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Nyirkos Tamás: 

Politika, politikatudomány, politikai filozófia 

1 

A modern politika egyik nagy csábítása (és nagy részünk hajlamos is engedni ennek a 
csábításnak), hogy a politikai döntésekre elsősorban mint szakmai döntésekre tekintsünk, ahol a 
jó döntés kritériuma valamilyen szakmai, szakpolitikai értelemben vett helyesség. A 
leglátványosabb példája ennek az, amikor egy kormány egész működését „szakértői 
kormányzásként” definiálja, ahol a „szakértői” jelző általában a „pártpolitikai” vagy az 
„ideológiai” ellentéte, és mint ilyen, összetéveszthetetlenül pozitív felhangot kap; de többé vagy 
kevésbé minden politikai kormányzat szeret hivatkozni egyes döntéseinek szakmaiságára és 
ideológiamentességére, mintha ezek valamilyen semleges nézőpontból szemlélve képviselnék az 
egyetlen, vagy legalábbis a lehetséges legjobb megoldást. 

A politikatudomány, tehát a politika jelenségeire való módszeres elméleti reflexió számos 
esetben támogatja a politika hasonló felfogását, amikor nemcsak az egyes döntések, hanem az 
intézmények, az eljárások, vagy a mindezeket magában foglaló politikai rendszer vizsgálatában 
is tudatosan elkülöníti magát a politikai filozófia sokkal nyilvánvalóbb módon normatív 
megközelítésétől. Szélsőséges esetben ez az elkülönülés odáig mehet, hogy a politikai filozófia 
mintegy a politikatudomány történeti előzményének képében jelenik meg: amit a politikai 
filozófiák egykor „tükör által, homályosan” mutattak fel csupán, azt a politikatudomány immár 
„színről-színre”, empirikus megalapozottsággal és kidolgozott elméleti módszertan birtokában 
képes láttatni.1 

Jól mutatja a politikai filozófia térben és időben hátrébb sorolását az az egyszerű tény, hogy – 
legalábbis Magyarországon és Európa egyes országaiban – a politikai filozófia tárgyalása 
legtöbbször történeti kurzusok keretében történik, ahol a Platónnal vagy Arisztotelésszel 
kezdődő kifejtés pedánsan (vagy nem is annyira pedánsan, a középkort ugyanis legtöbbször 
kifelejtve) végighalad Machiavellin, az újkori szerződéselméleteken (Hobbes, Locke és 
Rousseau munkásságán), a tizenkilencedik századi klasszikus ideológiák filozófiai alapjain 
(mondjuk Burke, Mill és Marx néhány művén), és valahol a 20. században (általában Rawls 
igazságosság-elméleténél) le is zárja az ismertetést. 

„Ismertetésről” beszélek, mivel a klasszikus politikai filozófiák mai relevanciája általában nem 
tartozik az ilyen kurzusok szorosan vett tárgyához: legközelebbi kapcsolatuk a kortárs politikai 
gyakorlattal és elmélettel még leginkább az ideológiák szerepe kapcsán, azok már említett 
megalapozásában érhető tetten. Tekintettel azonban az „ideológiák végének” számtalanszor 
bejelentett tényére, a politikai filozófiák ideológia-megalapozó szerepe sokkal inkább gyanúba 
keveri az előbbieket, mintsem amellett szolgálna érvül, hogy a politika megértésében ma is 
támaszkodhatunk rájuk. 
                                                           
1 Lásd például a Politikai filozófiák enciklopédiája “Politikaelmélet”, illetve “Politikaelmélet és politikatudomány”  
szócikkeit (Miller 1995, 373-380). A kötet eredeti címe ugyanakkor The Blackwell Encyclopaedia of Political 
Thought, vagyis a „politikai filozófia” és az általában vett „politikai gondolkodás” feszültsége már a fordításban is 
megjelenik.  
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Nem mindenki gondolja azonban így. Még az Egyesült Államokban is, ahol a politikai filozófia 
története annyira sem integráns része a politikatudomány vagy a kormányzati tanulmányok 
(political science, government studies) tananyagának, mint Európában vagy a világ más részein, 
léteznek olyanok, akik a politikai gyakorlat normatív megalapozásának megkerülhetetlensége 
mellet érvelnek. Michael Sandel Justice (magyarul: Mi igazságos... és mi nem? A helyes 
cselekvés elmélete és gyakorlata) című könyve például,2 amelynek gondolatmenetét a 
továbbiakban többé-kevésbé – saját kiegészítéseimet is hozzáfűzve, olykor fenntartásaimat sem 
eltitkolva – követni fogom, már bevezető fejezetében is jelzi, hogy a politikai döntések kizárólag 
„szakmai” megalapozása erősen megkérdőjelezhető. 

Olyan egyszerű példákra kell gondolnunk, mint egy természeti csapás – Sandel esetében a 2004-
es floridai hurrikán – esete és annak politikai visszhangja. A puszta tény, hogy a katasztrófát 
kihasználva egyes kereskedők és vállalkozók a szokásos árak többszörösét kérték áruikért vagy 
szolgáltatásaikért, nem csupán a közvéleményben vagy a sajtóban keltett felháborodást, de a 
politikai vezetők egy része is elítélte az ilyen típusú „nyerészkedést” mint a társadalmi 
szolidaritás követelményének elárulását. 

Nem hiányoztak azonban azok sem, akik az utóbbi álláspontot demagógnak, szakmailag 
megalapozatlannak („közgazdasági szempontból értelmetlennek”), sőt – lásd korábbi 
megjegyzésemet – történetileg meghaladottnak ítélték. Lehet, hogy a középkorban egyes 
filozófusok fantáziáltak „igazságos árakról”, de a modern piacgazdaságban a kereslet és a kínálat 
szabja meg az árakat, és ha egy politikus ebbe bele akar avatkozni, akkor végső soron a vevő és 
az eladó szabadságát sérti meg, hiszen egyikük szabadon dönti el, mekkora árat szab 
termékeinek, másikuk pedig szabadon dönti el, megfizeti-e ezt az árat. 

De felbukkant egy harmadik típusú érvelés is, amely – függetlenül attól, hogy joga van-e a 
politikának beavatkozni az árak szabályozásába vagy sem – inkább azt hangsúlyozta, hogy még 
ha joga volna is, ez nem volna ésszerű. Az árak emelkedése ugyanis, bár rövid távon és egyesek 
számára kétségkívül hátrányos, hosszú távon és a lakosság nagyobb része számára inkább 
hasznot jelent: számos olyan vállalkozót vonz ugyanis a hurrikán sújtotta térségbe, aki a nagyobb 
árbevétel reményében több árut és szolgáltatást kínál, vagyis hozzájárul a katasztrófa utáni 
újjáépítéshez és a magasabb árakat vélelmezhetően megfizetni képes többség jólétéhez.3 

Első látásra tehát úgy tűnik, mintha egy szubjektív, erkölcsi típusú érvelés állna szemben két – 
egymástól különböző, de konklúziójában megegyező – objektív megközelítéssel. De tényleg 
erről van-e szó? A válasz természetesen az, hogy nem, hiszen valójában mindhárom elképzelés 
egymással kibékíthetetlen filozófiai alapelveken nyugszik, jóllehet ezt egyikük sem fogalmazza 
meg világosan.  

A polgártársainkkal szembeni szolidaritás követelménye ugyanis szorosan összefügg a közjó 
fogalmával, ahol a közjó nem a többség java, hanem az egész társadalomé, amely magában 

                                                           
2 Sandel 2012. A szerzőt általában a “kommunitárius” vagy „közösségelvű” politikai filozófia képviselői közé 
sorolják, bár a címkét ugyanúgy fenntartásokkal kezeli, mint az egyébként igen heterogén csoport olyan tagjai, 
mint Charles Taylor, Michael Walzer vagy Alasdair MacIntyre. Ld. Horkay Hörcher 2002, 5-40. 
3 Sandel 2012, 15-17. 
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foglalja a legelesettebbeket, a leginkább hátrányos helyzetűeket is, és a velük szembeni 
kötelesség („megadni mindenkinek, amit megérdemel”) nem pusztán anyagi, hanem erkölcsi 
természetű is. A szabadság követelménye ugyanakkor hasonlóan axiomatikus módon épít az 
egyéni önrendelkezés és az autonómia filozófiai – jelen esetben szembeszökően formális – 
fogalmára, ahol a társadalmi kontextusnak az az esetleges vonása, hogy a magasabb 
élelmiszerárakat megfizetni nem kívánó vevő számára az alternatívát az önként vállalt éhenhalás 
jelenti, csupán sajnálatos mellékkörülménynek tűnik. A hasznosság emlegetése pedig azon a 
nem kevésbé filozófiai – vagyis nem kevésbé vitatható – alapelven nyugszik, hogy mind a 
közjót, mind az egyén javát felülírhatja a többség javára való hivatkozás, ahol tehát nem is a 
„haszon” a központi kategória, hanem inkább „a nagyobb számú ember nagyobb java”. 

Az említett három felfogás pontosan lefedi a kortárs politikai gondolkodás három nagy iskoláját, 
a kommunitárius, a libertárius és az utilitárius iskolát (a libertárius korrekciójaként pedig 
ezekhez járul majd az ún. egyenlőségelvű liberalizmus).4 Amikor tehát a politikus azt mérlegeli, 
hogy a természeti katasztrófa extrém körülményei közepette milyen döntést hozzon, akkor nem 
pusztán szakmai értelemben „jó” vagy „rossz” megoldások közt kell döntenie, hanem – hogy úgy 
mondjam – mindenekelőtt filozófiát kell választania, és ez valóban választás, hiszen első 
megközelítésben nehezen látható be, milyen alapon lenne egyik vagy másik (a közjóra, az egyéni 
szabadságra vagy a többség hasznára való hivatkozás) előnyben részesítendő vagy magától 
értetődő módon helyesebb a többinél. 

