt hatalmas gonosz: a szenny,
a tudatlanság, a nélkülözés,
a tétlenség és a betegség 582, 595,
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619 (lásd még → Five Giant Evil:
squalor, ignorance, want, idleness,
disease, Beveridge, Timmins)

P
Paine, Thomas 92, 156, 212, 287, 322,
444, 603, 611
’parancsra tettem’ típusú önfelmentô
védekezés 506 (lásd még → készséges végrehajtó)
parazitizmus 302 (lásd még → egoista
non-kooperatív stratégiai magatartása, egoisták speciálisan súlyos
fogyatékossága)
Pareto
~-fejlôdés (improvement) 247, 271
~-hatékonyság 246–249, 252–259,
268–272, 318–321, 413
~-optimális 247, 253, 255, 268, 318
partially comprehensive vs. fully
comprehensive doctrines
(lásd → részlegesen átfogó
vs. teljes körûen átfogó doktrínák)
patológiás kontraszelekció 98, 158,
170, 301
Pál, VI., pápa 481 (lásd még → XXIII.
János pápa, II. Vatikáni Zsinat
pályaválasztás, (v. ~i döntés) 35, 156,
175, 197, 269, 270, 306, 315, 558
pártatlanság (impartiality) 80, 96, 98,
107, 431, 432, 518 (lásd még
→ részrehajlásnélküliség)
pártállam 570
pártpolitikai szint feletti kérdések 68,
69, 104, 108, 116, 120, 121, 124,
377, 378, 382, 387, 392, 398, 414,
477, 555, 558, 562, 576
párttitkárok, KISZ-titkárok 570
(lásd még → ’élcsapat’ privilegizált
tagjai)
perfect competition (lásd → piaci
verseny feltételei)
perfekcionista értékek, nézetek 21,
32, 50, 51, 61–63, 464, 533, 534, 560
permissible complete conception of
the good 59, 64, 81, 82, 563–565
(lásd még → elfogadható javak
komplett koncepciója, bármely
felhasználási célú eszközök)
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perverz ösztönzôk (perverse incentives)
18
Pettit, Philippe 532, 606
példaképek morális jelentôsége
514–516, 519 (lásd még → közösségi
normákon alapuló erkölcsösség)
pénzéhes 217 (lásd még → kapzsiság
és móhóság, hét fôbûn)
pénzközpontú vs. emberközpontú
közpolitika 126, 138, 156
pénzsóvárság 22, 318, 321, 360, 518,
519, 564 (lásd még → kapzsiság és
móhóság, hét fôbûn)
Pfisterer Lajos 19, 102 (lásd még →
’Megelôzô embervédelem a társadalombiztosításban’)
piac mindenhatóságába vetett hit 551
piaci fundamentalizmus 551
~ kudarcok és hibák (market
failures) 179
~ mechanizmusok 24, 179, 365, 551
~ üzleti, vállalati versenyképesség
vs. társadalmi versenyképesség
22, 58, 59, 69, 158, 171, 196, 202,
219, 255–257, 267, 308, 309, 589
~ verseny elôfeltételei 179, 551
Piaget, Jean 491, 495, 611, 620
Pickett, Kate 129, 620 (lásd még
→ Richard Wilkinson)
Piketty, Thomas 383, 384, 611
Pír Ali Muhammad 174
’pirali brahmin’ kaszt 174
PISA-felmérés 129, 215
pixVi = constans 59 (lásd még
→ Boyle-Marriotte törvény,
equity-efficiency trade-off mítosza)
Pogge, Thomas 14, 83, 482, 612
polgár vs. alattvaló 170, 412, 503, 506
polgári
~ erények (együttmûködési) 59, 68,
70–73, 82, 83, 342, 376, 377, 398,
400, 403, 404, 410, 479, 523, 577,
587 (lásd még → kooperatív
(együttmûködési) erények,
értékek)
~ értékek (politikai szintû) 59, 68,
71, 73, 76, 82, 211, 212, 341–343,
398, 400, 409, 410, 456, 479, 523,
560, 570, 587 (lásd még → kooperatív (együttmûködési) erények,
értékek)
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~ ideál és eszmény (ideal of
citizenship) 68–73, 82, 342, 343,
352, 400, 402, 479, 517, 528
polgárháború 168, 371, 425, 428, 435,
470
~s helyzet 168, 425, 428, 435
polgárok
~ egzisztenciális függôségbe való
taszítása (a tisztességtelen hatalom
által) 375
~ kollektív hatalma 71, 320,
334–338, 343, 370, 405, 419–421,
427, 428, 459, 466, 467
~ mint szabad és egyenlô személyek 11, 23, 34, 51, 52, 57, 60,
70, 135, 141, 149, 178, 221, 325,
400, 443, 453, 466, 479, 488, 556,
584
political economy (lásd → politikai
gazdaságtan)
’Political Emotions: Why Love
Matters for Justice?’ (Nussbaum)
85, 151, 160, 184, 211, 588, 610
’Political Liberalism’ (Rawls) 159, 459,
613
’politika a kompromisszumok
mûvészete’ típusú közkeletû
bölcsesség 55
politika
~ felségterülete (the domain of the
political) 47, 50, 52, 55, 64, 65,
163, 290, 295, 296, 325, 327, 331,
339, 341, 344, 345, 352, 353, 360,
362, 370–373, 393, 400, 415–417,
423–428, 432–434, 446–450,
454–456, 459, 460, 469, 474, 505,
506, 517, 518, 528, 537–539, 542,
554–557, 570, 575, 588
~ morális legitimációja 48–50, 72,
104, 324–339, 343, 348–351,
378–382, 395–399, 408, 418–421,
428, 438–440, 444, 445, 458, 479,
504, 517, 556, 570 (lásd még →
erkölcsi és politikai legitimáció)
politikai
~ akaratérvényesítés 99, 338, 339,
350, 369, 390, 439, 457, 458, 502
~ csalás 233, 362, 518, 520
~ csaló 233, 234, 457, 458, 518, 520
~ csalók vs. közönséges fehérgalléros bûnözôk vs. közönséges

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

bûnözôk társadalmi veszélyessége 233, 234, 421
~ elit 36, 172, 173, 192, 214, 362
~ ellenfél vs. megsemmisítendô
ellenség 72, 408, 409
~ értékek és erények 59, 66–75,
82, 201–212, 341–343, 393, 398,
400–402, 407, 408, 417, 423, 426,
440, 447, 450, 455, 456, 459–462,
465, 469, 472, 473–480, 517, 523,
536, 537, 542, 553, 555, 557, 558,
574, 588
~ és morális jelentôségû érzelmek, érzések 132, 133, 151, 159,
160, 163, 174, 190, 201, 204–208,
211, 233, 235, 240, 356, 358–361,
442, 490, 497, 543
~ folyamatokban való részvétel
36, 54, 68–72, 74, 79, 87, 89, 107,
121, 123, 152, 168–172, 187–189,
193, 194, 229, 325, 332, 337,
348–352, 376, 393, 395, 398–403,
410, 411, 429, 457, 458, 479, 488,
489, 517, 522, 569, 570, 577, 586,
587
~-gazdasági hatalom koncentrációja 90, 91, 253, 254, 263,
272 (lásd még → nagyvagyonok
képzôdése, koncentrációja)
~ gazdaságtan (political economy)
128, 178, 179, 263, 267, 376, 391
~ hatalmi egyenlôtlenségek 91,
177, 178, 189
~ identitás 42, 79, 190–193,
280–284, 374, 375 (lásd még →
identitás, morális identitás)
~ igazságossági koncepció edukációs szerepe 376, 400, 577, 587
~ klikk 586
~ koncepció stabilitása (lásd →
stabilitási feltételek és követelmények)
~ kormányzás 350, 439, 444
(lásd még → civilitás kötelessége,
önkényuralom, diktatúra,
zsarnokság)
~-közpolitikai kultúra 74, 210,
340, 348, 349, 410, 411, 416, 588
~ megvalósíthatóság és fenntarthatóság (lásd még → stabilitási
feltételek és követemények)
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~-társadalmi párbeszéd 334, 345,
356, 393, 457, 458, 481, 584
~-társadalmi közösség 34, 335,
353–356, 371, 431, 497, 518, 526,
527, 546, 550–555, 558–564, 567,
569, 571–573, 576
~ termék 519
~ vita vs. politikai háború 72,
407–409, 428
politikus bûnözôk 234
~ társadalmi veszélyessége 234,
235
populista 372, 402, 420
power of hope (a remény hatalma) 412,
545 (lásd még → reális remény)
practical reason (gyakorlati ész) 186
Pratkanis, Anthony 438, 593 (lásd még
→ ’rábeszélôgép’, Aronson)
preferencia (személyes) 12, 16, 19, 20,
35, 47–50, 61, 84–87, 132, 133, 139,
154, 162, 165, 181, 188, 193, 219,
220, 269, 380, 389, 390, 415, 463,
564
preskriptív vs. deskriptív mód 103,
104, 209, 216, 333, 455 (lásd még
→ normatív, elôíró vs. leíró mód,
’van-kell tévedés’, Is-Ought
Fallacy)
primary social goods 9, 26, 59, 80, 82,
104, 123, 285, 386 (lásd még
→ elsôdleges prioritású társadalmi
javak)
primitív szégyen és kompenzálása,
kivetítése (primitive shame) 159, 232,
240, 496, 497 (lásd még → fertôzéstôl és bekoszolódástól való félelem, undor, felsôbbrendûségi
érzés, kirekesztés)
principle of restricted utility 449, 583
(lásd még → társadalmi létezéshez
szükséges minimum, feltétel
nélküli alapjövedelem)
Pinciples of Political Economy
(J. S. Mill) 266–268, 608
Prinz, Jesse 59, 74, 75, 209, 358–360,
369, 411, 431, 440–442, 493, 544,
549, 612
prioritások felállítása 21, 106, 136–138,
181, 379-383, 555
morálisan illegitim, tisztességtelen
~ 21, 379, 381–383
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priority of the right over the good,
the 57, 267, 344, 430, 528, 578
(lásd még → jó mint helyes és tisztességes abszolút prioritása a jó
mint racionális felett)
procedural background justice 96, 99,
100, 276 (lásd még → procedurális
háttérigazságosság)
procedurális (eljárási)
~ alkotmányellenesség 400
~ igazságosság (procedural justice)
72, 134, 232, 276, 277, 287, 288,
292, 324, 327, 328, 334–337, 340–
343, 349–354, 356, 395–400, 404,
407, 421, 422, 456–458, 479, 487,
554, 556, 574, 586, 587 (lásd még
→ tiszta procedurális (eljárási)
igazságosság)
~ érvényesség és érvénytelenség
133, 328
~ háttérigazságosság 23–25, 96,
99, 100, 142, 276, 277, 287, 292,
341, 342 (lásd még → tiszta
procedurális (eljárási)
háttérigazságosság)
profitmaximálás 47
progresszív adózás 236–239, 252, 402
progresszív társadalmi fejlôdési
folyamat 202, 402, 545, 575–577,
580, 584, 586
önmagát felerôsítô ~ 401, 402,
537, 549, 575–577
propaganda 204–206, 230, 410, 437–
444
~ miniszter és minisztérium
204–206 (lásd még → ’jó bornak
nem kell cégér’)
provincializmus 518 (lásd még
→ szûklátókörûség)
psychology of the reasonable &
reasonable moral psychology 486,
488 (lásd még → tisztességesség,
viszonosság, méltányosság
morálpszichológiája)
public
~ accountability (lásd → elszámoltathatóság)
~ authority vs. non-public
authority 347–352
~ goods 73, 109, 344, 361, 408,
409, 475, 476, 487, 526, 545, 546,
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551, 556 (lásd még → közjavak,
közjó)
~ justification 52, 70–72, 134,
324–329, 335–338, 341, 352, 372,
392, 421, 440, 445, 450, 459, 576
(lásd → nyilvános indokolás)
~ policy 329, 609 (lásd még →
szakpolitikai programok)
~ reason (közügyekben folytatott
közcélú nyilvános érvelés) 52, 71, 72,
134, 169, 324, 328–345, 348,
351–356, 370, 372, 373, 380,
392–395, 399, 400, 404, 407, 421,
439, 443, 445, 450, 456, 459, 479,
487, 517, 522, 552, 556, 569, 576,
605
~ reason vs. non-public reason
(nem közügyekben folytatott, nem
nyilvános és nem közcélú érvelés)
344–348, 352–354
publicity criterion 376, 392 (lásd
→ nyilvánossági kritériumok)
punitive tendencies (és a társadalmi
egyenlôtlenségek) (lásd → bebörtönzési ráta, mint a társadalom
’büntetô hajlama’)
pure procedural
~ background justice 23–25, 142
(lásd még → tiszta procedurális
háttérigazságosság)
~ justice 23–25, 142, 276, 287
(lásd még → tiszta procedurális
igazságosság)

