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Köszönetnyilvánítás 

 

Doktori disszertációm egy több mint hat éves kutatómunka eredménye, amelyet még a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Filozófia Tanszékén kezdtem el mint filozófia szakos 

hallgató. Ebből az időszakból Schmal Dániel mellett, akinek a segítségével először 

megismerkedtem a szabad akarat problémájának kortárs vitáival, köszönettel tartomozom a 

szak összes oktatójának, különösen Czakó Istvánnak, Lautner Péternek, Mezei Balázsnak, 

Szombath Attiilának, akiknek a segítségével megismertem a szabad akarat problémájának 

filozófiatörténeti hátterét. 

 Kutatásaimat az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskoláján folytattam az Analitikus 

Filozófiai Program keretein belül. A Filozófia Intézet oktatói közül, akiknek hálás vagyok 

ismereteim gyarapodásaiért, külön ki kell emelnem E. Szabó László, Farkas Henrik, Kelemen 

János, Márton Miklós, Ortmayr Imre, Szalai Judit és Zvolenszky Zsófia segítségét, akik 

észrevételeikkel számos esetben segítettek a probléma mélyebb megértésében.  

A doktori iskola annak is megteremtette a lehetőségét, hogy más doktori hallgatókkal 

is megvitassam a morális felelősség problémáját és más filozófiai kérdéseket. Czétány György, 

Marosán Bence és Rosta Kosztasz mellett külön kiemelném Nyárfádi Krisztián segítségét, 

akivel arra is adódott alkalom, hogy egy közös cikk erejéig együtt dolgozzak a probléma egyik 

részterületének megoldásán. 

Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az ELTE doktori iskolája mellett 

megismerkedhettem a szabad akarat és a morális felelősség problémájának más hazai és 

külföldi kutatóival is, akiknek a kritikus megjegyzései és egyéb meglátásai inspirálólag 

hatottak rám a disszertáció írása során. A Budapesti Műszaki Egyetemről Gyarmathy Ákossal, 

Margitay Tihamérrel és Ziegler Zsolttal folytatott szakmai beszélgetésekért vagyok különösen 

hálás, a KU Leuven kutatói közül pedig Fernando Broncano-Berrocal, valamint Stefan Cuypers 

segítségét kell külön is kiemelnem. Huoranszki Ferencnek még olyan előadásaiból is sokat 

merítettem kutatásaim folyamán, amelyek látszólag egészen más témáról szóltak. 

Külön meg szeretném köszönni Hankovszky Tamásnak, Kodaj Dánielnek, Paár 

Tamásnak, Such Dávidnak, Réz Annának a sok-sok hasznos észrevételt, akik amellett, hogy 

olvasták a disszertáció egyik vagy másik részét, beszélgetéseink során abban is segítettek, hogy 

az engem foglalkoztató alapgondolatokat jobban meg tudjam fogalmazni. Sokszor csak a velük 

való beszélgetés közben érttettem meg, mi is az, amit valójában szeretnék állítani a morális 

felelősség és a szabad akarat problémájával kapcsolatban. 
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Disszertációm megírásában mégis a legtöbbet témavezetőmnek, Tőzsér Jánosnak 

köszönhetek, aki rengeteget segített a disszertáció végső formába öntésében. Számos érv és 

belátás fel sem merült volna bennem, ha kritikus ám mégis baráti megjegyzéseivel nem 

irányítja rá a figyelmem bizonyos összefüggésekre. Sőt, az ágens-okozás mellett szóló 

legfontosabb érv legalább annyira az övé is, mint az enyém. 

Végül szeretném megköszönni a családomnak, hogy mellettem áltak, nemcsak a 

disszertáció megírása, hanem tanulmányaim teljes ideje alatt is. Az ő támogatásuk nélkül 

nemcsak befejezni, de elkezdeni sem tudtam volna disszertációm megírását.   
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Bevezetés 

 

A hétköznapokban igen gyakran hibáztatjuk egymást. Ugyan sokszor elfogadhatónak, sőt 

szükségesnek látszik a hibáztatás, gyakran előfordul, hogy úgy véljük, hibát követtünk el azzal, 

hogy a másikat hibáztattuk. Mivel számos alkalommal a morális hibáztatás önmagában is nagy 

büntetésnek számít, ezért a morálfilozófia egyik legfontosabb kérdése, hogy mikor tesszük jól, 

ha hibáztatjuk a másikat, és mikor követünk el vele hibát. A hagyományos – és majd mindenki 

által elfogadott – válasz erre a kérdésre, hogy abban az esetben hibáztathatunk valakit 

valamiért, ha az a valami morálisan rossz és a cselekvő morálisan felelős érte. 

 Ezen a ponton kétfelé ágazhat a vizsgálódás iránya. Feltehetjük azt a kérdést, hogy mi 

az, ami morálisan rossz, és mi az, ami morálisan jó. Ezek a kérdések a morálisan jó és rossz 

fogalmát vizsgáló metaetikára, valamint a morálisan jó és rossz cselekvések elveit vizsgáló 

normatív etikára tartoznak. A másik kérdés arra vonatkozik, hogy mi a feltétele annak, hogy 

valaki morálisan felelős legyen morális értékkel rendelkező vagy azzal nem rendelkező 

eseményekért, esetleg állapotokért. Ez a kérdésfelvetés a morális felelősség, valamint a morális 

hibáztatás és dicséret elemzésével jut el a morális felelősség és hibáztathatóság metafizikai 

feltételeinek vizsgálatáig, amelyet a filozófia történetében hagyományosan a szabad akarat 

problémáján keresztül vettek górcső alá.  

Disszertációmban a morális felelősség feltételeire vonatkozó kérdésre kísérlek meg egy 

részleges választ adni. Amellett érvelek, hogy csak akkor lehetünk morálisan felelősek bármiért 

is, ha létezik olyan végső közvetlen kontroll, ami által fokozott kontrollt tudunk afölött 

gyakorolni, hogy melyik lehetséges alternatíva mellett döntünk. Ez azt jelenti, hogy a morális 

felelősséghez szükséges, hogy a cselekvőnek legyenek olyan döntései, amelyek esetében képes 

a meglévő körülmények, múlt és természeti törvények mellett egynél több alternatíva közül 

választani úgy, hogy ő kontrollálja közvetlenül, melyik alternatívát választja. Elemzésem 

szerint ennek a kontrollnak igen szigorú metafizikai feltételei vannak. Csak akkor létezik a 

kontrollnak ez az erős formája, ha mi emberek olyan szubsztanciák vagyunk, akik 

rendelkeznek olyan szubsztanciális erővel, amely egyrészt nem vezethető vissza a 

tulajdonságokból fakadó hatóerőkre, másrészt egyáltalán nem a természeti törvények vagy a 

múlt eseményei kontrollálják, hanem éppen a cselekvő mint szubsztancia gyakorol végső és 

közvetlen kontrollt felette. Ennyiben a disszertációmban a libertarianizmus egyik változata, az 

ágens-okozás mellett érvelek. Hogy álláspontom pozíciója világosabb legyen, alább a morális 

felelősség legfontosabb elméleteinek térképét vázolnám fel. 
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 A morális felelősséget övező filozófiai viták többsége arról szól, hogy vajon a morális 

felelősség összeegyeztethető-e a determinisztikus természeti törvényekkel vagy sem. Ha a 

természeti törvények determinisztikusak, az nagyvonalakban a következőt jelenti. Ha vesszük 

egy, a távoli múltban található pillanat állapotának tökéletes és teljes leírását, valamint a 

természeti törvények konjunkciójának tökéletes és teljes leírását, e két leírásból együttesen 

következik minden egyes további időpont teljes leírása (van Inwagen 1983). Az 

inkompatibilisták szerint a morális felelősség nem összeegyeztethető a determinisztikus 

természeti törvényekkel, míg a kompatibilisták1 szerint e kettő összeegyeztethető. 

 A kompatibilizmusnak számos formája létezik, hiszen nagyon sokféleképpen lehet 

tagadni a morális felelősség és a determinizmus összeegyeztethetetlenségét. A tradicionális 

kompatibilisták amellett érvelnek, hogy a morális felelősség és a determinizmus igenis 

összeegyeztethető egymással, mivel a szabad akarat mint a morális felelősség feltétele 

összeegyeztethető a determinisztikus természeti törvényekkel. A tradicionális 

kompatibilistákat is két különböző csoportra oszthatjuk. Az egyik csoportot nevezhetjük 

kétutas (two-way) kompatibilizmusnak (McKenna & Coates 2015). A kétutas kompatibilisták 

szerint – az inkompatibilisták túlnyomó többségéhez hasonlóan – a szabad akarat lényege 

abban áll, hogy a cselekvő képes másként cselekedni, mint ahogy cselekedett. Bár a másként 

cselekvés képessége első ránézésre feszültségben áll a determinizmussal, amely szerint minden 

egyes időpont állapotának teljes leírásából és a természeti törvények teljes leírásából 

levezethető az az egyetlen világállapot, amely valamely tn időpontban bekövetkezhet, a kétutas 

kompatibilisták számos különféle módon érveltek amellett, hogy a kettő közötti feszültség 

csupán látszólagos. 

 Az egyik legfontosabb érv emellett a kondicionális elemzés. Az analitikus tradícióra 

talán G. E. Moore megfogalmazása hatott leginkább: 

 

Következésképpen eléggé bizonyos, (1) hogy gyakran cselekedhettünk volna másképpen, ha 

másképpen döntöttünk volna; (2) hogy ehhez hasonlóan, gyakran dönthettünk volna másképpen, 

ha másképpen döntünk; és (3), hogy majdnem mindig lehetséges, hogy másképpen is 

dönthettünk volna, abban az értelemben, hogy senki sem tudhatta bizonyosan, hogy nem így 

fogunk dönteni. Ez három tény, és mindegyik konzisztens az okság elvével. Ki venné ahhoz a 

                                                           
1 Ezt az álláspontot sokszor puha-determinizmusnak is nevezik. A két álláspont között elvben van különbség. A 
puha-determinista ugyanis olyan kompatibilista, aki állítja, hogy a természeti törvények ténylegesen 
determinisztikusak. Ám e különbség sokszor elmosódik a két álláspont között. 
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bátorságot, hogy biztosan állítsa, ezek közül egyik tény sem és egyik kombinációjuk sem fogja 

igazolni azt a véleményünket, hogy van szabad akaratunk? (Moore 1912, 220–221)2  

 

Eszerint a determinizmus és a másként cselekvés képessége összeegyeztethető, mivel a 

determinizmus nem zárja ki semmilyen értelemben sem azt, hogy egy adott helyzetben 

másképpen cselekedtünk volna, ha másképpen döntöttünk volna – márpedig Moore szerint 

éppen ezt jelenti, hogy valaki képes lett volna másképpen cselekedni, mint ahogy cselekedett. 

Bár Moore eredeti megfogalmazását sokan támadták – főként azért, mert kétséges, hogy 

helytálló-e Moore felfogása arról, hogy mit is jelent a másként cselekvés képessége − a 

kondicionális elemzés módosított formái ismét népszerűvé váltak az „új 

diszpozicionalistáknak” is nevezett kompatibilisták körében. Ezek a kompatibilisták a 

képességek és diszpozíciók fogalmának elemzésével igyekeznek azt bizonyítani, hogy a 

másként cselekvés képessége nem áll ellentétben a determinizmussal, valamint, hogy ez a 

képesség a morális felelősség egyik – ha nem a – legfontosabb feltétele (Campbell 2005, Fara 

2008, Huoranszki 2011, Vihvelin 2013).    

A tradicionális kompatibilizmus másik változata az egyutas (one-way) kompatibilizmus 

(Frankfurt 1971; Watson 1975/2013; Scanlon 1998, 2008; Smith 2005, Sher 2005). Eszerint a 

szabad akarat mint a morális felelősség feltétele nem kapcsolódik össze a másként cselekvés 

képességével oly szorosan, mint azt a kétutas kompatibilisták és az inkompatibilisták 

feltételezik. Ehelyett inkább azt állítják, hogy akkor cselekszünk szabad akaratunkból, ha a 

cselekvések megfelelő módon kapcsolódnak azon mentális állapotainkhoz, amelyek 

meghatározzák az erkölcsi karakterünket.  

Az egyutas kompatibilisták elméletei főként éppen abban különböznek egymástól, hogy 

közelebbről hogyan határozzák meg a cselekvés és a mentális állapotok közötti megfelelő 

viszonyt, s hogy mely mentális állapotokat tekintik a praktikus identitás, azaz az erkölcsi 

karakter építőköveinek. George Sher (2005, 2009) oksági elmélete szerint minden olyan 

cselekedetért felelősek vagyunk, amelyeket azok a mentális állapotok okoznak, amelyek 

általában részt vesznek a döntések alakításában (hitek, vágyak, hajlamok, preferenciák, 

jellemvonások stb.). Az attribucionalisták szerint kevesebb dologért vagyunk felelősek. 

                                                           
2 It is, therefore, quite certain (1) that we often should have acted differently, if we had chosen to; (2) that 

similarly we often should have chosen differently, if we had so to choose; and (3) that it was almost always 

possible that we should have chosen differently, in the sense that no man could know for certain that we should 

not so choose. All these three things are facts, and all of them are quite consistent with the principle of causality. 

Can anybody undertake to say for certain that none of these three facts and no combination of  them will justify 

us in saying that we have Free Will? 
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Szerintük csak azokért a tettekért (vagy mulasztásokért stb.) vagyunk felelősek, amelyeknek 

nemcsak, hogy az indokérzékeny attitűdök (vagy értékítéletek) az okai, de tükrözik is ezeket az 

attitűdöket (Scanlon 1998, 2008; Smith 2005). Az igazi-én elméletek még szigorúbb 

feltételeket szabnak meg. Először is szűkebbre veszik azon mentális állapotok körét, amelyek 

felelősség fő forrásai. Harry Frankfurtnál (1971) ezek a mentális állapotok olyan, un. 

másodrendű vágyak, amelyek arról szólnak, hogy a cselekvő milyen vágyakkal szeretne 

rendelkezni. Azokért a vágyakért vagy cselekedetekért vagyunk felelősek, amelyek 

összhangban vannak ezekkel a vágyakkal. Gary Watson (1975) ezzel ellentétben, de sok 

vonásában hasonló módon, az értelemből származó értékítéleteket teszi meg a felelősség fő 

forrásának.  

 A tradicionális kompatibilizmustól megkülönböztethető az úgynevezett szemi-

kompatibilizmus (Fischer & Ravizza 1998; Fischer 1994, 2007). Ez az irányzat szakít azzal a 

hagyományos kompatibilista elképzeléssel, hogy a szabad akarat összeegyeztethető lenne a 

determinizmussal. Ugyanakkor azt is tagadják, hogy a szabad akarat a feltétele lenne a morális 

felelősségnek. A szemi-kompatibilisták éppen azt állítják, hogy a morális felelősség azért 

összeegyeztethető a determinizmussal, mert a szabad akarat annak nem feltétele. Fischer és 

Ravizza amellett érvel, hogy a morális felelősséghez nem szükséges az, hogy egynél több 

alternatíva legyen nyitott számunkra a választás során, elegendő, ha a döntésünk 

indokérzékeny. Azaz akkor vagyunk morálisan felelősek a cselekedeteinkért, ha igaz az, hogy 

ha megfelelő mértékben mások lettek volna az indokaink, akkor másképpen döntöttünk volna. 

 A tradicionális és a szemi-kompatibilisták mellett érdemes megemlíteni azokat a 

kompatibilistákat is, akik álláspontjuk mellett valamilyen normatív etikai elmélet segítségével 

érvelnek. Ide tartoznak azok, akik konzekvencialista alapokon amellett érvelnek, hogy akkor 

szabad valakit morálisan hibáztatni vagy dicsérni, ha az társadalmilag hasznos, illetve 

megváltoztatja a cselekvő jövőbeli viselkedését (Schlick 1939; Smart 1961, 302-306; Frankena 

1963, 71-78; Brandt 1969; Dennett 1984, 153-172; Vargas 2007). Ugyanennek a stratégiának 

a másik változata az, ha valaki nem a konzekvencialista etikára, hanem a kontraktualizmusra 

(Lenman 2006) vagy az igazságosság valamilyen felfogására (Wallace 1994) építve állítja azt, 

hogy az inkompatibilista aggályok túlzóak, mivel akkor is lehetséges elfogadható és igazságos 

morális hibáztatás vagy dicséret, ha a hibáztatott nem tehet arról, amiről hibáztatják. 

 Sok szempontból hasonlít egymáshoz a normatív és naturalista kompatibilizmus. A fő 

különbség a morális felelősség normatív és a naturalista elméletei között az, hogy utóbbi nem 

valamilyen jól kialakított normatív etikai elmélet segítségével próbálja a determinizmust és a 

morális felelősséget összeegyeztetni, hanem a jelenlegi morális gyakorlat legfőbb vonásaira 
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hivatkozva. Egyes értelmezések szerint (például Russell 2008) Peter Strawson (1968/2013) 

Szabadság és neheztelés című tanulmányában dolgozta ki e megközelítés egyik első formáját. 

Eszerint a megvalósult morális gyakorlat meghatározza, mikor helyénvaló és mikor nem a 

morális hibáztatás. Ezt a gyakorlatot morális alapon nem lehet kritizálni, mivel minden morális 

kritika erre a gyakorlatra és szabályaira kellene, hogy támaszkodjon. De még ha lehetne is, 

nincs értelme, mivel ezt a gyakorlatot nem vagyunk képesek elhagyni, és nem is érné meg, 

mivel ha így tennénk, életünk sokkal szegényebb lenne. 

Az inkompatibilisták tagadják, hogy bármelyik kompatibilista elmélet sikeresen 

összeegyeztetné a morális felelősséget és a determinizmust. Az inkompatibilisták 

sokféleképpen érvelnek amellett, hogy a morális felelősség és a determinizmus nem 

összeegyeztethető egymással, ugyanakkor két fő stratégiát elkülöníthetünk. Az elágazás-

inkompatibilisták (leeway inkompatibilists) amellett törnek lándzsát, hogy a determinizmussal 

azért nem összeegyeztethető a morális felelősség és a szabad akarat, mert a másként cselekvés 

képessége – szemben a két-utas kompatibilisták állításával – nem összeegyeztethető a 

determinizmussal (van Inwagen 1983, Ginet 1990, Ekstrom 2000, Balaguer 2004, Franklin 

2011). Az elágazás-inkompatibilisták úgy tartják, hogy az alternatív lehetőségek elve (principle 

of alternative possibilities) a fő feltétele a szabad akaratnak, valamint a morális felelősségnek, 

és a determinizmus ennek a feltételnek a teljesülését akadályozza meg. A legnépszerűbb érv 

ennek alátámasztására a konzekvencia-érv valamely változata. Az érv egyik legismertebb 

verzióját Peter van Inwagen fogalmazta meg. Az ő legegyszerűbb – bár legkevésbé precíz – 

megfogalmazása a következőképpen hangzik: 

 

Ha a determinizmus igaz, akkor a cselekedeteink a természeti törvények és a távoli múlt 

következményei. De az nem rajtunk múlik, hogy mi történt születésünk előtt, és az sem rajtunk 

múlik, hogy melyek a természet törvényei. Ezért a következményei ezeknek (beleértve 

jelenlegi tetteinket) nem rajtunk múlnak. (van Inwagen 1983, p. 56)3 

 

Ezzel szemben a forrás-inkompatbilisták (source inkompatibilists) szerint a 

determinizmus azért teszi lehetetlenné a morális felelősséget és a szabad akaratot, mert ha a 

determinizmus igaz, akkor senki sem lehet tetteinek és döntéseinek végső forrása vagy szerzője 

(Taylor 1992, Strawson 1994; Kane 1996, 2007; Pereboom 2001, 2014). Bár akadnak érvek, 

amelyek azt próbálják megmutatni, hogy egy véges lény esetében logikai lehetetlenség, hogy 

                                                           
3 If determinism is true, then our acts are the consequence of laws of nature and events in the remote past. But 

it's not up to us what went on before we were born, and neither is it up to us what the laws of nature are. 

Therefore, the consequences of these things (including our present acts) are not up to us. 
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a tetteinek vagy tulajdonságainak végső forrása legyen (Strawson 1994), az ebbe a táborba 

tartózó inkompatibilisták általában a manipuláció-érv valamilyen változatát részesítik 

előnyben. A manipuláció-érvek mindig annak kimutatására törekednek, hogy még ha a morális 

felelősség kompatibilista feltételei egytől egyig teljesülnek is, ez nem zárja ki, hogy valakit 

olyan módon irányítsanak, ami egészen biztosan ellehetetleníti a morális felelősség jelenlétét. 

Ráadásul a cselekvőnek ez a „báb” jellege akkor is érvényesül, ha a drótokat nem egy 

intelligens lény rángatja, hanem a természet determinisztikus törvényei.  Az egyik első 

manipuláció-érv kidolgozója, Richard Taylor ezt a következőképpen fogalmazza meg: 

De ha ezen feltételek kielégítése a viselkedésemet szabaddá teszi – azaz, ha a viselkedésem 

megfelel a szabad cselekvés azon feltételeinek, amelyeket a puha-determinizmus megfogalmaz 

−, akkor a viselkedésem nem lesz kevésbé szabad, ha olyan további feltételek teljesülését 

feltételezzük, amelyek teljesen összeegyeztethetőek azokkal, amelyek már teljesültek. 

Ennek szellemében tételezzük fel azt is, hogy − miközben a viselkedésem teljességgel megfelel 

a saját szándékaimnak, és így „szabad” a szabadság azon felfogása szerint, amelyet vizsgálunk 

−, maguk a szándékaim okságilag meghatározottak. Hogy ezt plasztikussá tegyük, 

feltételezhetjük, hogy egy ügyes fiziológus képes előidézni bennem azt a szándékot, amelyiket 

csak akarja, azáltal, hogy megnyomja egyszerűen a különböző gombjait egy eszköznek, 

amelyhez – tételezzük fel – számos vezetékkel hozzá vagyok kötve. Így minden szándékom, 

amivel ebben a helyzetben rendelkezem, éppen az, amit ő hoz létre bennem. Az egyik gomb 

megnyomásával előidézi bennem azt a szándékot, hogy emeljem fel a kezem, és a kezem, lévén 

nincs akadályoztatva, a késztetésnek megfelelően felemelkedik. […] 

Ezt nehéz volna egy szabad és felelős cselekvő leírásának tekinteni. Ez egy báb tökéletes leírása. 