Ez persze tényleg csak az első megközelítés, és a továbbiakban magam sem a felfogások 
egyenrangúsága mellett szeretnék érvelni, csupán amellett, hogy a politikai döntéshozatal szinte 
minden fontos kérdésben szembekerül hasonló filozófiai dilemmákkal, és – akár kimondja, akár 
nem – elkötelezi magát valamelyik felfogás mellett. Talán nem árt megjegyezni, hogy a fenti 
esetben Florida állam (dacára annak, amit általában gondolunk az Egyesült Államok radikális 
szabadelvűségéről) maga is törvényt hozott a tisztességtelen árképzés tilalmáról, vagyis inkább a 
kommunitárius felfogást képviselte, mintsem a libertáriust vagy az utilitáriust.5  

Mindez persze nem úgy értendő, mintha egy adott politikus, politikai párt vagy kormány 
tevékenységét mindig egyetlen, előre meghatározott filozófia szabná meg: ilyen értelemben 
természetesen igazuk van azoknak, akik a politikai gyakorlatnak az absztrakt elvektől és 
eszméktől való relatív függetlenségét hangsúlyozzák. Amikor például egy kormányzat – 
elszakadva az amerikai példától – a magánnyugdíjpénztárak vagyonának államosításáról dönt, 
akkor nemcsak a libertárius szabadságelvnek mond ellent, de bizonyos fokig a közjó 
kommunitárius elvének is, hiszen olyan értékekkel kerül szembe, mint a társadalmi bizalom, az 

                                                           
4 A kommunitáriust, mint említettem, olykor “közösségelvűnek” fordítja a magyar nyelvű szakirodalom, és politikai 
filozófiaként természetesen véletlenül sem összekeverendő az ideológiai értelemben vett “kommunizmussal”. A 
libertáriust sajnos legtöbbször “libertariánusnak” szokás nevezni magyarul, de ez nyelvileg nyilvánvalóan helytelen: 
ha a communitarian nem “kommunitariánus”, akkor a libertarian sem “libertariánus” (a “szabadelvű” pedig azért 
nem illik ide, mert az a liberal fordítása, amely – mint látni fogjuk – némileg különbözik tőle). Az utilitáriust hol így 
nevezik, hol utilitariánusnak vagy “haszonelvűnek”, de az utóbbi elnevezés azért félrevezető, mert – mint szintén 
látni fogjuk – az utiitarizmus definíciója egyáltalán nem korlátozódik a magyar szó által sugallt anyagi 
haszonszerzésre.  
5 Sandel 2012, 16. 
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érdem vagy a folytonosság. Mivel intézkedése egy kisebbséget feltehetően hátrányosan érint, ám 
ennek ódiumát hajlandó a többség érdekében magára vállalni, ez esetben nyilvánvalóan 
utilitárius logikát követ; ám ebből nem következik, hogy „utilitárius kormánnyal” van dolgunk, 
csupán az, hogy az adott – jelen esetben nem természeti, hanem gazdasági szükséghelyzetben – 
ez látszik a legcélravezetőbb megoldásnak. (Ahogyan elképzelhető az is, hogy más esetekben, 
akár az esetek többségében kommunitárius megfontolásokat preferál, ami azonban nem zárja ki, 
hogy megint más esetekben a libertárius be nem avatkozás politikája mellett döntsön.) A lényeg 
azonban az, hogy ha a modern politika elképesztően összetett viszonyai közepette nem is 
beszélhetünk „egyetlen filozófia vezérelte” politikusokról, pártokról vagy kormányokról, az 
egyes döntések kapcsán mégsem egészen értelmetlen feltenni a kérdést, hogy a 
„legcélravezetőbb”, „legésszerűbb” vagy „legpragmatikusabb” intézkedések szakmai indoklása 
mögött valójában milyen elvi megfontolások húzódnak meg. 

A magam részéről még azt sem utasítom el, hogy az egyes politikai szereplők tevékenységében – 
minden, a fentiekhez hasonló ingadozás ellenére – igenis kimutathatók elvi tendenciák, de ennek 
igazolásához még további példákra van szükség. 

2 

Sorra véve a három megközelítést, egyszerűsége és intuitíve igen meggyőző volta miatt talán 
érdemes a vizsgálódást az iménti példában említett utilitarizmussal kezdeni. Egy apró 
megjegyzés: az utilitarizmus mint etikai elmélet definíciója természetesen az, hogy olyan 
elmélet, „amely a cselekedetek, tevékenységek, döntések és választások helyességét azon méri, 
hogy azok mennyiben járulnak hozzá az érintettek boldogságához.”6 A „boldogság” fogalma 
persze az utilitárius gondolkodásban már maga is rendkívül sajátos, és erre hamarosan 
visszatérek, de fontosabb ennél, hogy politikai elméletként az utilitarizmus azt a mennyiségi elvet 
is magában foglalja, miszerint a helyesség kritériuma a lehető legtöbb ember (sőt posztmodern 
megfogalmazásokban már nem is csupán az emberi lények) legnagyobb boldogsága.7 

Azért mondhatjuk, hogy az elmélet intuitíve meggyőző, hiszen olyan esetekben, amikor eleve 
lehetetlen mindenkit, úgymond, „boldogítani”, a legtöbben ösztönösen hajlunk a számok 
logikájának elfogadására.8 Ha arról kell döntenünk, hogy egy mentőállomás egyetlen 
rohamkocsiját egy tömegbaleset helyszínére küldjük-e, vagy egy olyanra, ahol csupán egyetlen 
ember forog életveszélyben, akkor nehéz szívvel bár, de az előbbi mellett fogunk dönteni 
(feltéve, hogy valóban reális esély van több ember megmentésére). A politikai döntések 
hasonlóképpen és többnyire jellegzetesen olyanok, hogy nem a mindent-vagy-semmit 
dichotómiája szerint működnek, hanem a többség érdekében olykor kénytelenek feláldozni egyes 
kisebbségek érdekeit. 

                                                           
6 Miller 1995, 503. 
7 A kortárs utilitarizmus talán leghíresebb-leghírhedtebb képviselője Peter Singer, aki a többség boldogsága 
érdekében hajlandó akár a csecsemők vagy a fogyatékkal élők megölését is támogatni, viszont a boldogítandó 
többségbe beleérti a szenvedésre képes állatokat is. 
8 Sandel példája a hajótöröttek kannibalizmusa, vagyis az az eset, amikor három tengerész saját túlélése érdekében 
megeszik egy negyediket, Sandel 2012, 47-49. A saját bevallása szerint is némileg „extrém” példát itt sajátommal 
helyettesítem. 
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De valóban ilyen egyszerű-e a képlet? A mentőállomás irányítója természetesen akkor sem 
dönthet személyes preferenciái szerint, ha megtudja, hogy a tömegbalesettel egy időben 
bekövetkezett egyéni baleset életveszélyben forgó áldozata történetesen a saját édesanyja (bár 
természetesen megértjük, ha így dönt, sőt ezt még a bíróság is enyhítő körülményként fogja 
mérlegelni). Ha azonban, például önkéntes betegápolóként, úgy határozunk, hogy nem a 
tömegbaleset helyszínére indulunk segíteni, hanem ezúttal édesanyánkról gondoskodunk, ezt 
senki sem fogja nehezményezni: sőt valószínűleg az tűnne embertelennek, ha – szigorú 
utilitáriusként – úgy érvelnénk, hogy inkább a tömegbaleset áldozatainak megmentésében 
veszünk részt, hiszen ők sokan vannak, míg „anya csak egy van”.9 

A különbség – legalábbis első látásra – a társadalmi és az egyéni kötelezettségek közötti 
feszültségnek tűnik, ám ez némileg félrevezető. Amit ugyanis „egyéninek” nevezünk, az maga is 
közösségi természetű: jelen esetben a család mint szűkebb közösség iránti kötelezettség írja felül 
a társadalom mint tágabb közösség irántit. A mentőállomás irányítója a tágabb közösségnek, egy 
társadalmi intézménynek a meghatározott feladatkörrel megbízott képviselője, és ezért nem 
mérlegelheti személyes preferenciáit, nem pedig azért, mert az utilitárius elvek általában vagy 
univerzális módon helyesek. A feszültség tehát inkább a kommunitarizmus által hivatkozott 
közösségek között lép fel, ezek hierarchiáját érinti: vajon az „emberiség” mint olyan iránti 
kötelezettségünk a fontosabb, a „társadalom” iránti (ahol a társadalom maga is, jellegzetesen 
modern értelemben, a nemzetállam közösségét jelenti) vagy az olyan szűkebb, organikus 
közösségek iránti, mint amilyen a „család” vagy a „rokonság”? 

És ha már intézményekről szóltunk, lássunk egy példát a politikai intézmények hasonló 
dilemmáira is: legyen szó akár tömegkatasztrófáról, akár politikai szükséghelyzetről, egy idegen 
országban működő magyar külképviseletnek vajon az-e a dolga, hogy általában a „nagyobb 
számú ember nagyobb boldogságát” mozdítsa elő, vagy elnézzük neki, ha erőforrásait az ott élő 
magyar kisebbség biztonságba helyezésére összpontosítja? A kérdés szónokinak tűnik, de 
filozófiai értelemben egyáltalán nem az; annyira megszoktuk azonban, hogy a nemzetközi 
politikai rendszer a szuverén nemzetállamok eszméjén alapul, hogy ennek alternatíváit nem is 
mérlegeljük. 

A közösségek hierarchiájára még lesz alkalmunk visszatérni, de annyi már első megközelítésben 
is látható, hogy az utilitarizmus matematikája leginkább akkor működik, ha eltekintünk az 
emberi személy konkrét, közösségi meghatározásaitól. (Ahogy érdemes felfigyelni arra is, hogy 
a hasonlóan elvont libertárius logika szinte semmit nem képes mondani az ilyen esetekről: 
elvégre a mentőparancsnok, az önkéntes ápoló vagy a nagykövet egyaránt autonóm módon 
dönthet így is meg úgy is, vagyis a felvetett problémák filozófiai szempontból majdhogynem 
irrelevánsak.) 