Q

Quality of Life (lásd → életminôség)
QALY (Quality Adjusted Life Years) 16,
19, 387, 607
Quiggin, John 91, 301, 396, 612
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rablás 519 (lásd még → lopás, magánügyek elômozdítására irányuló
közhatalmi és akarati cselekvések,
közösségi hasznok magánhaszonná konvertálása)
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rabszolga 81, 434
rabszolgaság 67, 81, 232, 434, 435
~eltörlése 413, 434, 435
rabszolgatartó 33, 434
racionális
~ döntések 36, 57, 58, 318, 344,
463, 504, 531, 563
~ egoista 49, 57, 59, 219, 466, 488,
561, 564, 578, 579 (lásd még
→ homo economicus)
~ önrendelkezés képessége 57,
157, 221, 228, 487, 488, 556, 578
(lásd még → saját javunk,
céljaink és érdekeink saját
magunk számára való meghatározásának a képessége)
~ preferencia 35, 47–50, 61, 87,
132, 133, 154, 162, 165, 181, 188,
193, 219, 220, 380, 390, 415, 463,
564
Rawls, John 13–15, 21, 40, 42, 76,
83–88, 93, 99–107, 134, 140, 141,
149–156, 159–161, 167, 183, 190,
193, 195, 201, 203, 210, 211,
221–223, 238–240, 363, 367,
371–380, 383, 386–395, 397, 399,
401–411, 415–421, 423–428,
434–438, 440–446, 452–456,
459–464, 468, 470, 480, 482,
486–495, 498, 500, 507, 511, 514,
515, 520, 523, 524, 531–534,
538–542, 553–555, 558–571,
579–583, 589, 612
Rawls három morálpszichológiai
törvénye 488, 490–492, 511, 514,
522–525 (lásd még → morálpszichológiai fejlôdés, tanulás szakaszai)
’rábeszélôgép’ (Age of Propaganda: The
Everyday Use and Abuse of Persuasion,
Aronson & Pratkanis) 438, 593
Rákosi-korszak 17 (lásd még → ’nem
termelô ágazatok’, Gerô Ernô,
központi munkaerôpiaci tervezés)
realisztikus utópia 23, 41, 152, 203,
210, 533, 545, 575
realizált képességek és tehetség 566,
567 (lásd még → capabilityk, tíz
központi capability)
reasonable 57, 339, 366, 430, 460–468,
486–489, 493, 518, 557, 563, 551,
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571, 577 (lásd még → jó mint
helyes)
~ comprehensive doctrines 163,
325, 366, 368, 446, 460, 464 (lásd
még → mérsékelt átfogó
doktrínák)
~ disagreement 51, 72, 76, 108,
161, 367, 368, 369 (lásd még →
méltánylandó véleménykülönbség ténye)
~ moral psychology & psychology
of the reasonable 486, 488 (lásd
még → tisztességesség,
viszonosság, méltányosság
morálpszichológiája)
~ pluralism 51, 76, 163, 290, 325,
367–370, 405, 427, 434, 449, 493
(lásd még → méltánylandó pluralizmus ténye)
reasons of reasons (okok okai) 100
reális
~ ambíciók ~ 12, 13, 36, 37, 40,
41, 44, 84, 85, 139, 147, 165, 167,
176, 215, 220, 269, 313 (lásd még
→ képességek és tehetség szerint reális ambíciók és életterv)
~ életterv (v. racionális életterv)
11–14, 25, 26, 31, 33, 35–38,
40–44, 54, 60, 64, 75, 79, 81,
84–89, 97, 98, 139, 147, 156–158,
164–167, 171, 186, 197, 198, 215,
221, 269, 313, 467, 563–567, 577
(lásd még → racionális életterv,
reális ambíciók)
~ reális remény 53, 56, 61, 75, 152,
412, 413, 429, 454, 459, 470–473,
480, 482, 486, 529, 543, 545, 552,
560, 575, 580, 583 (lásd még →
remény hatalma)
~an várható életpálya 11, 38, 41,
164, 169, 265, 313 (lásd még →
életpálya kilátások, citizens’ life
prospects)
reciprocitás (viszonosság) elve 57,
66–68, 71, 81, 108, 124, 219, 224,
271, 272, 275, 310, 312, 313, 322,
337–339, 342, 354, 359, 366, 367,
379, 387, 392, 401, 402, 405, 406,
409, 414, 426, 433, 447, 453, 456,
461, 463, 464, 467, 487, 489–492,
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497, 498, 502, 505, 514, 518, 537,
543, 544, 549, 552, 554, 556, 557,
562, 567, 574, 584, 585 (lásd még
→ aranyszabály)
reciprocitásra (viszonosságra) való
hajlam 487, 489–492, 498, 514, 537,
549 (lásd még → dolgok természetbeni viszonzására való hajlamunk,
aranyszabály, ’szemet szemért’)
reflektív equilibrium 334, 362 (lásd
még → considered judgements,
considered convictions, átfedô
konszenzus)
reformáció 470
reformok 101, 160, 198, 430
oktatási, felsôoktatási ~ 160, 198
társadalombiztosítási ~ 101, 198
Reich, Robert 91, 268, 301, 383, 384, 613
relativizálás 28, 326, 377, 457, 519
relatív fontosság (súlyozás) 48, 136, 333
relatív szegénység 27, 183
relatív társadalmi hátrány 27, 37, 39,
53, 86, 94, 268, 277, 284
remény 53, 56, 61, 75, 152, 412, 413,
429, 454, 459, 470–473, 480, 482,
486, 529, 543, 545, 552, 560, 575,
580, 583
remény hatalma (power of hope) 412,
545 (lásd még → reális remény,
félelem politikája)
reménytelen(ség) 192, 429, 441
rent (lásd → meg nem szolgált
jövedelem, járadék)
rent-seeking 9, 234, 254, 301 (lásd még
→ járadékhajhászat, meg nem
szolgált jövedelem, haveri kapitalizmus)
republikánus nézetrendszerek 461,
462
reziduális (disztributív) igazságossági
problémák 12, 41, 195, 239, 244,
285, 315, 585
részlegesen átfogó vs. teljes körûen
átfogó doktrínák (partially
comprehensive vs. fully comprehensive
doctrines) 65, 67, 310, 311, 446, 447,
465, 473, 479, 552
részrehajlásnélküliség (imapartiality)
80, 131, 207, 438, 518, 533, 535
(lásd még → pártatlanság)
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részvétel a politikai folyamatokban
36, 54, 68–74, 79, 87, 89, 107, 121,
123, 152, 168–172, 187–189, 193,
194, 229, 325, 332, 337, 348–352,
376, 393, 395, 398–403, 410, 411,
429, 457, 458, 479, 488, 489, 517,
522, 569, 570, 577, 586, 587
részvétlenség (a bajbajutottakkal
szemben) 159, 206, 236, 359, 442
right & reasonable vs. good &
rational 57, 430, 487, 518, 577
(lásd még → jó, mint helyes és tisztességes vs. jó, mint racionális)
risk aversion (kockázatkerülés) 358
risk rating (kockázatok szerint differenciált
díjszabás) 114
Robin, Corey 358, 412, 565, 613
Robin Hood 270, 291, 292
Robinson Crusoe 322
Roosevelt, Franklin Delano 92, 207,
374, 386, 412, 596, 601
rope learning 133, 160, 171 (lásd még
→ magolás, magoltatás)
rootless, jobless, futureless, ruthless,
voiceless growth 213 (lásd még →
ötféle káros gazdasági növekedési
modell)
’rossz lopás’ vs. ’jó lopás’ 367
(lásd még → ’nemzeti burzsoázia’)
rossz értelemben vett
~ indoktrináció (’agymosás’) 574
~ politikai konszenzus vs. a jó
értelemben vett politikai
konszenzus 449–454, 480, 484
rossz okok miatt
~ létrejövô összefogás 430, 451,
484 (lásd még → jó okok miatt
létrejövô összefogás)
~i stabilitás (stability for the wrong re
asons) 54, 362, 430, 431, 437–445,
449–452, 470–474, 477–480, 483,
484, 536, 588
rosszakarat 357, 360
Rousseau, Jean Jacques 156, 419,
489, 495, 614
’Runaway Inequality’ (Les Leopold)
384, 607
ruthless, jobless, futureless, rootless,
voiceless growth 213 (lásd még →
ötféle káros gazdasági növekedési
modell, UNDP)
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S
saját
~ elveink megszegése miatti
bûntudat 525–532 (lásd még
→ elveken alapuló erkölcsösség)
~ javunk, céljaink és érdekeink
saját magunk számára való meg
határozásának a képessége
(capacity for our own conception of
the good) 9, 26, 35–37, 57, 88, 89,
140, 157, 186, 221, 228, 344, 466,
487, 488, 496, 556, 578, 584 (lásd
még → racionális önrendelkezés
képessége)
~ körülményeink, környezetünk
feletti kontroll 185, 187, 225
~ munkavégzésünk feletti
kontroll 183
~ személyünk értékességébe
vetett hitünk (sense of one’s own
worth) 37, 44, 498–501 (lásd még
→ értékességtudat)
~ zsebbôl fizetendô tételek (out of
pocket payments) 145, 146
sajtószabadság 146, 228, 231, 343, 368
Sanders, Bernie 91, 138, 268, 301,
374, 375, 380–384, 615, 618
Sarkozy-jelentés 214, 617 (lásd még
→ ’életünk félremérése’,
’Mismeasuring Our Life’)
Sarkozy, Nicolas 214
’Saving Capitalism: For the Many,
Not the Few’ (Robert Reich) 384,
613
Sayer, Andrew 383, 384, 615
(lásd még → ’Why We Can’t
Afford the Rich?’)
Sántinikétán (Tagore) 174
Scanlon, Thomas 137, 459, 615
Schrecker, Ted 101, 115, 378, 384,
573, 615
Schui, Florian 301, 383, 615
sebezhetôség 206
Second Bill of Rights 207, 374, 614,
618 (lásd még → Four Freedoms
Speech, Freedom from Fear,
Freedom from Want, Freedom of
Religion, Freedom of Speech,
Roosevelt, Bill of Rights)
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segély, segélyezés 23–25, 38, 39, 227,
582
self-realization (önmagunk kiteljesítése)
173 (lásd még → emberi fejlôdés,
emberi virágzás és kiteljesedés)
self-respect 27, 37, 43, 96, 183, 383,
557 (lásd még → önbecsülés társadalmi alapfeltételei, alapjai)
Sen, Amartya 12–14, 37–42, 57,
83–88, 92, 105, 140, 151–159, 164,
172–176, 190, 220, 288, 289, 383,
386, 390, 413, 538, 567, 593, 610,
615
Sen, Amitai 174 (lásd még →
Sántinikétán, Tagore)
sérthetetlenség (személyi méltóságé,
jogé) 112, 132, 219, 224, 363, 379
sérthetetlenség hamis érzete 112,
132, 224
Shklar, Judit 358, 565, 616
Siedentop, Larry 169, 468, 471, 472,
476, 482, 570, 616
Sidgwick, Henry 16, 495, 532, 616
skandináv országok 27, 58, 93, 152,
162, 195, 202, 261, 413, 433, 541,
589 (lásd még → NEWS report:
The Nordic ExperienceWelfare
States & Public Health)
Skidelsky, Robert, Lord 257, 395, 604,
616, 617
Smith, Adam 175, 176, 285, 365, 617
Smith, Yves 301, 383, 384, 617
Snyder, Timothy 565, 617
social advantage 74 (lásd még → társadalmi elôny, társadalmi hátrány,
social disadvantage)
social bases of self-respect 27, 43, 96,
183, 383, 557 (lásd még → önbecsülés társadalmi alapjai)
social calculus 21, 363, 376, 379, 387,
388, 414, 558 (lásd még → szociális
kalkulus)
Social Contract, The (Rousseau) 612
(lásd még → historikus, történelmi
folyamatszemléletû társadalmi
szerzôdéselméletek)
social determinants of health 27, 100,
103, 104, 113, 115, 162, 167, 199,
202, 352, 568, 606, 618 (lásd még →
egészségi állapotot eleve meghatározó társadalmi tényezôk)
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social disadvantage 60, 148, 197–201,
278, 288, 619 (lásd még
→ társadalmi hátrány)
social & economic inequalities 313,
382 (lásd még → társadalmi,
gazdasági egyenlôtlenségek)
social & economic justice 231, 235,
374 (lásd még → társadalmi-gazdasági igazságosság)
~ economic & environmental
justice (lásd → társadalmigazdasági, környezeti
igazságosság)
social unions 75–79, 290, 294–296
(lásd még → társadalmi
egyesülések)
society as a social union of social
unions 59, 75–79 (lásd még → társadalom, mint a társadalmi egyesülések társadalmi szintû egyesülése)
Sojourners 380
Sovereign (Hobbes) 207, 438, 541, 594,
601, 615
stabilitás 14, 17, 24, 28, 33, 50, 54–56,
61–64, 68–73, 76, 79, 82, 93, 102,
104, 121, 122, 125, 133, 159, 160,
211, 224, 228, 233, 236, 239–242,
276, 293, 310–314, 3317, 334, 354–
364, 367–370, 373, 375–377, 392,
395, 398–404, 414–417, 424, 425,
429–462, 468–472, 477–483, 486,
490–495, 515, 520, 538, 540–542,
545, 552, 570, 574–579, 583, 586,
587
~ elôfeltételei 375–415
~ elsô feltétele: alkotmányos
szintû védelem és garanciák
375, 377–392
~ harmadik feltétele: polgári és
kooperatív erények elterjedtsége 376, 398–415
jó okok miatti ~ 33, 54, 356, 361,
369, 395, 429–431, 433–462, 468,
470, 472–486, 490, 536, 541, 584,
588
~ második feltétele: nyilvánosság,
közérthetôség, átláthatóság,
ellenôrizhetôség 376, 398–415
rossz okok miatti ~ 54, 362, 430,
431, 437–445, 449–452, 470–474,
477–480, 483, 484, 536, 588
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stabilitási feltételek és követelmények 28, 62, 64, 68, 79, 93, 236, 276,
293, 310–317, 356–364, 369–378,
388, 392–406, 416–418, 424–428,
432, 437–447, 477–480, 540, 545,
551–552, 574–577, 586, 587
stability
~ for the right reasons (lásd → jó
okok miatti stabilitás)
~ for the wrong reasons (lásd →
rossz okok miatti stabilitás)
starvation wage (lásd → éhbér)
status quo 33, 54, 55, 74, 134, 135,
192, 332, 362, 429, 430, 440, 441,
450, 451, 469–472, 479, 482, 483,
588 (lásd még → hatalmi erôegyensúly)
Status Syndrome: How Your Place
on the Social Gradient Directly
Affects Your Health? (Marmot) 568,
608 (lásd még → szociális gradiens)
Stiglitz, Joseph Eugene 91, 156, 214,
216, 217, 263, 268, 301, 315, 382,
384, 395, 396, 546, 617
stigma, stigmatizáció 24, 30, 38, 39,
227, 232, 283
stigmatizáló szociális segélyezési
rendszer 24, 39, 225
Stout, Lynn 59, 74, 75, 209, 358, 359,
411, 431, 441, 442, 493, 544, 549,
617
strains of commitment(s) 23, 31, 61,
62, 93, 135, 281, 285, 489, 525, 531,
534 (lásd még → társadalmi kötelezettségek terhei)
stressz 27, 176, 183, 315, 483
stressz-teszt (a stabilitásé) 483
strukturális és tantervi átalakítási
reformok 240
stupiditás 308, 309, 548
substantial freedoms 164–166
(lásd még → lényegi szabadságok,
capabilityk)
Summa Contra Gentiles 422, 612
Sunstein, Cass Robert 92, 207–209,
374, 435, 618
supererogatory morality (kötelességen
felüli teljesítésen és túlvállaláson alapuló
moralitás) 531, 534–536 (lásd még →
emberiség szeretetén alapuló
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moralitás, önuralom, önmérséklet
elvein alapuló moralitás, szuperhôsök, hôsök és szentek
erkölcsisége)
supply-side cost containment 145
supply-side economics 109, 263, 268
(lásd még → kínálati oldali ideológiák, leszivárgási-elmélet,
Economics of the 1%)
sürgôsség vs. fontosság 136, 137, 143,
158