[…] 

A példa valamelyest szokatlan, de ez nem jelent semmit. Teljességgel elgondolható, és úgy 

látszik, cáfolja a szabadság puha-determinista elméletét. (Taylor 1992, 46-47)4  

 

 A kemény-deterministák, akik szerint a determinizmus nemcsak összeegyeztethetetlen 

a determinizmussal, de a világunkat determinisztikus törvények kormányozzák, a fenti vagy 

hozzá hasonló érvek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy soha senki sem felelős 

                                                           
4 But if the fulfillment of these conditions renders my behavior free - that is to say, if my behavior satisfies the 

conditions of free action set forth in the theory of soft determinism - then my behavior will be no less free if we 

assume further conditions that are perfectly consistent with those already satisfied. 

We suppose further, accordingly, that while my behavior is entirely in accordance with my own volitions, and 

thus 'free' in terms of the conception of freedom we are examining, my volitions themselves are caused. To make 

this graphic, we can suppose that an ingenious physiologist can induce in me any volition he pleases, simply by 

pushing various buttons on an instrument to which, let us suppose, I am attached by numerous wires. All the 

volitions I have in that situation are, accordingly, precisely the ones he gives me. By pushing one button, he evokes 

in me the volition to raise my hand; and my hand, being unimpeded, rises in response to that volition. […]  

It is hardly the description of a free and responsible agent. It is the perfect description of a puppet. […] 
The example is somewhat unusual, but it is no worse for that. It is perfectly intelligible, and it does appear to 

refute the soft determinist's conception of freedom. (Taylor 1992, 46-47) 
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semmiért sem (Honderich 1988, Double 1990, Smilansky 2000). A kemény-inkompatibilisták 

pedig az említett érvekhez hozzátettek olyan argumentációkat, amelyek arra futnak ki, hogy 

nemcsak a determinisztikus, hanem az indeterminisztikus törvények is ellehetetlenítik a 

morális felelősséget (Strawson 1994, Pereboom 2001, 2014; Levy 2011). Ezek az érvek mind 

a szerencse-érvek valamely változatai: azt próbálják megmutatni, hogy ha a döntéseink vagy 

cselekvéseink indeterminisztikus módon vannak előidézve, akkor a véletlenen múlik, hogy az 

egyén hogyan dönt vagy cselekszik. Hiszen, ha semmi sem határozza meg egészen, még az 

egyén indokai sem, hogy pontosan hogyan fog cselekedni a cselekvő, akkor hogyan irányítaná 

az egyén, hogyan fog dönteni és cselekedni? A kemény-inkompatibilisták így arra a 

következtetésre jutottak, hogy akár determinisztikusak, akár indeterminisztikusak a természeti 

törvények, senki sem morálisan felelős semmiért sem. 

 A libertariánusok olyan inkompatibilisták, akik ennél optimistábbak. Szerintük a 

morális felelősség csak a determinisztikus természeti törvényekkel összeegyeztethetetlen, és 

az emberek indeterminisztikus világunkban cselekedeteik többségéért morálisan felelősek. A 

libertariánusokat elsősorban az különbözteti meg egymástól, hogy hogyan magyarázzák meg 

azt, hogy az indeterminisztikusan előidézett szabad cselekvések nem véletlenszerűek vagy 

szerencsések. 

  A nem-oksági libertarianizmus hívei szerint a szabad cselekvéseket az különbözteti 

meg a véletlenszerű eseményektől, hogy az előbbiek sajátos fenomenális (Ginet 1990) vagy 

sajátos intencionális (McCann 1998) tulajdonságokkal rendelkeznek, bár abban hasonlítanak, 

hogy közelebbről nézve ezen események bekövetkezésének nincs semmilyen oka. A szabad 

cselekvések alapjai az un. alapcselekvések (basic actions). Ezek a szabad döntések, 

amelyeknek nincs oka (lásd még Pink 2004). 

 A másik két libertariánus csoport szerint elhamarkodott az az állítás, hogy a szabad 

döntéseknek nincs oka, mivel ha ez így lenne, nem volna érthető, hogy a cselekvő hogyan képes 

meghatározni, melyik lehetséges döntést hozza meg. Az esemény-libertariánusok szerint egy 

döntés akkor szabad és lehet az erkölcsi felelősség alapja, ha a cselekvő belső indokai (vágyai, 

hitei, preferenciái, személyiségvonásai) megfelelő indeterminisztikus módon okozzák a döntés 

végkimenetelét (Nozick 1981, van Inwagen 1983, Kane 1996, Ekstrom 2000, Balaguer 2004, 

Franklin 2012). 

 Az ágens-okozás hívei szerint (Chisholm 1966, Taylor 1992, O’Connor 2000, Clarke 

2003, Griffith 2007, Steward 2012) ez még mindig nem elég, mert számukra nem világos, hogy 

hogyan is kontrollálhatná a cselekvő a saját döntését, ha egyszer a cselekvő belső indokainak 

összessége bármelyik lehetséges döntési alternatíva bekövetkezését eredményezheti, és a 
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cselekvő nem irányítja, hogy pontosan melyik elhatározás szülessen meg a folyamat végén. Az 

ágens-libertariánusok ezért azt állítják, hogy a cselekvő több mint fizikai vagy mentális 

tulajdonságainak összessége. Nézetük szerint a cselekvő, azaz az ágens, egy szubsztancia, 

amely rendelkezik ugyan a belső indokok készletével, de rendelkezik egy olyan oksági erővel, 

amely nem redukálható a tulajdonságokból fakadó oksági erőkre. A szabad döntések végső 

kimenetelét a speciális oksági erejét használva az ágens határozza meg mint szubsztancia. 

 Disszertációmban amellett érvelek, hogy az ágens-okozás egy rendhagyó formája az 

egyetlen, amely képes számot adni arról, hogy miképpen volna az lehetséges, hogy bármiért is 

morális felelősséget viseljünk. Azért van szükség az ágens-okozás hagyományos stratégiájának 

megváltoztatására, mert a szubsztanciális ágens szokásos módon történő bevezetése nyitva 

hagy egy súlyos problémát. A probléma gyökere az, hogy bár az ágens okozza, melyik döntési 

alternatíva valósuljon meg, a szubsztancia még mindig indeterminisztikus módon fejti ki 

oksági tevékenységét. Ha pedig ez így van, nem világos, hogy mit nyerünk az ágens 

bevezetésével. Míg az esemény-libertariánizmusnál az volt indeterminált, hogy pontosan 

melyik döntési alternatívát fogják okozni a tulajdonságok, addig a szubsztancia bevezetésével 

annyi változott, hogy most a szubsztancia oksági tevékenysége az, ami indeterminált. Ezért 

ismét felvetődik a kérdés: mi szavatolja, hogy nem szerencse kérdése, hogyan használja oksági 

erejét a szubsztancia? Amellett fogok érvelni, hogy az ágens-libertariánusnak azt kellene 

mondania, hogy a szabadsághoz és az erkölcsi felelősséghez szükséges magas fokú kontroll 

megkívánja, hogy a szabad döntéseknek ne legyenek metafizikailag robusztus előzetes 

valószínűségei. A szubsztancia bevezetésére éppen azért van szükség, mert az előzetes 

valószínűségek hiányát azzal lehet a legjobban magyarázni, ha azt állítjuk, hogy az ágens egy 

különleges metafizikai kategóriába tartozik, s ezért rendelkezik egy különleges oksági erővel. 

A szerencse-érveket tehát az ágens-libertariánus azáltal tudná elhárítani, hogy rámutat egy 

lényegi strukturális különbségre a véletlenszerű és a fokozottan kontrollált indeterminisztikus 

folyamatok között: az előbbinél találhatóak előzetes valószínűségek, míg az utóbbinál nem. 

Ehhez a konklúzióhoz lépésről lépésre fogok eljutni, a már említett kompatibilista 

stratégiák cáfolatán keresztül (1.2, 2.2, 2.4−2.5, 3.5.), valamint a probléma szempontjából 

kulcsfontosságú fogalmak elemzésével (1.1, 1.3, 2.5.3, 3.2). Az első fejezet első felében a 

normatív kompatibilizmus különböző válfajait igyekszem cáfolni különböző 

gondolatkísérletek és etikai példák segítségével (1.2.), majd a fejezet második felében az érdem 

fogalmának elemzése által bemutatom a morális felelősség érdemelméletét (King 2014, 

Pereboom 2001, 2007, 2014). Ezen elmélet szerint akkor és csak akkor lehetünk valamiért 

morálisan felelősek, ha – amennyiben a szóban forgó cselekedet, mulasztás vagy tulajdonság 
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morálisan jó vagy rossz – megérdemelnénk érte a morális hibáztatást vagy büntetést (1.3.). 

Amellett, hogy úgy gondolom, az érdem fogalmának elemzése (1.3.1−1.3.2) eddig kevesebb 

figyelmet kapott, mint azt a morális felelősséggel kapcsolatos problémák szerkezete indokolttá 

tenné, azért is tartom fontosnak ezt az elemzést, mert úgy vélem, az inkompatibilizmus etikai 

igazolásának alapját a morális felelősség érdemelmélete adja. 

Az első fejezet lezárásaként, miután a morális felelősség érdemelméletének 

alapvonásait bemutatom (1.3.3.), válaszolok arra a legerősebb ellenérvre, amelyet a morális 

felelősség érdemelmélete ellen felhoztak (1.4.). Az érv szerint a morális felelősség 

érdemelméletéből az következik, hogy a vétkest jó dolog hibáztatni vagy büntetni, ami pedig 

– így az érv – elfogadhatatlan. Igyekszem megmutatni, hogy mi is következik pontosan a 

morális felelősség érdemelméletéből, valamint, hogy ez a következmény egyáltalán nem 

elfogadhatatlan. Végül bemutatok két erős érvet amellett, hogy miért érdemes a morális 

felelősségnek ezt az elméletét választani (1.5.). Egyrészt a morális felelősség érdemelmélete 

jól illeszkedik a morális hibáztatás és dicséret sajátosságaihoz (1.5.1.), másrészt magyarázatot 

nyújt a morális felelősséget vizsgáló filozófiai diskurzusok néhány alapvető vonására (1.5.2.). 

A második fejezetben azokat a kompatibilista elméleteket cáfolom, amelyeket lehet a 

morális felelősség olyan érdemalapú elméleteiként értelmezni, mint amelyek azt állítják, hogy 

tulajdonságok viseléséért akkor is megérdemelhetjük a morális hibáztatást vagy dicséretet, ha 

nem tehetünk róluk. Ide sorolhatjuk a strawsoniánus naturalista elméletek mellett az egyutas 

kompatibilizmus különböző változatait is. Míg a naturalista megközelítéssel szemben a fő 

ellenvetésem az, hogy a morális felelősség esetében implauzibilis erkölcsi relativizmushoz 

vezet (2.2.), addig az egyutas kompatibilizmus ellen két gondolatmenetet vázolok fel (2.5.), 

miután bemutattam az elmélet alapszerkezetét (2.3.), valamint, hogy az elmélet a látszat 

ellenére miért nem magyarázza megfelelően azt, hogy miért vagyunk annyi különböző 

jelenségért (érzelmekért, jellemvonásokért, hitekért stb.) felelősek (2.4.). Az első ellenérv az 

egyutas kompaitibilizmus ellen egy gondolatkísérletre épül. Az izoláció-érv célja annak 

megmutatása, hogy mennyire implauzibilis az, hogy a cselekvők jellemvonásaikért és az 

azokból fakadó tettekért attól függetlenül felelősek lehetnek, hogy milyen előzményei vannak 

a kérdéses jellemvonásoknak (2.5.2.). A második ellenérv a morális hibáztatás elemzéséből 

indul ki (2.5.3.). Eszerint, mivel a morális hibáztatás magában foglalja azt a gondolatot, hogy 

a másik tehet arról, amiért hibáztatják, ezért a morális hibáztatás csak akkor lehet megérdemelt, 

ha a hibáztatott tényleg tehet arról, amiért hibáztatják. Ennélfogva pedig az egyutas 

kompatibilizmus elhibázott, hiszen nem zárja ki, hogy a cselekvők olyan tulajdonságok 

birtoklásáért is morálisan hibáztathatóak legyenek, amely tulajdonságokról nem tehetnek. E 
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fejezet amellett, hogy a kompatibilizmus két fontos változata ellen érvel, azért is fontos a 

gondolatmenet szempontjából, mert a morális hibáztatás elemzésén keresztül világossá teszi, 

hogy miért is van igazuk az inkompatibilistáknak abban, hogy magas szintű kontrollal kell 

rendelkeznünk afelett, amiért hibáztatnak minket. . Ha csak amiatt lehetünk hibáztathatóak, 

amiről tehetünk, s csak arról tehetünk, amit magas szinten kontrollálunk, akkor csak azért 

lehetünk hibáztathatóak, amit magas szinten kontrollálunk (2.6.). 

A harmadik fejezetben igyekszem cáfolni mindazokat az irányzatokat – így a nem-

oksági libertarianizmust, az esemény-oksági libertarianizmust, a kétutas kompatibilizmust 

(3.5.1.), valamint a szemi-kompatibilizmust (3.5.2.) −, amelyek kevesebbel is megelégednek a 

morális felelősség magyarázatakor, mint a szubsztanciális ágens bevezetése. A fejezet első 

felében a kontroll fogalmát elemzem (3.1−3.3.), mivel abból indulok ki, hogy a morális 

felelősség magyarázatához első sorban arra kell magyarázatot adni, hogy milyen az a magas 

szintű kontroll, aminek köszönhetően az emberek – szemben például a gépekkel – tehetnek 

arról, amit tesznek (3.1.). Amellett érvelek, hogy csakis a morális felelősség hatóképesség-

elmélete adhat megfelelő számadást a kontroll mibenlétéről, amely szerint a kontrollviszony 

fennállása és erőssége attól függ, hogy a kontrollálónak milyen hatóképességei vannak (3.2.). 

Erre az elemzésre támaszkodva állítom azt, hogy egyedül az magyarázhatja, hogy az emberek 

miért rendelkeznek magasabb szintű kontrollal, mint a gépek, hogy az emberek legalább olykor 

végső közvetlen kontrollal bírnak afelett, hogy egy adott szituációban hogyan hatnak a világra. 

Azaz az emberek a gépekkel ellentétben egy adott stimulus hatására úgy képesek több 

lehetséges alternatíva közül választani, hogy végső és közvetlen módon kontrollálják, pontosan 

melyik hatásmechanizmust indítsák el.  

A fejezet második felében azt állítom, hogy i) a nem-oksági (3.4.1.) és az esemény-

oksági libertarianizmus (3.4.2.) arról nem képes plauzibilisen számot adni, hogy a több 

lehetséges hatásmechanizmus elindítása közötti választás hogyan lehet fokozottan kontrollált, 

ii) a kétutas kompatibilizmus (3.5.1.) azzal marad adós, hogy plauzibilisen felvázolja, hogyan 

volna lehetne elérhető egynél több hatásmechanizmus a cselekvő számára, ha a determinizmus 

igaz, továbbá, hogy iii) a szemi-kompatibilizmus nem tudja megmagyarázni, hogy hogyan 

volna lehetséges a fokozott kontroll akkor, ha a cselekvő számára minden egyes szituációban 

csupán egyetlen hatásmechanizmus elindítása elérhető (3.5.2.). Ezek a problémák azért 

kiemelkedőek, mert ha egy elmélet arról nem képes számot adni, hogy hogyan lehetséges a 

fokozott kontroll, akkor arról sem képes számot adni, hogy hogyan lehetséges, hogy az 

emberek – szemben például a fokozott kontrollal nem rendelkező gépekkel – bármiről is 

tehetnek. Az utolsó szakaszban az eszköz-érv segítségével foglalom össze azt a 
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kompatibilizmus ellen irányuló gondolatmenetet, amely végig vonul az egész disszertáción 

(3.5.3.). Emellett a rivális libertariánus elméletek kritikája után, de még a kétutas és a szemi-

kompatibilista elméletek bírálata előtt vázlatosan kifejtem az ágens-okozásnak azt a vízióját, 

amelyben az előzetes valószínűségeket nélkülöző döntések alapozzák meg a morális 

felelősséget (3.4.). 
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1. A morális felelősség érdemelmélete 

 

Ebben a fejezetben a morális felelősség érdemelmélete mellett fogok érvelni. A morális 

felelősség ezen elméleteinek a fő állítása az, hogy akkor viselünk morális felelősséget 

valamiért, ha morális hibáztatást vagy dicséretet érdemlünk érte. Először megmutatom, a 

felelősség melyik fogalma az, amelyet az érdemelmélet segítségével kell értelmezni. Második 

lépésben amellett érvelek, hogy a morális felelősség érdemelméletének riválisai nem tudnak 

egy olyan elméleteket nyújtani, amelyek összhangban volnának a morális felelősséggel 

kapcsolatos hétköznapi meggyőződéseinkkel. A fejezet harmadik szakaszában megvizsgálom 

az érdem fogalmát és annak lehetséges értelmezéseit, valamint, hogy a morális felelősség 

érdemelmélete melyik érdemfogalmat használja fel. A negyedik alpontban megvizsgálom azt 

az ellenvetést, melyet a leggyakrabban megfogalmaznak az érdemelmélettel szemben. Eszerint 

az ellenvetés szerint a morális felelősség érdemelmélete együtt jár azzal a felfogással, hogy a 

bűnös szenvedése önmagában véve jó. Az ötödik pontban pedig hozok még két független érvet 

a morális felelősség érdemelmélete mellett, amelyek nem közvetettek abban az értelemben, 

hogy nem a többi elmélet kudarcaira támaszkodnak. 

 

1.1. A felelősség fogalma 

 

Mielőtt felvázolnám a morális felelősség érdemelméletét és a mellette szóló érveket, először 

tisztáznom kell, hogy a felelősség mely fajtáját nevezem „morális felelősségnek”, hiszen 

máskülönben nem volna érthető, hogy pontosan mit is próbálok az érdem fogalmának 

segítségével megmagyarázni. Először − a teljesség igénye nélkül − röviden felsorolnék néhány 

felelősségtípust, hogy világosabbá váljon miben különbözik a morális felelősség a többitől.5 

Nem próbálom pontosan definiálni vagy leírni a felsorolt felelősségtípusokat, csupán néhány 

vonásukat fogom kiemelni, amelyek különösen érdekesek a morális felelősséggel való 

összehasonlítás során. 

Oksági felelősség: Okságilag akkor felelős valami egy eseményért, ha okozta azt. 

Ebben az értelemben a tornádó is lehet felelős egy város elpusztításáért. Ez a fajta felelősség 

önmagában tekintve még csak nem is etikai jellegű, így könnyen elkülöníthető a morális 

felelősségtől. 

                                                           
5 A felelősség különböző fajtáinak megkülönbözetésekor nagyban támaszkodtam Michael Mckenna Conversation 

and Responsibility (2012) című könyvének bevezetőjére. Mckenna 2012, 6-9. 
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Jogi felelősség: Ez a másik felelősségfogalom, amelyik talán a legvilágosabban 

elkülönül a szakirodalomban a morális felelősségtől.6 Egyrészt jogi felelősségel nemcsak 

valós, hanem un. jogi személyek is tudnak rendelkezni. Ezek a jogi személyek olykor valós 

személyek csoportjaival sem azonosíthatóak egy az egyben. Márpedig morális felelősséggel 

individuumok és esetleg valós személyekből álló csoportok rendelkezhetnek. Másfelől a jogi 

és a morális felelősség könnyen elválhat egymástól a személyek esetében is. Lehet valaki úgy 

jogilag felelős például egy káreseményért, hogy morálisan aligha hibáztatható érte.  Egy futball 

klubbal könnyen megtörténhet, hogy jogi felelősség terheli azokért a károkért, amelyeket 

szurkolói a stadionban okoztak, mindamellett, hogy a klub mindent megtett, amit megtehetett 

a biztonság érdekében.  

A jogi felelősség rögzítése szankcionálhatósággal is együtt jár, ebben mintha 

hasonlítana a morális felelősségre. Ugyanakkor észre kell venni azt a fontos különbséget, hogy 

a jogi felelősség elsősorban nem a morális törvényektől és kötelezettségektől függ, hanem a 

jogrendszertől. 

Társadalmi szerepből adódó felelősség (szerep-felelősség): A szerep-felelősség azt 

jelenti, hogy valakinek bizonyos társadalmi szerepéből fakadóan kötelessége biztosítani 

valamilyen esemény bekövetkezését vagy elmaradását. Ez a fajta felelősség gyakran egybeesik 

a jogi és morális felelősséggel, de külön is válhat ezektől. Egy apának például valamely 

társadalomban lehet az a szerepből adódó felelőssége, hogy egyedül is képes legyen eltartani a 

család összes többi tagját, miközben ez a kötelessége nincs jogilag kodifikálva. Egy náci 

táborvezetőnek lehet a szerepéből fakadó kötelessége megszervezni a koncentrációs tábor 

működését, de az biztos, hogy ez nem lehet morális kötelesség. A szerepből adódó felelősség 

abban is különbözik a morális felelősségtől, hogy az előbbi valamilyen társadalmi kötelességet 

rögzít, utóbbi viszont arról szól, hogy egyáltalán ki az, akire vonatkoztathatóak (morális) 

kötelességek. 

 Személyes felelősség: S személy akkor rendelkezik morális felelősséggel valamiért, ha 

S személyesen vállal felelősséget érte. Ennek egyik leggyakoribb formája az ígéret. Ha Sári 

megígéri Borinak, hogy vigyázni fog Bori macskájára, akkor Sári személyes felelősséget vállal 

a macskáért. A személyes felelősség két szinten is elválik a morális felelősségtől. Egyrészt – 

hasonlóan a társadalmi felelősséghez – a személyes felelősség azt jelenti, hogy valaki 

személyesen köteles valamit megtenni vagy megakadályozni, nem pedig arra vonatkozik, hogy 

egyáltalán alkalmas-e arra, hogy felelősséget viseljen valamiért. Másrészt a személyes 

                                                           
6 King 2012, 1; Eshlman 2014 (Stanford Encyclopedia) 
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felelősségből fakadó kötelességek elválhatnak a morális kötelességektől. Hiszen lehetséges az, 

hogy valaki ígéretet tesz valakinek valami olyasmi végrehajtására, ami morálisan elítélendő.   