Ezen a ponton persze jogosan merül fel a kérdés, hogy ésszerű dolog-e mindig olyan szélsőséges 
helyzetekre hivatkozni, mint egy hurrikán, egy fenyegető államcsőd, egy tömegbaleset vagy egy 

                                                           
9 Egyes pszichológusok (pl. Daniel Bartels és David Pizarro) szerint tényleg létezik egy olyan kisebbség, amely így 
döntene. Ez a „szigorúan utilitárius” kisebbség ugyanakkor – állítólag – hajlamosabb pszichés megbetegedésekre, 
erkölcsi nihilizmusra és az élet értelmetlenségének állítására. Ld. „Moral philosophy: Goodness has nothing to do 
with it”. http:www.economist.com/node/21530078. 
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politikai szükségállapot. A magam részéről úgy gondolom, hogy nemcsak ésszerű, de – ahogy 
azt Carl Schmitt a maga nem mindig rokonszenves, de nehezen cáfolható módján kifejtette – az 
egyetlen lehetséges eszköze annak, hogy felmutassuk a politika lényegét, amelyet a mindennapi 
politizálás „ügyintéző” jellege sokszor elfed előlünk. „A határfogalom – mint írja - a legtágabb 
kör megragadására képes”,10 és ebből a szempontból nagyon is figyelemre méltó, hogy olyan 
szerzők, akik Schmitt nevét még véletlenül sem írnák le, maguk is a kivételek, olykor extrém 
kivételek felől közelítenek a témához, ha a politika végső kérdéseire keresik a választ.11 

De ennyit Carl Schmittről; az utilitarizmusról pedig még annyit, hogy a többség boldogságára 
való hivatkozás számos további okból is problematikus. Ahogyan Sandel kifejti: 

Az ókori Rómában a Colosseumban keresztényeket vetettek oroszlánok elé a 
tömeg szórakoztatására. Képzeljünk el egy haszonelvű kalkulust: valóban, a 
keresztények szörnyű fájdalmat élnek át az oroszlánok karmai között, miközben 
azok felfalják őket. Ám gondoljunk a Colosseumot megtöltő ünneplő tömeg 
kollektív eksztázisára. Ha elégséges számú római lakos elé nagy örömét leli a 
véres látványban, van-e alap arra, hogy a haszonelvű gondolkodó elítélje az 
ilyesmit?12 

Mint látható, a példák továbbra sem kevésbé véresek, de a probléma nem csupán az, hogy 
erkölcsi értelemben megengedhető-e egy kisebbség halálra kínzása a többség kedvéért (ezt ma 
alighanem mindenki elutasítaná), hanem az is, hogy voltaképpen miért is azonos a sokszor 
emlegetett utilitárius boldogság az itt említett „szórakozással”, „eksztázissal” és „örömmel”? 
Napjaink népszerű-áltudományos (biologizáló vagy pszichologizáló) irodalma persze nagyon is 
szeret „boldogság-hormonokat” és „boldogság-indexet” emlegetni, miközben semmi másra nem 
gondol, mint élvezetre; ám kezdettől fogva ugyanezt tette (valamivel színvonalasabban) az 
utilitárius filozófia is. Jeremy Bentham (1784-1832), az utilitarizmus atyja „két szuverén úrként” 
írt az élvezetről és a fájdalomról mint a boldogság és boldogtalanság szinonimáiról,13 miközben 
még olyan tanítványai is, mint John Stuart Mill (1806-1873) – aki igazából sosem tudta 
eldönteni, hogy utilitárius vagy liberális legyen-e – világosan látták, hogy a Shakespeare 
olvasása során fellépő katarzisélmény talán mégsem az élvezeteknek ugyanabba a rendjébe 
tartozik, mint egy kocsmai dorbézolás. 

De még ha fel is tételezzük, hogy mindezek (különböző szintű) „élvezetek”, akkor is kérdéses 
marad a mérhetőségük: honnan tudjuk, hogy a nagyszámú római közönség (külön-külön talán 
nem is olyan nagy) élvezeteinek az összege nagyobb volt a kisszámú keresztény (egyenként 
valószínűleg jóval nagyobb intenzitású) szenvedéseinek az összegénél? Bentham ugyanis 
                                                           
10 Schmitt 1992, 1. 
11 Carl Schmitt természetesen azért problematikus szerző, mert sajátosan értelmezett katolicizmusa mellett 
nemcsak tagja volt a Nemzetiszocialista Német Munkáspártnak (bár 1936-tól kezdve inkább kegyvesztettnek 
számított, és a Schwarze Korps, az SS lapja személyében is megtámadta), de a hitleri időkben vállalt szerepléséért a 
későbbiekben sem volt hajlandó bocsánatot kérni. Napjainkban azonban – a iberálisok egy részét kivéve – a 
politikai paletta szinte minden árnyalata hivatkozik rá, mérsékelt és radikális konzervatívoktól a neo- és 
posztmarxistákig.  
12 Sandel 2012, 53-54. 
13 Bentham 1977, 680. 
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mindezen tényezők – a szám, az intenzitás, a motiváció és más hasonlók – számbavételére 
pedánsan utal, csak azt mulasztja el közölni, hogy pontosan miként is helyettesíthetők be a 
számítási képletbe: mintha egy fizikus pontos formulát adna n-ekről, i-kről és m-ekről, ám végül 
közölné, hogy persze ezek egyikének sincs mérhető megfelelője, sőt tulajdonképpen 
mértékegysége sem. 

Az utilitarizmussal szembeni kifogások tehát legalább annyira módszertaniak, mint amennyire 
filozófiaiak: a kommunitárius kritikára részben már utaltam, de legalább ennyire fontos a 
libertárius bírálat is, amely az olyan alapvető egyéni jogok nevében utasítja el a többségi elvet, 
mint az élethez, a szabadsághoz és a tulajdonhoz való jog. 

3 

Az élet, a szabadság és a tulajdon (life, liberty, property) hármassága John Locke-ra (1632-
1704), a tizenhetedik század nagy angol gondolkodójára, a modern liberalizmus atyjára megy 
vissza, aki ugyan jelentősen hatott az Amerikai Egyesült Államok alapító atyáira is, ám az 
utóbbiak jellemző módon kihagyták a tulajdonhoz való jogot a Függetlenségi Nyilatkozatból, 
hogy a „boldogság keresésével” (pursuit of happiness) helyettesítsék. Aki szerint ez üres 
közhely, annak teljesen igaza van, és a – közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nem demokrata 
– megfogalmazók célja pontosan az volt, hogy a tulajdonnélküli vagy csekély tulajdonnal 
rendelkező többségnek ne szolgáltassanak eszmei alapot a vagyonos kisebbséggel szembeni 
fellépéshez. A tulajdonhoz való „jog” ugyanis ma is a legproblematikusabb és egyben 
legfontosabb része a libertárius elméletnek. 

Mindenki tudja, hogy a világ leggazdagabb embere jelenleg Bill Gates, a Microsoft alapítója és 
korábbi vezérigazgatója, akinek vagyonát Sandel könyve 57 milliárd dollárra becsülte a 2009-es 
amerikai kiadás pillanatában.14 Gates ugyanakkor már a 2008-as davosi világgazdasági fórumon 
bejelentette, hogy nemcsak a vezérigazgatói posztról mond le, hanem kezdi „azt is megtanulni, 
hogyan osztogassa szét a pénzét.”15 Az osztogatás eredménye persze az lett, hogy – dacára az 
éppen ekkor kezdődött világgazdasági válságnak – Gates vagyona (net worth) tovább nőtt, és 
2015-re meghaladta a 75 milliárd dollárt.16 Ha valaki utánaszámol ennek az összegnek, akkor 
hamar kiderül, hogy nem egyszerűen „nagy” vagyonról beszélünk, hanem olyasmiről, ami az 
átlagember számára felfoghatatlan: ha a jelenleg hatvanéves Gates úgy döntene, hogy élete 
hátralévő harmincegynéhány évében felelőtlenül elkezdi felélni teljes vagyonát, akkor nagyjából 
évi kétmilliárd dollárt költhetne el, vagyis naponta öt és fél millió dollárt, ami magyarra 
átszámítva napi (!) másfél milliárd forintnak felel meg. Ebből a napi másfél milliárd forintból 
persze emberek tömegének lehetne megoldani az életproblémáit, és – még ha némileg 
demagógnak is tűnik az efféle számolgatás – nem egészen alaptalanok azok a felvetések, 
amelyek szerint az ekkora vagyonok puszta létezése ellentmond mind az utilitárius többségi 
elvnek, mind a kommunitárius közjó eszméjének. 

                                                           
14 Sandel 2012, 76. 
15 http://news.microsoft.com/speeches/bill-gates-world-economic-forum-2008/ 
16 http://www.forbes.com/ profile/bill-gates/  
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Az utilitárius ugyanis arra hivatkozhat, hogy Gates vagyonának csupán 1 százalékát (750 millió 
dollárt) szétosztva ő maga meg sem érezné, hogy kárt szenvedett, miközben ebből a pénzből több 
ezer hajléktalannak építhetnénk saját lakást, vagyis a társadalom összboldogsága mindenképpen 
növekedne. 

A kommunitárius számára ugyanakkor, aki az igazságosság fogalmán alapvetően azt érti, hogy 
„mindenki azt kapja, amit megérdemel”, Gates minden tagadhatatlan érdeme sem igazolja, hogy 
ilyen arányban birtokoljon nagyobb vagyont, mint akár egy kiváló költő, akár egy haldoklókat 
ápoló egészségügyi dolgozó. 

Az első felvetésre már az utilitárius állásponton belül is létezik válasz: ha – szól az érv – nem 
pusztán az adott egyszeri eset következményeivel számolunk, hanem azt is megnézzük, mi 
szolgálja a többség hosszabb távú boldogságát, akkor a kiváló teljesítmény kiemelt díjazása 
igenis elősegíti az innovációt, a fejlődést, és ennek pozitív hatásai valamilyen formában a 
többség számára is érzékelhetőek lesznek. (Az utilitarizmusnak ezt a kifinomultabb változatát 
nevezik egyébként az egyszerű act utilitarianism-mel szemben rule utilitarianism-nek, vagyis 
szabály-utilitarizmusnak.) 