Sz
szabad akarat 227, 287, 348, 550
(lásd még → akarat)
szabad emberhez méltó demokrácia
20, 21, 27, 33, 52, 62–75, 79–83,
108, 132, 133, 146, 159–161, 167,
170–172, 194, 195, 203, 204, 211,
229, 230, 233–235, 240, 253, 254,
290, 297, 310, 332–335, 347–352,
358–362, 368–381, 385, 387, 392,
393, 398–401, 410–421, 424, 425,
429–445, 448, 451, 454–462, 466,
468–472, 475, 477–479, 486, 492,
493, 520, 526, 529, 536–547, 551–
560, 563, 564, 573–577, 583, 589
szabad emberhez nem méltó rezsim
33, 59, 65, 67, 73–75, 83, 92, 169,
194, 203–206, 227–230, 234, 254,
336, 346, 348–351, 358–364, 368,
369, 372, 375, 399–401, 410–414,
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583 (lásd még → illiberális, kicsinyes, korlátolt, szûklátókörû,
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helyváltoztatáshoz való jog 37, 89,
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helyváltoztatás szabadsága)
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180, 185, 186, 193, 194, 225, 228,
237, 338, 371, 373, 424, 425, 462,
468, 476, 479, 481, 538, 554 (lásd
még → vallásszabadság)
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szabadon felhasználható jövedelem
(disposable income) 109, 110, 396
szabadság – egyenlôség – testvériség
368, 435
szabályozatlan, hálapénzfizetô
képességtôl függô ellátórendszer
18
szakbarbárképzés vs. értelmiségképzés 133 (lásd még → Education
for Democracy vs. Education for
Profit, központi munkaerôpiaci
tervezés)
szakmaiság, tudományosság illúziója,
látszata 49
szakpolitika 29, 30, 34, 35, 42–44, 50,
51, 69, 70, 89, 94, 99, 100–104,
123–127, 132, 137, 158, 167, 190,
199, 200, 228, 237, 274, 281, 284,
328, 329, 385, 391, 465, 523
szakpolitikai és közpolitikai
~ döntések, intézkedések
és programok 43, 48, 49, 70, 84,
89, 129, 189, 199, 200, 237, 247,
281, 328, 337, 385, 465
~ folyamatok (és diskurzus) 36, 54,
69, 72, 74, 89, 168, 410, 411, 477,
479, 488, 489, 569
~ folyamatok morális színvonala
343, 410, 411
~ ismeretek és kapacitás 29, 30,
126, 127, 274, 281
~ kérdések (problématerületek) 51,
70, 84, 123, 124, 190, 228, 334,
336, 411, 523
~ kultúra 74, 410, 411, 416
~ programok (lásd → ~ döntések,
intézkedések és programok)
~ szintek 30, 102, 123–127, 190,
228, 465, 477, 523
~ szintû szabályozás 123, 124, 281,
385
~ tervezés 199, 247, 281
szakszervezet 295, 344, 346
szánalom 159, 206, 233, 359, 442, 497
származás szerinti társadalmi
környezet 43, 165, 186, 214, 270,
351, 433, 464, 523, 527
szegény családba született tehetséges
gyermek 26, 29, 30, 84, 86, 96, 106,
303–313
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szegények 20, 22, 110, 135, 145, 207,
238, 245–254, 257, 263–272, 276,
291–293, 316–321, 382, 383, 396,
568 (lásd még → legkevésbé
kedvezô helyzetû csoport)
szegények elszegényítése 20, 110,
135, 252, 257, 263, 270–272, 376,
317–321 (lásd még → gazdagok
gazdagodása, középosztály
lecsúszása)
szegénység 21, 27, 28, 84, 127, 169,
177, 183, 192, 196, 206, 218, 241,
252, 292
fôállású munkavégzés melletti
munkavállalói ~ 21, 28, 183,
196, 218
gyermekkori ~ 21, 84, 127, 177
lakhatási ~ 127
relatív ~ 27, 28, 183
szekta 67, 230, 295, 418, 503, 504
destruktív ~ 230, 503, 504
szekta vezér 503, 504
szellemi polgárháborús helyzet 425,
428, 435
’szemet szemért’ 549 (lásd még →
reciprocitásra való haljam, dolgok
természetbeni viszonzására való
hajlamunk)
személy iránti vs. ügyek iránti alázat
és lojalitás 237, 301, 502
személyek tárgyiasítása vs. dolgok
megszemélyesítése 156
személyes biztonsághoz, testi, lelki
integritáshoz való alapvetô jog 36,
37, 89, 154, 185, 187, 228, 232, 233,
305, 366, 404
személyes tulajdon 146, 187, 233, 366
személyétôl elidegeníthetetlen jogok
(lásd → elidegeníthetetlen jogok,
elvitathatatlan jogok)
személynek kijáró tisztelet másoktól
való megtagadása 22, 28, 66, 67,
81, 174–176, 226, 338, 374, 455,
464, 467, 513, 518, 543, 577
személlyé átlényegülô gazdaság és
munkaerôpiac 36, 156, 157, 170,
217, 269 (lásd még→ Mr. Megszemélyesült Gazdaság és Munkaerôpiaci Érdek)
Szent Ágoston, Hippói 330, 591
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Szent Tamás, Aquinói 330, 422, 612
szentek, hôsök és szuperhôsök erkölcsisége 535, 536 (lásd még→ kötelességen felüli teljesítésen és túlvállaláson alapuló moralitás)
szerencse (luck) 10, 117, 178, 225, 226,
274, 278–282, 285, 296, 310, 314,
317, 320–323, 365, 470, 482, 543
(lásd még → eshetôségek,
véletlenek, balszerencse)
szerencsétlenség 43, 278–282, 322,
323 (lásd még → eshetôségek,
véletlenek, szerencse,
balszerencse)
szereptévesztés 516
szeretet 56, 159, 174, 220, 233, 236,
359, 423, 442, 490–492, 497–504,
506, 510–514, 516, 524, 529–531,
533–535, 543, 549, 563, 564
~ beprogramozott lehetôsége
497–499, 511, 524, 530
~ mint a társadalmi, politikai
stabilitást erôsítô érzés 159, 233,
236, 359, 442, 543
képesség a ~re 220, 490–492,
497–501, 511–514, 524, 530, 533,
549
szerzôdések
~ betartásának kikényszerítése
(law enforcement) 335, 337, 419,
420, 438, 455
~ szabadsága (freedom of contracts)
208, 235
szégyen (shame) 183, 208, 227, 234,
359
szégyenletes 368
szégyenmentes élet 26, 27, 30, 33, 37,
39, 40, 47, 62, 91, 103, 159, 163,
183, 191, 236, 297, 299, 329, 377,
378, 386
~ társadalmi alapjai (lásd még →
önbecsülés társadalmi alapfeltételei, alapjai)
~hez való alapvetô jog 77, 101,
136
szélsôséges 44, 64, 67, 81, 95, 108,
135, 166, 171, 175, 209, 272, 326,
362–366, 406, 428, 430, 447, 461,
462, 493, 494, 503–505, 549–551,
572, 588 (lásd még → aszimmetrikus
viszonyokra való törekvés)
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szélsôséges doktrínák 66, 67, 339,
371, 430, 460–465
~ szélsôséges hívei 162, 193, 331,
339, 371, 428, 449, 460, 461
szimbolikus
~ értékek 191, 193
~ identitátáspolitikai törésvonalak
79, 191–193, 374
~ nemzeti értékek 79, 205
~ politikák 79, 191–193, 374
szimfonikus nagyzenekar 78, 306,
308, 571, 572
szimmetrikus viszonyok 66, 67, 339,
366, 367, 406, 461, 463–465, 489,
502–505, 533 (lásd még → mérsékelt, szélsôséges, aszimmetrikus
viszonyok)
~ viszonyok kötelezettsége 66, 67,
339, 366, 406, 461, 505 (lásd még
→ reciprocitás elv, aszimmetrikus viszonyok tilalma)
szisztémás hatások, problémák 39,
75, 133, 169, 226, 257, 301, 382,
390, 393, 465, 536
szociális ellátás 17–19, 32, 44–47,
51, 93, 94, 97, 100 –102, 105, 106,
109, 111–115, 117–121, 125–127,
134–137, 142–145, 147, 150, 171,
172, 179, 182, 187, 194, 198, 214,
227, 239, 240, 288, 391, 523, 548,
559
szociális érzékenység 207, 303, 490,
493
szociális és egzisztenciális biztonság
10, 21, 30, 44–47, 69, 77, 91, 95, 96,
101–104, 113, 118, 147, 167, 169,
194–196, 199, 207, 217, 218, 224–
227, 231, 235, 236, 257, 275, 280,
329, 374–378, 386–388, 397, 577,
582 (lásd még → egzisztenciális
és szociális biztonság)
~ megôrzése, biztosítása,
védelme, garantálása 10, 46, 69,
77, 101–104, 113, 118, 123, 147,
194, 195, 207, 224–227, 231, 235,
236, 374, 386–388, 397, 478, 577,
582
~ megrendülése 10, 45, 46, 91,
101–104, 183, 207, 217, 218,
225–227, 257, 275, 374, 375,
386–388, 397, 478, 577, 582
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szociális gradiens szerinti 27, 100,
145, 158, 183, 215, 568, 606
~ elôfordulási gyakoriságok
(egészségkárosító magatartásoké) 27,
100, 129, 183, 215
~ hozzáférési (hozzá nem férési)
problémák 27, 145
~ diszkrimináció, marginalizáció
158
~ megbetegedési, halálozási
gyakoriságok 27, 183
szociális kalkulus 21, 47, 48, 50, 68,
69, 104, 116, 129, 314, 315, 373,
376–378, 382, 387, 392, 397, 414,
452, 478, 562, 576, 577, 587 (lásd
még → social calculus)
~tól való függôség (alapvetô jogoké,
lehetôségeké, elsôdleges társadalmi
javaké) 397
szociális rászorultság mérés (means
testing) 24, 25, 38, 39, 47, 96, 99,
144, 146, 226, 227, 323
szociális segélyezés 39, 227, 582
(lásd még → segélyezés)
stigmatizáló ~ 24, 39, 225
szociális szadizmus 256, 257, 272 (lásd
még → ’bátor és hôsies gazdaságpolitikus’ hamis mítosza, austerity
programok, Economics of the 1%)
szociális távolságok 572
szólásszabadság (Freedom of Speech)
146, 185–187, 225, 228, 231, 237,
338, 343, 367, 368, 462
szolgalelkû, szolgai, szervilis 233
(lásd még → illiberális, kicsinyes,
korlátolt, szûklátókörû)
szolidaritásérzés 159, 160, 207, 359,
442, 490, 543
szorongás 166, 186, 215, 399, 496, 500
sztereotípiák 55, 165, 202, 236, 237,
283
szuperhôsök, hôsök és szentek
erkölcsisége 535, 536 (lásd még
→ kötelességen felüli teljesítésen
és túlvállaláson alapuló moralitás)
szüfrazsett-mozgalmak 424
szükség (want) (lásd → nélkülözés)
szükséglet alapú ellátás és hozzáférés
(egészségügyi)113, 114, 119, 120, 238,
253
születési elôjog 364

születéskori két erkölcsi képesség
9–14, 26–29, 41, 44, 57, 59, 80, 84,
88, 94, 131, 139, 140, 147–150,
155– 158, 164–167, 171–174, 177,
182, 183, 234, 278–281, 303, 310,
313, 432, 433, 466, 488, 560, 561,
569, 578, 585 (lásd még → két
morális képesség)
születéskori természetes képességek
és tehetség 9–14, 26, 33, 35, 37, 41,
44, 61, 84–86, 94, 139, 147, 155,
157, 158, 164–167, 171–177, 182,
215, 278–281, 294, 303–310, 313,
464, 559, 567, 585 (lásd még → természetes képességek és tehetség)
szûklátókörû, korlátolt, kicsinyes,
szolgalelkû 133, 204, 240, 518, 572
(lásd még → illiberális, szabad
emberhez nem méltó)
szûkmarkú, kicsinyes 204, 518, 572
(lásd még → illiberális, szabad
emberhez nem méltó)