A felelősség mint kötelesség: A legnehezebb elválasztani a morális felelősségtől a 

felelősséget mint morális kötelességet, hiszen bizonyos értelemben ez utóbbi felelősség is 

morális (olyannyira, hogy olykor a felelősséget mint kötelességet is egyszerűen morális 

felelősségnek nevezik). A morális felelősség mint kötelesség akkor áll fenn, ha valakinek 

morális kötelessége valamilyen esemény bekövetkezését (vagy éppen elmaradását) biztosítani. 

Például a kísérő tanároknak a kötelessége biztosítani, hogy egyetlen gyerek se vesszen el az 

erdei kiránduláson.  

A felelősség mint kötelesség abban különbözik a morális felelősségtől, hogy a 

felelősség mint kötelesség a kötelesség tartalmához köthető, míg a morális felelősség azt 

határozza meg, hogy a szóban forgó egyén tulajdonságai folytán egyáltalán alkalmas-e arra, 

hogy az adott kötelesség vonatkozzon-e rá. Ha a felelősségre mint kötelességre kérdezünk rá, 

arra vagyunk kíváncsiak, hogy mire van valaki kötelezve. Ezzel szemben a morális felelősség 

kérdése arra vonatkozik, hogy ténylegesen vonatkoztatható-e valakire valamely kötelesség. 

 Lehet érvelni amellett, hogy mindenkinek kötelessége anyagilag segíteni a családján. 

Azaz – ebben az értelemben – mindenki felelős a családja jólétéért. Ám ha tényleg kötelesek 

is úgy általában az emberek anyagilag segíteni a családjukon, azzal még nem dőlt el, hogy kik 

azok, akik tényleges morális felelősséget viselnek családjaik jóllétéért. Kik azok, akik valóban 

viselik e felelősség terhét, s kik azok, akik felmenthetőek e kötelesség teljesítése alól. Például 

azok, akik önhibájukon kívül nem képesek segíteni a családjuk anyagi helyzetén, azokra nem 

vonatkoztatható az említett kötelesség, míg azok, akik képesek volnának segíteni rajtuk, azok 

morálisan felelősek (legalábbis részben) azért, hogy hogyan alakul családjuk anyagi helyzete, 

s így kötelesek segíteni a családjukon.   

Morális felelősség mint státusz és a morális felelősség mint valamiért viselt 

felelősség: E két aspektust érdemes együtt tárgyalni, mivel szorosan összefüggenek. A 

későbbiekben, ha a morális felelősség szót használom, legtöbbször a morális felelősséget mint 

valamiért viselt erkölcsi felelősséget fogom érteni alatta. A morális felelősségnek ez az a 

fogalma, amely a szabad akarat körüli viták középpontjában áll, mivel a szabad akaratot 

legtöbbször valamilyen cselekedetért viselt erkölcsi felelősség előfeltételeként szokás 

értelmezni. Az erkölcsi felelősséggel kapcsolatban két alapvető kérdést kell megválaszolni: az 

egyik, hogy mit jelent, vagy legalábbis hogyan kell értelmezni azt, hogy ha valaki morális 

felelősséget visel valamiért. A későbbiekben amellett fogok érvelni, hogy erre a legjobb válasz 

az, amit a morális felelősség érdemelméletei állítanak: morálisan akkor felelős S X-ért, ha – 
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amennyiben X morálisan rossz vagy jó – S megérdemli X-ért a morális hibáztatás vagy dicséret 

valamilyen formáját. A másik központi kérdés pedig, hogy melyek a feltételei a morális 

felelősségnek. Vagy másképpen megfogalmazva a kérdést: minek kell teljesülnie ahhoz, hogy 

a morális hibáztatás vagy dicséret megfelelő formáját kiérdemelje a cselekvő? 

A morális felelősség mint státusz ezekhez a kondíciókhoz kapcsolódik. Vélhetően 

ugyanis ezeknek a kondícióknak vannak olyan elemei, amelyekkel a cselekvő nemcsak a 

cselekvés pillanatában, hanem azt megelőzően is rendelkezik. Például, ha a szabad akarat a 

morális felelősség feltétele, akkor ezzel a cselekvő nemcsak akkor rendelkezik, amikor a 

cselekszik. A „morálisan felelős személy” státuszával tehát akkor bír valaki, ha általában és 

normális esetben megvannak mindazok a tulajdonságai, képességei stb., amelyek lehetővé 

teszik, hogy morális felelősséget viseljen valamiért. Ilyen értelemben – hacsak nincs igazuk a 

kemény-deterministáknak és -inkompatibilistáknak, akik tagadják, hogy bárki is morális 

felelősséggel rendelkezzen – minden felnőtt ember morálisan felelős lény még akkor is, ha egy 

adott pillanatban valamilyen rendkívüli körülmény miatt nem is visel felelősséget az aktuális 

cselekedetéért. 

Morális felelősség és a többi felelősség viszonya: Összefoglalásképpen felsorolnám a 

felelősség különböző fajtáit, valamint a morális felelősség közti legfontosabb különbségeket 

és hasonlóságokat. A morális felelősség abban különbözik a társadalmi, valamint a személyes 

felelősségtől, valamint a felelősségtől mint morális kötelességtől, hogy nem valaminek a 

létrehozására vagy megakadályozására vonatkozó kötelesség. Ha ebben az értelemben felelős 

valaki egy cselekedetért, az nem azt jelenti, hogy azt kötelessége volt megtenni, hanem azt, 

hogy értelmes felvetni, vajon az adott cselekedet kapcsán egyáltalán van-e létjogosultsága a 

cselekvőt valamilyen kötelesség mentén értékelni. A morális felelősség abban hasonlít a 

felelősségre mint morális kötelességre, hogy nem aktuális jogrendszertől vagy közvélekedéstől 

függ, hanem valami ennél kevésbé esetlegestől – bármi is legyen ez közelebbről nézve. A jogi 

felelősséggel pedig abban osztozik, hogy a morális felelősség megállapítása sem a kötelességek 

tartalmával kapcsolatos, hanem azzal, hogy az adott cselekedetért, mulasztásért és más ehhez 

hasonlókért jár-e valamilyen válaszreakció vagy sem.  

Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy olykor a filozófusok beszélnek visszatekintő 

(backward-looking, retrospective) és előretekintő (forward-looking, prospective) morális 

felelősségről.7 Számomra úgy tűnik, hogy az előretekintő morális felelősség azonosítható a 

felelősséggel mint kötelességgel. Míg a saját terminológiámban a morális felelősséget 

                                                           
7 A terminológiához hasznos segítség: Garrath 2015, [http://www.iep.utm.edu/responsi/] 
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azonosítanám a hátratekintő morális felelősséggel, mivel ennek nincs előíró jellege, s többnyire 

már megtörtént eseményekkel kapcsolatban vetődik föl.8 

Akad egy másik, nagyobb jelentőséggel rendelkező megkülönböztetés a morális 

felelősségről szóló szakirodalomban. Gary Watson Two Faces of Responsibility (1996) című 

tanulmánya óta szokás különbséget tenni a morális felelősség mint tulajdoníthatóság 

(attributability) és a morális felelősség mint számonkérhetőség (accountability) között. Bár a 

szakirodalomban nem egységesen használják e két fogalmat, Watson megkülönböztetése 

többé-kevésbé világos. Watson a morális felelősségen mint tulajdoníthatóságon 

(attributability) azt érti, hogy az egyén bármiért is felelős, az közvetetten (oksági viszony által) 

vagy közvetlenül köthető a cselekvő azon tulajdonságaihoz, amelyek praktikus identitását 

alkotják. Hogy mi alkotja ezt a praktikus identitást azt sokféleképpen lehet definiálni: Watson 

szerint a személy által elfogadott célok, más szerzők szerint ezek lehetnek hitek, vágyak, 

indokok vagy ezek valamilyen rendszere. Ám ami ennél is fontosabb az az, hogy morális 

felelősség mint tulajdoníthatóság önmagában csak a privát, önmagunkban kimondott morális 

hibáztatást vagy dicséretet igazolhatja, de ennél többet nem. 

 A morális felelősség mint számonkérhetőség ezzel szemben a morális gyakorlat 

nyilvános dimenziójához köthető. Ebben az értelemben akkor visel valaki morális felelősséget, 

ha nyilvánosan kritizálható vagy büntethető azért a cselekedetért, amit elkövetett. Viszont, 

ellentétben a felelősség előző oldalával, ez nemcsak a személy és a cselekvés közti oksági 

viszonytól függ, hanem attól is, hogy milyen viszonyban áll egymással a szóban forgó egyén 

és a morális közösség tagjai, valamint, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a közösség 

morális követelései és a cselekedet. A számonkérhetőség nemcsak a véghezvitt cselekedeten 

múlik, hanem például azon is, hogy van-e bárkinek jogosultsága számon kérni a cselekvőt. 

 Az alábbiakban nemcsak amellett fogok érvelni, hogy az érdemelmélet riválisai mind 

kudarcra vannak ítélve, de rámutatok majd arra is, hogy a felhasznált érveknek és példáknak 

az is a tanulsága, hogy a morális felelősséget nem szűmonkérhetőséghez, hanem a 

hibáztathatósághoz érdemes kötni.  

 

                                                           
8 Ám ez nem törvényszerű. Például egy súlyos mentális beteggel kapcsolatban fel lehet vetni, hogy vajon az illető, 

amennyiben a későbbiekben megpróbálja elkerülni a kezelést, abban az esetben ő ezért morális felelősséget fog-

e viselni vagy sem. Ez a kérdés nem azzal kapcsolatos, hogy a betegnek kötelessége-e a kezelésekre eljárnia, 

hanem, hogy a beteg felelős-e egyáltalán a cselekedeteiért. Ugyan a kérdés a jövőre vonatkozik, mégsem sorolnám 

az előretekintő felelősséghez. Ugyanakkor különös lenne a hátratekintő felelősséghez rendelni, hiszen az a 

múltban megtörtént eseményekért viselt felelősséghez kapcsolódik. Ez számomra azt mutatja, hogy az 

előretekintő és hátratekintő felelősség kategóriái nem túlságosan eltaláltak. Hasznosabb a morális felelősség és a 

szubsztantív felelősség megkülönböztetése. 
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1.2. Miért nem kielégítőek a morális felelősség rivális elméletei? 

 

A morális felelősség elméleteinek két nagy típusát különíthetjük el. Az egyik arra ad választ, 

hogy mi a feltétele annak, hogy valaki morálisan felelős legyen valamiért. Az elméletek másik 

fajtája viszont arra a kérdésre keresi a választ, hogy mit jelent az, hogy valaki morálisan felelős 

valamiért. Ez utóbbi elmélettípusnak négy fajtáját vetném vizsgálat alá. 

 

A morális felelősség konzekvencialista elmélete: S akkor és csak akkor visel morális 

felelősséget X-ért, ha hasznos volna S-t hibáztatni/büntetni vagy dicsérni/jutalmazni X-ért. 

 

A morális felelősség kontraktualista elmélete: S akkor és csak akkor visel morális 

felelősséget X-ért, ha S-t ésszerű (reasonable) volna hibáztatni/büntetni vagy 

dicsérni/jutalmazni X-ért. 

 

A morális felelősség igazságosságon alapuló elméletei: S akkor és csak akkor visel morális 

felelősséget X-ért, ha S-t igazságos volna hibáztatni/büntetni vagy dicsérni/jutalmazni X-ért. 

 

A morális felelősség érdemelméletei: S akkor és csak akkor visel morális felelősséget X-ért, 

ha S megérdemli a hibáztatást/büntetést vagy dicséretet/jutalmazást X-ért. 

 

Mindegyik meghatározást lehet pontosítani annak függvényében, hogy az egyes elméleteknek 

melyik változatát fogadjuk el.9 A következő néhány szakaszban amellett fogok érvelni, hogy 

mindegy, hogy az első három megközelítés melyik verzióját részesítjük előnyben, azok nem 

esnek egybe a morális felelősséggel kapcsolatos intuíciónkkal, mivel az elméletek alapján 

akkor is felelősnek kellene lennünk, amikor nem vagyunk azok, illetve olykor nem lehet a 

segítségükkel magyarázni, miért vagyunk felelősek egyes helyzetekben. A fenti három elmélet 

kudarcai egyben érvek amellett, hogy a morális felelősség érdemelmélete helyes, mivel az tudja 

magyarázni, hogy miért vallanak kudarcot a fenti elméletek. 

                                                           
9 A probléma ilyen módon való megragadásának ötletét Réz Anna disszertációjából merítettem. Réz Anna amellett 

érvel, hogy a morális felelősség normatív értelmezéseinek három fő kérdésre kell választ adniuk: i) miért lehet 

morális felelősséget viselni ii) milyen reakció a megfelelő akkor, ha valaki morálisan felelős valamiért iii) milyen 

normatív fogalom köti össze azt, amiért morálisan felelősek vagyunk azzal, ami valamilyen értelemben megfelelő 

reakció arra, hogy valaki morálisan felelős valamiért. Ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy az általam 

felsorolt elméletek mind normatívak volnának abban az értelemben, ahogy ezt Réz érti, mivel nem egészen volt 

világos számomra, mit ért Réz „normatív”-on. Különösen tanácstalan vagyok a morális felelősség érdemelmélete 

esetében, mivel az érdemviszonyt könnyen lehet az etikai normáktól független, illetve azt megelőző metafizikai 

viszonyként értelmezni. Réz 2013a (Doktori disszertáció), 86-117. 
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1.2.1. Miért nem működnek a morális felelősség konzekvencialista elméletei? 

  

A morális felelősség konzekvencialista elméletei szerint S morálisan akkor felelős, ha a 

büntetés vagy dicséret pozitív hatással van az egyén viselkedésére és/vagy a társadalomra. 

(Schlick 1939; Smart 1961, 302-306; Frankena 1963, 71-78; Brandt 1969; Dennett 1984, 153-

172; Vargas 2007). Morális felelősséget tulajdonítani valakinek valamilyen cselekedetért végül 

is nem más − és semmivel sem több −, mint azt gondolni, hogy a cselekedetért kiszabott 

megfelelő jutalom vagy büntetés úgy befolyásolná a megbüntetettet/megjutalmazottat, hogy a 

továbbiakban jobb viselkedést fog tanúsítani. Először röviden összefoglalnám a 

konzekvencialista felelősségelméletek legfőbb problémáját, s hogy miért nem találom a 

hagyományos megoldási kísérleteket ígéretesnek. Másodszor pedig megindokolnám, hogy 

miért nem találom elfogadhatónak a konzekvencializmus újabb, nyíltan revizionista formáit. 

Harmadszor pedig rámutatnék a konzekvencialista felelősségelméletek kudarcának azon 

tanulságára, amely fontos lehet a felelősség érdemelméletével összefüggésben. 

Miért nem túl vonzóak a konzekvencialista felelősségelméletek? A kérdésre a válasz 

szerintem az, hogy könnyű olyan eseteket találni, ahol elválik egymástól a morális felelősség, 

illetve a hibáztatás/büntetés/jutalmazás pozitív hatása. Ahelyett, hogy ismertetném, hogyan 

kritizálták az egyes koncepciókat,10 inkább felvázolnék egy történetet, amely jól mutatja, hogy 

a morális felelősséget miért lenne különös azonosítani azzal, hogy a 

hibáztatás/büntetés/jutalmazás különböző formái pozitív irányba befolyásolják a viselkedést. 

 Tegyük fel, hogy Jolán egy különös betegségben szenved: az alvás utáni órákban 

képtelen koncentrálni, ha nyugodt lelkiállapotban van. Ezért mindig otthon hagyja a kulcsait 

és más fontos tárgyakat, amikor munkába indul. Ám egy idő után férje, Béla, megelégeli azt, 

hogy a kulcsok és más használati tárgyak otthonfelejtéséből újra és újra kínos szituációk 

adódnak. Ezért aztán Béla leszidja a Jolánt, morálisan hibáztatva őt ezekért a kellemetlen 

helyzetekért. Jolán persze próbálja elmagyarázni férjének, hogy reggelente valahogy képtelen 

koncentrálni, de mindhiába; és maga is elhiszi, hogy morálisan vétkes a dologban. Ezért aztán 

minden reggel szorongani kezd, hogy nehogy otthon hagyjon valamit. És láss csodát − a 

betegsége ilyenkor nem produkál tüneteket, ezért Jolán viselkedése pozitív irányba 

megváltozik: soha többé nem hagy otthon semmit. Tehát a morális hibáztatás pozitív változást 

hozott a feleség viselkedésében. Azt hiszem, mégsem volna szerencsés azt mondani, hogy a 

                                                           
10 C. A. Campbell 1963, Rolston 1975, Wallace 1994, 54-62. 
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feleség morálisan felelős lett volna korábbi viselkedéséért (vagy akár azért, mert a 

későbbiekben megváltoztak a reggeli rutinjai).  

Nem állítom, hogy az ilyen és az ehhez hasonló ellenpéldákat nem magyarázhatja ki 

valahogy a konzekvencialista. De úgy vélem, hogy mindig lehet úgy módosítani a példát, hogy 

működjön a konzekvencialista ellenvetések után is.  

 Az egyik kézenfekvő védekezési lehetőség a szabály-utilitarizmus talaján áll.11 

Eszerint a fenti példában a feleség azért nem felelős, mert ugyan ebben a konkrét esetben a 

morális hibáztatás jó eredménnyel járt, de nagy általánosságban rosszabb hatással volna mind 

a betegre, mind a társadalomra az, ha más gyógymódok helyett ezt, a stresszel járó „terápiát” 

alkalmaznák. Erre válaszul a példát lehetne úgy megváltoztatni, hogy a nő betegsége nagyon 

speciális: valamiért csak arra a speciális stresszre reagál, amit a morális hibáztatás vált ki. (Nem 

állítom, hogy létezik ilyen stressz, de ha létezne is, ez semmit sem változtatna azon, hogy a 

fenti példában a főszereplő nem visel morális felelősséget). Így ennél a betegségnél mind 

társadalmilag, mind az egyén viselkedése szempontjából tekintve a morális kritika vezetne a 

haszon maximalizálásához, annak ellenére, hogy a feleség aligha visel morális felelősséget 

feledékenységéért. 

Revizionista konzekvencializmus. Nem véletlen, hogy a morális felelősség 

konzekvencialista megközelítései letettek arról, hogy a jelenlegi morális felelősség 

fogalmunkat a hibáztatás vagy dicséret következményein keresztül definiálják. Megelégszenek 

azzal, hogy a büntetés, jutalmazás és egyéb morális gyakorlatokat igazolják konzekvencialista 

érveléssel (Smart 1961, 302-306, Dennett 1984, Vargas 2007). Azaz nem állítják, hogy a 

hétköznapi értelemben vett morális felelősség azonosítható lenne azzal, hogy a büntetés és 

jutalmazás különböző formái pozitív hatással vannak a viselkedésre. Ezek a kísérletek jóval 

meggyőzőbbek, hiszen például a fenti példa sem használható érvként ellenük. A revizionisták 

elismerik, hogy a morális felelősség hétköznapi fogalma és a hozzá kapcsolódó intuíciók nem 

vágnak egybe a konzekvencialista felelősségfogalommal.  

Ehelyett azt állítják, hogy az áll érdekünkben, hogy a hétköznapi morális intuíciók és 

felelősségfogalom helyett egy új, felülvizsgált konzekvencialista felelősségfogalmat 

részesítsünk előnyben (Smart 1961, 302-306; Dennett 1984, de különösen Vargas 2007). Tehát 

nyíltan egy olyan morálisfelelősség-fogalmat javasolnak, amely nincs összhangban némely 

alapvető etikai intuíciónkkal, de megvédhető a konzekvencialista érvek segítségével, és amely 

                                                           
11 Brandt 1969,  



27 
 

mellett morális gyakorlatunk releváns részét nem kell a tudományos tények ismeretében revízió 

alá vonnunk. 

Ennek a revizionizmusnak két fajtája van. Az egyik szerint felelősségfogalmunkat azért 

kell revízió alá venni, mert valami „beszennyezte”. J. J. C. Smart például arra utal, hogy az 

emberek azért nem a konzekvencialista felelősség- és hibáztatás fogalmat használják, mert az 

örök kárhozat lehetőségét hirdető vallásos világnézetek miatt megszokták, hogy egy 

metafizikailag terheltebb felelősségfogalom alapján ítéljenek. Mivel Smart szerint a 

felelősségfogalom deformációjának okai nem etikai jellegűek, ezért talán nem túlzás azt 

állítani, hogy Smart revizionizmusa ilyen értelemben restaurácionizmus: vissza kell állítani a 

józan (clear-headed, Smart 1961, 304-305) ítélőképesség uralmát a morál területén.  

Ezzel a fajta revizionizmussal a legnagyobb gond az, hogy nagyon nehéz plauzibilis 

történetet elmondani arról, hogyan szennyezték be különböző vallások és hagyományok a 

morál rendszerét. Smart története nemcsak azért vitatható, mert nincs igazán kidolgozva. Az 

alapötlet maga sem tűnik történetileg megalapozottnak. A görög filozófiában már jóval azelőtt 

megjelentek metafizikailag robusztus felelősség- és szabadakarat-fogalmak, hogy az ábrahámi 

vallások érdemben befolyásolták volna az európai kultúrát.12 Ezt figyelembe véve úgy látszik, 

hogy a robusztus felelősségfogalomhoz vezető intuíciók éppen annyira alapvetőek, mint azok, 

amelyek valamivel szerényebb felfogáshoz vezetnek. Ezt támasztják alá azok a tanulmányok 

is, amelyek a kísérleti filozófia módszereivel arra a következtetésre jutottak, hogy a 

metafizikailag robusztusabb felelősségelméletekhez vezető inkompatibilista intuíciók 

hasonlóan általánosak, mint a kompatibilista intuíciók.13  

A másik fajta revizionizmus nem állítja, hogy a robusztusabb felelősségfelfogás 

melletti intuíciók alacsonyabb rendűek lennének, mint a konzekvencializmust támogató 

meggyőződések (Dennett 1984, Vargas 2007). Ez az irányzat a revíziót inkább azzal indokolja, 

hogy empirikusan valószínűtlen, hogy bármi vagy bárki ki tudná elégíteni azokat a feltételeit a 

morális felelősségnek, amelyet a hétköznapi felelősségfogalmunk és etikai meggyőződéseink 

összessége igényelne. Emellett az erősebb felelősségkoncepcióról való lemondás szerintük 

nem jelentené azt, hogy bármi igazán értékeset veszítenénk el. Ugyan bizonyos morális 

intuícióinkat hatályon kívül kell helyeznünk, de mindazt, ami igazán értékes (pl.: a hibáztatás 

vagy büntetés társadalmilag hasznos gyakorlatát) ezek nélkül is meg tudjuk őrizni, hiszen 

ezeket az eljárásokat igazolhatjuk konzekvencialista alapokon is.   