A libertárius azonban nem ezt mondja. Az ő szemében mind a többség rövid és hosszú távú 
haszna, mind a „ki mit érdemel meg” kérdése irreleváns azzal az egyszerű ténnyel szemben, 
hogy Gates-nek joga van ahhoz, amit megkeresett. Mivel a számítógépes programok 
felhasználóit senki sem kényszerítette arra, hogy megfizessék a fejlesztők által megszabott 
árakat, így az utóbbiakat sem kényszerítheti arra senki, hogy bevételük egy részéről valamilyen 
„eszmei okból”, és főleg egy harmadik, kívülálló fél által előírt okból lemondjanak. Ahogyan a 
hurrikán esetében láttuk: a vevő és az eladó közti viszony olyan magántermészetű reláció, 
amelybe beavatkozni csak a résztvevők egyéni szabadságának megsértése árán lehet. 

Ezzel máris eljutottunk a libertárius államelmélet első nagy tiltásához, a redisztribúció, vagyis az 
állami újraelosztás tilalmához. A második nagy tiltás, az erkölcsi törvényhozás tilalma hasonló 
logikát követ: minden olyan megállapodás vagy cselekmény, amely „beleegyező felnőttek” 
között történik, és nem érint rajtuk kívül álló személyeket, nem vethető alá morális 
szabályozásnak. Lehetséges, hogy a prostitúció az állam vezetői vagy akár a társadalom többsége 
szemében is helytelen gyakorlat, ám amíg két (vagy több) felnőtt ember szabad beleegyezésével 
történik, és nem okoz kárt másoknak, legfeljebb erkölcsi, de nem jogi szempontból elítélhető. A 
harmadik nagy tiltás, a paternalista törvényhozás tilalma is inkább nevében, mint lényegében 
különbözik az első kettőtől. Az állam, amely, mint láttuk, pénzügyeinket vagy erkölcsi életünket 
sem szabályozhatja „atyáskodó” módon, nem teheti ezt semmilyen más viszonylatban sem: nem 
írhat elő például kötelező bukósisak-viselést a motorosok számára, vagy nem hozhat törvényt a 
dohányboltok kirakatának elsötétítéséről, hiszen mindkét esetben „bennünket véd saját 
magunktól”, mintha amolyan felelőtlen gyermekek volnánk, akik képtelenek önállóan eldönteni, 
vállalják-e a lobogó hajjal motorozás vagy a mértéktelen pipázás kétségtelen kockázatait. 

Mindez már igen közel jár az anarchizmushoz, ám ahogy azt a libertarizmus klasszikusa, Robert 
Nozick (1938-2002) Anarchia, állam és utópia című műve is jelzi,17 a libertárius nem egészében 
                                                           
17 Nozick 1974. 
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utasítja el az államot, hanem az úgynevezett „minimális állam” híve. Minimális államot persze 
ma is emlegetnek olyanok, akik az állam által minimálisan nyújtandó szolgáltatásokba beleértik 
az alapvető orvosi ellátást, az elemi szintű oktatást vagy a közutak építését is, de a radikális 
libertarizmus ennél kevesebbre, összesen két funkcióra gondol: az állam külső védelmére és a 
szerződések betartatására. Az orvosi ellátásról gondoskodjék a piac – egy másik híres szerző, 
Milton Friedman (1912-2006) még az orvosi praxis folytatását sem kötné állami engedélyhez -,18 
az oktatásról gondoskodjanak az állampolgárok vagy azok e célra létrehozott egyesületei, 
ahogyan az utak építését vagy a belső közrend fenntartását is bízzuk a vállalkozásokra és a 
közösségekre, amelyek egymással olyan szerződéseket kötnek, amilyeneket kívánnak: ezek 
tartalmába nem szólhat bele az állam, csupán arról kell, kívülálló félként, gondoskodnia, hogy a 
szerződéseket a felek be is tartsák. 

A libertarizmusnak ezt a szélsőséges változatát ugyan kevés politikai erő vallja magáénak, de 
bizonyos tendenciái a mai „szabad világban” számos országban jelen vannak. (Gondoljunk csak 
arra, hogy miközben hasi műtéteket továbbra sem végezhet egyetlen autodidakta „sebész” sem 
saját garázsában, aközben tudományosan nem igazolt gyógyító tevékenységek egész sora kerül 
ki a korábban „kuruzslásnak” minősített, államilag tiltott kategóriából.)19 A libertarizmus 
vonzereje épp abból származik, hogy „szabad világban” élünk, vagyis abból, hogy az egyéni 
autonómia modern elveinek hatása alatt többé vagy kevésbé mindannyian szabadelvűek 
lettünk,20 és igen nehezen látjuk be, miért is korlátozhatna bennünket az állam, ez a végső soron 
általunk alkotott és jóváhagyásunktól függő, minket szolgáló intézmény legfontosabb – saját 
egészségünket, tanulásunkat, jólétünket érintő – döntéseinkben. A felvetés nem teljesen 
alaptalan, de legalább három kifogás hozható fel ellene. Az első a privát és a társadalmi szféra 
merev elválasztására vonatkozik, a második a piac állítólagos szabadságára, a harmadik pedig a 
szabadság és az egyenlőség ellentmondásos viszonyára. 

Ami a privát szférát illeti, a prostitúció korábban hivatkozott példája nyilván nem olyasmi, 
aminek semmilyen hatása ne lenne a két (vagy több) beleegyező felnőtt hálószobáján kívüli 
világra. Nemcsak a prostituálttal egy lépcsőházban lakó szomszédokra kell gondolnunk, hanem 
arra is, hogy az olyan állam, amely hozzájárulását adja emberek (elsősorban és túlnyomórészt 
nők) áruba bocsátásához, ezzel mintegy hallgatólagosan elismer egy olyan értékrendet, amelynek 
veszélyeit vagy „strukturális erőszakát” nem csupán megrögzött konzervatívok, hanem például 
radikális feministák is világosan látják. „Senki sem sziget”, ahogyan John Donne írta, és valóban 
nehéz volna olyan egészen magánjellegű tevékenységet említeni, amelynek nincs semmilyen 
társadalmi relevanciája: gondoljunk csak arra, hogy a gyermekpornográfia internetes oldalainak 
otthoni nézegetését még a legtöbb (szabadelvű, nyugati) ország törvényei is üldözik, éspedig épp 
azon az alapon, hogy a tevékenység nyilvánvalóan nem marad a lakás falain belül, hanem olyan 

                                                           
18 Friedman 1996, 161-172. 
19 A kultúra esetében már régóta ez a helyzet: ahogyan egy “hivatásos”, államilag képzett zenész ismerősöm 
ironikusan megjegyezte: miért csak “Megasztár” című műsor van a televízióban, ahol bárki felléphet, mondván, 
hogy “eddig saját garázsomban gyakoroltam, de úgy gondoltam, most megmutatom tudásomat az egész 
országnak”? Miért nincs ugyanígy “Megasebész” című músor is? 
20 MacIntyre szerint “a modern politikai rendszerekben zajló kortárs viták szinte kizárólag konzervatív liberálisok, 
liberális liberálisok, radikális liberálisok között zajlanak.” Horkay Hörcher 2002, 59. 
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társadalmi gyakorlatokat generál, amelyek kiszolgálják ezt az (első látásra) nem is két vagy több, 
hanem egyetlen „beleegyező” személy által folytatott tevékenységet. 

De ezzel már át is tértünk a második ellenvetésre, amely jogosan veti fel, hogy ahol nem az 
állam szabályoz, ott valójában a piac diktátuma érvényesül, és nem a libertárius absztrakció által 
feltételezett egyéni önrendelkezés. Amikor magát az embert, az emberi testet vagy az emberi 
életet tesszük adásvétel tárgyává, akkor nem felszabadítjuk az egyént, hanem másfajta 
kényszereknek vetjük alá. Senki sem gondolhatja komolyan, hogy a prostituáltak többsége 
önként, szabadon, valamilyen önmegvalósítási szándéktól vezérelve választja ezt a megalázó és 
nem is veszélytelen munkát; ahogyan – egy első látásra nagyon eltérő példát idézve – az 
Egyesült Államok úgymond „önkéntes”, hivatásos katonáira is igaz, hogy feltűnően nagy 
számban képviselik a társadalom szegényebb, iskolázatlanabb vagy egyéb szempontból 
hátrányos helyzetű rétegeit, akiknek majdhogynem ez az egyetlen lehetőségük a 
felemelkedésre.21 De hasonlóan súlyos kérdéseket vet fel a béranyaság vagy a szervkereskedelem 
is, amelyek esetében csak nagyfokú cinizmussal állítható, hogy a saját méhét vagy veséjét áruba 
bocsátó, többnyire gazdaságilag elmaradott országban élő „eladó” pontosan ugyanolyan szabad, 
mint az ezért jelentős összeget fizetni képes „megrendelő”.22 

Ez viszont már átvezet a harmadik ellenvetéshez, amely a szabadság és az egyenlőség 
szövevényes viszonyát taglalja. A szabadság libertárius felfogása, mint láttuk, szisztematikus és 
elméletileg reflektált módon áll szemben az egyenlőséggel, ha azon bármi többet értünk, mint az 
emberek egyenlő jogát arra, hogy olyan döntéseket hozzanak, amilyeneket kívánnak. Ez 
kétségkívül feltételez egyfajta politikai egyenlőséget, de a gazdaság és a társadalom természetes 
állapota az egyenlőtlenség.23 Mások azonban – éspedig a liberális táboron belül is – épp a fenti 
példákra hivatkozva hívják fel a figyelmet arra, hogy az igazi szabadság nem választható el az 
egyenlőség valamilyen szubsztanciális meghatározásától: konkrétan attól, hogy a szerződő felek 
kölcsönös szabadsága az erőviszonyok egyenlőségét is megkívánja. Ha ez a kívánalom nem 
teljesül, akkor – legyek bár hurrikán elől menekülő hajléktalan, aki egy moteltulajdonossal áll 
szemben, vagy egy hátrányos helyzetű kisebbség tagja, szemben a többségi társadalom 
képviselőjével – legfeljebb arról beszélhetünk, hogy mindketten szabadok vagyunk, de azért 
egyikünk mégiscsak kevésbé szabad a másiknál. 