T
Tagore, Rabindranath 173, 174, 210,
497, 618
tanterv központú vs. gyermekközpontú oktatás és tehetséggondozás 308
tanulmányi eredmények 528
tartalmi igazságosság 72, 134, 161,
276, 277, 294, 324, 327, 328,
335–337, 340, 341, 353, 356, 370,
375, 395, 397, 400, 404, 407, 425,
432, 455–458, 479, 487, 554, 556,
574, 586 (lásd még → procedurális
igazságosság)
tartozás valakihez (v. valahova) 186,
563 (lásd még → affiliation)
tax-evasion (adó elkerülés) 9
társadalmi szerzôdés, A (Rousseau)
419 (lásd még → historikus, történelmi folyamatszemléletû társadalmi szerzôdés elméletek)
társadalmi
~ béke 47, 69, 72, 134, 271, 272,
290, 297, 331, 370, 371, 387, 408,
411, 414, 415, 424, 426, 435, 440,
461, 475, 482, 483, 540, 541
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~ bizalom 68, 69, 71, 75, 82, 83,
160, 382, 399, 401, 402, 403, 408,
411, 414, 457, 469, 470, 475, 483,
491, 493, 518, 520, 537, 543, 541,
544, 549, 575, 584, 587, 589
~ biztonság (lásd → szociális és
egzisztenciális biztonság)
társadalmi biztosítások (baleset, egészség, rokkantság, munkanélküliség, nyugdíj) 9, 10, 12, 17, 18, 19, 21, 25, 27,
28, 30, 31, 37, 39, 40, 44–47, 51,
60–65, 69, 77, 81, 82, 89, 90, 94, 97,
99, 101–104, 107, 108, 112–119,
123, 124, 126, 127, 129, 134, 135,
142, 143, 145–147, 179, 224–226,
231, 239, 277, 278, 280, 294, 299,
329, 385, 497, 557–561, 582
társadalmi célok 30, 39, 81, 116, 383,
520
társadalmi egészségbiztosítás 10,
17–19, 45–47, 51, 94, 97, 101–104,
107, 108, 112–119, 124–127, 142,
145–147, 179, 225, 278, 280, 561,
582
~ felsôbbrendûsége 116
~i rendszer privatizációja 114, 547
társadalmi egyesülések (social unions)
59, 75–79, 87, 108, 290, 294–296
~ egyesülése (social union of social
unions) 59, 75–79
társadalmi egység 59, 76, 353, 354,
371, 372, 539, 540, 552–555, 588
társadalmi együttmûködés közös
terheinek és hasznainak a magunk
közti megosztása 9, 16–18, 22, 23,
26, 31, 61, 62, 80, 135, 249, 261,
268, 285, 317, 331, 362–366, 453,
489, 494, 513, 534, 559 571–573
(lásd még → disztributív
igazságosság)
társadalmi elôny (social advantage) 74,
80, 86, 193, 363, 366, 414, 494, 519,
525, 541
társadalmi esélyteremtés és intézményei 30, 31, 36, 37, 40, 44, 96, 97,
107, 112, 146, 231, 278, 329, 377,
385, 477, 586 (lásd még → oktatás,
tehetséggondozás, felsôoktatás)
társadalmi fejlôdési folyamat 69, 152,
201–204, 212, 401, 402, 412, 448,
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476, 499, 501, 510, 537, 545, 575,
576, 580, 584, 586
önmagát felerôsítô progreszív ~
401, 402, 537, 549, 575–577
progresszív ~ 202, 402, 545, 575–
577, 580, 584, 586
társadalmi felemelkedés 537, 538,
562, 586
~ megakadályozása 157, 158, 240,
308
társadalmi folyamat szemléletû társadalmi szerzôdéselmélet 15, 107,
532, 551 (lásd még → historikus,
történelmi folyamatszemléletû
társadalmi szerzôdés elméletek)
társadalmi-gazdasági
~ egyenlôtlenségek 177, 313, 382,
383, 572 (lásd még → social &
economic inequalities)
~ igazságosság 231, 374 (lásd még
→ social & economic justice)
társadalmi igazságosságra törekvô
aspiráló társadalom 85, 151, 152,
201–205, 207, 209–213, 215, 217–233,
235–237, 239–243, 269–271, 360,
401, 402, 411, 414, 431, 432, 447,
448, 470, 520, 522, 533, 544–546,
573, 575–581, 584
társadalmi határhaszon (marginal social
benefit) 128, 238, 389
társadalmi határköltség (marginal social
cost) 128, 389
társadalmi hatékonyság 158, 161, 249,
257, 308, 309, 319, 413
társadalmi hátrány (social disadvantage)
37–39, 60, 74, 84, 86, 93, 94,
148–150, 190–193, 200, 201, 222,
227, 229, 277, 278, 280–284, 188,
318, 323, 357
~ vs. fogyatékosság (handikep
vs. fogyatékosság) 93, 94, 148, 150,
222, 227, 277, 288
társadalmi hierarchia 183, 219, 507
társadalmi jólét 12, 14, 16, 19, 20–22, 25,
38, 47, 49, 60, 65, 109, 128, 129, 153,
154, 156, 189, 193–195, 202, 213, 217,
219, 225, 237, 238, 259, 269, 270, 316,
319, 320, 322, 350, 363, 376, 379, 382,
436, 440, 516, 523, 524, 532, 535, 537,
541, 542, 549, 569, 572, 575, 581, 582
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társadalmi jövôkép 41, 152, 172, 201,
203, 401, 524, 545, 552, 580, 581,
585, 587, 589
társadalmi katasztrófák (lásd → emberi és társadalmi katasztrófák)
társadalmi károk 138, 234, 235, 411,
497, 504
társadalmi kockázatkezelés (közcélú)
45–47, 101, 107, 113, 114, 116, 118,
124, 127, 145, 147, 278, 280
~ vs. üzleti célú egészségi kockázatkezelés 45–47, 114, 116, 118,
124, 127
társadalmi kockázatközösség 101,
116–118, 127, 278, 280
társadalmi konfliktus 47, 48, 55, 72,
193, 372, 388, 390–392, 399, 404,
415, 424, 428, 455, 478, 483, 493,
587
társadalmi környezet 27, 43, 153, 165,
166, 170, 176, 177, 185, 187, 209,
214, 242, 270, 302, 307, 433, 490,
527
társadalmi kötelezettségek terhei 23,
31, 61, 62, 93, 135, 281, 285, 489,
525, 531, 534 (lásd még → strains of
commitments)
társadalmi létezéshez szükséges
szociális minimum 20, 28, 33, 196,
239, 300, 329, 374, 397, 414, 449,
581, 585 (lásd még → principle of
restricted utility, feltétel nélküli
alapjövedelem)
társadalmi megosztottság 55, 63, 69,
70, 163, 193, 205, 237, 273, 283,
290, 312, 361, 372, 388, 390, 391,
398, 404–407, 414, 415, 424, 428,
435, 455, 475, 477, 483, 493, 576,
587
társadalmi munkamegosztás 17, 77,
261, 285, 304, 305–307, 309, 494,
571, 572
társadalmi nyugdíjbiztosítás 10, 97,
103, 329, 557, 582
társadalmi-szadista 256, 257, 272 (lásd
még → ’bátor és hôsies gazdaságpolitikus’ hamis mítosza, szociális
szadizmus, austerity programok)
társadalmi-politikai párbeszéd 169, 334,
345, 356, 393, 457, 458, 481, 584
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társadalmi ranglétra (lásd → szociális
gradiens)
társadalmi szerzôdés 15, 22, 23, 51,
60, 62–64, 80, 90, 121, 122, 124,
137, 150, 271, 273, 275, 276, 305,
316, 317, 319–322, 325, 327, 328,
330, 335, 341, 356–358, 366, 367,
378–380, 419, 420, 463, 467, 531,
551, 559, 584
társadalmi szerzôdés, A (Rousseau)
156, 419, 612
társadalmi szerzôdéselméletek 15,
107, 532, 551
historikus, történelmi
folyamatszemléletû ~ 107,
nonhistorikus társadalmi
folyamatszemléletû ~ 29,
324–328, 341, 358, 366, 367, 463,
531, 532
társadalmi szintû morális kötelezettségek 61, 62, 63, 81, 101, 124, 135,
136, 176, 267, 297, 299
társadalmi szintû vs. egyéni egészségi
kockázatok 107, 127, 114–117, 127
társadalmi szolidaritás 22, 24, 525,
társadalmi termelés 247–250,
255–262, 264, 266–269, 272, 273,
319–321
társadalmi tôke 73, 75, 82, 83, 279,
388, 408–411, 414, 494, 520, 537,
550, 577, 587 (lásd még → társadalmi bizalom)
társadalmi versenyképesség vs. piaci,
(üzleti, vállalati) versenyképesség
22, 58, 59, 69, 158, 171, 196, 202,
219, 255–257, 267, 308, 309, 589
társadalmi veszélyesség 160, 166, 234,
311, 503, 504, 544 (lásd még → politikai csalók vs. közönséges fehérgalléros bûnözôk vs. közönséges
bûnözôk)
társadalmilag koordinált tevékenységek (pld.: kényszermunka) vs. társadalmi együttmûködés 77–79, 96,
285, 306, 571
társadalmilag veszélyes, káros és elhibázott oktatáspolitika 170, 175,
269, 308, 309 (lásd még →
’Education for Democracy’
vs. ’Education for Profit’)
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társadalom alapvetô struktúrája 16,
23, 38, 39, 44, 50, 68–71, 79, 82, 89,
93, 96, 111, 135, 145, 167, 274,
276–278, 282–284, 287, 288,
292–295, 301, 304, 312, 314, 315,
323, 325–329, 339, 341, 358, 370,
375–377, 381, 398, 400–402, 409,
416, 417, 423, 432, 433, 440, 443,
446, 447, 450, 456, 469, 475, 477,
478, 488, 489, 491, 496, 505, 517,
524, 538, 541, 553, 557, 563, 564,
571, 576, 577, 579, 585–587 (lásd
még → elsôdleges társadalmi
igazságossági jelentôségû háttérintézmények, háttérigazságosság)
társadalom ’büntetô hajlama’,
a bebörtönzési ráta és az egyenlôtlenségek összefüggései 129
(lásd még → imprisonment rate,
punitive tendencies)
társadalom és a benne élô emberek
megrontása (a tisztességtelen hatalom
által) 75, 206, 358–360, 441, 494,
544, 582
társadalom lealacsonyítása 358
társadalom, mint a társadalmi egyesülések társadalmi szintû egyesülése (lásd még → society as a social
union of social unions)
társadalom politikai közössége 76,
352, 361, 371, 372, 411, 519, 551
társadalomátszervezési kísérlet 156, 257
társulás, egyesülés szabadsága
(Freedom of Association) 34, 89, 146,
168, 185, 186, 187, 225
technokrata, technokratikus 20, 163,
333, 387, 390 (lásd még →
’Econocracy’ belterjes körei)
technológiai változások 120, 125, 230,
257, 258, 261, 264, 265, 385
tehetség elpazarlása (vagy ~ eltékozlása) 157, 158, 174–177, 308 (lásd
még → waste of talents, tehetséggondozás)
tehetség és képességek alapján reális
ambíciók és életterv 12, 13, 36, 37,
40, 41, 44, 84, 85, 139, 147, 165,
167, 176, 215, 220, 269, 313
tehetségek intézményes felkutatása,
felismerése, gondozása (minden
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egyes gyermeké) 26, 30, 94, 176, 177,
280, 304–307
tehetséggondozás 12, 26, 30, 37, 61,
84, 94, 96, 97, 106, 112, 121, 131,
147, 158, 167, 174 – 177, 182, 199,
240, 269, 270, 279, 280, 299, 304,
305, 307, 308, 310, 374, 377, 558,
561
felismert tehetséghez szabott ~
(minden egyes gyermeké) 12, 26, 84,
94, 96, 97, 131, 147, 167, 174,
176, 279, 304–310, 374, 558, 561
gyermekközpontú vs. tanterv
központú oktatás és ~ 308
társadalmi folyamatokba beépített
intézményes ~ 307
szelektív ~ 176, 308
tehetségtelennek bélyegzô, elhibázott
tehetséggondozási program 174
tekintéllyel szembeni bûntudat 500,
512, 526, 527 (lásd még → tekintélytiszteleten alapuló erkölcsösség)
~ a büntetéstôl való félelem miatt
500
~ a szeretett tekintélyes személy
szeretetének elvesztésétôl való
félelem miatt 500
tekintélytiszteleten alapuló erkölcsösség (moralitás) 490, 495, 496, 500–
507, 509, 510, 512, 513, 516, 526,
534, 535 (lásd még → morality of
authority)
~ normái szerint jutalmazott
erények és bûnök 502–504
teljes egyenlôség (lásd → alapértelmezett teljes egyenlôségi helyzet)
teljes egyenlôségi görbe (a 45O-os
görbe) 246–250, 253, 259, 268, 319
teljes körû normál funkcionálóképesség 9, 10, 18, 21, 23, 26–34, 39,
44–46, 51, 52, 57, 60, 62, 66, 70,
88, 90–97, 100–103, 111–113, 115,
118, 120, 121, 123, 125, 130–137,
140–149, 167, 183, 184, 196, 214,
221–226, 231, 245, 262, 281,
285–288, 297, 299, 302, 322, 400,
453, 467, 479, 487, 488, 556, 559,
561, 584–586
termelékenység 259, 261
természet rendje szerint 566
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természetbeni juttatások (in kind
benefits) 108, 109, 134, 178, 179
természetes képességek és tehetség
9, 11–14, 26, 29, 32, 40, 41, 61, 85,
94, 95, 131, 139, 147, 155, 157, 158,
164, 165–167, 173, 174, 176, 177,
182, 215, 278–282, 294, 302–310,
313–316, 320–322, 464, 559
~ egyéni eltérései, mint közkincs
303–310
természeti állapot (Hobbes) 208, 209,
438
természeti kincsek 213, 285
természeti környezet 214, 242
természetjog 422
természettudományos, informatikai,
mûszaki, képzések aránytalan,
eltúlzott erôltetése 133, 133, 160,
170, 175, 185, 233, 332 (lásd még
→ ’Education for Democracy’ vs.
’Education for Profit’)
tervutasítás(os) 35, 269
testi, lelki és fizikai integritás 36, 37,
89, 154, 185, 187, 228, 305, 404
tények tisztelete 68, 398, 409
The Idea of Public Reason (Rawls)
134, 333, 339, 341, 348, 352, 370,
373, 404, 612
The Methods of Ethics (Sidgwick) 532,
616
The Nordic ExperienceWelfare States
& Public Health (The NEWS
report) 162, 202, 607
The Rights of Man (Paine) 223, 287,
444, 603, 611
The Social Animal (A társas lény,
Aronson) 541, 575, 593 (lásd még
→ belsôleg vezérelt vs. kívülrôl
irányított személyiség)
’the very framework of our existence’
(Mill) 455 (lásd még → létezésünk
legvalódibb alapjai)
The Wealth of Humans 365, 594
(Ryan Avent)
The Wealth of Nations 175, 365, 617
(Adam Smith)
theory of fundamental political
entitlements 161 (lásd még
→ fundamentális politikai jogosultságok elmélete)
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Theory of Justice (Rawls) 21, 154,
159, 363, 376, 379, 388, 445, 446,
489, 490, 495, 507, 520, 532, 566,
598, 612
’There is No Alternative’ (TINA)
(lásd → ’nincs más alternatíva’)
’This is Not Fiscal Conservatism. It’s
Just Politics’ (Wallis) 380
tinédzserkori terhesség 129, 215
tiszta procedurális
~ igazságosság (pure procedural
justice) 23–25, 142, 276, 277, 287,
292 (lásd még→ procedurális
(eljárási) igazságosság)
~ háttérigazságosság (pure
procedural background justice) 99,
100 (lásd még→ procedurális
háttérigazságosság)
tisztességes eljáráshoz való jog 401
tisztességes közteherviselés (fair share
of taxes) 9, 277
tisztességesen alkalmas küszöbszint
21, 22, 28, 50, 62, 69, 90, 96, 128,
129, 142–144, 154, 159, 178, 184,
188, 190–193, 201, 217, 226,
236–239, 273, 275, 280–283, 288,
297, 299, 375, 378–388, 397, 414,
477, 558–562, 586
tisztességesen egyenlô (társadalmi)
esélyek és lehetôségek 11–14, 20,
23, 25, 36, 40, 41, 44, 56, 62, 76, 77,
86, 94, 97–99, 105, 135, 136, 146,
158, 167, 168, 189, 194, 196, 197,
199, 215, 228–231, 236–239, 244,
261–264, 272, 274, 280–282, 287,
297, 299, 304, 315, 341, 371, 374,
375, 377, 378, 385–387, 401, 414,
433, 440, 456, 477, 497, 558, 567,
568, 576, 585–587
tisztességesség, viszonosság, méltányosság morálpszichológiája
(psychology of the reasonableness
& reasonable moral psychology)
486–544 (lásd még → morálpszichológiai fejlôdés, tanulás)
tisztességességre és racionaitásra
való képesség 59, 221, 442, 487,
578, 584, 585 (lásd még → velünk
született két erkölcsi képesség, morálpszichológiai fejlôdés, tanulás)
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tisztességtelen hatalom (vagy ~ rezsim)
73, 75, 158, 168, 172, 175, 180, 192,
206, 226–228, 233, 240, 336, 351,
358, 360, 378, 381, 382, 393, 394,
399, 400, 410–413, 431, 439–442,
445, 458, 494, 520, 543, 544,
548–550, 565, 568, 572
~ mint a legdestruktívabb
közrossz 544, 548–550
~ mint a legsúlyosabb egészségi,
megbetegedési és halálozási
kockázat 83, 115, 168
tisztességtelen jog, jogszabályok és
törvények 91, 234, 363, 406, 422,
442, 548, 549 (lásd még→ igazságtalan jog)
tisztességtelen politikus 418, 458
tíz központi jelentôségû capability
(Nussbaum) 13–15, 40, 84, 85, 151,
152, 154, 157–163, 166, 178,
182–198, 201–204, 211, 214, 217,
219, 226, 231, 236, 239, 275, 280,
285, 297, 371, 381, 389, 555, 564,
607, 608
~ összemérhetetlensége, összevonhatatlansága, redukálhatatlansága, át nem válthatósága
és pluralitása 19, 83, 154, 161,
193, 214, 222, 226, 282, 283, 389
~ listája 185–187
tolerancia (türelem) elve 162, 365,
470–473, 476, 479, 481, 538–541
Tomasello, Michael 59, 74, 209, 359,
411, 544, 619
Tornielli, Andrea 263, 301, 619
továbbtanulás 165
~i, pályaválasztási döntés 35, 197
toxikus és fertôzô tisztességtelen hatalom 75, 359, 411, 431, 544, 549, 550
többség zsarnoksága 229, 230
történelmi tapasztalatok, a 68, 81,
210, 212, 273, 313, 362, 367, 372,
412, 422, 436, 460, 472, 486, 506,
542, 556
törvényesség kikényszerítése (law
enforcement) 146, 175, 177, 219, 233,
320, 335, 343, 405, 419–421, 430,
437–439, 443, 504, 540
törvényhozási, jogalkotási szakasz
(legislative stage) 105, 120–125,
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128–130, 142, 284, 295, 324, 337,
385, 386, 523
’trade-off ’ mítosza 58, 154, 162, 195,
236, 254–256, 260, 283, 390, 413
(lásd még → átváltási viszony,
Boyle–Marriotte törvény, pixVi =
constans)
transzparencia 20, 47, 48 (lásd még → átláthatóság, stabilitási kritériumok)
trickle-down economics (leszivárgásielmélet) 91, 109, 232, 263, 268, 301
(lásd még → supply-side economics,
Economics of the 1%)
tudatlanság (ignorance) 582 (lásd még
→ Five giant Evil)
tudatlanság fátyla (the veil of ignorance)
31, 32, 33, 80, 81, 105–107, 171,
256, 273, 317, 320, 325, 330, 356,
357, 367, 431, 432, 463, 489, 528,
533 (lásd még → eredeti kiindulási
állapot)
tudományos evidenciák és tények
330, 331, 342, 346, 347, 456, 573
tudományosság, szakmaiság illúziója 49
túlzott egyenlôtlenségek 90–92, 95,
100, 101, 114, 115, 128, 129, 158,
177, 178, 183, 189, 194–197, 205,
215–217, 237, 238, 244, 248, 251,
254, 256, 259–264, 267, 269–284,
292, 293, 300, 305, 309–321, 382,
383, 396, 415, 572
túlzott kockázatkerülés 358
túlzott kockázatvállalás 358
two moral powers 9, 344, 466, 487,
556 (lásd még → két velünk született erkölcsi képesség)
tyranny of the majority 229, 230
(lásd még → többség zsarnoksága)