                                                           
12 Példaként érdemes megemlíteni Epikurosz írásait, aki már jóval a kereszténység elterjedése előtt a szabad 

akaratnak egy inkompatibilista és metafizikai koncepcióját pártolta. 
13 Nichols&Knobe (2007). Ellenvélemény: Murray&Nahmias (2014) 
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Ez a fajta revizionizmus számomra nehezen megkülönböztethető attól a felfogástól, 

amely szerint nem vagyunk morálisan felelősek, de az egyén és a társadalom érdekében 

érdemes továbbra is úgy élni, mintha morálisan felelősek lennénk. Véleményem szerint a két 

megközelítés között csupán szemantikai különbségek vannak, hiszen a revizionizmus 

egyszerűen morálisan felelősnek nevezi azokat az embereket, akiknek a hibáztatását 

konzekvencialista alapon lehet igazolni.  

Ez felveti azt a kérdést, hogy a revizionizmus nem egy alapvetően cinikus álláspont-e, 

a szónak abban az értelmében, hogy (vélt vagy valós) érdekeink miatt egyszerűen figyelmen 

kívül hagy olyan morális megfontolásokat, amelyektől egy fejlett morális érzékkel rendelkező 

ítélő normális esetben nem tud eltekinteni.14 Anélkül, hogy ítéletet mondanék ebben a 

kérdésben, csak annyit állapítanék meg, hogy ez a fajta cinizmus akkora veszélyt jelent, hogy 

érdemes mindent megtenni azért, hogy elkerüljük. A morális felelősség revizionista 

álláspontját ezért csak egy olyan végső megoldásnak tekinteném, amelyet csak akkor érdemes 

komolyabban megfontolni, ha nincsen más, intellektuálisan komolyan vehető lehetőség.  

Miért tanulságosak a konzekvencialista elméletek problémái? Egyrészt, a 

konzekvencialista elméletek nehézségei megmutatják, mi az egyik motivációja a morális 

felelősség érdemelméletének. Az érdemelmélet például jól magyarázza, hogy a feleség a fenti 

példában miért nem morálisan felelős. Azért, mert − bármilyen különösen is reagáljon a 

betegsége a morális kritika egyes formáira −  nem érdemli meg azt, hogy úgy bánjanak vele, 

mint ahogy a férj tette. Helyzete ennyiben hasonló ahhoz a betegéhez, akinek egy roppant 

fájdalmas kezelést kell átélnie ahhoz, hogy kigyógyítsák fertőző betegségéből: 

konzekvencialista meggondolásokkal talán igazolhatónak látszik, hogy erre a kezelésre az 

állam rákényszeríti, de senki nem mondaná, hogy a kezeléssel járó fájdalmat megérdemli. A 

morális felelősség érdemelmélete szerint ugyanazon okból kifolyólag nem tulajdonítunk 

felelősséget a fertőző betegnek, mint fenti példa főszereplőjének. Egyik sem érdemli meg, hogy 

hibáztassák vagy dicsérjék az állapotukért és a belőlük fakadó következményekért.  

Talán még fontosabb tanulság, hogy a konzekvencializmus jobban teljesít a nyilvános 

morális kritika és büntetés igazolásában, mint akkor, amikor a morális felelősséget és a nem 

                                                           
14 Hasonló kritika található Elzein (2013)-ban. Nadine Elzein amellett érvel, hogy amennyiben nincsenek további 

erkölcsi érvek, abban az esetben nem igazolt a morális felelősség fogalmát revízió alá vonni még akkor sem, ha 

az derülne ki, hogy az erkölcsi felelősség feltételeinek teljesülése valószínűtlennek látszik egy naturalisztikus 

világban. Elzein szerint csak akkor volna esély arra, hogy valóban igazoltan végrehajthassuk a Vargas által 

szorgalmazott revíziót, ha független erkölcsi érvek segítségével elutasíthatnánk azt a kantiánus elvet, amely 

szerint soha sem bánhatunk úgy egy személlyel, mint egy eszközzel. Elzein érvelése arra fut ki, hogy ha csak azért 

nem változtatjuk meg a morális gyakorlatunkat, mert az összességében társadalmilag hasznos, akkor úgy bánunk 

a morális gyakorlat „veszteseivel” (azaz azokkal, akiket különösen sokszor hibáztatunk morálisan), mintha 

eszközök volnának a közjó maximalizálásának céljából. Elzein 2013, 219-223.  
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nyilvános morális hibáztatást igyekszik értelmezni. Ez arra utal, hogy a nyilvános kritika és 

büntetés igazolása valóban nem független konzekvencialista megfontolásoktól, míg a morális 

felelősség és privát morális hibáztatás igen. Ezt a tanulságát a morális felelősség 

konzekvencialista elméleteinek azért emeltem ki, mert a morális felelősség érdemelméletei 

számára ennek a belátásnak nagy jelentősége lehet: úgy látszik a morális felelősség 

legszorosabban a morális hibáztatáshoz és nem a nyilvános kritikához vagy a büntetéshez 

köthető. 

 

1.2.2. Lehetséges-e tiszta kontraktualista felelősségelmélet?  

 

A morális felelősség kontraktualista elméleteiben nem az a tanulságos, hogy nem képesek 

plauzibilis elméletet adni a morális felelősség mibenlétéről. Hanem az, hogy a plauzibilis 

kontraktualista felelősségelméletek mindig magukban foglalnak olyan lényegi elemeket, 

amelyek miatt ezek a megközelítések felelősség érdemelméletei közé is besorolhatóak. 

Emellett részletesen kell érvelnem, hiszen a kontraktualista morálfilozófusok ezt nem szokták 

jelezni. Sőt, egyes kontraktualisták, mint Thomas M. Scanlon, úgy tűnik, ezt explicite tagadták 

is. 

 Először tehát megmutatom, hogy a morális felelősség plauzibilis elméletei miért 

támaszkodnak a morális felelősség érdemfelfogására. Másodszor rekonstruálok egy, a morális 

felelősség érdemelméletét elvető kontraktualista megközelítést, valamint megvizsgálom azokat 

a problémákat, amelyek miatt ez az elmélet nem tud tökéletesen számot adni a morális 

felelősségről. Harmadszor pedig levonom azokat a tanulságokat, amelyek fontosak lehetnek a 

morális felelősség érdemelméletének kialakítása során. 

 Kontraktualizmus és morális felelősség. John Rawls munkássága óta a modern 

kontraktualizmus egyik legfontosabb belátása, hogy a társadalmi és morális szabályok, 

valamint kötelességek elméleti megalapozásakor nemcsak a jólét maximalizálását kell 

figyelembe venni, mint ahogyan azt a konzekvencialisták gondolják. E szerződéselméletek 

szerint a megfelelő társadalmi berendezkedés és a morálisan jó cselekedetek elvei azok, 

amelyeket a megfelelően motivált racionális egyének nem képesek ésszerűen15 elutasítani 

(Scanlon 1998, 189). Ez azt is maga után vonja, hogy nemcsak a jólétet, de az igazságosságot, 

valamint más deontologikus morális alapelveket is számításba kell vennünk, ha a morális jó 

                                                           
15 Hogy mit is jelent ez az „ésszerűség”, az az egyik legfontosabb vita a kontraktualista szerzők között. Ezt a 

problémát azonban itt nem szükséges áttekinteni. 
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alapelveit szeretnénk meghatározni, hiszen egy elv vagy viselkedés ésszerű morális kritikája 

ezeken az etikai alapokon is nyugodhat. Mivel a privát és nyilvános morális kritika, valamint 

a büntetés és a jutalmazás gyakorlata is lehet morálisan jó és rossz, ezért a kontraktualistának 

– ha teljes elméletet akar alkotni – az erre vonatkozó szabályokat is meg kell alapoznia, 

figyelembe véve az összes olyan szempontot, amely erkölcsileg releváns lehet. 

 Véleményem szerint, amennyiben a kontraktualista következetesen végiggondolja a 

morális felelősség problémáját, akkor végül az érdemelmélet valamilyen formájához kell 

eljutnia. Hogy hogyan, azt kiválóan illusztrálja Scanlon kontraktualizmusa, amely a 

kontraktualista elméletek közül a legerősebb hatást gyakorolta a morális felelősséggel 

összefüggő vitákra. A következő szakaszban az ő elméletének rövid ismertetésével azt 

próbálom megmutatni, hogy egy jól kidolgozott kontraktualista felelősségelmélet hogyan vezet 

el a morális felelősség érdemelméletéhez. 

A scanloni kontraktualizmus és felelősségelmélet. Scanlon felelősség- és 

hibáztatáselméletének központi felismerése, hogy el kell választani egymástól a szubsztantív 

felelősséget és a morális felelősséget mint tulajdoníthatóságot (attributability) (Scanlon 1998, 

248). A szubsztantív felelősség az a terület, amely a kontraktualista morál- és politikafilozófiai 

elméleteknek a középpontjában található. A legtöbb kontraktualista elmélet arra próbál ugyanis 

elsősorban válaszolni, hogy milyen társadalmi, politikai és morális kötelességeink vannak, s 

ezek a kötelességek mikor kerülnek a cselekvő vállára. Scanlon szerint például nem kell a 

kötelességeinket tudatosan megválasztani ahhoz, hogy a társadalom joggal terheljen minket 

további kötelességekkel. Ám Scanlon szerint nem adtunk választ a felelősséggel kapcsolatos 

összes kérdésre még akkor sem, ha ezt a bonyolult problémát teljesen megoldottuk. Ugyanis 

annak eldöntése, hogy valamely morális kötelesség megszegéséért az egyén morálisan 

hibáztatható-e vagy sem, az attól is függ, hogy az adott tevékenység megfelelően 

tulajdonítható-e (attributable) a cselekvőnek (Scanlon 1998, 248-249).     

Scanlon szerint egy cselekedet akkor és csak akkor tulajdonítható cselekvőnek mint 

morális ágensnek, ha az ítéleteitől függő attitűdjei megfelelően okozzák azt. Vagy másképpen 

megfogalmazva: S akkor morálisan felelős X-ért, amikor X hűen tükrözi az ítéletérzékeny 

(judgement-sensitive) attitűdjeit. Scanlon számára az indokon alapuló ítéletek jelentik a 

felelősség forrását: ezek az ítéletek mindig betudhatóak a cselekvőnek, csakúgy, mint azok a 

hitek, érzések, vágyak, célok stb., amelyek függenek (vagy legalábbis egy racionális lény 

esetében függeniük kellene) ezektől az ítéletektől (Scanlon 1998, 18-22).  

Scanlon tézisét joggal fordíthatjuk le úgy, hogy a cselekvő a privát morális hibáztatást 

vagy dicséretet csak akkor érdemli meg valamiért, ha a dicséret vagy hibáztatás közvetlen 
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célpontja hűen tükrözi az ítéletérzékeny attitűdjeit. Ezt Scanlon is többször megerősíti (Scanlon 

2008, 188; 2013, 107-108), habár többnyire óvakodik az „érdem” kifejezés használatától, sőt, 

legnagyobb hatású művében explicite tagadta, hogy az elmélete a morális felelősség és 

hibáztatás érdemelmélete volna (Scanlon 1998, 274). Ám ennek részben egy sajnálatos 

félreértés az oka, ami csöppet sem egyedülálló a szakirodalomban. Scanlon korábban a morális 

felelősség és hibáztatás érdemelméletét azonosította azzal a tézissel (az un. Desert Thesis-szel), 

amely szerint a morális vétséget elkövető személyek megérdemlik a szenvedést. Ez a tétel 

azonban nem következik abból, hogy valaki az érdem fogalmával akarja magyarázni akár a 

morális felelősség, akár a hibáztatás fogalmát – ehhez további vitatható előfeltevéseket kell 

elfogadni. Erre a problémára visszatérek a 1.4-es szakaszban. 

Mi az oka annak, hogy Scanlon szerződéselmélete átmegy a morális felelősség 

érdemelméletébe? Szerintem ez a fajta mozgás bizonyos értelemben bele van kódolva a kortárs 

kontraktualizmusba. Amennyiben a kontraktualizmus a morális hibáztatás és dicséret 

szabályainak problémáját nem redukálja konzekvencialista megfontolásokra, és ténylegesen 

figyelembe veszi a morális hibáztatás elveinek összes lehetséges ésszerű kritikáját, akkor 

óhatatlanul fel kell ismernie a tulajdoníthatóság értelmében vett felelősség jelentőségét. Hiszen 

nagyon is természetes és ésszerű azzal felmenteni valakit a morális hibáztatás alól, és ennyiben 

kritikával illetni a szóban forgó morális hibáztatást, hogy rámutatunk: morálisan nem róható 

fel a hibáztatott személynek az a cselekedet, amely egyet jelentett valamelyik morális 

kötelesség megszegésével. Ez a fajta felmentési gyakorlat pedig egyenesen az érdemelmélethez 

vezet, mivel itt voltaképpen már arról van szó, hogy vajon a cselekvő megérdemli-e a 

hibáztatást vagy sem. Tehát, ha a kontraktualizmus hű marad saját szelleméhez, és az összes 

lehetséges ésszerű morális észrevételt fel akarja használni a moralitás végső alapelveinek 

megállapításakor, abban az esetben nem hagyhatja figyelmen kívül az érdem és a morális 

felelősség kapcsolatát.16 

  Természetesen ezzel nem minden kontraktualista ért egyet, különösen azok nem, akik 

valamilyen módon elvetik, hogy Scanlon megkülönböztetése a szubsztantív és a 

tulajdoníthatóság értelmében vett morális felelősségről jelentős vagy helytálló volna. Röviden 

megpróbálom megmutatni, hogy a kontraktualizmus ezen formái miféle nehézségekkel kell 

hogy szembenézzenek. Véleményem szerint ezek a nehézségek olyan jelentősek, hogy nem 

                                                           
16 Mindennek egyenes következménye, hogy az összes kontraktualista felelősségelmélet, amely átveszi a scanloni 

megkülönböztetést szubsztantív felelősség és a morális felelősség mint tulajdoníthatóság között (lásd pl.: Kumar 

2015), azok el kell fogadják a morális felelősség érdemelméletét is. 
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érdemes a morális felelősségnek olyan kontraktualista elméleteit preferálni, amelyek egyben 

nem a morális felelősség érdemelméletei is. 

Miért nem működnek az érdemelméletet elvető kontraktualista megközelítések? A 

kontraktualizmusnak léteznek olyan formái, amelyek a konzekvencializmushoz hasonlóan 

minden morális elvet a jólét szempontjából nézve igyekeznek igazolni.  Hogy valami morálisan 

helyes vagy helytelen, végső soron itt is attól függ, hogy valami mennyiben képes 

maximalizálni az egyének jólétét. Ám a hagyományos utilitarizmustól és 

konzekvencializmustól eltérően, a mérce nem az lesz, hogy az aktuális helyzetben mely 

szabályok és cselekedetek volnának azok, amelyek maximalizálnák ezt a jólétet. A 

kontraktualizmus ezen formája egy idealizált helyzet idealizált résztvevőinek szempontját 

figyelembe véve határozza meg a morális szabályok tartalmát. Egy ilyen keretben morálisan 

az felelős, akinek a megbüntetése vagy kritizálása maximalizálja a jólétet az „eredeti helyzet” 

nézőpontjából tekintve.17 

 Ezzel a fajta kontraktualizmussal részletesebben nem foglalkoznék, mivel azt hiszem 

többé-kevésbé ugyanazok a problémák vetődnek fel vele kapcsolatban, mint a morális 

felelősség konzekvencialista elméleteivel összefüggésben. Abból, hogy egy ideális helyzetben 

mindenki megegyezne abban a szabályban, hogy mindig nyilvános morális kritikát és/vagy 

büntetést kell azokkal szemben, akik Cs cselekedetet végrehajtják, mivel az adott feltételek 

mellett ez vezet a jólét maximalizálásához, még nem következik, hogy Cs cselekedet összes 

végrehajtója morálisan felelős a cselekedetéért. Például, ha Cs cselekedet végrehajtói között 

olyan egyének is vannak, akik egy olyan súlyos mentális betegséggel rendelkeznek, amellyel 

szemben nincs hatékony kezelés vagy orvosság, így egyedül a nyilvános feddés és büntetés 

képes hatékonyan megfékezni őket. 

Léteznek olyan kontraktualista megközelítések is, amelyek ugyan nem próbálják az 

összes morális elvet annak alapján meghatározni, hogy melyek maximalizálják a társadalom 

jólétét, mégis elutasítják Scanlon gondolatmenetét a szubsztantív felelősség és a morális 

felelősség mint tulajdoníthatóság viszonyára vonatkozóan. Ennek egyik kortárs példája James 

Lenman (2006) kontraktualista felelőségelmélete. Lenman szerint Scanlon megkülönböztetése 

annyiban veszélyes, hogy az inkompatibilista kezére játszhatja a morális felelősség ügyét. Ha 

a racionális ítéleteink valamiért mégsem volnának mély értelemben autonómok (például a 

fizikai determinizmus miatt), akkor ez ismét könnyen ahhoz a gyanúhoz vezethetne, hogy 

                                                           
17 Véleményem szerint Erin Kelly ennek a megközlítésnek egy modern változatát képviseli egyik írásában, 

amelynek egyik legfőbb célja a morális felelősség érdemelméletének egy alternatíváját nyújtani. Kelly 2002. 
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mégsem ésszerű bárkit is morálisan felelősnek tartani a tetteiért. Mivel Lenman szerint a 

legerősebb inkompatibilista érvek azt állítják, hogy a determinizmus esetén igazságtalan lenne, 

ezért az igazságosság egy mélyebb, kontraktualista elemzésével kellene választ adni, nem 

pedig a tulajdoníthatóság és a szubsztantív felelősség elválasztásának a segítségével. 

Lenman javaslata arra épül, hogy a kompatibilista autonómiával rendelkező, 

valamelyest idealizált, de hozzánk hasonló egyének egy idealizált szituációban megegyeznének 

abban, hogy bevezessék a morális felelősségtulajdonítás rendszerét, függetlenül attól, hogy 

determinisztikus a világunk vagy sem. Ezért a morális felelősségtulajdonítás gyakorlata egy 

igazságos és ésszerű gyakorlat, tekintet nélkül arra, hogy képesek-e metafizikailag robusztus 

autonómiát biztosítani a racionális ítéletek.  

A gondolatmenet a következő. Tegyük fel, hogy kellőképpen hasonlítunk olyan 

lényekhez, amelyek a kompatibilisták által kidolgozott c-autonómiával rendelkeznek: képesek 

saját értékeik és céljaik alapján irányítani magukat. Ám e lények nemcsak rendelkeznek ezzel 

az autonómiával, de igényt tartanak arra, hogy úgy is tekintsék őket. Preferálják, ha morális 

követeléseket támasztanak velük szemben. Sőt az eredeti helyzetben azt is előnyösnek találják, 

ha számon kérik őket, amennyiben elvétették ezeknek a szabályoknak a betartását. Olyannyira 

erős ez a preferencia, hogy ezek a lények egymás között az eredeti helyzetben megegyeznének 

arról, hogy így fognak tenni, akkor is, ha néhányuk – akár determinisztikus folyamatoknak 

köszönhetően, akár nem – rossz pozícióba fog kerülni, miután bevezetik a rendszert, hiszen 

lesznek olyanok, akik át fogják hágni a morális szabályokat és ezért megvetés tárgyai lesznek. 

Lenman szerint a c-autonómia nem amiatt feltétele a morális felelősségnek, mert 

közvetlenül megérdemeljük a morális hibáztatást azokért a tettekért, amiket a c-autonóm 

módon vittünk végbe. Hanem azért, mert i) az idealizált c-autonóm lények – akikhez mi is 

hasonlítunk – rendelkeznek azzal a preferenciával, hogy c-autonóm lénynek tekintsék őket, 

azaz hibáztassák, dicsérjék stb. céljaikért és a belőlük következő cselekedetekért, valamint ii) 

c-autonóm lényként joggal bízhatnak abban, hogy saját céljaikat követve sikeresen fogják 

venni a morális akadályokat, s nem fognak állandóan például az akaratgyengeség hibájába esni 

(Lenman 2006, 25-26). A felelősségtulajdonítás szabályainak igazságosságát tehát nem a 

megérdemeltség, hanem az ésszerű egyesség biztosítja. Ez pedig azt jelenti, hogy nem az a 

morálisan felelős, aki megérdemli a morális hibáztatást vagy dicséretet, hanem az, akit 

igazságos hibáztatni vagy dicsérni az elképzelt egyesség alapján, azaz aki c-autonómiával 

rendelkezik. 

Három ellenérvem volna Lenman elméletével szemben. Az első két ellenérv azzal 

kapcsolatos, hogy Lenman kontraktualizmusa nem képes megalapozni a morális hibáztatás 
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igazságosságát. Így ez a fajta elmélet sem képes mintegy elejét venni az igazságosság 

fogalmára építkező inkompatibilista kritikákat, és ezért e téren semmivel sem teljesít jobban, 

mint Scanlon elmélete. Sőt azt gondolom, hogy Lenman elmélete a morális felelősséggel 

összefüggésben sokkal kevésbé plauzibilis, mivel tévesen azonosítja a morális felelősséget 

azzal, ha valakit igazságos morálisan hibáztatni, függetlenül attól, hogy megérdemli-e ezt a 

hibáztatást. 

Először is, nem vagyok biztos benne, hogy Lenman által megengedett hazardírozás 

valóban elfogadható. A c-autonóm lényeknek kötelességük lenne több figyelmet fordítani 

azokra, akikre végül a morális hibáztatás fog zúdulni morális kihágásaik miatt. Nehéz 

elképzelni, hogy a morális hibáztatás rendszere azoknak a nézőpontjából valóban preferálandó 

volna, akik a rendszernek a negatív oldalát fogják megtapasztalni. A morális hibáztatás a 

megvetésbe is átmehet, ennek pedig – az ítéleten túl – szükségszerűen egyéb, szenvedést okozó 

következményei is lennének. Úgy gondolom, ha a c-autonóm lények a morális hibáztatás 

tényleges árát is figyelembe vennék, félre tennék azokat a preferenciáikat, amelyek a morális 

felelősségtulajdonítás rendszerét oly kívánatossá teszik számukra.  