4 

Amikor az imént szerződéseket említettem, akkor ezt a szó általános, jogi értelmében tettem, de 
ezen a ponton érdemes kitérni a szerződéselmélet ennél elvontabb, politikaelméleti jelentésére is. 
A libertárius gondolkodás belső, tehát szintén szabadelvű kritikája ugyanis, amelyet John Rawls 
(1921-2002) rendkívül nagy hatású Az igazságosság elmélete című műve fogalmazott meg 1971-
ben,24 maga is a „társadalmi szerződés” újkori filozófiai tradíciójához, Hobbes, Locke és 
Rousseau munkássághoz kapcsolódik.  

                                                           
21 Sandel 2012, 104. 
22 Sandel 2012, 90-91 és 122-125. 
23 Friedman 1998, 129-151. 
24 Rawls 1997. 
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A társadalmi szerződés elmélete – rendkívül leegyszerűsítve – olyan legitimációs elmélet, amely 
az államot nem külső elvekből, isteni elrendelésből vagy a természet törvényeiből vezeti le, 
hanem kizárólag a társadalom tagjainak önkéntes beleegyezéséből.25 Valahogy úgy kell 
elképzelnünk, mintha egy lakatlan szigeten partra vetődött hajótöröttekként kellene szavaznunk 
arról, hogy miként is rendezzük be életünket, milyen szabályokat kövessünk, hogyan és kiket 
válasszunk meg vezetőinknek. Első látásra ez rendkívül ésszerűnek, sőt igazságosnak tűnik, 
holott egyáltalán nem az.26 

Tegyük fel ugyanis, hogy hajótörött közösségünkben többségben vannak a férfiak a nőkkel 
szemben, az európaiak az ázsiaiakkal szemben, az ateisták a muszlimokkal szemben, vagy – ha 
nem is többségben, de erőfölényben a többiekkel szemben – azok, akik a hajó konzervkészletét 
és fegyvereit magukkal hozták, netán egyszerűen fizikailag erősebbek vagy ravaszabbak a 
többieknél. Igazságos-e, ha ezek után olyan alapszabályokat hozunk, amelyek a nőknek 
kötelezővé teszik a férfiak minden tekintetben való kiszolgálását; az ázsiaiakra bízzák az 
árnyékszékek napi takarítását; a muszlimoknak megtiltják a napi ötszöri imádkozást; az 
élelmiszerek kiosztását és a bíráskodás jogát pedig valamely privilegizált csoportnak tartják 
fenn? 

Nyilván nem, de a példa – vagy inkább gondolatkísérlet – nem is olyan extrém, mint 
gondolnánk. Demokratikusnak nevezett társadalmaink sokszor élnek abban a tévképzetben, hogy 
a demokrácia mint „népuralom” valami olyasmit jelent, hogy a nép azonos a nép többségével, 
amit pedig ez a többségi nép elhatároz, az úgy helyes, ahogy van. Rawls azonban – részben 
Rousseau, de még inkább Kant nyomán – világosan kifejti, hogy egy valóságos szerződés (akár 
volt ilyen a társadalmak kezdetén, akár nem) nem garantálja az igazságosságot. Ha a szerződés 
megkötésekor tudnánk, hogy milyen nemhez, etnikumhoz, valláshoz, gazdasági vagy társadalmi 
csoporthoz tartozunk, illetve tisztában volnánk saját fizikai és szellemi képességeinkkel, akkor 
eleve olyan társadalmi szerződést kötnénk, amely bennünket preferál, másokat pedig hátrányosan 
különböztet meg. (Érdemes megfigyelni, hogyan kapcsolódik össze az erőfölény korábban jelzett 
problémája ez esetben az információs vagy tudásfölénnyel.) Ha valóban igazságos – szabadságon 
és egyenlőségen alapuló – társadalmat akarunk létrehozni, akkor nem valóságos szerződésekre 
kell hivatkoznunk, hanem egy elképzelt vagy hipotetikus szerződésre. 

Rawls elméletének a hipotetikus szerződésről szóló része – valljuk be – nem mindig könnyen 
emészthető a hétköznapi gondolkodás számára. Olyan embereket kell ugyanis hozzáképzelnünk, 
akik elől a szerződés előtti „eredeti helyzetben” az úgynevezett „tudatlanság fátyla”27 eltakarja 
mindazon tulajdonságaikat, amelyekről majd csak a szerződés megkötése után szereznek 
tudomást: nincsenek tisztában sem saját nemükkel, sem nemzetiségükkel, sem vallásukkal; nem 
tudják, gazdagok-e vagy szegények, milyen társadalmi osztályhoz tartoznak, okosak-e vagy 

                                                           
25 Miller 1995, 471. 
26 A társadalmi szerződés klasszikus elméletei ennél is problematikusabbak, hiszen a szó szoros értelmében 
természeti, tehát még-nem-társadalmi lényektől várnák a szerződés megkötését, miközben a szerződés 
fogalmának puszta megértése is társadalmi tudatot tételezne fel. Az ellentmondást Rousseau is észlelte, de 
legvilágosabban Joseph de Maistre (1753-1821) fejtette ki a társadalmi szerződés kritikájában, ld. Maistre 1996, 
49-51.  
27 Rawls 1997, 32. 
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buták, erősek-e vagy gyengék, szorgalmasak-e vagy lusták, de azt sem, hogy milyen 
preferenciákkal, hajlamokkal vagy ízléssel rendelkeznek, és még sorolhatnánk.  

Mindez erősen próbára teszi a képzelőerőt, de hát a matematika imaginárius számait sem könnyű 
elképzelni. A lényeg viszont talán nem egészen érthetetlen: arról van szó, hogy igazságos 
társadalmat igazából csak akkor tudnánk alkotni, ha megfeledkeznénk mindarról, amik 
partikuláris értelemben vagyunk, és kizárólag „az ember mint olyan” egyetemes javát tartanánk 
szem előtt. 

Visszatérve mármost a szabadság és az egyenlőség kérdésére, Rawls állítása az, hogy egy ilyen 
egyetemes nézőpontból tekintve kétféle elvet fogalmaznánk meg szerződésünkben: az első az 
egyenlő alapjogok elve, a második pedig az úgynevezett különbségelv. Az első azt mondja ki, 
hogy az olyan jogok, mint az élethez, a szabadsághoz vagy a tulajdonhoz való jog, kiegészítve a 
szólás, a lelkiismeret, a vallás vagy a vallástalanság szabadságával és más hasonló politikai 
szabadságjogokkal, mindenkit megillet, hiszen – ha magunk sem tudnánk, milyen társadalmi, 
gazdasági, vallási stb. csoporthoz tartozunk – elemi érdekünk volna legalább ezeket biztosítani 
mindenki számára, nehogy a szerződéskötés után magunk is egy elnyomott kisebbség soraiban 
találjuk magunkat. 

A második elvet azért nevezhetjük különbségelvnek, mert a liberalizmus minden egyenlőségelvű 
korrekciója mellett sem kíván valamiféle totális, kommunisztikus egyenlőséget megvalósítani. 
Elismeri, hogy egyeseknek joguk van gazdasági vagy társadalmi előnyökre szert tenni, ha ehhez 
megvan a képességük, ám ennek két feltételt szab: az egyik az, hogy ezen előnyöknek 
(legalábbis elvileg) mindenki számára elérhetőknek kell lenniük; a másik az, hogy az 
előnyökből, vagyis a társadalmi és gazdasági különbségek hasznából a leghátrányosabb helyzetű 
csoportoknak is valamilyen mértékben részesedniük kell. 

Az egyenlőségelvű (egalitárius) liberalizmus tehát legalább két pontban különbözik a „tiszta” 
libertarizmustól: egyrészt igenis felállít olyan elvont elveket, amelyek nevében egyes 
gyakorlatok politikailag korlátozhatók, másrészt tekintettel van a gazdasági-társadalmi 
különbségek csökkentésére is (vagyis híve a redisztribúciónak), jóllehet a különbségek teljes 
felszámolását sem tartja sem hasznosnak, sem igazságosnak, de még csak lehetségesnek sem. 
Elsősorban tehát azért tűnik meggyőzőnek, mert a szabadság, a hasznosság és a társadalmi 
igazságosság – sőt a politikai pragmatizmus – elvei között igyekszik egyensúlyt találni, bár az 
egyensúly megtalálásának ez esetben is ára van. 

A legnagyobb ár, amelyet meg kell fizetnünk, hogy elfogadjuk: az igazságosság fogalma 
innentől kezdve egyre inkább eloldódik az érdem fogalmától. Azzal természetesen a legtöbb 
(modern, nyugati) ember egyet tud érteni, hogy egy adott népcsoportba, nembe, kasztba való 
beleszületés nem olyasmi, amit az ember „megérdemel”, de ha visszautalunk a tudatlanság 
fátylának gondolatkísérletére, ott olyan tényezőkről is szó volt, mint a fizikai és a szellemi 
adottságok, amelyeket szintén „készen kapunk”, és hasonlóképpen nem érdemlünk meg, vagy 
inkább nem érdemeltünk ki. A kiváló kosárlabdázó ugyanúgy nem tehet róla, hogy kivételes 
labdaérzékkel van megáldva és két méter magasra nőtt, ahogyan a kiemelkedő tudós sem arról, 
hogy véletlenül nagyon okosnak (és ha külön szerencséje van, még szorgalmasnak is) született. 
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Ha ezen adottságai birtokában bármelyikük többre viszi, mint embertársai, az talán nem 
igazságtalan – feltéve, hogy a társadalom egyébként betartja a rawls-i igazságosság idézett elveit 
–, de azt igenis felejtsük el, hogy ennek bármi köze van személyes érdemeikhez. Valahogy úgy 
kell elképzelnünk mindezt, mint a lottónyertesek esetét: természetesen igazságos dolog kifizetni 
nekik az ötös találatért járó pénzösszeget, de nem azért, mert erre jobban „rászolgáltak”, mint 
mások, hanem azért, mert lottószelvényt elvileg bárki vásárolhatott, a játék szabályaival 
mindenki tisztában volt és elfogadta azokat, sőt jó esetben a szerencsejáték hasznából (az állami 
redisztribúció révén) még a társadalom egésze is profitált. Hasonlóképpen vagyunk részesei 
mindannyian „az élet nagy lottójának”: ha szerencsénk van (például inkább sportolónak, mint 
filozófusnak születünk egy olyan országban, ahol a társadalom az előbbit jobban díjazza, bár a 
történelem során volt példa az ellenkezőjére is), akkor igazságos, hogy megkapjuk jutalmunkat, 
de mindig tudnunk kell, hogy ezt a szó szoros értelmében nem érdemeljük meg. 