U, Ú

újbeszél 393 (lásd még → Orwell,
1984)
Unam Sanctam (VIII. Bonifác) 426,
481 (lásd még → ’extra ecclesiam
nulla salus’)
uncertainty 115, 116, 388 (lásd még
→ véletlenek és eshetôségek,
kalkulálhatatlan kockázat)
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unearned income 301 (lásd még
→ meg nem szolgált jövedelem,
rent-seeking)
undor 159, 206, 208, 232, 236, 240,
357, 442, 496, 497, 577
UNDP (United Nations Development
Program) 13, 39, 40, 153, 155, 156,
173, 383
~ Human Development Report
39, 40, 153
~ Human Development Index 13,
39, 153, 155
unreasonable 339, 366, 430, 460, 461,
463–468, 493, 551 (lásd még
→ szélsôséges)
urakból és cselédekbôl álló társadalom 67, 313, 364, 367, 412
uralkodási vágy 360, 518, 519, 565,
(lásd még → dominanciavágy)
uralkodó elit 169, 172, 173, 192, 206,
214, 362
~ vs. a politikai folyamatokból
kizárt, leszakadó tömeg 36
~ vs. kiszolgáltatott alattvalók 412
urizál 234
utilitarizmus 16, 17, 19, 20, 22, 47,
71, 77, 86, 153, 162, 189, 239,
248–250, 270, 276, 314, 319, 376,
388, 394, 403, 449, 455, 532, 533,
542, 581 (lásd még → haszonelvû
(utilitárius) igazságossági
koncepciók)
utility function 47, 48, 50, 77, 154,
162, 219, 248, 249, 390, 394, 546
utólagos bölcsesség 117
utópia 23, 41, 152, 203, 210, 353, 356,
357, 430, 436, 444, 468, 472, 486,
533, 543, 545, 575, 580

Ü, Û
ügyek iránti vs. személy iránti alázat
és lojalitás 237, 301, 502
üzleti célú egészségi kockázatkezelés
vs. közcélú társadalmi kockázatkezelés 45, 46, 47, 114, 116, 118, 124,
127, 278
üzleti egészségbiztosítás 45, 46,
114–116, 118, 127

üzleti, gazdasági versenyképesség 58,
59, 196, 255–257, 589 (lásd még
→ versenyképesség)

V
vagyonadó (nagyvagyonoké) 253
vallásháborúk 331, 371, 372, 424,
468–470, 472, 476
vallásszabadság (Freedom of Religion
& Freedom of Worship) 455, 470–472,
540, 542, 552 (lásd még → szabad
vallásgyakorlás)
’van-érték’ vs. ’kell-érték’ 74
’van-kell tévedés’ (Is-Ought Fallacy) 74,
209, 210
van Parijs, Philippe 482, 532, 619
Varoufakis, Yanis 301, 484, 619
Vatikáni Zsinat, II., 481 (lásd még →
XXIII. János pápa, VI. Pál pápa)
választás lehetôsége és szabadsága
157, 164, 165, 179–182, 185, 219,
315, 348, 371
választási csalás 230 (lásd még →
electoral fraud, gerrymandering,
vote rigging, voter supression)
várható életpálya kilátások és lehetôségek 11, 12, 38, 41, 157, 164, 165,
165, 169, 251, 265, 270, 280–282,
308, 313, 315, 352, 378 (lásd még
→ citizens’ life prospects, életpálya kilátások)
várható élettartam elkerülhetô
egyenlôtlenségei 39, 40, 128, 183,
185, 215, 382, 567, 568, 572
vásárlóerô (polgároké) 382
Vecseklôy József 124, 599
veil of ignorance, the 33, 80, 106,
273, 320, 325, 330, 356, 357, 431
(lásd → tudatlanság fátyla, eredeti
kiindulási állapot)
velünk született természetes képességek és tehetség 9–14, 26, 33, 35,
37, 41, 44, 61, 84–86, 94, 139, 147,
155, 157, 158, 164–167, 171–177,
182, 215, 278–281, 294, 303–310,
313, 464, 559, 567, 585 (lásd még
→ természetes képességek és
tehetség)
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velünk született két erkölcsi képesség 9–14, 26–29, 41, 44, 57, 59, 80,
84, 88, 94, 131, 139, 140, 147–150,
155– 158, 164–167, 171–174, 177,
182, 183, 234, 278–281, 303, 310,
313, 432, 433, 466, 488, 560, 561,
569, 578, 585 (lásd még → két
morális képesség)
~ informált és kompetens módon
történô gyakorlása, realizálása
35, 89, 90, 399, 456, 569
~ realizálásának két fundamentális esete 35, 88–90
Venkatapuram, Sridhar 188, 619
versengô irigység (competitive envy)
208, 236, 237
versenyképesség
piaci (üzleti, vállalati, gazdasági)
~ 58, 59, 196, 255–257, 589
társadalmi ~ 22, 58, 59, 69, 158,
171, 196, 255–257, 308, 309, 589
veszélyeztetô helyzet, veszélyeztetettség érzés (insecurity) 20, 46, 69, 112,
113, 219, 372, 386, 388, 398, 399,
478, 576
Vezér 205, 206, 408, 413, 502–504,
506, 516, 517
végkövetkezmények (outcomes) 202,
239, 263
véletlenek és eshetôségek (chances &
contngencies) 71, 104–107, 111, 115,
116, 133, 224, 226, 278–281, 285,
321–323, 414
világítótorony 546, 547 (lásd még →
közjavak, non-excludability, nonrivalness in consumption)
viszonosság elve (reciprocitás) 56, 66–
68, 71, 81, 108, 124, 271, 275, 312,
313, 317, 337–339, 342, 366, 367,
379, 387, 392, 401, 402, 406, 414,
447, 453, 456, 463, 464, 467, 487,
497, 505, 514, 518, 537, 554–557,
562, 567, 574, 584, 585 (lásd még →
aranyszabály, reciprocitás elve)
viszonosság, méltányosság, tisztességesség morálpszichológiája (Rawls)
486–544 (lásd még → morálpszichológiai fejlôdés, tanulás)
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visszaélés, visszaélések
~ a bizalommal 530
~ az erôfölénnyel 178, 328, 564
~ a hatalommal 234, 382, 419, 422,
467, 564
~ a jogalkotással, törvényhozással
234
~ a joggal 234
vizitdíj, kórházi napidíj 46, 145, 396
(lásd még → co-payment)
voiceless, jobless, futureless, rootless,
ruthless growth 213 (lásd még
→ ötféle káros gazdasági
növekedési modell)
Voltaire, Francois-Marie Arouet 412,
436
vote rigging, voter fraud, voter supression 230 (lásd még → választási
csalás, electoral fraud, gerrymandering)
vulgármaterialista 17, 311

W
Wallis, Jim 301, 380, 381, 620
want (nélkülözés, szükség) 207, 390, 582
(lásd még → nélkülözéstôl való
mentesség, Freedom from Want)
Ward-Perkins, Zach (Econocracy) 20,
599
waste of talents 158, 308 (lásd még
→ tehetség elpazarlása)
We the People 108, 122, 123, 334–336,
351, 373, 386, 419, 420, 438, 555
(lásd még → a nép, polgárok kollektív hatalma)
Weeks, John F. 91, 257, 263, 268, 301,
372, 381–384, 396, 619 (lásd még →
Economics of the 1%)
welfare economics 128, 154, 178, 546,
594, 601, 617, 619 (lásd → jóléti
állam közgazdaságtana, Barr,
Timmins)
Welfare State 22, 153, 162, 202, 254,
394, 398, 403, 546, 581, 594, 607,
608, 611, 619 (lásd még → jóléti
állam, Barr, Timmins)
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well ordered society 59, 75, 152,
201–203, 210, 268, 292, 401, 431,
432, 448, 545, 551 (lásd még
→ jól elrendezett társadalom)
’What We Owe to Each Other’
(Scanlon) 137, 615
Wheitman, Paul 402, 443, 446–448,
532, 620
’When tyranny becomes law, resistance and rebellion becomes duty’
(Jefferson) 422
WHO Commission on Social
Determinants of Health 27, 103,
113, 115, 162, 202, 568, 620
’Why Austerity Kills?’ 384, 594
’Why We Can’t Afford the Rich?’
(Sayer) 383, 384, 615
Wilkinson, Richard 20, 21, 27, 39, 91,
100, 101, 114, 115, 128, 129, 215,
216, 382, 383, 413, 567, 568, 572,
573, 621
Williams, Rowan 411, 431, 621
Wolff, Jonathan 24, 25, 38, 39, 59, 60, 74,
93, 148, 197, 199, 227, 277, 288, 621
Woolhandler, Steffie 45, 47, 113, 621

Y
’You Might Have Earned It, But
Don’t Forget That Your Wealth
Came from Society’ (Avent) 285,
365, 594
’You Can’t Justify Inequality
That Begins in the Womb’
(The Myth of Meritocracy) 84, 117,
606

Z
Zakaria, Fareed 372, 497, 621
zártkörû, zárt ajtók mögötti (exkluzív)
362, 469, 470 484
~ belterjes opportunista elit alkuk
362, 469, 470, 479, 484

Zs
zsarnok, zsarnokság 229, 230, 350,
371, 413, 419, 422, 429, 436

Az I. kötet névés tárgymutatója

FÜGGELÉK – I. KÖTET NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

A
abolicionista mozgalmak 553, 591
accountability (lásd → elszámoltathatóság)
Acemoglu, Daron 556, 755
Acton, Sir John Emerich Edward
Dalberg 291, 729, 755
Adams, John 661
adaptív preferencia 89, 96, 145, 387, 388
addikciós betegségek (vagy ~ szenvedélybetegségek) 30, 375
Adenauer, Konrad 395, 512, 593, 755
adminisztratív
~ kapacitás (vagy képesség) 425, 672
~ korlátozó eszközök 409, 670, 671
~ költség (vagy ~ teher, terhek) 249,
353, 438, 439, 442, 449–453, 687
adó
azonos ~ 237, 238
címkézett ~ 432
degresszív ~ 238, 249, 694–696
egyösszegû ~ 694
~elkerülés 258
~fizetôk 247, 251, 264, 266, 267,
350, 389
fogyasztással arányos ~ 39, 237,
238, 694, 695
jövedelemmel arányos ~
(vagy jövedelemarányos ~) 237, 238,
694, 696
~kedvezmény (gazdagoké) 238–244,
248, 258, 263, 421, 666, 694
~kulcs 237, 238, 694–697
lineáris ~ 39, 238, 694, 696
öröklési ~ 266, 329, 337, 697
progresszív ~ 20, 35, 39, 208, 237,
329, 627, 680, 691–697
regresszív ~ 238, 249, 694–696
többkulcsos ~ 237, 696
vagyon~ (vagy ingatlan~) 266, 329,
337, 697, 734–736
adócsökkentés 200, 202, 230–233,
238, 239, 244, 245, 336
adverse selection (lásd → kontraszelekció)
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Affordable Care Act (lásd → Obamacare)
Agrarian Justice 121, 189, 266, 295
Akerlof, George 351, 434, 438
Akhbar, nagymogul 84, 661
Akvinói Szent Tamás 602, 603
alantas (~ attitûd, ~ érzés, ~ ösztön)
209, 210, 650
alapértelmezett egyenlôségi helyzet
(lásd → eredeti kiindulási állapot)
alapvetô emberi jogok 51, 60, 71, 101,
148, 207, 274, 283, 284, 553, 554, 644
alapvetô emberi szükségletek (lásd →
elsôdleges emberi szükségletek)
alapvetô szabadságjogok és jogok
(és lehetôségek) 38, 47, 87, 102,
119, 148, 192, 212, 268, 284, 290,
296, 302, 303, 320, 328–330, 333,
335, 397, 415, 460, 461, 499, 538,
542, 566, 570, 595, 605–613, 618,
620–630, 633, 638, 641–657, 660–
671, 675, 679, 680–684, 688, 697,
701–704, 707–716, 719–725, 728,
730, 735–742, 744, 747
~ tisztességesen egyenlô értéke 38,
119, 192, 214, 320, 328, 329, 397,
414, 415, 460, 608, 610–612, 615,
627, 632, 641, 650, 652, 656,662–671,
683, 684, 697, 699, 707, 709–715,
719–725, 730, 734–742, 744
~ valós értéke 38, 47, 119, 213,
214, 320, 328, 329, 333, 335, 415,
460, 607–612, 642, 663–671, 679,
683, 684, 697, 707, 709–716,
719–725, 730, 731, 735–742, 744
alattvaló 142, 183, 184, 295, 512, 513
alázat
személy iránti ~ 519, 593, 600, 601
tekintély iránti ~ 519, 593, 600, 601
ügyek iránti ~ 44, 250, 251, 296,
320, 404, 519, 593, 600, 601, 630
alázatmentes 251, 630
alázatosság 183, 184, 296
aljas, aljasság 22, 134, 135, 210 , 557, 558
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alkotmánybíróság 91, 102, 104, 199,
267, 288, 289, 299, 307–312, 461,
571, 577, 588, 670, 674, 698, 702, 730
alkotmányellenes(ség) 157, 292, 312,
313, 598, 724
~ eljárási (procedurális) 312, 313,
597, 598, 724
~ tartalmi 157, 292, 312, 313, 598
alkotmányos
~ demokrácia 64, 77, 79, 80, 84,
87, 92, 145, 147, 183, 231, 232,
283, 288, 289, 291, 294, 298, 307,
308, 397, 462, 558, 658, 662, 672,
684, 702, 703, 720, 722, 723, 729,
730, 735
~ elvek és értékek 49, 56, 102,
284, 288, 291, 297, 299, 300, 307–
312, 538, 545, 588–592, 594, 596,
659, 674, 677, 678, 680, 683, 698–
700
~ garancia (vagy ~ védelem) 58, 59,
92, 156–159, 212, 291, 296–300,
325, 499, 551, 644, 676, 699, 724,
743
alkotmányozás feletti szint 289, 290,
292, 297, 698
alkotmányozási szakasz (constitutional
stage) 287, 289, 311, 322, 698, 699,
722, 725
alkotmányozó, felhatalmazó hatalom
(constituent power) 289, 292, 297, 299,
300, 322, 544, 545, 576, 656–661,
673–675, 698–700, 721–723
Allan, Jessica 35, 753
allokációs
~ hatékonyság (lásd → hatékonyság,
allokációs ~)
~ igazságosság (lásd → igazságosság,
allokációs ~)
all-you-can-eat (lásd → harmadik fél
fizet probléma)
Alperovitz, Gar 625, 753
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gyökértelen növekedés (rootless
growth) 221, 222, 510
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58, 62, 132, 241, 248, 251, 256, 276,
282, 329, 374, 512, 669, 750
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566
Hamilton, Alexander 661
hamis
~ biztonságérzet 142, 164
~ felhatalmazottság érzés 400
~ illúziók 164, 424, 436, 455
~ sebezhetetlenség érzés 33, 164,
320
~ sérthetetlenség érzés 162, 323,
416
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396, 728
Hanauer, Nick 144, 243, 265, 764
harag 141, 208, 327, 509, 521
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Hare, Robert 261, 765
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koncepciók 139, 184, 195, 225, 226,
461, 498, 502, 503, 528–530, 544,
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183, 190, 200, 208, 213, 259, 266,
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306, 318, 321, 324, 325, 328, 329,
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378, 384–387, 390–398, 402, 403,
462, 469–485, 489, 492–494, 502,
506, 511, 514, 531, 537, 540, 544–
546, 559, 569, 573, 574, 580, 586,
592, 595, 598, 608, 612, 622, 626,
629, 639–643, 650, 656, 668, 669,
675, 676, 680, 688, 697, 713, 734,
741, 749
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háttérkultúra 102, 103, 268, 271, 272,
278, 322, 586, 587, 592
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Health Gap, The 63, 94, 411, 770
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Health Justice 384, 782
Heckman, James 518, 640, 641, 765
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 563
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425, 432, 433, 436, 455–458
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337, 340–345, 466–469, 479
hivatástudattal való visszaélés 109, 188
hitehagyás 269
hiteles, hitelesség 179, 190, 219, 236,
276, 282, 285, 352, 355, 379, 400,
427, 536, 549, 550, 692, 733
hiteltelen, hiteltelenség 204, 277, 285,
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Hitler, Adolf 235, 293, 593, 663
HMOs 418
Hobbes, Thomas 107, 135, 136, 330,
460, 465, 466, 661, 765
Hochfeld, Wesley Newcomb 619
Hodgson, Geoffrey 242, 765
homo economicus 53, 122, 123, 134,
137, 151, 169, 176, 314, 315, 347,
355, 356, 359, 472, 530, 655 (lásd
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homo politicus 151
horizontal equity 20, 696, 697
hosszmetszeti folyamatok vs. keresztmetszeti képek 160–163, 261, 584
How Common Sense Is Nonsense?
384
How Politics Makes Us Sick? Neoliberal Epidemics 40, 241
hozzáférés, hozzáférhetôség 20, 36,
49, 131, 158, 162, 190, 192, 223,
357, 367, 369, 388, 389, 397, 407,
410, 429, 431, 434, 435, 438, 440–
443, 572, 574, 627, 641–643, 670,
677, 680, 686–688, 691–693, 696,
697, 708, 719, 728, 737, 741, 745
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Human Development
~ Index (lásd → UNDP)
~ Program (lásd → UNDP) 57, 216
~ Report (lásd → UNDP) 57, 216,
221–223, 510, 709
humanitárius 29, 192, 259, 274, 377, 379
Humboldt, Wilhelm von 112, 766
Hume, David 130, 134, 135, 150, 301,
590, 766
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ideal of citizenship (polgári ideál) 596–
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identitás 173, 178, 181–185, 222, 281,
321, 340, 401, 473, 584, 623, 635,
678, 727, 748
identitáspolitika 635, 678, 727, 728
ideologikus intézkedések 136, 234,
241, 245, 245, 300, 338, 354, 365
igazmondás 513, 596, 603, 660 (lásd
még → polgári erények és értékek)
igazságosságérzet képessége (capacity
for a sense of justice) 47, 120, 125,
140, 141, 144, 152, 165–169, 172,
198, 206, 322, 370, 482–485, 488,
489, 514, 515, 518–522, 526, 648–
656, 700
igazságosság
allokációs (elosztási) ~ 136, 213,
214, 302, 305, 318, 319, 373, 394,
475, 570, 572, 606–609, 612, 628–
630, 633, 700
disztributív ~ 38, 103, 106, 118,
119, 213, 268, 290, 296, 303, 318,
319, 341–343, 371, 460, 471, 542,
570, 571, 595, 606–610, 614–616,
618, 621, 626–629, 633, 641, 654,
667, 668, 676, 679, 701–709, 740,
743, 744, 748
igazságosság-hatékonyság, trade-off
343, 630, 631 (lásd még → átváltási
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igazságosság háttérkörülményei 10,
184, 671, 724
igazságtalan jogszabályok 17, 110,
313, 470, 566
igénybevételkor fizetésmentes (free at
the point of use) 232, 688, 689, 691,
692
ignorance (lásd → tudatlanság)
illiberális 149, 293–295
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méltó)
illusion of choice vs. freedom of
choice 71, 434, 435, 439–442
IMF 233, 234, 236, 429, 774
impartiality (lásd → pártatlanság)
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348, 361–365
inalienable rights & liberties (lásd →
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incentive effects (lásd → ösztönzô hatások)
Inclusive Growth (befogadó növekedés)
764
incommensurability (összemérhetetlenség) 631
indefeasible rights & liberties (lásd →
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inequality (egyenlôtlenség) 95, 200, 249,
268, 362
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állapot elkerülhetô egyenlôtlenségei)
inequity 238, 697
infláció 166, 224, 251, 254, 443, 690
információfeldolgozás hibái 352, 360,
439, 442, 704
információhiány 139, 286, 349–351,
356–363, 408, 434, 437–439, 509,
549–552, 616
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~ aszimmetria 197, 247, 332, 349–
351, 359, 433, 437–439, 494, 509,
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~ szmog 441, 442
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informált közmegegyezés 197, 198
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705
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541, 558, 589, 590
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331, 464, 523, 589, 622–625, 716,
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Political Rights (vagy ICCPR) 665
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interpretációs szakasz (juduciary stage)
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intoleráns 204
invisible hand (láthatatlan kéz) 129, 136,
137, 347 (lásd még → láthatató kéz)
irányított betegellátás 418–420, 426,
431, 434
írástudók 22, 67, 543
írástudók árulása, Az (Babits Mihály)
67
irigység (envy) 23, 208, 210, 327
iskolarendszer 132, 162, 187, 357, 367,
409–413, 516, 517
Isocrates 117
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Isten 41, 70, 122, 133, 146, 147, 150,
187, 258, 282, 328, 337, 466, 467,
478, 486, 508–511, 536, 542, 553,
554, 576, 585, 591, 624, 639, 664
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467, 576
isteni
~ jog 146, 467, 486
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nyek 146, 467, 478, 486, 639
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466, 467, 576
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491, 518, 521–526, 541–543, 547–
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ítélôképesség 168, 176, 285, 488, 491,
536