A másik probléma az, hogy még ha a c-autonóm lények joggal bízhatnak is abban, hogy 

többé-kevésbé saját elfogadott céljaiknak megfelelően fogják alakítani az életüket, ez még nem 

jelenti azt, hogy abban is joggal reménykedhetnek, hogy morálisan jók lesznek azok a célok, 

amelyeket el fognak fogadni. Ha a világ determinisztikus, akkor az, hogy végeredményben jó 

célokat fognak-e elfogadni attól függ, hogy milyen volt a múlt és a természeti törvények – ez 

pedig ismét felveti annak a veszélyét, hogy végeredményben szerencse kérdése lesz, ki fog „jól 

járni” a morális hibáztatás és dicséret rendszerének bevezetésével, és ki nem. Ha innen nézzük, 

akkor az ősrégi metafizikai probléma újjáéled: ugyan most nem az a kérdés, hogy valóban 

morálisan felelősek lehetünk-e, ha a világ determinisztikus (hiszen Lenman elméletében 

definíció szerint a c-autonómiával való rendelkezés azt jelenti, hogy morálisan felelősek 

vagyunk), hanem az, hogy a morális felelősséggel való rendelkezés valóban jó indokot 

szolgáltat-e arra, hogy fenntartsuk a morális hibáztatás és dicséret rendszerét. 

Végül pedig azt állítom, hogy Lenman megközelítésének van egy kontraintuitív 

következménye. Lenmannál elválik egymástól az, hogy valaki megérdemli-e a morális 

hibáztatást attól, hogy valakit igazságos-e morálisan hibáztatni. Ám azokban az esetekben, 

amikor ez elválik, akkor a morális felelősséget intuitíve inkább az előbbihez érdemes kötni, 

mint az utóbbihoz. Ez pedig azt jelenti, hogy Lenman kontraintuitíven határozza meg a morális 

felelősség mibenlétét.  
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Tegyük fel, hogy van egy város, ahol mindenki adót csal, de úgy, hogy ezek a csalások 

többnyire nem tudódnak ki. Képzeljük el, hogy valaki szintén elköveti a fenti vétket, ám 

valamiért az ő esetére fény derül. Ugyan ő is megérdemli a hibáztatást a tettéért – végül is ő is 

valami olyasmit tett, ami a közjóval szembe megy  −, mégis, ebben a városban nincs olyan 

ember, aki igazságosan hibáztathatná. Történetünk szereplője morálisan felelős? Azt hiszem, 

intuitíve úgy gondoljuk, hogy igen, még ha kicsit sajnáljuk is, hogy nem volt szerencséje, és 

éppen az ő esetét derítették fel.  

Most vegyünk egy másik példát. Két hazárdjátékos fogadást köt, és a tétek igencsak 

különösek: a vesztes azt vállalja, hogy a másik a későbbikben nyilvános morális kritikát 

gyakorolhat felette egy olyan esetben, amikor valójában egyáltalán nem érdemelné meg a 

kritikát. Az egyik játékos veszít, és a másik a későbbiekben él is a lehetőséggel: mások előtt 

hibáztatja egy olyan cselekedetért, amit ugyan elkövetett, de merő véletlenségből. Igazságos-

e, hogy ezért a cselekedetért hibáztatja játékostársa? Bizonyos értelemben igen, ráadásul egy 

olyan értelemben, ami közel áll Lenman igazságosság felfogásához. A szenvedélyes 

szerencsejátékos preferálja, ha a játékot komolyan veszik és a tétek valóban komolyak. Szereti, 

ha úgy kezelik őt, mint aki képes méltósággal veszíteni, s aki képes elviselni a veszteséget, 

amelyet a játék szerencsétlen alakulásánál el kell viselnie. Ő maga is „fair play” szerves 

részének tartja, hogy a nyertes élt a nyeremény adta lehetőséggel. A nyilvánosság előtti morális 

hibáztatás tehát ennyiben igazságosnak mondható. Morálisan felelős-e ettől még azért a tettért, 

amit elkövetett? Aligha. A hibáztatásnak a fenti értelemben vett igazságossága önmagában 

egyáltalán nem teszi hihetővé azt, hogy a történet főszereplője morális felelősséget visel. 

Fontos észrevenni, hogy a fenti két példával nem azt próbáltam bizonyítani, hogy a c-

autonómia nem szükséges és metafizikailag elégséges feltétele a morális hibáztatásnak. Hanem 

azt, hogy még ha ez így is van, ennek akkor sem plauzibilis magyarázata az, hogy lenmani 

értelemben igazságos a c-autonóm embert hibáztatni. A fenti példákból az látszik, hogy ha a c-

autnómia valóban azonosítható a morális felelősséggel mint a morális hibáztatás legitim 

alapjával, akkor ez minden bizonnyal azért van, mert a c-autonómiával rendelkező emberek 

megérdemlik a morális hibáztatást (függetlenül attól, hogy milyen preferenciákkal 

rendelkeznek a morális felelősségtulajdonítás gyakorlatával összefüggésben). 

A konzekvencialista és a lenmani kontraktualizmus legfontosabb tanulsága tehát az, 

hogy ezek az elméletek, mivel – szemben a scanloni kontraktualizmussal – nem a morális 

felelősség valamely érdemelmélete segítségével elemzik a morális felelősség fogalmát, 

implauzibilisek lesznek. Ez arra utal, hogy a morális felelősség és a morális hibáztathatóság 

viszonyát mindenképpen az érdem fogalmán keresztül kell értelmezni. Ugyanakkor a lenmani 
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elmélet vizsgálata ahhoz a belátáshoz vezetett, hogy a nyilvános morális kritika bizonyos 

értelemben akkor is lehet igazságos, ha a cselekvő a kérdéses cselekvésért nem érdemli meg a 

hibáztatást. Ez egybevág a morális felelősség kontraktualista elméleteinek egyik tanulságával: 

a nyilvános hibáztatást és büntetést másképpen is lehet igazolni, nemcsak érdemek alapján. 

Úgy tűnik, hogy – akárcsak Scanlon elméletében – a privát morális hibáztatás az, aminek az 

igazolása a legszorosabban kötődik a morális felelősséghez és az érdem fogalmához. Ezt 

érdemes szem előtt tartania bármely felelősségelméletnek. 

 

1.2.3. A morális felelősségnek az igazságosság fogalmára építő elméletei 

 

A morális felelősség igazságosságelmélete szerint akkor és csak akkor morálisan felelős S X-

ért, ha S-t igazságosan lehet hibáztatni vagy dicsérni X-ért. A lenmani kontraktualizmusban is 

központi szerepet foglal el az igazságosság fogalma, ám más értelemben. Az az igazságosság, 

amelyre Lenman utal, valamilyen fiktív és idealizált szerződéssel van alátámasztva, hiszen 

Lenman szerint a morális hibáztatás és dicséret gyakorlata azért igazságos, mert a c-autonóm 

lények egy szerződés keretein belül megegyeznének arról, hogy folytassák ezt a gyakorlatot. 

Azok az elméletek, amelyeket ebben a szakaszban fogok tárgyalni, nem feltétlenül óhajtják 

ilyen kontraktualista érvekhez kötni a morális felelősséget. Ezen elméletek hívei közvetlenül 

az igazságossághoz kapcsolódó normákban látják annak a kulcsát, hogy megmagyarázzák, 

mikor és miért vagyunk morálisan hibáztathatóak vagy dicsérhetőek. 

Az elméletet legrészletesebben R. Jay Wallace dolgozta ki Responsibility and the Moral 

Sentiments című művében.18 Wallace a következőképpen fogalmazza meg elméletének 

központi állítását: 

 

Ezen értelmezés szerint – amelynek nincs pontos megfelelője sem Strawson sem Kant 

munkásságában – a morális felelősség feltételei úgy vannak meghatározva, mint azok a feltételek, 

amelyek igazságossá teszik azt, hogy másokat felelősnek tartsunk.19 (Wallace 1994, 15) 

 

Azon kívül, hogy Wallace az igazságosság fogalmán keresztül definiálja a morális felelősséget, 

azt is érdemes megfigyelni, hogy Wallace szerint akkor morálisan felelős valaki, ha igazságos 

                                                           
18 Hasonló megközelítés található Watson (1996) és Darwall (2006)-ban.  
19 On that interpretation--which has no clear analogue in either Strawson or Kant--conditions of responsibility are 

to be construed as conditions that make it fair to adopt the stance of holding people responsible. (Wallace 1994, 

15) 
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morálisan felelősnek tartani. Mit is jelent Wallace számára az, hogy valaki morálisan 

felelősnek tart valakit? 

 

Ezért a bűntudatot, a neheztelést és a felháborodást egy olyan hit okozza, amely szerint nem 

teljesítette az elvárást az, aki felé az elvárás irányult; így az elvárásokkal való kapcsolat adja a 

reaktív érzelmek propozícionális tárgyát, s ez a kapcsolat a reaktív érzelmek megkülönböztető 

jegye. Ha egyszer a reaktív érzelmeknek ezt az értelmezését elfogadtuk, felhasználhatjuk arra, 

hogy számot adjunk arról, mit jelent másokat felelősnek tartani. Mások felelősnek tartása mint 

viszonyulás olyan válaszok segítségével jellemezhető, mint a hibáztatás és a morális szankció. 

Egyfelől azt állítom, hogy a hibáztatás maga után von egyfajta hajlamot a reaktív érzelmek 

átélésére, másfelől pedig, hogy a morális szankciók ezeket az érzelmeket fejezik ki.20 (Wallace 

1994, 12) 

 

Wallace szerint tehát valakit morálisan felelősnek tartani nem más, minthogy hibáztatunk 

(blame) valakit azért, mert nem felelt meg az elvárásainknak. A hibáztatás pedig magában 

foglal egyfajta hajlamot különböző reaktív attitűdök (vagy ahogy Wallace fogalmaz, érzelmek) 

átélésére, mint a bűntudat, neheztelés és a felháborodás. Az eddigi idézetek nem igazán 

világítják meg, mit ért Wallace reaktív érzelmek átélésére való hajlamon, ezért álljon itt a 

következő: 

 

Így ha tudod, hogy egy általad elfogadott morális kötelességet megszegtek, miközben nincs 

tudomásod felmentő körülményekről, és még mindig nem hiszed azt, hogy a felháborodás és 

neheztelés legalábbis helyénvaló válasz volna részedről, akkor kétségesnek látszik, hogy valóban 

morálisan felelősnek tartod a kollégádat a cselekedeteiért, vagy hogy véleményed szerint olyat tett 

volna, amiért hibáztatható ebben az esetben.21 (Wallace 1994, 77) 

 

                                                           
20 Thus, episodes of guilt, resentment, and indignation are caused by the belief that an expectation to which one 

holds a person has been breached; the connection with expectations gives the reactive emotions common 

propositional objects, tying them together as a class. Once this interpretation of the reactive emotions is in place, 

we can draw on it to account for the stance of holding people morally responsible. That stance is characterized by 

the responses of blame and moral sanction; to understand the stance, we therefore need an interpretation of blame 

and moral sanction. I propose that blame involves a susceptibility to the reactive emotions, and that the responses 

of moral sanction serve to express these emotions. (Wallace 1994, 12) 

 
21 Thus if you know that a moral obligation you accept has been breached, and there are no exonerating 

circumstances that you are aware of, and you still do not believe that the moral response of indignation or 

resentment would at least be appropriate on your part, then it seems doubtful that you really do hold the colleague 

morally responsible for his actions or regard him as having done something blameworthy in this case. (Wallace 

1994, 77) 
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Tehát Wallace szerint a hibáztatásban benne foglalt hajlam azt jelenti, hogy ha T felelősnek 

tartja S-t, akkor T azt gondolja, hogy az ő részéről megfelelő reakció volna neheztelni vagy 

felháborodni S-re. Wallace központi állítása mindennek fényében a következőképpen 

foglalható össze: 

 

 S személy akkor és csak akkor morálisan felelős X-ért, ha valamely személy részéről igazságos 

volna neheztelni vagy felháborodni azon, hogy S személy X-et hajtja végre. 

 

Wallace koncepciójának vannak jellegzetességei, de sok vonása bármely olyan elméletben meg 

kellene hogy jelenjen, amely az igazságosság fogalmával szeretné meghatározni a morális 

felelősséget. Én ezekre a jellemzőkre fogok kritikámban koncentrálni. 

 Először is az igazságosság fogalmára támaszkodó felelősségelméletek az 

igazságosságnak a korlátozatlan fogalmát használják. Nem elégszenek meg azzal, hogy a 

helyreállító (retributív) vagy osztó igazságosság segítségével közelítsék meg a morális 

felelősséget, hiszen ha így tennének, akkor meg kellene indokolniuk, az igazságosságnak miért 

éppen azt a fogalmát használják, amelyiket. Ez pedig vélhetően ahhoz vezetne, hogy 

indoklásukban az igazságosságnál valamilyen alapvetőbb jellemzővel kellene indokolniuk a 

választásukat. Ha például a helyreállító igazságosság fogalmát tüntetnék ki, akkor valószínűleg 

az érdem vagy ehhez hasonló kategóriára kellene hivatkozniuk választásuk magyarázatakor, ez 

pedig azt eredményezné, hogy végül is nem az igazságosság lesz elméletük központi fogalma. 

 Másodszor az ilyen elméleteknek olyan reakciókhoz kell kötniük a morális felelősséget, 

amelyek túlmennek az egyszerű ítéleten. Ha valaki azt gondolja, hogy valaki morálisan felelős 

valamiért, az az ítélet lehet hamis vagy megalapozatlan, de nem igazságtalan. Wallace – azt 

hiszem – az elmélet keretein belül lehetséges legkisebb elköteleződést vállalja föl azzal, hogy 

a reaktív attitűdök igazságosságához köti a morális felelősséget. Watson (1996) például a 

morális felelősséghez mint számonkérhetőséghez a nyilvános kritika valamilyen formáját 

kapcsolja, ennek igazságosságához  pedig valószínűleg még több feltételnek kell teljesülnie, 

mint ahhoz, hogy igazságos legyen neheztelni vagy felháborodni valakinek a tettén. Ám 

Wallace javaslata is bátor annyiban, hogy szerinte morálisan felelősnek tartani S-t ugyanaz, 

mint azt gondolni, hogy joggal neheztelhetnék S-re.  

 Az erkölcsi felelősség igazságosságelméletének mindkét általános vonását többen 

kritizálták. Angela Smith (2007) szerint mások felelősnek tartásához nem szükséges azt 

gondolni, hogy tőlem megfelelő reakció volna a hibáztatás. Ugyanis a hibáztatás, a neheztelés 

vagy a felháborodás igazságossága vagy megfelelősége nemcsak attól függ, hogy valaki milyen 
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morális rosszat követett el. Smith négy további tényezőt is felsorol, amelyek befolyásolják, 

hogy a részemről megfelelő volna-e neheztelni a morális vétség elkövetőjére: i) a vétség 

elkövetőjéhez való személyes viszonyom ii) a saját morális karakterem iii) a morális vétség 

mértéke iv) a vétség elkövetőjének viszonya a saját hibájához. Smith szerint például, ha nem 

ismerem elég közelről a vétség elkövetőjét, vagy ha a vétség mértéke nagyon apró, illetve ha a 

cselekvő megbánta és próbálta kijavítani a hibáját, akkor lehetséges, hogy nem volna 

helyénvaló a részemről neheztelni a morális hibát vétő személyre. Ehhez hasonlóan nehezen 

volna indokolható, ha az egyik tolvaj azért érezne megvetést valaki más iránt, mert az ellopott 

valamit. De ezek a tényezők akármennyire is befolyásolják, hogy miféle reaktív attitűdök 

érzését volna igazságos vagy igazságtalan érezni valaki mással szemben, arra látszólag 

semmilyen hatással nincsenek, hogy vajon a cselekvés végrehajtója morálisan felelős volt-e 

vagy sem. 

 Erre az ellenvetésre válaszolhatna úgy Wallace, hogy egy módosítást hajt végre az 

elméletén. Eszerint ha valakit morálisan felelősnek tartok valamilyen helytelen cselekedetért, 

ez nem kell hogy azt jelentse, hogy én neheztelhetnék vagy háborodhatnék föl joggal a 

cselekedetén, hanem csak annyit, hogy valaki joggal neheztelhetne e cselekedet miatt. 

Amellett, hogy ez a fajta módosítás nem is biztos, hogy jól illeszkedne Wallace 

elméletének egészéhez, nem is oldaná meg az eredeti problémát. Hogy ezt megmutassam, John 

Martin Fischertől és Neal Tognazzinitől (2011) kölcsönöznék egy példát.22 Ebben a példában 

egy anya szörnyű választás elé áll: vagy saját gyerekét menti ki a vízből, vagy öt másikat. 

Amennyiben a hajójával arra fordul, amerre a tíz másik gyerek található, nem lesz ideje 

kimenteni a saját gyermekét és fordítva. A gondolatkísérlet kedvéért fogadjuk el, hogy a 

morálisan helyes választás az volna, ha az öt másik gyereket mentené meg és nem a sajátját. 

Még ha mindez igaz is, akkor is úgy tűnik, hogy igazságosan senki sem hibáztathatná őt akkor, 

ha a saját gyermekét mentené meg. Azt hiszem, ez azért van így, mert senki nem feltételezheti 

joggal azt, hogy ebben a szorult helyzetben nem úgy cselekedett volna, mint ez az anya. Senki 

nem áll olyan erkölcsi magaslaton, ahonnan nézve igazságosan lehetne morális ítéletet 

mondani felette. 

Mint említettem, Wallace-nak nem áll módjában úgy válaszolnia, hogy valamilyen 

szűkebb értelemben mégiscsak igazságos volna a történet főszereplőjét hibáztatni. Talán 

Wallace egyszerűen csak nem osztaná azt az intuíciót, hogy a részünkről nem volna igazságos 

hibáztatni ezt az asszonyt. Az is lehet, hogy Wallace nem ismerné el, hogy a fenti tett morálisan 

                                                           
22 A példát Fischer és Tognazzini egy másik állítás alátámasztására használják fel, mint amire én. 
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helytelen volna. Ám azt gondolom, hogy ha elvonatkoztatunk a fenti példától, a tanulság akkor 

is megállja a helyét. Ha a szituáció különösen nehéz, s két kötelesség közül kellene az erősebb 

kötelességet választani, akkor valahogy inadekvátnak, sőt igazságtalannak tűnik bármelyikünk 

részéről a neheztelés érzése, hiszen nem gondolhatjuk joggal azt, hogy hasonlóan embert 

próbáló morális helyzetben mi magunk képesek lettünk volna helyesen eljárni. A probléma 

gyökere az, hogy egy aktus igazságossága nemcsak attól függ, hogy mire irányul, hanem attól 

is, hogy ki hajtja végre. És ez igaz a hibáztatás és a neheztelés aktusára is. 

 Az ellenvetések másik csoportja azt veszi célba, hogy a morális felelősség 

igazságosságelméletei nem tudnak elszámolni a morális dicséret problémájával. King (2014) 

ugyan ezt az ellenérvet Stephen Darwall (2006) és Gary Watson (1996) ellenében alkalmazza, 

de joggal vonatkoztatható Wallace elméletére is. King először amellett érvel, hogy csupán a 

nyilvános morális kritika lehet igazságos vagy igazságtalan, hiszen ha valaki csak mintegy 

magában hibáztat valakit, az legrosszabb esetben is csak téved, de senkinek nem okoz 

igazságtalanságot. Ezután Wallace-szal és Watsonnal összhangban azt állítja: a nyilvános 

hibáztatás igazságosságához szükséges az, hogy valaki egy morális felszólításnak ne tegyen 

eleget. Ám a morálisan helyes cselekedetek esetében a morális követeléseknek nincs 

különösebb jelentősége. Hiszen mindaz, amiért morális dicséretet érdemlünk, az nem merül ki 

annyiban, hogy teljesítünk valamilyen kötelességet. A morális dicséret tárgya gyakorta olyan 

cselekedet, amely ugyan morálisan jó, de nem lett volna kötelességünk megtenni. 

 Wallace is érzékeli azt, hogy elmélete számára több gondot okoz a morális dicséret 

problémájának kezelése.  Mivel Wallace szerint a dicsérendő cselekedetekhez nem 

kapcsolódnak olyan szorosan reaktív attitűdök, mint a morálisan rossz cselekedetekhez, ezért 

Wallace szerint, amikor morálisan dicsérendőnek tekintünk valakit, akkor mintegy 

hallgatólagosan feltételezzük, hogy kielégíti mindazokat a feltételeket, amelyeknek 

köszönhetően a morális hibát elkövetőket lehet igazságosan morálisan hibáztatni (Wallace 

1994, 71). Ezt a gondolatmenetet tovább folytatva Wallace válaszolhatná azt King 

ellenvetésére, hogy bár a morális dicséret nem kapcsolódik szorosan sem kötelességekhez sem 

az igazságosság fogalmához, ha valakit morálisan dicsérendőnek tartunk, hallgatólagosan azt 

is feltételezzük, hogy ha a szóban forgó cselekedet morálisan rossz lenne, akkor igazságos 

volna ezért morálisan hibáztatni. 

 Még ha ez a kontrafaktuális állítás be is illeszthető a wallace-i elmélet keretei közé, 

akkor sem old meg minden problémát a dicsérendő cselekedetekkel kapcsolatban. Ugyanis van 

egy nagyon fontos aszimmetria a dicséret és a hibáztatás között, ami ezzel a megoldással nem 

kezelhető. Nevezetesen, hogy amennyiben valakit olyasvalamiért hibáztatok, amelyért nem 
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morálisan felelős, akkor igazságtalanságot követek el, míg a morális dicséret nem feltétlenül 

vezet igazságtalansághoz még akkor sem, ha valaki olyat dicsérek meg, aki valójában nem 

dicsérendő. King egyik példája szerint semmilyen igazságtalanságot nem követek el, ha 

tévedésből morális dicséretben részesítek valakit, aki csak véletlenül mentett meg egy 

gyermeket (King 2014, 421). Sőt, ha valaki hősies tettek hajt végre, és nem részesül morális 

dicséretben, bizonyos keretek között az sem jelent semmiféle igazságtalanságot. Tehát úgy 

látszik, hogy az igazságosság fogalma nem visz közelebb minket a morális felelősség 

magyarázatához a morálisan jó vagy egyenesen hősies tettek esetében. 