Az igazságosság (ez esetben nem véletlenül beszélünk „procedurális” igazságosságról, tehát az 
eljárási szabályok igazságosságáról) és az érdem elválasztásának gyökere, ahogyan azt a 
hipotetikus társadalmi szerződés is jelezte, valójában egy elképesztően absztrakt antropológiai 
felfogás: az, hogy az ember „igazi lényege” független minden társadalmi és biológiai 
meghatározottságtól, vagyis létezik egyfajta egyéni, unencumbered self (a magyar változatban 
„tehermentes én”, de ez talán nem a legjobb fordítás),28 amely a Rawls-t leginkább inspiráló 
Kant „transzcendentális”, tehát minden tapasztalástól független, vagy azt megelőző észfogalmára 
megy vissza.29 A mindennapi tudat szintjén persze könnyű persze élcelődni ennek a felfogásnak 
az életidegen voltán: az embernek mint üres, tulajdonságok nélküli lényegnek, vagy az énnek 
mint tapasztalatmentes észnek minden közelebbi definíciót kizáró fogalmán, de a kommunitárius 
iskola ennél mélyebb, ugyanakkor a politikai gyakorlathoz is közelebb álló kritikát fogalmaz 
meg. 

5 

Tekintsük például a történelmi bocsánatkérések esetét: mindenki tudja, hogy a második 
világháború utáni Németország számtalan esetben kért bocsánatot a nácizmus bűneiért; hogy az 
Egyesült Államokban a kisebbségek pozitív diszkriminációjának (affirmative action) egyik 
indoklása ma is az afrikai-amerikaiak korábbi elnyomása; vagy hogy a Katolikus Egyház vezetői 
is többször kifejezték sajnálatukat az inkvizícióért vagy a vallásüldözésért.30 Egyesek persze 
kétségbe vonják ezeknek a bocsánatkéréseknek az őszinteségét és pusztán a politikai 
haszonszerzés eszközeiként értékelik őket, azonban vannak olyanok is, akik magát a 
bocsánatkérés fogalmát tartják értelmetlennek.  

Németországban, ahol a téma puszta felvetése is túlságosan közel áll a holokauszt-tagadás mint 
bűncselekmény jogi státuszához, természetesen nem folyik érdemi vita a kérdésről, de az 
Egyesült Államokban politikusok is megfogalmazzák, hogy „Nekem soha nem volt rabszolgám. 

                                                           
28 Sandel 1998, 161. Az senkit se tévesszen meg, hogy a magyar fordítás a „tehermentes én” mellett „procedurális 
köztársaságot” említ, ez egyszerű elírás, az eredeti szövegben természetesen procedural justice-ról van szó. 
29 Kant 2004, 19. 
30 Sandel 2012, 200, 243; Tóth 2016, 22. 
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Én soha nem nyomtam el senkit. Nem értem, miért kellene fizetnem valaki miatt, akinek néhány 
generációval korábban, mint ahogy én születtem, volt rabszolgája.”31  

Ha saját hallgatóimat kérdezem meg valamelyik magyarországi főiskolán vagy egyetemen, hogy 
miként vélekednek akár egyes nemzetek, akár az egyház bocsánatkéréseiről, nagyon hasonló 
válaszokat adnak: nem értik, miért lennének a jelenleg élő magyarok felelősek akár a jobb, akár a 
baloldali diktatúrák korábbi bűneiért, vagy miért kellene a ma élő keresztény hívőknek 
bűntudatot érezniük évszázadokkal ezelőtti események miatt. Ennek gyökere sokszor valóban az, 
hogy kételkednek a bocsánatkérések őszinteségében, esetleg nem is gondolják komolyan, hogy 
az említett események megtörténtek vagy bűnök voltak; de legtöbbször mégiscsak az, hogy 
egyfajta „morális individualizmus” nevében elutasítják, hogy az egyén felelős lenne bármiért, 
amit nem személyesen követett el. (Ami jól korrelál azzal a ténnyel, hogy a politikatörténetben 
milyen negatív fogalommá vált mára a „kollektív bűnösség”.)  

A kommunitárius politikai gondolkodás olyan képviselői, mint Alasdair MacIntyre (1929-) 
azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy az ilyen felfogás nemcsak a múltban elkövetett 
közösségi bűnök alól ad felmentést, hanem általában a hagyománytól és a hagyomány által 
meghatározott identitástól is elszakítja az egyént: 

Körülményeinkhez mindnyájan egy adott társadalmi identitás hordozóiként 
viszonyulunk. Én valakinek a fia vagy lánya vagyok, valaki másnak az 
unokatestvére vagy a nagybátyja. Ennek vagy annak a városnak a polgára vagyok, 
egyik vagy másik céhhez vagy szakmához tartozom. Ennek a dinasztiának, annak 
a törzsnek, ennek a nemzetnek vagyok a tagja. Ezért a számomra való jónak az e 
szerepeket betöltő számára való jónak kell lennie. Mint ilyen, a családom, a 
városom, a törzsem, a nemzetem múltjából különféle adósságokat és 
vagyontárgyakat, követeléseket és kötelességeket öröklök. Ezek alkotják életem 
adottságait, erkölcsi kiindulópontomat. Részben ez adja életem erkölcsi 
sajátosságait. Ez az elgondolás feltehetően idegennek, sőt meglepőnek létszik a 
modern individualizmus álláspontjáról.32 

Az individualizmus tehát egyrészt fikció – ami ontológiai kijelentés, és arra utal, hogy még ha 
akarnám, se tudnám Rawls módjára elvonatkoztatni saját identitásomat annak közösségi 
beágyazottságától –, másrészt normatív értelemben is helytelen álláspont, hiszen „adósságok” és 
„kötelességek” nélkül formálok igényt „vagyontárgyakra” és fogalmazok meg „követeléseket”. 
Rendkívül leegyszerűsítve és magyarra lefordítva: ha büszke vagyok arra, hogy Szent István 
király, Rákóczi Ferenc, Arany János, Bartók Béla vagy Szentgyörgyi Albert nemzetéhez 
tartozom, akkor nem tehetek úgy, mintha nem lennék egyszersmind a pogányok, a labancok, 
Szálasi Ferenc vagy Kádár János örököse is (függetlenül attól, és persze ez is sokatmondó, hogy 
Magyarországon még abban sincs konszenzus, melyik lista melyik elemét is tekintsük pozitívnak 
és negatívnak). 

                                                           
31 Sandel 2012, 247. 
32 MacIntyre 1999, 295. 
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A lényeg azonban világos: a család, a város, a szakmai közösség (a magam részéről hadd tegyem 
hozzá a vallásit is) vagy a nemzet mind olyan intézmények, amelyek „előbb vannak” mint az 
egyén. Teljesen értelmetlen arról fantáziálni, hogy milyen volna egy mindezektől mentes, 
„tisztán emberi” lény, hiszen az embert pontosan az teszi emberré, hogy ezekben létezik.  

Amikor korábban felvetettem a kérdést, hogy az „emberiség” iránti kötelezettségeinket milyen 
mértékben írja felül egyik vagy másik partikuláris kötődésünk, már utaltam arra, hogy a család 
iránti kötelezettséget még ma – a hagyományos család nyugati felbomlásának korában – is sokan 
alapvetőbbnek tartják minden másnál. Ha például egy testvérpár köztiszteletben álló tagja 
(szenátor, egyetemi rektor) nem hajlandó a bűnüldöző szerveknek feladni saját bűnöző fivérét 
(igaz történetről beszélünk, ahogy azt Michael Sandel példája a Bulger-testvérekről kifejti egy 
2002-es eset kapcsán),33 nem könnyű azt mondani, hogy teljesen irracionálisan vagy 
erkölcstelenül cselekedett. Az adott esetben eljáró ügyész drámai kérdése: „Ön tehát lojálisabb a 
bátyjához, mint Massachusetts állam népéhez?” sokunk számára inkább komikusan hat, hiszen 
az igenlő válaszban semmi olyan nincs, amit bármely, családban élő ember ne tudna megérteni. 
De hasonló volt a helyzete annak a francia pilótának is, aki korábban (Franciaország 
felszabadítása során 1944-ben) már többször részt vett saját országának bombázásában, ám azon 
a napon, amikor szülőfaluját kellett volna megtámadnia, megtagadta a parancsot, mondván, hogy 
nem kíván saját földijeinek esetleges elpusztításában részt venni, még akkor sem, ha ez katonai 
szempontból szükségesnek vagy egy magasabb szempontból igazságosnak látszik.34 Hasonló 
okból döntöttek egyesek – például Lee tábornok – az amerikai polgárháború idején amellett, 
hogy saját, déli, rabszolgatartó államukat szolgálják akkor is, ha nem értenek egyet sem annak az 
Uniótól való elszakadásával, sem a rabszolgaság intézményével. (Ne feledjük, hogy az 
Alkotmány, amely valóban szövetségi államként és nem laza államszövetségként definiálta az 
Egyesült Államokat, ekkor még alig hetven évre tekintett vissza, vagyis a lokális kötődés a 
mainál is erősebb volt.)35 

A szenátor, a pilóta és a tábornok döntésének helyessége persze egyaránt megkérdőjelezhető, ám 
vegyük észre, hogy akár elfogadjuk, akár elutasítjuk döntésüket, maga a helyesség kérdése 
elválaszthatatlan a közösségi meghatározottságoktól és azok hierarchiájától: ahogyan MacIntyre 
mondta, a „jó” fogalma csak a valamilyen szerepet betöltő ember számára való jóként 
értelmezhető. Ha a szerep fogalmát a cél fogalmával kapcsoljuk össze, még világosabbá válik a 
kommunitárius érvelés arisztoteliánus logikája. 