706

FÜGGELÉK – I. KÖTET NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

J
Jacobs, Didier 246–248, 258, 262, 263,
625, 766
jakobinus diktatúra 175, 487, 507
Jay, John 661
János Pál, II., pápa 70, 72
járadék (lásd → meg nem szolgált jövedelem)
járadékhajhászás, járadékvadászat
(rent seeking) 121, 216, 246–249,
256–258, 262–265, 315, 326, 371,
425, 427, 430, 694–696, 733, 738
járulék (lásd → jövedelemarányos
adók és járulékok)
járulékfedezeti nyugdíjbiztosítás 126
(lásd még → társadalmi nyugdíjbiztosítás)
játszmaelmélet 356, 582, 616, 631
Jefferson, Thomas 289, 292, 661
jellemgyenge 519
Jézus 116
jó mint helyes és tisztességes vs. jó
mint racionális 114–117, 121–129,
141, 182, 208, 343, 346, 362, 482,
485, 532, 533, 631, 649–655, 718, 719
jó mint tisztességes abszolút prioritása a jó mint racionális felett 114–
117, 121, 285, 343, 346, 485, 631,
649–651, 655
jó okok miatti stabilitás 55, 84, 100,
101, 105, 136, 212, 287, 396, 460,
467, 468, 483, 486, 487, 503, 504,
527, 533–538, 551, 552, 555, 559–
562, 651
Job Creator 242, 243, 247 (lásd még →
munkahelyteremtô)
Jóbel-év (lásd → annus jubilei)
jobless growth (lásd → munkátlan növekedés)
jogalkalmazási szakasz (judiciary stage)
289, 307, 687, 697–702, 722, 729
jog elôtti egyenlôség 100, 173, 499,
595, 608, 612, 622, 638, 645
joggal való visszaélés 200, 312
jogos követelések (legitimate claims) 9,
183, 185, 192, 320, 322, 464, 466,
619, 620, 684, 741, 747

jogos várományok (legitimate expectations)
9, 183, 185, 320, 322, 464, 466, 620,
741, 747
jogszabályalkotással való visszaélés
200, 312, 313
jogszabályok hierarchiája 501
jól elrendezett társadalom (Well Ordered Society) 10, 14, 64, 105, 123, 144,
176, 182, 195–216, 224, 230, 283,
304, 305, 320, 321, 328, 342, 366,
369, 394, 484, 489, 492–496, 530–
536, 540, 542, 547, 559, 560, 579,
648, 667, 710
jóléti állam 40, 59, 64, 65, 79, 139, 144,
157, 159, 167, 238–243, 338, 339, 349,
363, 408, 439, 670, 673, 681–685, 754
~(köz)gazdaságtana 139, 167, 338,
339, 349, 351, 434, 437, 439, 682,
697, 754
jóléti kiadások 61, 159, 236–239
jólét „leszivárgása” (trickle down) 40,
60, 62, 216, 230–247, 262, 354, 362,
625, 666
jólét „leszivárgása” vs. a jólét „felszivárgása” 243, 625
jóra való restség (mulasztásos bûn) 388,
579, 635, 637
jótékonykodás 29, 154, 188–194, 322,
379, 415, 662, 708
jótékonysági intézmény 189–191
józan ész 294, 518, 522, 577, 582, 596,
600–603, 646, 660, 695
~ követelményei 522, 596, 601–
603, 660
jövedelemadó (jövedelem arányos adók és
járulékok) 37, 39, 50, 62, 121, 154–
158, 164–167, 187, 193, 232, 233,
237, 238, 427, 432, 435, 689-694
jövedelem-átcsoportosítás (jövedelemtranszfer) 20, 39, 70, 237, 238, 242,
245-247, 253, 263, 694, 695
jövedelmi és vagyoni egyenlôtlenségek 26, 34–37, 120, 160, 329, 368,
371, 375–379, 392, 397, 403, 605–
611, 614, 616, 622, 626, 633, 639,
641, 665, 666, 675, 678, 679, 688,
712, 713, 719, 720, 731, 736, 737,
742, 750
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jövôtlen növekedés (futureless growth)
221, 222, 510
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szakasz)
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54, 77–79, 459, 468, 502, 575, 580,
604, 618, 621, 775
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Kahneman, Daniel 260, 359, 360, 439,
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Kant, Immanuel 23, 64, 149, 215, 283,
284, 400, 465–468, 516, 623, 661, 767
Katrina hurrikán 374, 672
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Kádár János 72
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244, 246, 354, 768
kapzsiság és mohóság 19, 23, 53, 57,
76, 129, 134–139, 142, 208, 211,
239, 245, 262, 295, 402, 407, 556,
617, 630
kasztrendszer, kaszt 133, 147, 149,
173, 406, 407, 614, 636, 705, 706,
718
katonai diktatúra 426–430, 510
keeping the options open 357, 358,
776
kegyenc 294
kegyetlen(ség) 131, 147, 175, 302,
426, 506, 543, 545, 557, 749
kell érték vs van érték 130–134, 150,
201, 301, 305, 590
Kennedy, John Fitzgerald 150, 307
Kennedy, Joseph Patrick 422–424,
428
Kennedy, Robert Francis 224
kereslet-kínálat 39, 40, 129, 239–244,
344, 439, 442, 666
keresôképtelenség 26, 44, 47, 58, 126,
153, 164, 185, 192, 194, 252, 262,
324, 414, 686
keresztmetszeti képek vs. hosszmetszeti folyamatok 160–163, 261,
584
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244, 246, 354, 767
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kényszerítô hatalom 73, 80, 87, 172,
210, 402, 487, 490, 512, 576, 577,
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612, 613, 638, 670, 696, 722
kényszermunka 108, 149
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212, 214, 460, 536, 541, 545, 558,
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képességei, tehetsége alapján reális
ambíciók és életterv 387, 398–400,
678, 706, 714, 743
képességek és tehetségek eloszlási
görbéje 639
képmutatás, képmutató 19, 261, 395,
407, 611, 736
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732
két velünk született erkölcsi képesség, a 46, 120, 125–127, 140, 141,
144, 152, 153, 167–173, 176, 177,
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kételykufárok 377–379
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kibicnek semmi sem drága 181, 630
kicsinyes, korlátolt, szûklátókörû 23,
179, 293–295, 563, 593 (lásd még →
illiberális)
kiegészítô üzleti egészségbiztosítás
193, 194, 425
kifosztottak 128, 211, 728
kikényszerített lojalitás 600
kilátástalan helyzet 19, 23, 24, 62,
150, 282, 615
kilátástalanság érzés 24, 70, 71, 150,
201, 209, 211, 131, 282, 563
kimazsolázás 433, 455
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economics) 60, 234, 240, 244, 247,
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Kindler József 163
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király 84, 112, 135, 158, 186, 187, 217,
250, 292, 309, 466, 467, 564, 576,
578, 585, 603, 692
kirekesztés 57, 62, 146, 173, 204, 208,
407, 517, 545
Kirman, Alan 250, 768
kisebbrendûségi komplexus túlkompenzálása 519
kiszámíthatóság 155, 299, 545
kiszolgáltatottság 109, 214, 245, 332,
336, 421, 521, 615, 689, 690
Kitab al-Kafi 117
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kockázati szelekciós módszerek 432,
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kockázatközösség 428, 433, 438, 455
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261, 263, 353
Kollányi Zsófia 750, 768
kollektív hatalom 56, 80, 117, 118,
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430, 461, 487, 506, 507, 614, 742
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309, 429, 430, 487, 507, 614, 742
kommunizmus 302, 461, 468
kompenzálás (hátrányoké) 270, 271,
606, 607, 630, 713, 734, 745
komplexitás 42, 51, 144, 356–359, 453,
549–552, 589, 590, 700, 704