 De nemcsak a morálisan nehéz szituációkban, illetve a morálisan pozitív 

cselekedetekért viselt morális felelősség jelent nehézséget a morális felelősség 

igazságosságelméletének. Úgy gondolom, az egyik gondolatkísérlet, amelyet Lenman ellen 

alkalmaztam, minden ilyen elmélettel szemben megállja a helyét. Tegyük föl, hogy ketten 

fogadást kötnek, s a tét az, hogy aki veszít, azt egyszer a másik nyilvánosan hibáztathatja egy 

olyan cselekedetért, amiért valójában nem hibáztatható. Mindketten szeretik a furcsa 

fogadásokat, s méltósággal viselik el a verességet. Nem várják el egymástól, hogy ne éljenek a 

győzelem adtak lehetőségekkel, és ezt tudják is egymásról. Később aztán ennek megfelelően 

egy kisebb ügynél, csak a móka kedvéért, a fogadás győztese él a győzelem biztosította 

lehetőséggel, és mások előtt nyilvánosan hibáztatja egy kisebb hibáért barátját, amelyért 

valójában nem visel felelősséget, mert – mondjuk – teljesen önhibáján kívül adott vissza 

rosszul az üzletben, ahol mindketten dolgoznak. Az esetből végül a vesztesnek különösebb 

hátránya nem származott, azon kívül, hogy az egyik vevő előtt kínos pillanatokat élt át. 

Véleményem szerint lehet azt mondani, hogy ebben az esetben összességében igazságos volt, 

hogy a győztes később hibáztatta a vesztest – ha már egyszer ilyen őrültségben fogadtak, és a 

győztes körültekintően használta fel a győzelem adta lehetőséget.23 Mégis, hogy ez a bánásmód 

igazságos-e vagy sem, úgy tűnik, semmit nem számít abban a tekintetben, hogy ezért a vétlen 

hibáért felelősséget visel-e az illető vagy sem. 

 A morális felelősség érdemelmélete viszont könnyedén kezeli mindhárom említett 

problémát. Vegyük először a nehéz döntési szituációba került anya esetét. Mivel a döntése 

morálisan helytelen volt, ezért megérdemelné a morális hibáztatást. Tételezzük fel, hogy Juli, 

                                                           
23 A példa annyiban nem tökéletes, hogy a győztes szó szoros értelmében nem hibáztatja a visszaadás során a 

barátját, hanem inkább úgy tesz, mintha hibáztatná. Ha valaki szerint az érv szempontjából nézve ez 

problematikus, akkor a példát ismét feldobhatjuk néhány kissé életszerűtlen sci-fi elemmel. Tegyük föl, hogy a 

nyertesnek egy nagyon érdekes készüléke van. Ezt be lehet állítani úgy, hogy amikor érzékeli, hogy egy vétlen 

cselekedetért mások előtt hibáztatni lehetne valakit, akkor küld egy jelet a gazdája agyába, amely kiváltja azt a 

reakciót, hogy tényleg hibáztatni fogja azt, akit vétlenül lehet hihetően hibáztatni mások előtt. 
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az egyik szerencsétlenül járt gyermek anyja  morálisan hibáztatja, neheztel a helytelen morális 

döntést hozó anyára, Ágnesre. Ez a hibáztatás annyiban igazságtalan, hogy Juli 

engesztelhetetlen dühével éppen azt árulja el, hogy hasonló helyzetben ő is éppen úgy 

választott volna, mint Ágnes. Ám az is mutatja, hogy ettől még az anya megérdemli a 

hibáztatást, hogy nem tűnne helyesnek, ha Ágnes pusztán arra hivatkozva utasítaná vissza Juli 

vádaskodását, hogy az, aki éppen felelősségre vonja őt, sem döntött volna másképpen. Érdekes, 

hogy ha egy harmadik személy próbálná meg kétségbe vonni a hibáztatás jogosultságát, az nem 

volna problematikus. Ezt a jelenséget az érdemelmélet jól magyarázza. Eszerint a nehéz 

szituációban Ágnes cselekedete miatt megérdemli a morális hibáztatást, s ezért nem volna 

egészen helyénvaló, ha ő utasítaná vissza azt az igazságosság elvére támaszkodva. Ugyanakkor 

egy másik személy igenis kétségbe vonhatja a hibáztatás igazságosságát arra hivatkozva, hogy 

az, aki számon kéri Ágnest, sem rendelkezik azzal a morális tőkével, ami erre a számonkérésre 

feljogosítaná. 

 A másik két probléma sem okoz gondot a morális felelősség érdemelméletének. A 

morális dicséretet és hibáztatást érvényességét képes egyformán magyarázni az elmélet. 

Eszerint a morális hibáztatást és dicséretet egyaránt ki lehet érdemelni morálisan rossz és jó 

cselekedetek, jellemvonások által. Az pedig, hogy valaki többet kap, mint amit megérdemel, 

az nagyon sok esetben nem eredményez igazságtalanságot, így nem meglepő, hogy a tévedésen 

alapuló morális dicséretből sem következik szükségszerűen igazságtalanság. 

  Végül pedig az érdem és az igazságosság elválása az oka annak is, hogy a fogadás-

példa működőképes. Az érdemelmélet szerint a fogadás vesztese azért nem felelős a vétlen 

cselekedetéért – habár az adott körülmények között igazságos nyilvánosan hibáztatni érte −, 

mert nem érdemli meg, hogy éppen azért a vétlen cselekedetéért hibáztassák. Ha meg is 

érdemli valamilyen értelemben a hibáztatást, az a fogadás miatt van, de nem a cselekedetért, 

amely egy vétlen hibához vezetett. 

 Az érdemelmélet mellett indirekt érveltem. Ha érvelésem helytálló, az azt mutatja, hogy 

bizonyos problémák miatt az érdemelmélet rivális elméletei kudarcot vallanak ott, ahol az 

érdemelmélet képes magyarázatot nyújtani. Sőt, a morális felelősség érdemelmélete alapján 

arra is magyarázatot lehet nyújtani, miért buknak el az érdem fogalmára nem építő elméletek. 

Ám vannak más, közvetlen érvek is az érdemelmélet mellett. Mielőtt azonban ezeket az érveket 

ismertetem, körvonalazom az érdemelmélet általános jellemzőit, valamint, hogy hogyan 

kellene véleményem szerint kezelni az érdemelmélet legnagyobb problémáját. Először az 

érdem fogalmát tisztázom, majd rátérek arra, hogy az érdem mely fogalmai relevánsak akkor, 

ha a morális felelősséget próbáljuk magyarázni. Az elmélet általános vonásainak bemutatása 



43 
 

után pedig rválaszolok az érdemelmélettel szemben felhozott legkomolyabb ellenvetésre, majd 

felvázolom az érdemelmélet mellett szóló közvetlen érveket. 

  

1.3. A morális felelősség érdemelmélete  

 

1.3.1. Az érdem fogalma 

 

Az érdem fogalma éppen olyan nehezen megragadható, mint a tudás, az igazságosság, a jó és 

más, a filozófiai vizsgálódások homlokterében álló fogalmak. Ám ezekkel ellentétben, az 

érdem fogalmáról nem lehet azt mondani, hogy a filozófiai gondolkodás egyik leginkább 

vizsgált problémája lett volna.  Így különösen nehéz volna az érdem fogalmának egy átfogó 

elemzését adni. Szerencsére erre a jelen dolgozat keretein belül nincs is szükség, mivel az 

érdem fogalmát elsősorban abból a célból vizsgálom, hogy világosabbá váljon, mit állítanak a 

morális felelősség érdemelméletei, valamint, hogy milyen változatai lehetségesek. Így az 

érdem fogalmának azon aspektusaira fogok koncentrálni, amelyek ebből a szempontból nézve 

különösen jelentősek. 

Először az érdem fogalmának néhány általános, de a morális felelősség problémájával 

összefüggésben jelentős vonását emelném ki. Utána néhány példamondaton keresztül 

felvázolnám a lehetséges érdemértelmezések taxonómiáját, különös tekintettel az 

intézményességtől független érdemre, hiszen az idetartozó érdemtípusok azok, amelyek 

központi szerepet tölthetnek be a morális felelősség fogalmának megvilágításában. 

 Joel Feinberg irányadó munkájában megkülönbözteti egymástól az érdem alapját 

(desert base) és a megérdemelt bánásmódot. Az érdem alapja az a valami, amiért valaki 

megérdemel valamilyen bánásmódot. Feinberg a következőképpen magyarázza ezek 

viszonyát: 

 

Mert ha megnézzük a sémát, amely szerint „S megérdemli X-et T miatt” ahol S egy személy, X 

valamilyen bánásmód és T valamilyen tény S-sel kapcsolatban, akkor jól látszik, hogy T (a 

különböző érdemalapok) mibenléte részben a kérdéses bánásmód természete által meghatározott. 

Például, ami miatt valaki jó jegyet érdemel egy matematika kurzuson, az nem azonos azzal, ami 

miatt megérdemelheti a munkanélküli segélyt.24 (Feinberg 1970, 61) 

                                                           
24 For if we consider the schema „S deserves X in virtue of F,” where S is a person, X a mode of treatment, and F 

some fact about S, it is clear that the values of F (the various desert bases) are determined in part by the nature of 

the various X’s in question. What makes a man deserving of a high grade in a mathematics course, for instance, 

is not identical to that which makes him deserving of unemployment compensation. (Feinberg 1970, 61) 
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Azt hiszem, ez a meglátás nagyon hasznos kiindulópont, de néhány ponton magyarázatra vagy 

módosításra szorul. 

 Fontos figyelembe venni, hogy Feinberg nem az érdemet általában, hanem a személyes 

érdemet (personal desert) próbálta meghatározni. Ezért állítja Feinberg, hogy S-nek 

személynek kell lennie. Egy általános definíciónak semlegesebben kellene fogalmaznia, mivel 

úgy látszik, hogy nemcsak személyek, de állatok, tárgyak és csoportok is megérdemelhetnek 

ilyen vagy olyan bánásmódot. 

 A második probléma éppen a bánásmód fogalmával függ össze. Ez a kifejezés mintha 

azt sugallná, hogy egyedül személyek vagy esetleg élőlények valamilyen reakcióját lehet 

megérdemelni. Ezzel nem értek egyet, mivel szerintem nem vétenek kategóriahibát a 

következő kijelentések: „Károly igazán megérdemelte volna az élettől, hogy kicsit 

szerencsésebb legyen.”, „Árpád olyan körültekintően járt el az ültetés során, hogy igazán 

megérdemelné, hogy jövőre több gyümölcs teremjen, mint idén.”. Ezek az állítások 

természetesen lehetnek hamisak, de igazak is – ez utóbbi pedig nem jellemző az olyan 

mondatokra, amelyekben valamilyen kategóriatévesztés szerepel, mint a „Caesar egy prím” 

kijelentésben. Ezért azt javaslom, hogy ne valamilyen bánásmódról, hanem valamilyen 

esemény bekövetkezéséről állítsuk, hogy meg lehet érdemelni. Véleményem szerint ez kellően 

általános, mégsem semmitmondó, hiszen kizárja, hogy létezőket simpliciter meg lehetne 

érdemelni. Az olyan mondatokat, hogy „Rómeó megérdemli Júliát” úgy kellene eszerint 

kiolvasni, hogy „Rómeó megérdemli, hogy Júliával együtt maradhasson”. Ez az értelmezés 

pedig – talán nem túl merész kijelenteni − összhangban van az eredeti állítás jelentésével. 

Ráadásul van egy nagy előnye annak, ha a megérdemeltet mint eseményt fogjuk fel: az 

események időpontokhoz kapcsolódnak, s többnyire az is, amit kiérdemlünk. Károly már azt 

kiérdemelte, hogy itt az életben – nemcsak a túlvilágon – szerencsésebb sorsa legyen. Árpád 

alapos munkája alapján azt érdemli ki, hogy jövőre legyen jó a termés, nem azt, hogy húsz év 

múlva. 

 Egyetértek azzal, hogy − ahogy Feinberg kifejezi magát – az érdem alapja (desert base) 

valamilyen tény, de látni kell, hogy a „tény” terminus itt annyira semleges értelemben szerepel, 

amennyire csak lehet. Két, az érdemel összefüggő jellegzetesség indokolja a „tény” szó 

használatát. Az egyik, hogy az érdem alapjának valami olyannak kell lennie, ami kapcsolódik 

ahhoz a valakihez (vagy valamihez), aki megérdemli valamilyen esemény bekövetkezését. A 

tények pedig általában kapcsolódnak az individuumokhoz. A másik, hogy az érdemalap 

tényleges fennállása – akárcsak a tényeké − nem függ attól, hogy mit hisz bárki azzal 
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kapcsolatban, hogy tényleg megvan-e az alapja az érdemnek vagy sem. Ha Árpádról mindenki 

azt hiszi, hogy hanyag munkát végzett, ez nem változtatna azon, hogy Árpád megérdemli, hogy 

a későbbiekben jól alakuljanak a dolgok, hiszen valójában nem hanyag, hanem körültekintő 

volt. 

 Feinberg legkevésbé világos megállapítása, amely szerint „…jól látszik, hogy T (a 

különböző érdemalapok) mibenléte részben a kérdéses bánásmód természete által 

meghatározott.”  Nem könnyű kihámozni, mit is jelent az, hogy „részben” a kiérdemelt 

„természete” határozza meg, mi lehet az érdem alapja. A magyarázat alapján úgy tűnik, 

Feinberg arra céloz, hogy a munkanélküli segély és a jó matematika jegy bizonyos vonásai 

maguk után vonják, hogy ezeket akkor lehet megérdemelni, ha valaki megfelelő okokból nem 

rendelkezik munkával, illetve ha jól teljesített a matematika kurzuson. Mindez elég homályos, 

de ami még nagyobb probléma, hogy még Feinberg példája sem egyértelműen támasztja alá 

Feinberg konklúzióját. Ugyanis ha megértjük, hogy mit jelent, hogy valaki hibátlanul írt meg 

egy matematika tesztet, akkor megértjük azt is, hogy ez az eredmény lehet az alapja annak, 

hogy a diák megérdemelje a jó érdemjegyet. Úgy látszik, ugyanolyan joggal mondhatjuk azt, 

hogy az érdemalap határozza meg, mit lehet érte megérdemelni, minthogy a megérdemelt 

reakció természete határozza meg, hogy miért lehet kiérdemelni. Ez ahhoz hasonlónak tűnik, 

hogy két egymáshoz illő A és B kirakós darab esetében egyformán jogosan állíthatjuk azt,25 

hogy a B kirakóshoz alakja határozza meg, hogy éppen A kirakós illik hozzá, valamint, hogy 

A kirakós alakja határozza meg, hogy B kirakós passzol hozzá.  

 Védhetőbb, ha úgy módosítjuk Feinberg álláspontját, hogy az érdemalap és a 

kiérdemelt jellemzői egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy az érdemalap éppen annak az 

érdemalapja, aminek; valamint, hogy a megérdemelt eseményt éppen azon tény fennállásakor 

lehet kiérdemelni, amelyik tény az érdem alapjaként szolgál. Ám ezzel még nem dőlt el, hogy 

a semlegesebb „jellemző” szó helyett használható-e a „természete” kifejezés. Szemben a 

„jellemző” kifejezéssel, a „természet” terminusa azt sugallja, hogy teljesen T tény és E esemény 

jellemzőire vezethető vissza, hogy T tény az érdemalapja E eseménynek, s ez nem függ 

valamilyen harmadik tényezőtől. Ebben az esetben – lehet mondani – metafizikailag 

szükségszerű, hogy T tény fennállásakor E esemény bekövetkezése megérdemelt, valamint, 

hogy E esemény akkor megérdemelt, ha T tény fennáll. Hiszen E esemény jellemzőről 

önmagában leolvasható, hogy akkor megérdemelt, ha T tény fönnáll, és F tény ismeretében 

minden további nélkül leolvasható, hogy E esemény bekövetkezése megérdemelt volna. 

                                                           
25 A kirakósok példáját Diana Abadtól veszem át. Abad 2011, 126. 
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 Ez így egy kicsit absztrakt, ezért egy példával szemléltetném. Tegyük föl, hogy 

Ambiciózus Metafizikus azt gondolja, hogy létezik olyan tény, hogy „a futball vb döntőjében 

Németország csapata legyőzte Argentína csapatát szabályos körülmények között” és egy olyan 

eseménytípus, hogy „megkapni a VB trófeát”. Aki ezt hiszi, joggal mondhatja a következőt: 

„ha valaki megérti, mit jelent ama tény fennállása, hogy a futballvilágbajnokság döntőjében 

Németország csapata legyőzte Argentína csapatát szabályos körülmények között, annak semmi 

egyebet nem kell tudnia ahhoz, hogy belássa: Németország megérdemli, hogy megkapja a VB 

trófeát. És aki tudja, hogy miben áll megkapni a VB trófeát, az tudja, hogy ez csak akkor 

megérdemelt, ha valamelyik csapat legyőzött a másik csapatot a VB döntőben. 

  Mivel Ambiciózus Metafizikus hisz abban, hogy léteznek a maguk jogán normatív 

erővel bíró tények és események, ezért van reménye arra, hogy egy tény és egy esemény 

illeszkedéséből közvetlenül levezesse a normatív erővel bíró érdem fogalmát. Erre a fajta 

metafizikai érdemfelfogásra jó példa Matt King (2012, 2014) és Diana Abad (2011) 

érdemfogalma. Az érdemnek az általuk javasolt megközelítése az érdem lényegi vonását 

egyfajta metafizikai illeszkedésben (fit) látja.    

 Most tételezzük fel, hogy Szerény Metafizikus nem hiszi, hogy léteznek ilyen tények. 

Szerinte csak olyan tények léteznek, minthogy emberek így és így mozogtak t 

időintervallumban. Szerény Metafizikus szerint azért hisszük azt, hogy ha valakik így és így 

mozogtak, akkor megérdemlik, hogy átnyújtsanak nekik valamilyen kupát, mert ezt az emberek 

által végrehatott M mozgást úgy értelmezzük, hogy „a futball vb döntőjében Németország 

csapata legyőzte Argentína csapatát szabályos körülmények között” és van egy olyan normánk, 

amely szerint „amelyik csapat a VB döntőjében szabály körülmények között legyőzi ellenfelét, 

annak meg kell kapnia a VB trófeát”. Szerény metafizikus szerint tehát a tény és az esemény 

intrinzikus jellemzői mellett kell valami más is ahhoz, hogy T tény E esemény 

bekövetkezésének érdemalapja legyen. Ez valami más pedig egy norma, valamint a norma 

alkalmazásának a szabályai. 

 Hogy egy adott esetben az érdem közvetlen vagy normatív változatáról beszélhetünk-e, 

az egy nagyon nehéz filozófiai probléma. Ezért úgy gondolom, hogy az érdem fogalmának 

általános magyarázatában nem kellene elköteleződnünk egyik vagy másik fogalom mellett. 

Ezért Feinberg módosított sémájában nem volna szerencsés a metafizikailag megterheltebb 

„természet” kifejezést használni, hanem helyette a semlegesebb „jellemző” kifejezést kellene 

alkalmazni. Az összes felsorolt módosítás után a következő érdemmagyarázatot kapjuk: 
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Mert ha megnézzük a sémát, amely szerint „L megérdemli E-t T miatt” ahol L egy létező, E 

valamilyen esemény és T valamilyen tény L-lel kapcsolatban, akkor jól látszik, hogy T (a 

különböző érdemalapok) és E jellemzői egymást határozzák meg, egyes esetekben valamely N 

norma segítségével. 

 

Ezzel a magyarázattal szemben lehet egy elég fontos ellenvetést tenni. Eszerint a fenti 

séma túl szegényes, mivel nem egyszerűen E esemény bekövetkezését lehet megérdemelni, 

hanem azt, hogy E valamilyen módon következzen be. Például egy gyilkos nem azt érdemli 

meg simpliciter, hogy megbüntessék, hanem, hogy törvényes módon büntessék meg. 

Kétféleképpen lehetne ezzel az ellenvetéssel szemben védekezni. Először is az esemény 

fogalma igen tág, belefér az is, hogy két külön eseménynek tekintse valaki, hogy „törvényes 

módon büntetik meg X-et”, valamint, hogy „törvénytelenül büntetik meg X-et”. Másodszor – és 

én ezt az ellenérvet alkalmaznám −, lehet azt állítani, hogy a gyilkos a büntetést simpliciter 

megérdemelte, ám a törvénytelen büntetés esetében egyéb etikai problémák merülnek fel, 

amelyek felülírják azt a tényt, hogy a gyilkos megérdemelte, amit kapott. Ezért van az, hogy a 

gyilkost nem lett volna szabad, hogy törvénytelen módon büntessék meg, bár megérdemelte, 

amit kapott. 

A kiérdemeltség ténye tehát önmagában nem dönti el, hogy egy cselekvés 

összességében igazságos vagy helyes-e. Ugyanakkor, ha valami megérdemel valamit, az 

mindig indokként szolgálhat amellett, hogy végrehajtsák azt a cselekvést, amely előidézné a 

kiérdemelt esemény bekövetkezését. Ha valaki nem törvényesen büntet meg valakit, akkor az 

egyetlen érv, amivel védhetné eljárását, hogy az illető megérdemelte a büntetést. Már ebből is 

látszik, hogy az érdem és az igazságosság viszonya igen bonyolult: az érdemre való hivatkozás 

olykor igazolja egy eljárás igazságosságát, olykor pedig nem. A törvénytelen büntetés 

végrehajtója minden bizonnyal úgy véli, hogy igazságos volt, amit tett, míg a törvényesség 

pártján álló szerint ez az eljárás összességében nem volt igazságos. 

A következő szakaszban megpróbálom valamelyest szétszálazni, hogy milyen az 

igazságosság és az érdem viszonya attól függően, hogy az érdem mely típusáról beszélünk. 

Elsősorban aszerint fogom csoportosítani az érdem különböző fajtáit, hogy mi az érdem alapja, 

valamint, hogy hogyan kapcsolódik olyan normákhoz, mint például az igazságosság normái.  

 

1.3.2. Az érdem fajtái 
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Alább néhány példamondat segítségével szeretnék egy kicsit nagyobb felbontású képet adni 

arról, hogy az érdemnek milyen fajtái lehetségesek, mi számíthat érdemalapnak ezeknél a 

típusoknál, s hogy ezek hogyan viszonyulnak különböző normákhoz. Mivel a morális 

felelősség fennállásakor legtöbbször a dicsérethez és a hibáztatáshoz hasonló informális 

reakciókat lehet kiérdemelni, ezért a példamondatok többségében is ilyen viszonyulások 

megérdemléséről lesz szó.      

 

1. A törvény szerint csak az érdemli meg a speciális támogatást, akinek négynél 

több gyermeke van. 