Talán furcsán hat, hogy az olyan újkori és legújabb kori szerzőkkel szemben, mint Bentham, 
Mill, Nozick, Friedman vagy Rawls, a kommunitáriusok vagy az ókori Arisztotelészt (Kr. e. 384-
322), vagy az őt számos tekintetben követő középkori Aquinói Tamást (1225-1274) választják 
kiindulópontul, de a hétköznapi tudat számára a választás egyáltalán nem felfoghatatlan. 
Ahogyan Chesterton írta: „nem vagyok olyan ostoba, hogy azt állítsam, Szent Tamás minden 
írása annyira egyszerű és szókimondó, hogy könnyen érthető. (...) De ezek olyan dolgok, 

                                                           
33 Sandel 2012, 276-277. 
34 Sandel 2012, 264. 
35 Sandel 2012, 275. Annak megítélésére nem vállalkozom, hogy egy hasonló mai konfliktushelyzetben hányan 
preferálnák az Európai Uniót és hányan saját tagországukat. 
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amelyeket csak megérteni nehéz, és nem olyanok, amelyeket nehéz volna elfogadni, ha értenénk 
őket.”36 

Amikor ugyanis Arisztotelész a politika világát egy híres hasonlatában a zenei világhoz 
hasonlítja, egyszerűen arra utal, hogy a politikai hivatalokat ugyanúgy nem „a külsővel, 
testnagysággal, a minden egyéb jó tulajdonsággal kiemelkedőknek” kell juttatni, ahogyan nem 
szabad a fuvolák elosztásakor sem „előnyben részesíteni az előkelőbb származásúakat, mert attól 
még nem fognak jobban fuvolázni; inkább a művészetben kiválónak kell juttatni a kiválóbb 
hangszereket is.”37 Más szóval, mivel a fuvolának (a korszak legnépszerűbb hangszerének) 
szerepe, célja vagy rendeltetése az, hogy a lehető legszebben szólaljon meg, az egyetlen helyes 
döntés az, ha a legjobb fuvolát a legjobb fuvolás kapja. Ha az ókorban léteztek volna 
utilitáriusok, akkor valószínűleg ugyanerre a következtetésre jutottak volna, ám eltérő okból: 
nem azért, mert a legjobb fuvolás érdemli meg a hangszert, hanem azért, mert várhatóan ez szerzi 
a legnagyobb élvezetet a társadalom többségének. Ha pedig libertáriusok is léteztek volna, ők 
alighanem a fuvolapiac liberalizációjára szavaztak volna, vagyis arra, hogy a hangszert a 
legtöbbet kínáló vevő vásárolhassa meg, függetlenül attól, hogy csupán kiállítási tárgyként 
óhajtja-e mutogatni, vagy (jobb esetben) maga is továbbadja egy általa szponzorált fuvolistának, 
hogy játsszon rajta. 

A józan ész persze ez esetben a kommunitárius (vagy konklúziójában ezzel egybevágó 
utilitárius) megoldást támogatja, de mi köze mindennek a politikához? Mit jelent az, hogy a 
politikai hivatalokat is a politikai hozzáértés vagy az érdem szerint kell elosztani, vagy az, hogy 
a politikát is a célja felől kell meghatározni? Van a politikának egyáltalán célja, vagy görög 
szóval telosza, amelyre egy ilyen célelvű vagy teleologikus gondolkodás támaszkodhat? A 
libertárius és liberális felfogás szerint tulajdonképpen nincs: a politikának, amennyiben politikán 
állami politikát értünk, egyetlen feladata, hogy szabaddá tegye az utat az egyének saját 
célmeghatározása számára. Egy újabb primitív hasonlatot megkockáztatva: az állam persze 
megszabhat közlekedési szabályokat, egyfajta KRESZ-t, felállíthat közlekedési táblákat, de azt, 
hogy ki merre halad a szabályok és táblák szegélyezte utakon, nincs joga előírni. Az állam tehát 
amolyan ügyintéző szerepre korlátozza magát, amelynek az emberek „céljáról” vagy 
„küldetéséről” nincs mondanivalója. 

Arisztotelész azonban – és ez az arisztotelészi gondolkodás sokak számára legzavaróbb vonása – 
igenis azt állítja, hogy a politika definíciója és célja az ember definíciójából és céljából vezethető 
le. Ha elismerjük (bár manapság sokan már ezt sem ismerik el),38 hogy az ember specifikuma a 
gondolkodás, mégpedig nem is általában a gondolkodás (mint pl. szimbólumkezelés, amelyre 
emberszabású majmok is képesek), hanem a morális kérdésekre való tudatos reflexió, akkor 
nehezen kerülhető el a következtetés, hogy ilyen reflexió csak közösségben lehetséges, közösségi 
gyakorlatok által sajátítható el, és közös diskurzust vagy megvitatást feltételez. Amikor 

                                                           
36 Chesterton 1986, 143. 
37 Arisztotelész 1969, 178. (1282b) 
38 Az állatjogi mozgalmak jellegzetes szóhasználata a human és non-human animals egybemosása az „állat” 
kategóriáján belül, ahol az ember kivételességének állítása a rasszizmushoz és a szexizmushoz hasonlóan 
megbélyegző „szpecieszizmus” („fajizmus”?) nevet kapja, ld. Joyce–Wain, 2014, 1.  
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Arisztotelész zóon politikonként definiálja az embert, akkor ez nem „politikus állatot” jelent 
(elnézést a szó esetleges ironikus felhangjaiért), hanem olyan „élőlényt”, aki poliszban, tehát a 
szó eredeti jelentése szerint „sokaságban”, vagyis társadalomban él, beszél és tevékenykedik. A 
tevékenység említése pontosan arra utal, hogy az ember nem befejezett lény, hanem olyan, aki 
fejlődésre képes, célját csak a társadalomban érheti el, és ezért az állam célja is az, hogy 
hozzásegítse céljának eléréséhez. Az erről való lemondás olyan fokú közömbösséget feltételezne, 
amely az embert az értelmetlen, „magányos állat” helyzetében hagyná megrekedni, de ez a 
lehetőség a modernség előtti politikai gondolkodás horizontján szinte meg sem jelenik. (Bár a 
magánembert jelentő görög idiótész talán nem véletlenül lett a mai „idióta” szó gyökere.) 

Mielőtt azonban túl gyorsan kijelentenénk, hogy a kommunitarizmus csupán egyfajta nosztalgia 
az ókor vagy a középkor iránt, amikor a „közjó” fogalma felülírta mind a többség javát, mind az 
egyéni szabadságot (olyan, egyszerre erkölcsi és politikai elvekre hivatkozva, mint az „adjuk 
meg mindenkinek, amit megérdemel”), vessünk egy utolsó pillantást a mai, posztmodern 
politikai állapotra, amely épp a modernség meghaladásának jegyében mutat hasonló 
tendenciákat. 

6 

Ahogyan ebből a vázlatos áttekintésből is kitűnhetett, saját megítélésem szerint a politika nagy 
kérdései nem azok, amelyekkel a modern politikatudomány általában foglalkozni szokott. A 
politikai rendszerek, intézmények, pártok, pártrendszerek, választások, szavazói magatartások és 
más hasonlók elemzése természetesen fontos feladat, de igen keveset mond a mindezek mélyén 
megbúvó általános elvekről, vagy inkább – a modernség nézőpontjából – eleve adottként 
szemléli azokat. Aktuális varázsigénk természetesen a „demokrácia”,39 függetlenül attól, hogy a 
demokráciának még a mai, liberális, képviseleti, jogállami, hatalommegosztáson alapuló 
demokráciaként való rendkívül specifikus felfogása is – mint láttuk – egészen eltérő politikai 
filozófiáknak szolgálhat keretéül. 

A modern politikatudomány a demokrácia tudománya. Csak a demokrácia teremti 
meg ugyanis a feltételeit annak, hogy a politikai folyamatok szabályozottan, az 
egyéni vagy csoportok önkénytől mentesen menjenek végbe, azaz a politikai 
jelenségek és döntések eredete vagy okai, az intézmények rendszere és működési 
mechanizmusai megismerhető feltételeken és hozzáférhető információkon 
nyugodjanak.40 

Érdemes megfigyelni, hogy a politikatudomány számára az egyének és csoportok szerepe abban 
a pillanatban „önkényesnek” minősül, ha nem valamilyen „szabályozottságon” alapul vagy nem 
járul hozzá „mechanizmusok” megértéséhez. A politikai filozófia viszont épp annak 
megértéséhez járul hozzá, hogy az emberi „önkény” hogyan tölti meg tartalommal a politikát, és 
a kortárs tendenciák ebből a szempontból egyre többször követik a kommunitárius logikát, 
szemben az utilitáriussal vagy a liberálissal-libertáriussal.   