konfliktuszóna (lásd → társadalmipolitikai konfliktusok zónája)
Konfucius 115
kontraszelekció 22, 66, 351–353, 389,
438, 519, 593
kontraszelektáltak 519
kooperatív (együttmûködési) erények, értékek 122, 144, 168, 171,
207, 209, 315, 368, 371, 462, 502,
590, 594–596, 740 (lásd még → polgári erények, értékek)
korai gyermekfejlesztés 126, 153, 367,
517, 641
kórházi napidíj (lásd → co-payment)
korlátolt, kicsinyes, szûklátókörû
179, 293–295, 497, 563 (lásd még
→ illiberális)
korlátozott racionalitás 345, 355-360,
439
kormányzati kudarcok (government
failures) 345, 360, 361, 365
korrumpál 408, 543, 557, 593, 726
korrumpálódik 210, 543, 593, 735
korrupció 210, 408, 543, 557, 593, 726,
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kosárlabda 325–328, 333, 478, 669
kozmopolitizmus 274, 275, 282, 283
kölcsönös
~ bizalom 141, 198, 206, 207
~ elôny (mutual advantage) 109–112,
120, 121, 169, 394, 425, 468
~ tisztelet (mutual respect) 51, 54,
79–81, 85, 93, 97, 100, 125, 205,
206, 497, 501, 539, 555, 582, 583,
587
kölcsönösség (mutuality) 22, 51, 54, 78–
81, 85, 93, 108–111, 141, 183, 186,
188, 193, 194, 274, 322, 377, 386,
394, 464, 465, 475, 513, 538–540,
619, 620, 703, 705, 730
költséges ellátások megtagadása 230,
421, 422, 447
költség
~áthárítás 229, 230
~hasznosság 215, 226, 230, 306
~haszon 60, 215, 225–229, 306,
745
~hatásosság 225, 229, 306, 449,
450
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~hatékonyság 124, 215, 225, 229,
230, 306, 438, 439, 442–453, 745
költségvetési
~ deficit (hiány) csökkentés 61,
215, 232, 251, 263, 670 (lásd még
→ austerity)
~ egyensúly 39, 61, 159, 215, 216,
219, 231–234, 238–240, 246, 263,
666, 670 (lásd még → austerity)
~ megszorítások 38, 39, 232–234,
263, 422, 425, 666 (lásd még →
austerity)
költségvetés mint morális dokumentum, a 196, 197, 577, 755
könyörtelen növekedés (ruthless
growth) 221, 222, 510
könyörtelenség 136, 221, 259, 261,
317, 460, 510
könyörület, könyörületeség 127, 224,
370, 398, 422–424, 708
környezeti igazságosság (environmental
justice) 214, 474, 588, 733
kötelességtudattal való visszaélés 109
következetesség 481, 704
következtetés képessége 168, 360,
523
közbizalom 127, 128, 144, 213, 428
közcélok, közérdekek, közügyek 18–
21, 43, 44, 58, 59, 64, 66, 68, 71–82,
92, 107, 127, 152, 159, 180, 183,
186, 187, 199, 204, 209, 210, 224,
246, 279, 281, 293, 300, 306, 307,
312, 313, 323, 339, 402–404, 453,
462–465, 489–492, 497, 506, 512–
514, 545, 576–579, 582–587, 590–
596, 599–603, 613, 639, 655, 657–
661, 699–704, 712, 716–718, 722,
723, 728, 731–740
közcélok, közügyek vs. magáncélok,
magánügyek 66, 67, 152, 158, 187,
210, 246, 313, 399, 402, 404, 413,
418–436, 442–444, 452–458, 509,
578, 579, 587, 593, 599, 613, 689,
700, 712, 716, 718, 722, 731, 732,
739
közcélú társadalmi kockázatkezelés
163, 185, 193, 382, 405, 414–436,
442–444, 450–457, 549, 684, 687–
689, 693
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~t végzô társadalmi egészségbiztosítás (lásd → társadalmi egész
ségbiztosítás)
közcélú társadalmi kockázatkezelés
vs. üzleti célú egészségi kockázatkezelés 193, 194, 418–436, 442–
444, 450–457, 549
közkeletû bölcsességek 72, 131, 203,
218, 228, 502, 631, 669
közepesen fejlett országok 24, 30, 65,
140, 159, 217, 235, 262, 395
középosztály 65, 160, 236–238, 242–
247, 254, 255, 261, 265, 437, 445,
625
~ lecsúszása 65, 236–238, 242,
245–247, 255, 265, 445, 625
közérdekek vs. magánérdekek 21, 68,
186, 187, 209, 246, 293, 323, 402,
404, 451, 453, 463, 578, 586, 587,
613, 700, 712, 716, 722, 731–735,
738, 739
közerkölcsök 22, 502
közérthetôség 43, 46, 76, 101, 105,
180, 200, 238, 352, 406, 421, 569,
587, 588, 733
közfinanszírozás 363, 734–738, 745–
748
közgazdasági
~ alkímia 134
~ alkimista 138
~ modellek 122, 123, 134, 137,
221, 314, 317, 348, 354, 356, 360,
530
közgondolkodás 20, 23, 33, 53, 55, 62,
493, 541, 603
közjavak (public goods) 207, 534
közjó 18–23, 46, 58, 59, 68, 80, 125,
126, 134–138, 141, 148, 158, 175,
176, 206–209, 246, 299, 306, 307,
347, 427, 501, 532, 534, 545, 578,
579, 587, 596, 597, 600–604, 648,
658, 659, 703–705, 712, 715, 716,
722, 723, 731, 732, 739
közmegegyezés 25, 68, 73, 74, 100,
195–198, 201, 203, 280, 288, 500,
501, 541, 723
közmunka 24, 33, 108, 162, 252, 642,
690
közömbösség 556
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közönséges hatalom (ordinary power)
298–300, 544, 545, 576, 577, 656–
661, 673–675, 685, 698–702, 721–723
közönséges, mûveletlen, ordenáré
294, 593 (lásd még → illiberális)
közöny 23, 57, 66, 71, 127, 132, 162,
208, 209, 394, 395, 407
közösen létrehozott hasznok (társadalmi együttmûködésé) 92, 95, 106,
113, 118, 145, 167, 220, 249, 263,
267, 290, 318, 622, 628, 671, 679,
705, 708, 721, 741, 743, 748
közös és nyilvános
~ kiindulási pontok 52, 74, 146,
199, 289, 461, 467, 484, 491, 495–
497, 500, 501, 504–506, 511, 519,
529, 531–534, 537, 540, 546, 558,
559, 562, 567–570, 575, 581–584,
586, 593, 594, 660, 700, 703
~ morális viszonyítási rendszer
64–69, 199, 201, 280, 494–497,
500–505, 531–535, 541, 546, 551,
557, 560, 567, 583, 592–594, 602,
659–661, 685, 700, 703, 706, 739
~ politikai szintû igazságossági
koncepció 56, 64, 67–69, 79, 80,
87, 95, 101, 119, 126, 127, 139,
145, 153, 174–176, 186, 198–201,
206, 207, 212, 246, 267, 273, 280,
290, 341, 342, 396, 464, 492–501,
505, 511, 514, 526, 529–536, 539–
543, 546, 554, 557–560, 567–570,
583–587, 590–595, 606, 610, 628,
659–661, 699, 721, 740, 746, 751
közösségi normákon alapuló erkölcsösség 10, 515, 516
közös terhek (társadalmi
együttmûködésé) 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
közpolitikai
~ diskurzus 52, 199, 586, 733
~ folyamatok 189, 215, 225, 281,
338, 339, 383, 394–398, 512, 568,
655, 711, 718, 723, 727, 731–736
~ gondolkodás 20, 52, 53, 189, 202,
225, 339, 394, 493
~ intézkedések 20, 22, 199, 230,

300, 339, 557, 568, 584, 653, 731,
733, 736
~ kultúra 53, 83, 91, 101, 339, 394,
484, 493, 537
~ programok 52, 132, 226, 300,
495, 653, 655, 727, 734, 751
központi
~ munkaerôpiaci tervezés (Central
Manpower Planning) 178–180, 630
~ munkaerôpiaci tervezô (Central
Manpower Planner) 179, 180, 630
~ tervutasítás, tervgazdálkodás
(Central Planning) 178–180, 630
központi jelentôségû capabilityk
(lásd → capability, a tíz központi
jelentôségû ~)közrossz 732
közszolgáltatások 131, 132, 238, 363,
425, 680, 684, 686, 691–696, 710
köztudomású tények 596, 601
közügyekben folytatott nyilvános
közcélú érvelés (lásd → public
reason)
kreatív gondolkodás képessége 14,
180, 223, 322, 413, 473, 687
kriminalizáció (bajbajutottaké) 127, 128
kritikai gondolkodás 323, 397, 517,
748
kritikátlan átvétel (reformoké, módszereké) 323, 397, 517, 748
kritikus tömeg 20–23, 42, 43, 48, 62,
211, 672, 733
krónikus nem fertôzô betegségek 29,
33, 375, 420, 430
krónikus stressz 381
Krugman, Paul Robin 451, 456, 769
Kulcsár Kálmán 598
küszöbszint (threshold) 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
Kymlicka, Will 483, 769

L
Laertius, Diogenes 117
laissez-fair 122, 130, 136, 139, 243,
336, 337, 345, 346, 397, 461, 466,
623–625, 663–666
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lakhatási
~ körülmények 26, 30, 688
~ szegénység 256, 643, 687, 688,
750
Lakoff, George 267, 769
Lao Ce 116
lator állam 638, 639
Law of Peoples, The 78, 273, 275, 775
Láng István 163
láthatatlan kéz (invisible hand) 129,
136, 137, 347
látható kéz (visible hand) 129, 136, 137
lealacsonyít 210, 295
Least Advantaged Group (LAG) 614,
621, 626 (lásd még → legkevésbé
kedvezô helyzetûek)
lefölözési technikák 433, 455
legislative stage (lásd → törvényhozási szakasz)
legitim
~ érdekellentétek (legitimate conflicts) 699
~ követelések (lásd → jogos követelések)
~ várományok (lásd → jogos várományok)
legitimate claims (lásd → jogos követelések)
~ & expectations (lásd → jogos követelések)
~ expectations (lásd → jogos várományok)
legkevésbé kedvezô helyzetû csoport
(LAG) 118, 119, 474, 475, 614, 615,
626, 627, 633, 668, 679, 706, 713,
742, 743
legkisebb rossz 73, 211, 212, 329 (lásd
még → félelem politikája)
lelkiismereti szabadság 84, 86, 92, 99–
102, 175, 205, 269, 270, 280, 309,
310, 487, 491, 499, 506, 507, 538–
540, 551–556, 573, 595, 612, 620,
622, 645, 652–656, 661, 664, 711,
724, 740
Lemon-principle 351, 434, 437, 438, 755
Leopold, Les 220, 769
leszivárgási-elmélet 40, 62, 216, 230–
247, 262, 354, 362, 625, 666
Leviathan (Hobbes) 135, 330, 465
Leviták könyve 19:18 116
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lexikális prioritási rend 302, 620–623,
628–632, 645, 646, 661–671, 681,
713
lényegi alkotmányos kérdések (constitutional essentials) 80, 87, 101, 102,
199, 234, 305, 306, 307, 313, 498,
499, 501, 506, 512–514, 531, 534,
536, 544, 561, 581–586, 589–594,
597, 656, 660, 661, 673–684, 687,
688, 699, 701–706, 713, 716, 724,
747, 748, 751
létezésünk legvalódibb alapjai 493,
595
létminimum 19, 24, 66, 154, 162, 252,
681
libertarianizmus 97, 302, 309, 331,
333–337, 461, 476, 625
liberty of conscience (lásd → lelkiismereti szabadság)
liberty rights vs. claim rights 619, 620
Liliput, liliputiak 173, 174
Lillback, Peter, 287, 588, 769
Limits of State Action 112
Lincoln, Abraham 137, 147, 290, 522
Liu, Eric 144, 243, 265
local justice (lásd → lokális igazságosság)
Locke, John 107, 142, 295, 299, 309,
330, 331, 340, 465–468, 477, 576,
577, 657, 661, 770
lokális igazságosság 272–285, 306,
492
London School of Economics 139,
167, 250, 338, 356, 357, 367, 454
longitudinális folyamatok vs keresztmetszeti képek 160–163, 261, 584
lopakodó módon hozott döntések 42,
123, 158, 197, 219, 238, 243, 264,
312, 406, 431, 433
lopakodó társadalomátszervezési kísérlet 238, 243, 246, 406
lojalitás 515, 519, 593, 600, 601, 704
személy iránti ~ 519, 593, 600, 601
ügyek iránti ~ 519, 593, 601
luck egalitaranizmus 606, 745
Lukács 6:31, 10:25-28 116
lump sum tax (lásd → adó, egyösszegû)
Lundberg, Olle 144, 160, 304, 617,
632, 672, 673, 770
luxusfogyasztás 39, 240, 249, 695, 745
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M

~ mutatók 39, 61, 159, 240, 306,
354, 355, 666, 750
managed care 418 (lásd még → irányított betegellátás)
manipuláció 13, 56, 70–73, 88, 157,
209, 211, 212, 227, 246, 261, 297–
199, 306, 332, 348, 349, 402, 469,
480, 485, 496, 500, 524, 564, 585,
612, 616, 651, 724–728, 732
Margalit, Avishai 283, 638, 770
marginal productivity theory 362
marginal social
~ benefit 745
~ cost 745
Maritain, Jacques 554, 770
Market as God, The 122, 508–511, 757
market failures (lásd → piaci kudarcok és hibák)
Marmot, Michael 18, 26, 29–37, 60,
63, 94, 160, 245, 304, 329, 372, 376–
383, 403, 411, 447, 518, 574, 617,
638–642, 672, 673, 686–688, 770
Marshall-kereszt 129
Marx, Karl 408
marxizmus 461, 712
matematikai
~ képletek, modellek 137, 226,
228, 317, 348, 357, 441, 520, 529,
530, 550
~ készségek, képességek 36, 329,
375, 385, 748
maximin-elv 474, 475, 615, 616 (lásd
még → eltérési elv)
Márk 12:31, 12:34 116
mások
~ eszközként való használata 148,
149, 178, 215, 261, 398, 400, 402,
538, 603, 623, 651
~ feletti uralom vágya 142, 143,
171, 208, 294, 507, 716 (lásd még
→ dominanciavágy)
~ gyermekeit és unokáit üzleti ér
dekei eszközeként kezeli 178,
400, 402, 630, 637, 670
~ kihasználása 125, 261, 336, 402,
651
másokon való átgázolás 127, 142, 143,
261, 566, 603
Máté 7:12 114, 116,