2. Mivel Bélának adtak jutalmat, Géza is megérdemli, hogy kapjon.  

3. Aki állandóan hazudik, az megérdemli, ha az emberek gyanakvóan 

viszonyulnak hozzá. 

4. Árpád körültekintő munkájának köszönhetően igazán megérdemelte az 

élettől, hogy ilyen jó legyen az idei termés.  

5. Árpád körültekintő munkájának köszönhetően igazán megérdemelte az 

élettől, hogy a legjobb gazdák között tartsák számon. 

6. Minden ember megérdemli, hogy legyen fedél a feje fölött. 

7. A nagyszerű műalkotások megérdemlik a csodálatot.26 

8. Aki ennyire tehetségesnek született, az megérdemli, hogy kiemelt figyelmet 

kapjon a tanároktól.  

 

Az első kijelentés27 rendkívül problémás, mivel az sem biztos – bár a mondat felszíni 

„grammatikája” ezt sugallja –, hogy valóban az érdemről szól. Feinberg (1970, 57-58) 

álláspontja szerint élesen meg kell különböztetni egymástól azt, hogy valaki jogosult (entitled) 

valamire, és azt, hogy valaki valamit megérdemel (deserve). Feinberg szerint az előbbi attól 

függ, hogy valaki megfelel-e az oda vonatkozó intézményes előírásoknak. Az a jelölt, aki a 

legtöbb szavazatot gyűjtötte a választáson, jogosult az elnöki tisztségre. Ám ez – érvel Feinberg 

− nem feltétlenül jelenti azt, hogy bármilyen értelemben megérdemelné az elnöki tisztséget, 

hiszen ahhoz, „hogy méltó legyen a tisztségre, teljesítenie kell bizonyos feltételeket, amelyek 

nincsenek leírva egyetlen jogi vagy hivatalos szabályozásban sem. Ezért ahhoz, hogy valaki 

                                                           
26 Abad 2011, 128. 
27 A törvény szerint csak az érdemli meg a speciális támogatást, akinek négynél több gyermeke van. 
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>>igazán alkalmas<< legyen az elnöki pozícióra, az illetőnek intelligensnek, őszintének, 

tisztességesnek kell lennie…28”  

Két dologban nem értek egyet Feinberggel. Az egyik, hogy az institucionális érdemet 

nem kellene írott törvényekhez és szabályokhoz kötni. Különösen az ősi társadalmakat 

gyakorta íratlan törvények irányítják, s ezek a hétköznapokban éppen annyira megszabják, 

hogy ki mit igényelhet, mint ahogy a modern államokban az, hogy ki mire jogosult. Az íratlan 

társadalmi szabályoknak való megfelelést érdemességnek nevezném, hiszen amikor azt 

állítjuk, hogy valaki valamire érdemes, akkor éppen ilyen íratlan társadalmi szabályokra 

hivatkozunk. Az institucionális érdem mindkét fajtája azon a normán alapszik, amelyet az írott 

vagy íratlan törvény magába foglal, és a törvény tartalmától függően gyakorlatilag bármi lehet 

az érdem ontológiai bázisa.   

Emellett úgy gondolom, hogy nincs igazán kényszerítő érv azzal szemben, ha valaki a 

törvényeknek és egyéb szabályoknak való megfelelést az érdem egy különleges fajtájának 

tekinti, amelyet gyakran intézményi vagy institucionális érdemnek neveznek. Scanlon például 

Rawls nyomán korábban azt is kétségbe vonta, hogy volna értelme bármiféle érdemről beszélni 

az intézményes rendelkezések és szabályok nélkül (Scanlon 1988, 188-189; 2013, 102). Nem 

szándékozom megvizsgálni azt, hogy milyen érveket lehet felhozni pro és kontra a két 

szélsőséges álláspont mellett, mivel a probléma kimerítő tárgyalása túlmutatna a dolgozat 

keretein. Amit állítani szeretnék az az, hogy ha létezik olyan érdem, amely tisztán 

institucionális, akkor ezt az érdemet végső soron a jogi vagy társadalmi erővel bíró norma 

alapozza meg. Tisztán institucionális érdemen olyan érdemet értek, ahol az érdem alapjául 

szolgáló jogi vagy társadalmi norma nem indokolható semmilyen további érdemviszonnyal. 

Például, ha a tény speciális támogatás szabályozása csak azzal magyarázható, hogy az ország 

vezetői önkényesen így határoztak, akkor csupán institucionális értelemben érdemlik meg az 

ötgyermekes anyák a speciális támogatást. Ezért ezekben az esetekben csak amiatt lehet az öt 

gyermek a speciális támogatás érdemalapja, mert a törvény ezt írja elő. Ezt a fajta érdemet 

egyértelműen a normatív és nem a közvetlen érdemfajták közé kell sorolni, hiszen a tényekből 

magukból nem, csupán a törvényben rögzített normából származtatható az, hogy ki és mit 

érdemel meg.  

A másodiktól a hetedik pontig olyan mondatokat találunk, amelyek a preinstucionális, 

azaz a nem-intézményes érdemre szolgáltatnak példát. A második29 példában nem valamilyen 

                                                           
28 „one must satisfy certain conditions of worthiness which are written down in no legal or official regulation. 

Thus, to be „truly qualified” for the presidency a person must be intelligent, honest, and fair-minded…” 
29 Mivel Bélának adtak jutalmat, Géza is megérdemli, hogy kapjon. 
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társadalmi vagy jogi szabály, hanem a komperatív igazságosság erkölcsi normája magyarázza 

az érdemet. Eszerint igazságtalan, ha két olyan ember, akik között nincsen releváns különbség, 

különböző elbánásban részesülnek. Az érdem bázisa ebben az esetben nem valamilyen 

intrinzikus jellemző, hanem egy relációs tulajdonság. Ugyan a komperatív igazságosság 

institucionális szinten is érvényesülhet,30 de a második példában található igazságosság egy 

alapvető morális törvényre épül. Ugyanakkor a komperatív érdem abban hasonlít az 

institucionális érdemre, hogy az érdem tényét lehetetlen volna megalapozni pusztán a tényekre 

hivatkozva. Ha valaki megérti, hogy a két testvér különböző elbánásmódban részesült úgy, 

hogy nem volt köztük releváns különbség, nem következik, hogy ezt a különbséget erkölcsi 

értelemben meg kellene szüntetni. Csak akkor válik ez világossá, ha a helyzetre alkalmazzuk a 

komperatív igazságosság erkölcsi normáját. 

A komperatív érdem olykor visszavezethető az érdem más alapjaira. Természetes azt 

feltételezni, hogy Géza elsősorban nem azért érdemli meg a jutalmat, mert Béla is kapott. 

Hanem azért, mert olyan tevékenységet végzett, amelynek fényében a jutalom megérdemelt. 

Mégis, azt gondolom, hogy a komperatív érdemnek és az azt megalapozó morális elvnek lehet 

független ereje az érdemek megalapozásakor, bár ezt nehéz tetten érni. Képzeljük el, hogy 

anyuka megjutalmazza az egyik gyerekét valami édességgel, mivel azt hiszi, hogy az iskolában 

példás magatartást tanúsított, míg a másikat, akinek csak átlagos magatartása volt, nem. 

Később azonban kiderül, hogy az e-naplót elírták, s valójában mindkét testvér átlagos 

magatartást tanúsított az iskolában. Azt hiszem, ezek után a jutalomból kimaradt gyermek 

joggal állíthatja, hogy megérdemelné, hogy ő is kapjon egy ugyanolyan édességet, hiszen 

semmivel sem volt rosszabb, mint a bátyja. Ezt pedig semmi másra nem alapozhatná, mint az 

érdem komperatív felfogására, amely a komperatív igazságosság normájára támaszkodik.  

Ellentétben a komperatív érdemmel, a retributív érdem nem a komperatív igazságosság 

normáján, illetve két személy relációján, hanem a cselekvések és a lehetséges reakciók 

kapcsolatán alapul. Leggyakrabban a retributív érdemet hozzák összefüggésbe a morális 

felelősséggel, olyannyira, hogy – tévesen – a morális felelősség érdemelméletét gyakorta 

azonosítják a morális felelősség retributív érdemelméleteivel. 

A harmadik mondat31 jól mutatja, hogy a retributív érdem legtisztább eseteiben milyen 

jól illeszkedik egymáshoz az érdem alapja és a kiérdemelt. Ha valaki megérti, mit jelent az 

                                                           
30 Hiszen – szerencsés esetben – a törvényalkotó figyel arra, hogy a törvények alapján az egymáshoz hasonló 

jellemzőkkel rendelkező állampolgárok hasonló bánásmódban és lehetőségekben részesüljenek az intézmények 

részéről. 
31 Aki állandóan hazudik, az megérdemli, ha az emberek gyanakvóan viszonyulnak hozzá. 
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állandó hazudozás, s azt is, hogy mit jelent gyanakodni, akkor úgy tűnik, nincs további normára 

ahhoz szükségünk, hogy a gyanakvást megfelelő válasznak tekintsük a hazudozásra. Elég 

különös volna azt állítani, hogy csak akkor tekinthetjük a gyanakvást megfelelő vagy 

megérdemelt reakciónak a hazudozásra, ha van egy további, ezektől független normánk, amely 

például kimondja, afféle retribuciós igazságossági elvként, hogy „a gyanakvás igazságos 

reakció a hazudozásra”. Ellentétben a komperatív és az institucionális érdemmel, a retributív 

érdem esetében van értelme felvetni az érdem közvetlen felfogását. 

A negyedik32 és az ötödik33 mondatban szereplő érdemfogalom hasonlósága azt hivatott 

illusztrálni, hogy a retributív igazságosság normáit nemcsak cselekedetekre és a rájuk adott 

emberi válaszreakcióira alkalmazhatjuk. Ennélfogva a cselekedetek értéke nemcsak azt teszi 

lehetővé, hogy az emberektől érdemeljünk ki valamilyen bánásmódot, hanem akár a 

„valóságtól” is. A jól végzett munka nem mindig jár eredménnyel, az „élet” olykor megtagadja 

az emberektől, hogy munkájuk beteljesedjen. Ettől függetlenül a kiváló munka mindig 

megérdemelné, hogy társuljon hozzá a megfelelő eredmény, még akkor is, ha például előre 

nem látható események meghiúsítják ezt. 

Itt sem eleve elvetélt ötlet felvetni, hogy az érdemnek nem annyira normatív, hanem 

közvetlen példájával van dolgunk. Vegyük először az utóbbi példát. Ha Árpád munkája arra 

vall, hogy tényleg egyike a legjobb gazdáknak, akkor ennek a ténynek csak az a vélekedés felel 

meg, csak az illeszkedik hozzá, hogy Árpád egyike a legjobb gazdáknak. Az igaz hitek és a 

valóság között ahhoz hasonló illeszkedés figyelhető meg, mint az érdemalap és a kiérdemelt 

között.34 Ha egy tényállás fennáll, bizonyos körülmények között az maga után vonhatja, hogy 

megérdemelt volna, ha a megismerők a tényállásnak megfelelő hiteket alakítanának ki.  

A másik példamondat esetében sem reménytelen megpróbálni egy olyan magyarázatot 

adni, amely szerint a megérdemelt és az érdemalap viszonya közvetlen. A munka fogalmában 

mintegy benne foglalt, hogy a munka valamilyen célra irányul. A jó munka az, amiben semmi 

sem hiányzik ahhoz, hogy a munka végzője joggal elvárhassa, hogy munkája eredményhez fog 

vezetni. Egy elvárható esemény pedig bizonyos értelemben illeszkedik ahhoz, ami alapján el 

lehet várni; ha más nem, azon természeti törvények alapján, amelyek mintegy előírják (mint az 

érdem normatív fogalmánál a normák), hogy A típusú eseményeket valószínűleg milyen típusú 

események kell hogy kövessék.  

                                                           
32 Árpád körültekintő munkájának köszönhetően igazán megérdemelte az élettől, hogy ilyen jó legyen az idei 

termés.  
33 Árpád körültekintő munkájának köszönhetően igazán megérdemelte az élettől, hogy a legjobb gazdák között 

tartsák számon. 
34 Erre a gondolatra Matt King (2014, 407), illetve Watson (1996, 238) nyomán találtam rá. 
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Úgy gondolom, hogy az eredmények kiérdemlésével kapcsolatban sokkal 

gyümölcsözőbb az érdem közvetlen felfogása, mint a normatív, mivel az események közti 

relációt nem normák, hanem metafizikai kapcsolatok (pl.: természeti törvények) szabályozzák. 

Hiszen, ha valaki M típusú munkát elvégzett, akkor a természeti törvényeknek (és nem egyes 

etikai normáknak) köszönhető az, hogy általában erre E típusú eredmény szokott 

bekövetkezni, és ezért lehet megalapozottan elvárni, hogy M típusú munkára E típusú esemény 

következzen be. 

A hatos35 mondatban található érdemet, amelynek gyökere az emberi méltóság, gyakran 

állítják szembe a retributív érdemmel. Ez a fajta érdem ugyanis nem abból fakad, hogy valaki 

mit tett vagy mit nem tett meg, hanem abból, hogy mi az adott létező ontológiai státusza, vagy 

másképpen, hogy milyen típusú létezőről van szó. A személyek sok tekintetben különb elbánást 

érdemelnek, mint például a tárgyak, pusztán amiatt, hogy személyek.36 Véleményem szerint 

ennek a fajta érdemtípust könnyen értelmezhetjük közvetlen érdemként, amennyiben az emberi 

méltóságból fakadó jogokat közvetlenül az ember ontológiai státuszára kívánjuk alapozni, nem 

pedig különböző normákra. Ugyanakkor az emberi méltóságnak és az ebből fakadó jogoknak 

nem kell szükségszerűen metafizikailag ennyire terhelt értelmezését adni, s ebben az esetben 

kézenfekvő a méltóságból fakadó érdem valamely, elsősorban normatív értelmezését 

elfogadni. Nehéz dolog arra határozott választ adni, hogy vajon azért igazságtalan vagy 

méltánytalan egy személlyel eszközként bánni, mert neki mindenféle emberi törvénykezést 

megelőzően joga van a méltányos bánásmódhoz, vagy eredendőbb az a bennünk lévő és 

szerencsés esetben bennünket irányító norma vagy parancs, amely tiltja az olyan 

cselekedeteket, amelyek figyelmen kívül hagyják a személy személyvoltát. 

Eddig az összes érdemtípushoz valahogyan kapcsolható volt az igazságosság valamely 

normája, még ha az vitatható is volt, hogy az igazságosság normája alapozza meg az 

érdemviszonyt vagy sem. Ám vannak helyzetek, amikor az igazságosság semmilyen normája 

nem kapcsolódik ahhoz, hogy valaki megérdemel valamit. Erre nyújt példát a hetes37 és a 

nyolcas38 mondat. Ha valaki nem csodál egy remekművet, vagy nem részesít különleges 

nevelésben egy tehetséges gyereket, az nem követ el igazságtalanságot és morálisan sem lehet 

őt elmarasztalni (sőt, fel lehetne vetni, hogy a tehetségek kiemelt kezelése abban az értelemben 

igazságtalan, hogy növeli a szakadékot a jó képességű és a kezdetben szerényebb 

                                                           
35 Minden ember megérdemli, hogy legyen fedél a feje fölött. 
36 Vilhauer 2009. 
37 A nagyszerű műalkotások megérdemlik a csodálatot.  
38 Aki ennyire tehetségesnek született, az megérdemli, hogy kiemelt figyelmet kapjon a tanároktól. 
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képességekkel bíró gyermekek között). Ha valaki igaznak tartja ezeket a mondatokat, azt 

hiszem, amögött az érdemnek valamilyen közvetlen értelmezése húzódik meg. Különösen a 

műalkotás-példával összefüggésben volna furcsa azt mondani, hogy létezik egy olyan 

igazságossággal kapcsolatos norma, ami alapján „kellene” csodálni a nagyszerű 

műalkotásokat. 

 Hogy ehhez az érdemviszonyhoz még a retributív igazságosság elvei sem 

kapcsolhatóak, annak a magyarázata az, hogy ennek az érdemnek az esetében nem emberek 

cselekedetei vagy döntései az érdem alapjai, hanem tulajdonságok, amelyek még csak nem is 

feltétlenül járulnak hozzá a tulajdonság birtokosának ontológiai kategóriájához. Egy 

műalkotásnak mint műalkotásnak nem szükségszerű tulajdonsága, hogy nagyszerű legyen. 

Hasonlóképpen: az embernek mint embernek nem szükségszerű tulajdonsága, hogy tehetséges 

legyen.  

Az alábbi táblázatban összefoglalnám az érdem fogalmának különböző változatait. 
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Mennyire jogosult az érdem közvetlen vagy normatív értelmezése? (Minél inkább jobbra van 

az adott érdemtípus, annál inkább tekinthető a normatív és nem a közvetlen értelmezés 

jogosultnak. A jobb oldali megvastagított vonal jobb oldalán található érdemtípusoknál 

egyáltalán nem megalapozott az érdem közvetlen értelmezése, míg a másik megvastagított 

vonal bal oldalán a normatív értelmezés tűnik okafogyottnak) 

Érdem 

fajtái 

tulajdonság 

birtoklásából 

fakadó érdem 

(7)(8) 

retributív 

érdem 

(kiérdemlés) 

(3) (4) (5) 

méltóságból 

fakadó érdem 

(6) 

komperatív 

(relációs) 

érdem (2) 

Institucioná-

lis érdem (1) 

Érdem 

normatív 

vonzata 

(baloldal)/ 

alapja 

(jobboldal) 

megfelelőség 

(appropriate-

ness, 

reasonable, 

fit) (7) (8) 

helyreállító 

(retributív) 

igazságosság 

(3)(4)(5) 

méltányosság 

(6) 

Komperatív 

igazságosság 

(2) 

speciális 

autoritással 

meghozott 

szabályok (1) 

ontológiai 

alapja 

tulajdonsá-

gok (7)(8) 

aktivitás 

(cselekedetek, 

döntések, 

ítélethozatalok) 

(3) (4) (5) 

ontológiai 

státusz  

(személy 

mivolt) (6) 

individu-

umok közti 

reláció (2) 

bármi, amit a 

szabály 

megszab (1) 

 

A táblázathoz két további megjegyzésem volna. Az egyik, hogy nem véletlen, hogy a 

retributív érdem ontológiai alapjaként nem pusztán cselekedetekről beszélek, hanem inkább 

aktivitásról. Az egy külön filozófiai vita, hogy a döntéseket és az ítélethozást mint mentális 

aktivitást vajon cselekedeteknek kell-e tekinteni vagy sem. Ebben a kérdésben nem akarok 

állást foglalni. A későbbiekben majd az elemzést nagyban segíteni fogja, ha tulajdonságok 

fogalmával nem a cselekvés, hanem az aktivitás fogalma lesz szembe állítva.    

A másik, hogy az érdem fogalma semmivel sem kevésbé sokértelmű, mint a felelősség 

fogalma. Ennek a sokértelműségnek az egyik következménye az, hogy a morális felelősség 

érdemelméletének nem csupán egy változata lehetséges. A fenti elemzés eredményeinek 

felhasználásával definiálnám, mit értek a morális felelősség érdemelméletén, valamint 

megkülönböztetem a felelősség érdemelméletének két fő változatát, amelyek rendre az 

„érdem” kifejezés egy-egy értelmezéséhez köthetőek.  
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1.3.3. A morális felelősség érdemelméletének alapvonásai 

 

A célom ebben a fejezetben az, hogy a morális felelősség érdekelméletét felvázoljam. Azaz 

arra vállalkozom, hogy megadjam a szükséges és elégséges feltételeit annak, hogy egy elmélet 

a morális felelősség érdemelmélete legyen. 

 Kiindulópontként Matt King meghatározását használnám fel. Eszerint bármely morális 

felelősségelmélet a morális felelősség érdemelméleteként fogható fel, ha elfogadja a Minimális 

Érdem Tézist (King 2014, 404). Ez három állításból áll (továbbá egy nulladik kijelentésből, 

amelyet King még korábban fogalmazott meg): 

 

0. [csak]39 olyan cselekvők lehetnek hibáztathatóak vagy dicsérhetőek valamiért, akik morálisan 

felelősek érte. 

1. Ha S hibáztatható (dicsérhető), akkor S megérdemli a hibáztatást (dicséretet). 

2. Ha S nem hibáztatható (dicsérhető), akkor S nem érdemli meg a hibáztatást (dicséretet). 

3. Az S hibáztathatóságának (dicsérhetőségének) egyenes következménye, hogy S megérdemelte a 

hibáztatást (dicséretet).40 (King 2014, 403-404) 

 

0. tétellel kapcsolatban két dolgot érdemes megjegyezni. Az egyik, hogy az itt említett morális 

felelősség mindvégig valamiért viselt morális felelősség. Ugyan a Minimális Érdem Tézis nem 

határolja körül, hogy pontosan miért is lehetünk morálisan felelősek, de azt fontos látni, hogy 

bármilyen dolgokért is legyünk felelősek, ezekért lehetünk hibáztathatóak vagy dicsérhetőek. 

A másik probléma, amire érdemes kitérni, hogy King a Minimális Érdem Tézis kidolgozásakor 

a hibáztatást és a dicséretet egyértelműen morális hibáztatásként és dicséretként értelmezi, így 

pedig a hibáztathatóságot és a dicséretre méltóságot is.  

Az egyes és a kettes állítással kapcsolatban azt kell kiemelni, hogy nincs bennük utalás 

arra, hogy a hibáztatható vagy a dicséretre méltó kitől érdemel hibáztatást vagy dicséretet. Ha 

egy műalkotásra azt mondom, hogy megérdemli a kritikát, az nem jelenti azt, hogy bárkitől 

megérdemli. Tegyük fel, hogy a filmet forgató stáb segítséget próbált kérni egy cégtől, mivel 

                                                           
39 Hogy csak azok lehetnek elmarasztalásra méltók, akik morálisan felelősek, az a fent idézet mondatból nem 

feltétlen olvasható ki, viszont King néhány sorral ezt megelőzően a következőt állítja: „Az én céljaim 

szempontjából elegendő,  ha a hibáztathatóságot és a dicsérhetőséget vizsgáljuk, akkor a morális felelősségről 

tanulunk meg valamit.” („It suffices for my current purposes that we glean something about moral responsibility 

if we examine blameworthiness and praiseworthiness.”) King 2014, 403. 
40 „0. [only] agents who are morally responsible for things can be blameworthy or praiseworthy for them.  