                                                           
39 Holott, mint John Dunn írja, a nyugati embernek végre meg kellene tanulnia, “miként különböztessen meg egy 
(többnyire) szerencsés véletlent egy mágikus formulától”. Dunn 2014, 5. 
40 Gallai–Török 2003, 18. 
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Miközben ugyanis a választási kampányok és a pártprogramok fő témái ma is – az állam már 
említett „ügyintéző” felfogásának szellemében – zömmel gazdasági természetűek, éppen az 
utóbbi években figyelhető meg olyan alapvető kérdések előtérbe kerülése, amelyek például a 
család, a házasság, és ezzel összefüggésben az ember filozófiai meghatározásával kapcsolatosak. 
Ez már maga is egyfajta visszatérés a modernség előtti, főként görög gyakorlathoz, ahol az 
alkotmányok rendszeresen a gyermek születésére és nevelésére vonatkozó törvényekkel 
kezdődtek. Ahogyan Platón írta a Törvényekben: 

Nos hát, az istenekre, melyik törvény legyen a törvényhozó első alkotása? Vajon 
nem az a természetes, hogy először a születések alapját és forrását szabályozza az 
állam számára rendelkezéseivel? (...) A születések alapja és forrása pedig minden 
államban, ugyebár, a házasságkötés és a házasélet?41 

A házasság újradefiniálása, vagyis kiterjesztése az azonos nemű párokra – amely Európa számos 
országában a 2000-es években valósult meg, az Egyesült Államokban pedig a Legfelsőbb 
Bíróság 2015-ös határozata terjesztette ki az egész országra – első látásra az egyéni szabadság 
elvén látszik alapulni. Ez azonban korántsem magától értetődő, hiszen a libertárius elvek inkább 
amellett szólnának, hogy az állam egyáltalán ne hozzon döntést hasonló kérdésekben: ha valami, 
hát az állampolgárok együttélése tényleg olyasmi, amibe rajtuk kívül álló hatalomnak nincs 
beleszólása. Rawls elvei szintén nehezen értelmezhetők úgy, mintha akár támogatnák, akár 
tiltanák két férfi, két nő, vagy adott esetben ennél több személy olyan élettársi szerződését, 
amely egyébként nem sérti mások jogait.42 Jellemző, hogy olyan, a klasszikus liberalizmus 
tradíciójában nevelkedett szerzők, mint Pierre Manent nem is értik pontosan, miért folyt és folyik 
a harc: 

A „homoszexuális házasság” utánozza a heteroszexuális házasságot. S hiába 
hivatkoznak a „jogok egyenlőségére”, ettől nem szűnik meg ez a belső 
ellentmondás. Akik a homoszexuális házasság legalizálását követelik, a szexuális 
különbözőség rabszolgái, a természet rabszolgái, még abban a pillanatban is, 
amikor úgy vélik, hogy győzedelmeskedtek azon.43 

A lényeg (bár Manent ennek felismeréséig nem jut el) valóban az utánzás, csakhogy nem a 
házasság magántermészetű kapcsolatának utánzása, hanem a házasságé mint társadalmilag 
megbecsült intézményé. Az USA Massachusetts állama – helyesebben annak saját Legfelsőbb 
Bírósága – már 2003-ban meghökkentő világossággal utalt a házasságnak erre a hagyományos, 
társadalmilag, sőt politikailag elismert voltára. A házasság, mint Margaret Marshall főbíró a 
melegházasság melletti érvelésében kifejtette, „közösségünk egyik legértékesebb és 
legmegbecsültebb intézménye”, amelyben eleve „három partner van jelen: a két, akaratát 

                                                           
41 Platón 2008, 153. (721a) 
42 A kettőnél több szereplős élettársi kapcsolatokat olykor polyamorous-nek nevezik, és olyan politikai erők 
programjában szerepelnek, mint például a svéd Kalózpárt.   
43 Manent 2003, 315. Érdekes, hogy olyan kommunista szerzők, mint Alain Badiou, szintén az új trend látens 
konzervativizmusán gúnyolódnak: „Még a homoszexuálisok is, akiknek a században (...) megvolt a maguk szerepe a 
lázadásban, ma a család, az öröklés, a ’polgárság’ keretei közé akarnak beilleszkedni. Hát itt tartunk.” Badiou 2010, 
121-122. 
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kinyilvánító házasulandó és harmadikként az aktust jóváhagyó állam”; vagyis a kérdés, hogy mi 
a politika teendője egy ilyen kérdésben, valóban csak a házasság céljának és közösségi 
rendeltetésének filozófiai definíciójából vezethető le. Ez a definíció persze gyökeresen új, 
amennyiben kimarad belőle a gyermekek nemzése mint lényegi elem, és pusztán annyi marad, 
hogy a házasság „mélyen személyes elköteleződés egy másik emberi lény iránt”, amely egyben a 
„partnerség, az intimitás, a hűség” eszméjének „nyilvános ünnepe”.44 

Az államnak, mint harmadik (bár nyilván nem egyenrangú, hanem felsőbbrendű) szereplőnek és 
a nyilvános, közösségi ceremóniáknak az emlegetése egyesek szerint már-már vallási aurát von a 
politikai döntés köré. Az Egyesült Államokban az ilyen típusú „polgári vallás” jelei mindig is 
jelen voltak (elég csupán az egydolláros bankjegyen szereplő számos vallási utalásra gondolni), 
de a modern, szuverén nemzetállamok Európában is (ahogyan azt John Bossy-tól William 
Cavanaugh-ig sokan szóvá tették) inkább a „szentségnek” az egyházból az államba való 
„átvándorlását” valósították meg a Vesztfáliai Szerződést (1648) követően, nem pedig, mint 
általában gondolni szoktuk, a politikai szféra szekularizációját.45 Mivel pedig jelenlegi 
demokratikus államaink általában a népszuverenitás alapján állnak, nagy a kísértés arra, hogy 
immár a népet vagy annak képviselőit (bár nehéz eldönteni, hogy a Legfelsőbb Bíróság milyen 
értelemben is „képvisel” bárkit) tekintsük olyan megkérdőjelezhetetlen, szent, legfelsőbb 
hatalomnak, amely definiálja nemcsak közösségi intézményeinket és normáinkat, de az ember 
antropológiai jellemzőit is. 

Mindez persze már nem a politikatudomány dogmatikájának része, és nem is a szorosan vett 
politikai filozófiáé, hanem inkább a politikai teológia felé vezet, de mivel az utóbbi tárgyalása 
már csakugyan meghaladná ennek a rövid írásnak a kereteit, zárásul csupán néhány összefoglaló 
megjegyzésre szeretnék szorítkozni. 

7 

Mint láttuk, az utilitarizmus legnagyobb veszélye az, hogy minden jóindulatú kiegészítés és 
korrekció mellett sem képes teljesen lemondani arról az elvről, hogy a többség „élvezete” végső 
soron a kisebbség – vagy, ahogy John Stuart Mill mondta, a legkisebb kisebbség, az egyén – 
feláldozását is igazolhatja. A libertarizmus ezzel szemben helyesen mutat rá az egyéni jogok 
biztosításának fontosságára, ám formális szabadságfogalma képtelen számot vetni azzal a 
ténnyel, hogy a szabad piac ugyanúgy áldozatokat szed, mint az utilitárius többségi elv: a 
különbség csupán annyi, hogy a feláldozott csoportok jellemzően a szegények és a hátrányos 
helyzetűek közül kerülnek ki. Az egyenlőségelvű liberalizmus pozitív hozadéka ezzel szemben, 
hogy a szabadság és az egyenlőség politikai és gazdasági követelményeit igyekszik 
összehangolni, ám ennek ára az, hogy igen keveset tud mondani a ténylegesen létező 
társadalmakban élő hús-vér emberek valódi céljairól és törekvéseiről; ellentmondva olyan 
alapvető intuícióinknak is, mint az érdem és a jutalom összefüggése.   

A kommunitarizmus abból a szempontból tűnik használhatóbbnak, hogy az individualista 
megközelítésekkel szemben (vegyük észre, hogy az utilitárius filozófia is egyének halmazaként 

                                                           
44 Sandel 2012, 299-300. 
45 Bossy 1985, 153-171; Cavanaugh 2011, 3-4. 
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fogja fel a társadalmat, nem pedig szerves egységként, és ennyiben hasonlít a szabadelvű 
felfogásokra) sohasem téveszti szem elől az egyén és a közösség kölcsönös egymásra utaltságát, 
ennek az egymásra utaltságnak a történelmi kontextusát és az emberi állapot (a conditio humana) 
alapvetően teleologikus, tehát valamilyen végső, erkölcsi célra irányuló voltát. A „közjó” 
fogalma, amely mindezeket összefoglalja, olyannyira vonzó eszme, hogy napjaink posztmodern 
társadalmai és annak vezetői sem vonhatják ki magukat hatása alól, ám épp ez figyelmeztet arra 
is, hogy a közjó nem az, amiről a nép, a nép többsége vagy egyes egyének egy adott pillanatban 
eldöntik, hogy „márpedig ez az”, és további vitának helye nincs. Amikor korábban tendenciákról 
beszéltem, akkor pontosan arra gondoltam, hogy a demokrácia jelenlegi, rendkívül sajátos 
formája ugyanúgy – és egyre inkább – vitathatatlan közös jóként jelenik meg a diskurzusban, 
ahogyan a piacgazdaság elvei is,46 vagy a legkülönfélébb identitások, orientációk és kultúrák 
egyenrangúságával kapcsolatos nézetek. Aki ezekkel szemben a vita szabadságára hivatkozik, 
egyre többször keveredik abba a gyanúba, hogy „Ku-Klux-Klant akar az egyetemen”, vagyis 
hogy csupán eszközként használja a szólásszabadság követelését saját, a közjóval ellentétes, 
diktatórikus, rasszista, szexista (a lista tetszés szerint bővíthető a fundamentalista, xenofób, 
eurocenrikus, patriarchális, fallokrata és egyéb jelzőkkel) nézeteinek és gyakorlatainak 
népszerűsítéséhez.47    

Ez is jelzi azonban, hogy egyre többen felismerik: közösség – szemben a huszadik század 
második felének a semleges államra vonatkozó illúziójával – nem létezhet közös értékek és célok 
nélkül. A felismerés helyes, csak arról nem szabad megfeledkeznünk, hogy a közös értékeknek 
és céloknak van külső referenciájuk is: egy olyan, valódi szuverenitás, amelynek nevét az állam, 
a nép, a többség vagy az egyén csupán analógiás értelemben használhatja, de sohasem teheti 
magáévá a szó teljes értelmében. A szuverén (superanus) ugyanis középkori szóalkotás, amely a 
klasszikus latin superus-szal szemben eredetileg „a felsőnél is felsőbbet” jelölte, vagyis azt a 
hatalmat, amely felette áll minden emberi hatalomnak, s ezért átvitele előbb a királyokra, majd a 
népekre az istenkáromlás határát súrolja.48 A politika, a politikatudomány és a politikai filozófia 
tárgyalása tehát ismét a politikai teológia határvidékére vezet, de ez már valóban egy másik 
történet. 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                           
46A kettő összekapcsolódásáról ld. Cavanaugh 2016, 23. 
47 Lukianoff 2012, 7. 
48 Quaritsch 1986, 13-15. 
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