Macadie, Hugh 339
Machiavelli, Niccolo di Bernardo dei
135
Madison, James 290, 661, 729, 730, 770
maffiaszerû folyamatok 210, 735, 736
maffiózószerû pártpénztárnokok 736
magáncélok, magánügyek vs. közcélok, közügyek 66, 67, 152, 158, 187,
210, 246, 313, 399, 402, 404, 413,
418–436, 442–444, 452–458, 509,
578, 579, 587, 593, 599, 613, 689,
700, 712, 716, 718, 722, 731, 732,
739
magáncélú üzleti egészségi kockázatkezelés 193, 194, 418–436, 442–
444, 450–457, 549
magáncélú üzleti egészségi kockázatkezelés vs. közcélú társadalmi
kockázatkezelés 193, 194, 418–436,
442–444, 450–457, 549
magáncélú üzleti egészségbiztosítás
166, 193, 194, 418––458, 549
kiegészítô ~ 193, 194, 425
helyettesítô ~ 425, 432, 433, 436,
455–458
magáncsôd 40, 417, 444–447
magánérdekek vs. közérdekek 21, 68,
186, 187, 209, 246, 293, 323, 402,
404, 451, 453, 463, 578, 586, 587,
613, 700, 712, 716, 722, 731–735,
738, 739
magán-nyugdíjbiztosítás 154, 165–
167, 420, 689, 690, 750
magánügyek közhatalmi pozícióból
történô elômozdítása 593
Magna Latrocinia 603
magolás, magoltatás (rope learning) 517
Magyarország 18, 19, 27, 29, 31, 36,
39, 44, 49, 51, 57, 61, 63–65, 69, 74,
81, 98, 100, 101, 132, 158, 189, 212,
242, 248, 262, 282, 307, 339, 353,
364, 379, 382, 395, 412, 429–433, 439
Magyar Tudományos Akadémia 163,
241
Mahábharáta 116
makrogazdasági
~ modellek 354
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means testing (lásd → szociális rászorultság mérés)
MEDICAID 33, 437, 445
medical bankruptcy 417, 444–447
medical debt 417, 444, 445
MEDICARE 33, 263, 436, 437, 443,
444, 447–454
~ for All 443, 444, 447–454
megaláz, megalázó 24, 132, 252, 295,
684, 690
megalkuvó 17, 558, 561, 566
megbánás képessége 141, 398
megbántódás képessége 141
megbetegedési kockázatok szerint
differenciált díjszabás 428, 435
megbocsátó képesség 317, 748
megfelelô méltósággal és életminôségben megélt élet 417, 418
megfontolt vélemény (considered judgement) 521–529, 532–535, 553, 559,
612, 623, 637, 647, 652
meg nem szolgált jövedelem (járadék,
rent) 262, 696, 738
megosztó 83–85, 209, 310, 498, 742,
748, 749
megosztottság (lásd → társadalmi
megosztottság)
megrontotta (elvette az eszét) a hatalom 519
megszemélyesülô gazdasági és munkaerôpiaci érdek 399–401, 511, 624,
637
megszolgált jogosultságok (earned
entitlements) 9, 185, 192, 319, 620,
741, 747
megszorítások, megszorító intézkedések (lásd → austerity-programok)
megtakarítási programok
(lásd → austerity-programok)
megtévesztés, megtévesztô 61, 68,
100, 109, 131, 161,246, 389, 433,
442, 469, 596, 671, 677
Mendoza, Kerry-Anne 40, 233, 234,
241–247, 262, 771
mentális
~ fejlôdés 268
~ megbetegedések 18, 36, 329,
375, 383, 424
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Merchants of Doubts (kételykufárok)
377, 378
merit (lásd → morális érdem)
merit based (lásd → érdemalapú)
meritokratikus 174, 257, 262, 371,
393, 406
mesterséges törésvonal 65, 128, 211,
396, 524, 727, 728
média 22, 33, 161, 378, 394, 712, 714,
715, 726, 727, 733, 734
~ elbulvárosodása, elsekélyese
dése 22, 726, 727
~ felelôssége 33, 161, 712, 726,
727
méltánylandó pluralizmus ténye
203, 491, 534, 541–544, 547, 551,
552, 555, 556, 558, 580, 581, 587,
605, 656, 660, 711, 724, 740,
746
~ véleménykülönbség ténye 285,
491, 541, 547, 548, 550–553, 555,
556, 699–701, 704, 705, 720, 724,
740
méltányos közteherviselés 209, 237,
680, 691–697, 735
mélyszegénység 31, 127, 131, 132,
150, 251, 252, 323, 611
méretgazdaságosság (lásd → hatékonyság)
mérsékelt átfogó doktrína 56, 77–80,
86, 88, 97, 100, 105, 122, 124, 149,
169–171, 203–205, 272, 284–286,
298, 300–306, 324, 334, 335, 371,
396, 459, 462, 468, 483, 486, 487,
493, 498, 504–507, 524, 535–544,
557, 558, 575, 711
~ szélsôséges hívei 204–206, 504,
524, 538–540, 544
mérsékelt szûkösség 111, 184, 330,
671
Michelangelo, Buonarrotti 179
mikroszint 240, 235, 236
Mill, John Stuart 270, 493, 516, 595,
632, 771
Miller, John B. 287, 771
’minden gyermek tehetséges’ 367,
387, 389, 406, 410, 412, 574, 613,
634–635, 640–643, 685, 686, 706,
719, 737
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mindenható 136, 179, 231,337, 365,
401, 508–510, 542, 630, 665 (lásd
még → omnipotens)
mindentudó 179, 180, 508, 510 (lásd
még → omniscient)
minimálbér 242, 251–253, 478
minimális (éjjeliôr) állam 138, 139,
159, 331, 334, 336, 346, 347, 461,
466
Mirowski, Philip 65, 237–240, 243–
247, 250, 354, 400, 401, 427, 509,
624, 625, 771
Mismeasuring Our Life 217, 225, 780
(lásd még → Sarkozy-jelentés)
mítosz 40, 50, 71–73, 167, 211, 212,
263, 293, 304, 396, 651, 666, 687
Mo Tzu 115
moderate scarcity (lásd → mérsékelt
szûkösség)
modern kori
~ jobbágy- és cselédvilág 133, 149,
706
~ kasztrendszer 133, 406, 407,
614, 636, 705, 706
modus vivendi 84, 100, 212, 214, 551
(lásd még → kényszerû kompromisszum)
Mohammed 117
mohóság (lásd → kapzsiság)
Monbiot, George 261, 326, 771
monopolhelyzetû társadalmi egészségbiztosítás 33, 433, 450
monopsony 433, 450
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat 205, 206, 291, 632, 682, 771
moral
~ development (lásd → morális fejlôdés)
~ hazard (lásd → erkölcsi kockázat)
~ sensitivity (lásd → morális
érzék, érzékenység)
morality of
~ association (közösségi normákon
alapuló erkölcsösség) 10, 515, 516
~ authority (tekintélytiszteleten alapuló erkölcsösség) 10, 515, 516
~ principles (elveken alapuló erkölcsösség) 10, 515, 516

morál átpolitizálása vs. a politika átmoralizálása 23
morális
~ érdem, érdemesség 57, 66, 98,
169, 174, 177, 178, 187, 190,
246, 255–260, 279, 326, 327,
368, 371, 392, 393, 412, 579,
581, 746, 748
~ értékesség 97, 146, 169, 171,
183, 224, 255–259, 269, 271, 278,
371, 718, 746, 748
~ érzék és érzékenység 22, 120,
125, 140, 141, 169, 260, 397,
516–523, 651, 654, 655, 700
~ és politikai jelentôségû érzelmek 57, 111, 136, 304, 317, 322,
370, 393, 397, 398, 413, 517, 748
~ felhatalmazás 76, 133, 149, 152,
178, 179, 187, 220, 231, 246, 300,
509, 544, 576–578, 624, 658, 718,
723
~ felháborodás 66, 80, 109, 114,
123, 125, 141, 318, 370, 398
~ identitás 181–185
~ legitimáció 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
~ rossz 24, 210, 522, 536, 553, 603,
732
~ viszonyítási rendszer 64–69,
199, 201, 280, 281, 301, 494–497,
500, 501, 504, 505, 531–535, 541,
546, 551, 557, 560, 567, 583, 592–
594, 602, 659–661, 685, 700, 703,
706, 739
~ zsarolás 72, 73, 188, 727
morális fejlôdés, tanulás 10, 517–520
~ egymásra épülô szakaszai 10,
516–520
~ folyamatának megrekedése 10,
516–520
motiváció 23, 50, 55, 134–137, 142,
172, 179, 190, 291, 348, 352, 371,
404, 419, 464, 556, 625, 640, 667,
677, 691, 701, 731
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Mózes III. könyve 327, 328, 478, 624,
639, 669
mögöttes okok láncolata 608, 635,
641
mulasztásos bûn (jóra való restség) 22,
382, 579, 635, 637, 672, 739
munkaerôpiac 58, 129, 148, 178–180,
390, 399–402, 413, 511, 630, 670
~ állítólagos igényei 58, 148,
179, 180, 399–402, 413, 511,
630, 670
munkahelyek tömeges megszûnése
182, 323, 354, 416, 690
munkahelyteremtô (vagy teremtés)
241–243, 247
munkanélküli biztosítás (lásd → társadalmi biztosítások)
munkanélküliség
diplomás ~ 389, 390, 637
nem önkéntes ~ 26, 58, 354, 386,
416
önkéntes ~ 252, 354
tömeges ~ 153, 166, 239, 252, 354,
416, 690
munkavállalói szegénység (munkavégzés melletti) 32, 109, 129, 132, 213,
251, 256, 381, 688
munkátlan növekedés (jobless growth)
221, 222, 510
mutual
~ advantage 109, 120, 394 (lásd még
→ kölcsönös elôny)
~ respect (lásd → kölcsönös tisztelet)
~ respect, the duty of ~ (lásd
→ egymás kölcsönös tiszteletben
tartásának a kötelessége)
mutuality 80, 108, 109, 394, 619
(lásd még → kölcsönösség)
mûhelymítosz 50
mûködésbiztonság 156, 157, 216, 240,
262
mûködésfinanszírozás (alkalmas vs. inadekvát) 33, 35, 61, 156, 192, 262,
577, 632, 689, 694, 712, 750
mûveletlen, ordenáré közönséges
294, 593 (lásd még → illiberális)
mûvészeti képzés 58, 322, 397, 398,
517
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mûvi terhességmegszakítás 310, 523
Myth of Meritocracy, The 406, 755

N
nagy bengáli éhínség 372, 373
Nagy Központi Munkaerôpiaci Tervezô 180, 630
nagylelkûség 137, 294, 317
nagyvagyonok
~ képzôdése, koncentrációja 216,
326, 735
~ megadóztatása 208, 734, 735
nagyzenekar 113
National Food Service vs. National
Health Service 364, 365
National Health Service 364, 407,
432, 449
natural abilities & talents (lásd → természetes képességek és tehetség)
náci, nácizmus 395, 507
negatív
~ érzések kivetítése másokra 57,
517
~ szabadságjogok és jogok 212,
213, 641, 662, 665
négy szabadság beszéd 60, 73, 159,
192, 339, 415, 619, 661–665
nélkülözéstôl való mentesség (freedom
from want) 60, 192, 193, 415, 620,
664–666, 676, 686–688
nem cselekvés (politikai) (lásd →
cselekvés vs. nem cselekvés)
~ döntés 739
~ elfogadható vs. elfogadható
egyenlôtlenségek 45, 60, 103,
257, 369, 572, 575, 604, 605, 614,
616, 626, 628, 634, 639, 668, 679,
705, 743
~ elsôdleges prioritású javak 44,
186, 187, 253, 264, 578, 579
~ önkéntes munkanélküliség
(lásd → munkanélküliség)
~ piaci tranzakciók 61, 224
~ politikai identitás 181–185
~ termelô ágazat 61
nemek közti egyenjogúság 89, 270
nemzeti burzsoázia 625
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neohobbeziánus 466
neoliberális 40, 65, 241, 244, 316, 354,
401, 426–430, 433, 510, 625, 757
~ egészségügyi reform 428–433,
510, 779
neoliberal
~ epidemics 40, 241
~ thought collective (Mirowski)
427, 769
neomarxista 461
nepotizmus 360
’Never Let a Serious Crisis Go to
Waste’ 244, 354, 401, 771
NEWS report: The Nordic ExperienceWelfare States & Public Health
144, 673, 770
néma növekedés (voiceless growth) 221,
222, 510
népegészségügy 13, 24, 28, 29, 39, 45,
58, 60, 74, 372–376, 380–383, 403,
426–429, 450, 672
népfelség elve 107, 292, 311
nincs alternatíva 70–73, 138, 201,
212, 396, 563, 564, 609, 727
(lásd még → félelem politikája)
Noczik, Robert 330–334, 466, 476, 772
nonhistorikus társadalmi folyamat
szemléletû társadalmi szerzôdéselmélet 106, 330, 331, 341, 345, 459,
462, 466–479
’No-Ought-From-Is’ (lásd → van-kell
tévedés)
normatív
~ koncepció 24, 54, 55, 79, 91, 119,
122–124, 144, 170, 171, 201, 301,
305, 343, 383, 384, 529, 571, 582,
587–590, 598, 612, 703, 711, 718
~ mód (lásd → preskriptív vs.
deskriptív mód)
normatív elôírások és követelmények
54, 119, 122, 123, 133, 134, 144,
582, 587, 590, 597, 612, 703–706,
718, 722
Nowak, Martin 113, 317, 772
Nussbaum, Martha Craven 54–60, 73,
74, 93, 106, 146, 149, 164, 191, 192,
212, 221, 304, 323, 375, 381, 393,
397–402, 404, 413, 416, 517, 574,
631, 640–642, 654, 687, 709, 710,
714, 748, 772

Ny
nyereségvágy 134, 144
nyilvános eljárások (normái, szabályai) 46, 80, 300, 313, 341, 342, 490,
522, 550, 583, 590, 595–598, 659,
660, 722, 738
nyilvános indokolás és igazolás 106,
127, 199, 300, 341, 462, 488–505,
511–514, 526, 559, 562, 583–587,
590–601, 660, 700, 710, 722, 740, 751
~ kötelessége 127, 300, 580–587,
590–601, 699, 740
nyilvánosság és közérthetôség (mint
stabilitási kövagy) 43, 46, 101, 200,
352, 421, 569, 587, 588, 709, 733
nyilvánossági kritériumok (publicity
criterion) 46, 196–203, 215–220, 224–
230, 233–238, 246, 281, 300, 306,
321, 341, 342, 421, 462, 494, 587, 731
nyomor 58, 70, 130, 145, 150, 189, 241,
262, 295, 336, 407, 415, 422, 615,
642, 663–665
Nyomorultak 206, 334–336, 345

O
Obama, Barack 260, 420, 443, 452, 554
Obamacare 420, 422, 436, 443, 447,
448, 452, 453
OECD 36, 329, 438
’Of the People, By the People, For the
People’ 290
Okin, Susan Muller 270, 773
okok okai 30, 380–383, 396, 635, 641,
688
oligarcha 632, 690, 735
oligarchikus 414, 715, 723, 725,
728
oligarchizálódás 641, 663, 734
omnipotens 179, 180, 337, 508, 542,
630 (lásd még: → mindenható)
omnipresent 337, 508–510, 542 (lásd
még: → mindenütt jelenlévô)
omniscient 179, 180, 337, 508–510,
542, 630 (lásd még: → mindentudó)
one size fits for all 115, 138
opportunista 558, 561, 702
Orbán Viktor 151
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ordenáré, mûveletlen, közönséges
294, 593 (lásd még → illiberális)
ordinary power (lásd → közönséges
hatalom)
O’Reilly Tim 243, 773
Oreskes, Naomi 377, 378, 762, 773
Origenész 117
original positition (lásd → eredeti kiindulási állapot)
Orosz Éva 750, 768, 773
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(vagy OEP) 43, 364, 450
Orwell, George, 313, 563, 773
Osborn, George 234, 759
Ószövetség 116, 327, 328, 478, 624,
639, 669
outcome measures (lásd → végkövetkezmény mutatók)
out-of-pocket-payments 441 (lásd még
→ saját zsebbôl fizetendô tételek)
OXFAM 262, 766
overlapping
~ consensus (lásd → átfedô konszenzus)
~ generations 473

Ö, Ô
önálló
~ értelmes munka lehetôsége 95,
213, 252, 474, 642, 688–690
~ kritikai gondolkodás 162, 180,
323, 397, 517, 687, 748
~ politikai modul 87, 100, 504,
536, 537, 559
önbecsülés, emberi méltóság és a szégyenmentes élet társadalmi alapfeltételei (lásd → önbecsülés társadalmi alapjai)
önbecsülés és társadalmi alapjainak
a megrendülése 33, 66, 150, 169,
187, 255, 323–325, 381, 414, 474,
611, 615, 642, 663, 665, 687, 707, 711
önbecsülés társadalmi alapjai 24, 26,
30, 32, 38, 66, 88, 114, 148, 150, 152,
163, 169, 185, 190, 192, 206, 208, 239,
251–255, 324, 337, 381, 390, 474, 595,
615, 622, 627, 632, 642, 665, 679, 681,
684, 687–690, 707, 710–712, 743, 747
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önbizalom 387, 711
öncélú hatalom 182, 210, 231, 232,
492, 497, 501, 599, 602, 712, 739
önérdekérvényesítés 73, 120, 122,
137, 140, 232, 256, 261, 313, 314,
332, 402, 563, 651, 654, 699
gátlástalan ~ 73, 169, 402, 563,
651, 654, 699, 700
öngondoskodás 154, 165, 193, 194,
256, 408, 435, 445, 750
öngyilkosság 18, 30, 36, 375, 376, 383
önigazoló ideológia 173, 257, 259,
315, 371, 407, 476, 672
önkényes hatalomgyakorlás 127, 142,
171, 182, 184, 191, 232, 299, 395,
501, 545, 552, 597–604, 638, 639,
651, 660, 662, 729
önkény, önkényes 127, 136, 146, 182,
184, 192, 232, 299, 468, 501, 522,
523, 539, 545, 552, 589, 597–604,
622, 638–640, 645, 651, 660, 662,
718, 726–729
önkényuralom 51, 55, 396
önrendelkezés
~ joga 38, 81, 270, 310, 523
~ képessége 120, 144, 152, 168
önuralom 116, 142
önzés 23, 53, 129, 134, 144, 210, 219,
261, 395, 563, 617, 672
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

~ 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

719

~, 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

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

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,

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

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–
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