1. If S is blameworthy (praiseworthy), then S deserves blame (praise). 

2. If S is not blameworthy (praiseworthy), then S does not deserve blame (praise). 

3. The blame (praise) deserved by S is a direct function of S’s blameworthiness (praiseworthiness)” (King 2014, 

403-404) 
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csak ez a cég rendelkezett olyan technológiával, amellyel el lehetett készíteni a szükséges 

trükköket úgy, ahogyan a film alkotói azt elképzelték. A cég vezérigazgatójával 

megállapodtak, de később a vezérigazgató hirtelen és minden elfogadható indok nélkül 

lemondta a megbízást. A stáb tagjai pedig a szoros határidők mellett nem találtak olyan céget, 

akik kellő színvonalon lettek volna képesek megalkotni a speciális effekteket. Ebben a 

szituációban a film nem érdemli meg a kritikát a cég vezérigazgatójától, habár az igaz, hogy 

általában a közönség joggal kritizálhatja a filmet a rosszul sikerült speciális effektekért. Nem 

illene a helyzethez, ha a vezérigazgató akár magában kritikát fogalmazna meg, mivel tudnia 

kellene, hogy viselkedésével eljátszotta azt a jogát, hogy kritikát fogalmazzon meg. 

Ugyanakkor könnyen elgondolhatunk olyan személyt, akinek az esetében ehhez hasonlatos 

aggályok nem merülnek fel. Ezért amikor a fentiekben arról van szó, hogy a hibáztatható vagy 

a dicséretre méltó megérdemli a hibáztatást vagy dicséretet, azt úgy kell értenünk, hogy e 

tulajdonsággal rendelkező dolgok általánosságban megérdemlik a hibáztatást vagy a dicséretet.  

 A hármas állítást a legnehezebb értelmezni, mivel King ezen a ponton fogalmaz a 

legkevésbé világosan. Véleményem szerint az a kitétel, hogy S hibáztathatóságának egyenes 

következménye (direct function) az, hogy S megérdemli a hibáztatást, azt hivatott kifejezni, 

hogy a S hibáztathatósága önmagában képes megalapozni azt, hogy S megérdemli H 

hibáztatást. Ehhez hozzá tenném: mivel pedig a hibáztathatóságot alkotó T tényállás 

önmagában képes megalapozni, hogy S megérdemli H hibáztatást, ezért T és H között 

metafizikailag szükségszerű a viszony. Lehetetlen, hogy fennálljon a hibáztathatóságot jelentő 

T tény, és S ne érdemelje ki H hibáztatást.41 Az analógia az igazság és az érdem között itt is 

működik, hiszen az igazságról is elmondhatjuk, hogy amennyiben T tényállás fennáll, akkor P 

propozíciónak szükségszerűen igaznak kell lennie. Visszatérve az érdemalap és a kiérdemelt 

viszonyára, ez a szükségszerű viszony akkor is fenn kell hogy álljon, ha T tény és H hibáztatás 

között az érdemviszonyt valamely norma teremti meg. Erre a problémára a második fejezetben 

visszatérek, amikor kritikával illetem a morális felelősség olyan elméleteit, amely szerint 

mégiscsak lehetséges, hogy kultúrafüggő, azaz esetleges legyen, hogy T tényért valaki 

kiérdemli-e H hibáztatást vagy sem (2.2.). 

                                                           
41 Az egy érdekes probléma, hogy pontosan melyek is azok a tények, amelyek miatt ki lehet érdemelni a 

hibáztatást. Tegyük föl, hogy S meglöki Q-t. Ha S azon testmozgása, hogy meglöki Q-t, egyet jelent azzal, hogy 

S rossz szándékkal szakadékba taszítja Q-t, akkor természetesen S hibáztatást (sőt, valószínűleg büntetést) 

érdemel a tettéért. Ha ugyanez a fizikai mozgás azt jelenti, hogy S ellöki Q-t annak érdekében, hogy megmentse 

Q-t, akkor ugyanahhoz a testmozgáshoz már egészen más reakció kapcsolódik kiérdemeltként. Ezt a problémát 

félre teszem, és egyúttal azt feltételezem, hogy minden valódi érdemviszonynál megtalálható az a releváns 

leírás, amelynek fényében belátható az érdemalap és a kiérdemelt szükségszerű összetartozása. Például nem 

tudok olyan körülményt elképzelni, hogy ha valakit merő rossz szándékból meglöknek, az ne jelentené azt is, 

hogy az elkövető megérdemli a hibáztatást.  
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 Derk Pereboom (2001, 2007, 2014) a hibáztathatóságnak és a hibáztatásnak ugyanezt 

a szoros viszonyát igyekezett visszaadni az „alapvető érdem” (basic desert) terminusával, 

rámutatva, hogy az érdemnek ez a felfogása ellentétes azzal, ahogyan az tisztán kontraktualista 

vagy konzekvencialista alapon értelmezhető. Hiszen e két irányzat számára a hibáztatás 

kiérdemlése nem pusztán a cselekedetből adódik mint érdemalapból, hanem hibáztatás és a 

dicséret következményeire (konzekvencializmus), illetve az ésszerű és igazságos társadalmi 

berendezkedés jellemzőre (kontraktualizmus) épül rá. Daniel Haas (2013) meggyőzően érvelt 

amellett, hogy a Pereboom által bevezetett alapvető érdem fogalma egyszersmind nem-

komperatív és preinstitucionális. Pereboom (és King) érdemfogalma alapján az, hogy 

megérdemeljük-e a morális hibáztatást vagy dicséretet valamiért, amennyiben az morálisan jó 

vagy rossz, nem annak függvénye, hogy mások milyen teljesítménnyel és tulajdonságokkal 

rendelkeznek, és nem is annak, hogy milyenek az adott társadalom intézményes keretei.42 

Az intézményes és a komperatív érdem kizárása véleményem szerint nem önkényes, 

hanem a morális felelősség természetével kapcsolatos reflexiókon nyugszik. Az institucionális 

érdem nem a morális, hanem a jogi vagy társadalmi felelősséghez kapcsolódik közvetlenül, 

ahol a törvény vagy a társadalmi szabály tartalma mintegy kijelöli, hogy ki és miért érdemel ki 

valamilyen jogi eljárást vagy társadalmi bánásmódot. Szemben a pusztán43 társadalmi vagy 

jogi felelősséggel, a morális felelősség nem függ a jogi vagy társadalmi szabályok tartalmától. 

Még ha törvényileg is szabályoznák, mikor kell valakivel úgy bánni, mintha morálisan felelős 

lenne, ebből semmi sem következne arra nézvést, hogy mikor morálisan felelős valaki és mikor 

nem. Ha egy állam előírná, hogy hibáztatni kell a súlyos pszichológiai betegségben 

szenvedőket, ez semmilyen hatással nem lenne arra, hogy a súlyos pszichológiai betegségben 

szenvedők morálisan felelősek-e vagy sem. E tény is arra utal, hogy a morális felelősség nem 

oly kontingens, mint a jogi vagy társadalmi felelősség.  

                                                           
42 Fontos megjegyezni, hogy kétértelmű az az állítás, hogy a morális hibáztatás és dicséret megérdemeltsége nem 

függ a társadalmi intézményektől. Az, hogy tudatos, valóban szabad döntéseimért és a belőlük fakadó 

cselekedetekért morális hibáztatást vagy dicséretet érdemlek, amennyiben a szóban forgó döntés és cselekedet 

morálisan rossz, nem függ az intézményektől. Ez akkor is így van, ha például az adott társadalom szerint senki 

nem érdemel semmiért morális hibáztatást vagy dicséretet, és ezt törvénybe is iktatják. Ugyanakkor az, hogy 

valami morálisan rossz-e vagy sem, olykor függ a társadalom intézményes kereteitől. Az, hogy morálisan rossz-

e vagy sem éppen 15%-ot adózni a nyereség után, attól függ, hogy az adott ország adótörvényei szerint 15%-ot 

kell-e befizetni vagy ennél többet. Tehát az intézményektől függhet az, hogy valami morálisan jó vagy rossz, de 

az nem, hogy a cselekedettel kapcsolatban egyáltalán jogosan fölvetődhet-e, hogy a cselekvő érdemelhet-e érte 

morális hibáztatást vagy dicséretet annak függvényében, hogy milyen a cselekedet morális értéke. 
43 Itt olyan társadalmi vagy jogi felelősségről beszélek, amelyik végső soron nem vezethető vissza morális 

felelősségre. Szerencsés esetben ugyanis a morális felelősségre tekintettel alakítják ki a társadalmi vagy jogi 

felelősségtulajdonítás szabályait. 
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A komperatív érdem sem tűnik túlságosan érdekesnek a morális felelősséggel 

összefüggésben. Ha valaki morálisan felelős egy tettéért, és ezért például morális hibáztatást 

érdemel, akkor ez aligha csupán azért van, mert mások, akik hasonló cselekedetet hajtottak 

végre, már részesültek egy ugyanilyen cselekedetért morális hibáztatásban. Ha ez így volna, 

akkor a súlyos kleptomániában szenvedőket továbbra is hibáztathatónak és morálisan 

felelősnek kellene tekinteni tetteikért, hiszen korábbi korokban annak tekintették őket. A 

morális hibáztatás kiérdemlésének alapja tehát nem valószínű, hogy a cselekedetek és 

tulajdonságok közti hasonlósági viszonyok. Sokkal plauzibilisebb, ha azt feltételezzük, hogy a 

cselekvők aktivitása vagy tulajdonságai saját jogukon szolgálhatnak a hibáztatás vagy dicséret 

alapjaként. 

A teljesség kedvéért szólnék néhány szót arról, miért irreleváns a morális felelősséggel 

kapcsolatban a méltóságból fakadó érdem. A korábbi elemzés alapján a méltóságból fakadó 

érdem abból ered, hogy valaki vagy valami egy kiemelt ontológiai kategóriába tartozik, például 

személy. Az emberek olykor felelősek cselekedeteikért, olykor pedig nem, tehát nem minden 

körülmények között érdemlik meg a morális hibáztatást vagy dicséretet. Ez pedig jól mutatja, 

hogy a valamiért viselt morális felelősség nem értelmezhető a méltóságból fakadó érdem 

segítségével.         

 Ha észben tartjuk, hogy a morális felelősségnél érdemalap és a megérdemelt közti 

normatív erejű viszony sokkal szorosabb, mint az institucionális, konzekvencialista vagy 

kontraktualista módon értelmezett érdem esetében, akkor King Minimális Érdem Tézisét 

könnyen leegyszerűsíthetjük. Az alábbi definícióban – Pereboomot követve − az alapvető 

terminussal fejezem ki azt, hogy az érdemalapként szolgáló cselekedet/tulajdonság a morális 

felelősség esetében önmagában elégséges módon megalapozza a hibáztatás megérdemlését, 

függetlenül a következményektől, kontraktualista és komperatív megfontolásoktól. 

 

MÉT2: S akkor és csak akkor visel morális felelősséget X-ért, ha S alapvetően megérdemelné 

a morális hibáztatást vagy dicséretet X-ért. 

 

MÉT2-vel is van ugyanakkor egy probléma: látszólag nem engedi meg, hogy morális 

felelősséget viseljünk X-ért, amennyiben X morálisan semleges értékű. Mivel véleményem 

szerint plauzibilis azt gondolni, hogy morálisan semleges cselekedetekért, hitekért és más 

ehhez hasonlókért is viselhetünk morális felelősséget, ráadásul ennek elfogadása nem jár 

különösebb teoretikus elköteleződéssel, ezért a következőképpen érdemes kiegészíteni MÉT2-

t: 
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MÉT3: S akkor és csak akkor visel morális felelősséget X-ért, ha S alapvetően megérdemelné 

a morális hibáztatást vagy dicséretet X-ért, amennyiben X létrehozása/bekövetkezése 

morálisan rossz, illetve jó. 

 

MÉT3 immáron tükrözi azt a széles körben elterjedt meggyőződést, hogy morálisan semleges 

cselekedetekért vagy tulajdonságokért is rendelkezhetünk morális felelősséggel. Ugyanakkor 

MÉT3 csakúgy, mint korábbi verziói, nagyon keveset mond. Ahhoz, hogy a felelősségnek egy 

teljesen kidolgozott érdemelméletét megkapjuk, négy helyen pontosításra szorul.44 

Először is nem határozza meg, hogy ki vagy mi az, ami felelősséget viselhet. Ha valaki 

egy teljesen kidolgozott érdemelméletet akar kidolgozni, akkor el kell döntenie, hogy csak 

individuumok vagy csoportok is megérdemelhetik-e a morális hibáztatást vagy büntetést. 

Emellett azt is tisztázni kell, hogy személyeken kívül más típusú individuumok is 

rendelkezhetnek-e felelősséggel.  

 Másodszor, MÉT3 semmit nem állít arról, hogy pontosan milyen dolgokért lehetünk 

felelősek. Vajon a cselekedeteink mellett jellemünkért, hiteinkért, érzelmeinkért, 

mulasztásainkért is felelősek lehetünk? Vagy egyedül a tetteinkért vagyunk felelősségre 

vonhatóak? Ezeket a kérdéseket a fenti tézis nyitva hagyja.  

Harmadszor az sincs eldöntve, hogy hogyan is kell felfognunk a morális hibáztatást, 

illetve dicséretet. A morális hibáztatás formáját tekintve elviekben lehet egy egyszerű ítélet, 

érzelem vagy egy olyan ítélet, amelyhez érzelem kapcsolódik. Emellett az sincs tisztázva, hogy 

ez a hibáztatás, amelyet a hibáztatható cselekvő megérdemel, privát vagy a nyilvánosság előtt 

kifejezett hibáztatás-e, esetleg a büntetés valamilyen formája.   

Negyedszer pedig − és talán ez a legfontosabb −, pontosan nincs meghatározva, hogy 

miért érdemelhetjük meg a morális hibáztatást. A morális felelősség érdemelméleti definíciója 

egyedül annyit köt ki, hogy az érdem alapja egyedül az, amiért a dicséretet vagy hibáztatást 

megérdemeljük, nem pedig az ahhoz esetlegesen kapcsolódó következmények, törvények, 

társadalmi szabályok vagy hasonlósági relációk. Ám ezzel még nyitva maradt az egyik 

                                                           
44 A minimális érdemelmélet mint séma nagy hasonlóságot mutat Réz Anna által körvonalazott normatív sémával, 

ahol ugyanígy attól függ az elmélet pontos tartalma, hogy hogyan egészítjük ki az elméletet azzal összefüggésben, 

hogy miért lehet morális felelősséget viselni, mi rá a megfelelő reakció, valamint, hogy pontosan milyen fogalom 

köti össze e kettőt. Számomra nem egészen világos, hogy Réz mit ért normán vagy „normatív”-on, de az biztos, 

hogy a metafizikaival állítja szembe. Ezért nem vagyok abban biztos, hogy a Réz által felvázolt kereteken belül a 

morális felelősség érdemelméletét tekinthetjük-e normatív elméletnek, hiszen e megközelítésnek lehetségesek 

olyan változatai, amelyek az érdem nagyban metafizikai változatát veszik alapul. Ebben az esetben pedig, azt 

gondolom, hogy az érdemelmélet a morális felelősségnek erősen metafizikai elméletévé válik. Réz 2013 (Doktori 

disszertáció), 86-117. 
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legfontosabb kérdés: a morális felelősség elsősorban tulajdonságok birtoklására vagy 

valamilyen aktivitás végrehajtására épül? 

Ezt a problémát még pontosabban kell megfogalmaznom. Kétségtelen, hogy rengeteg 

különféle dologért szokták az emberek egymást hibáztatni: például cselekedeteikért, 

mulasztásaikért, jellemvonásaikért, hiteikért, érzelmeikért és vágyaikért is. Ezek közül egyesek 

inkább a hibáztatott tulajdonságai (jellemvonások), mások azok aktivitásai (cselekedetek). De 

a legtöbb esetben, ha valakit hibáztatunk valamiért, akkor úgy véljük, hogy a hibáztatás 

érdemalapjának múltjától és eredetétől nem független az, hogy az adott tény valóban a 

hibáztatás érdemalapja lehet-e vagy sem. Tegyük föl, hogy valakit azért hibáztatunk, mert 

nagyon lassan végzi a munkáját. A hibáztatás jogossága szempontjából nem közömbös, hogy 

a lassú munkavégzés az illető lustaságából ered, vagy pedig abból, hogy előző nap késő éjszaka 

kellett a feleségét bevinni a kórházba. Mivel a múlttól és az eredettől nem független az, hogy 

a hibáztatás érdemalapja valóban a hibáztatás érdemalapja-e, ezért a szóban forgó érdemalap, 

a lassú munkavégzés, nem végső érdemalap. Valami csak akkor lehet végső érdemalap, ha a 

múlttól függetlenül a hibáztatás/dicséret érdemalapja. 

Hogyan lehet különbséget tenni aktivitások és tulajdonságok között? Én a következő 

különbségtételt fogom alkalmazni. X létező jellemzői, amelyek igaz módon állíthatóak X-ről. 

X jellemzője lehet az, hogy 50 kg a tömege, de az is, hogy X színe megváltozott. Ezen jellemzők 

közül X aktivitásai azok az események, amelyek X-szel történnek, és amelyek egyszersmind 

közvetlenül45 X-ből is származnak. Minden más jellemzőt tulajdonságnak nevezek. Ennek 

értelmében, hogy ha X dönt, cselekszik, ítél, az mind X aktivitásai. De az is, ha X elmulasztja a 

döntést, a cselekvést vagy az ítélkezést, mivel annak az eseménynek, hogy X t-ben nem 

ítélkezett/döntött/cselekedett, amennyiben valódi mulasztásról van szó, akkor ez az esemény 

X-ből származott valamilyen értelemben. 

Elvileg három elmélet lehetséges: az egyik szerint mind tulajdonságok, mind 

aktivitások lehet a hibáztatás/dicséret végső érdemalapja. Ezek jellemzően a morális felelősség 

naturalista elméletei, amelyek szerint nincs semmi szükség azok mögé a normák mögé nézni, 

amelyek aktuálisan kormányozzák hibáztatási szokásainkat. Mivel egyaránt hibáztatjuk az 

embereket tulajdonságaikért és cselekedeteikért, ezért mindkettő lehet végső érdemalap. A 

                                                           
45 A közvetlenségnek lehetnek fokozatai. Amikor kinyújtom a kezem, akkor ez az esemény kevésbé közvetlenül 

származik belőlem, mint a döntésem, hogy kinyújtom a kezem. Mindenesetre mindkettőről lehet azt mondani, 

hogy nem közvetlenül belőlem származik. Ám ha a kezem kinyújtásának eredményeképpen leverek egy könyvet 

és az ráesik a lábamra, akkor a könyv lábamra esése ugyan velem történik és belőlem származik, mégsem elég 

közvetlenül származik belőlem ahhoz, hogy az én aktivitásomnak számítson. Az, hogy a könyv ráesik a lábamra 

ebben az esetben csak az eredménye az aktivitásomnak. 
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legtöbb elmélet azonban úgy véli, hogy a hétköznapi morális gyakorlat valamilyen teoretikus 

igazolásra szorul. Ezek az elméletek jellemzően kijelölik a jelenségek egy körét, amelyekért a 

múlttól függetlenül kiérdemelhetjük a hibáztatást: vagy a tulajdonságok, vagy az aktivitások 

valamilyen típusát.  

 Végül felsorolnék három alapvető meggyőződést, amelyek az előbb felsorolt 

problémák esetében mintegy „leszűkítik a játékteret”, amennyiben a hétköznapok során 

releváns morális felelősség elméletét és meghatározását keressük. Ha nem akarunk túlságosan 

revizionista elméletet elfogadni azzal kapcsolatban, hogy mit jelent morálisan felelősnek lenni, 

akkor bármely morálisfelelősség-meghatározásnak összhangban kell lenni a következő három 

észrevétellel.  

Először is olyan elméletet keresünk, amely képes magyarázni, mit is jelent az, ha egy 

individuum morális felelősséget visel. Ha például a választott érdemfogalom mellett kiderülne, 

hogy fogalmi lehetetlenség az individuumok morális felelőssége, akkor joggal 

gyanakodhatnánk arra, hogy már kezdettől fogva rossz érdemfogalom segítségével próbáltuk 

magyarázni a morális felelősséget.46  

A másik hasonlóan erős meggyőződés, amit a morális felelősség érdemelméletének 

meg kellene őriznie, hogy azon dolgok listája, amelyért morálisan hibáztathatónak, 

kritizálhatónak vagy akár büntethetőnek tartunk embereket, igencsak hosszú: cselekedeteket, 

mulasztásokat, hiteket, érzelmeket és jellemvonásokat mind szokás morálisan kritizálni. Ha ezt 

a listát az elfogadott érdemelméletünk pusztán fogalmi alapon túlságosan leszűkíti, azaz eleve 

kizárja, hogy a listának legalább a legtöbb tagjáért morálisan felelősséget viselhessünk, az arra 

enged következtetni, hogy a morális felelősségnek nem azt a fogalmát rekonstruáltuk, amely 

releváns a hétköznapi morális gyakorlattal összefüggésben.   

A harmadik intuíció, amihez hűnek kellene lennie az érdemelméletnek, hogy mit is 

jelent a morális hibáztatás/dicséret. Egyfelől az elméletnek hűnek kell lennie azokhoz a 

meggyőződésekhez, amelyek arról szólnak, hogy mely reakciók számítanak morális 

hibáztatásnak/dicséretnek. Másfelől azokhoz a meggyőződésekhez, amelyek arról szólnak, 

hogy mit foglalnak magukba ezek a reakciók. Ha a morális felelősség érdemelmélete 

túlságosan is revizionista annak tekintetében, hogy mit is jelent valakit morálisan hibáztatni, 

                                                           
46 Ez a gyanú például gyakorta felmerül Galen Strawson (1994) inkompatibilista érvével kapcsolatban, ahol a 

morális felelősséget összekapcsolja az örök szenvedés és öröm megérdemlésével. Randolph Clarke (2005, 20-23) 

mások mellett azt veti Strawson szemére, hogy Strawson kemény-inkompatibilista konklúzióval záruló cikkében 

nem azt mutatta ki, hogy a morális felelősség hétköznapokban is jelentős típusa merő lehetetlenség, hanem legjobb 

esetben is csupán azt, hogy lehetetlen kiérdemelni az örök kárhozatot vagy szenvedést.  
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akkor valószínűsíthetjük, hogy nem a morális felelősséget mint a hibáztatás érdemalapját 

sikerült elemeznie, hanem valami egészen mást. 

Azt állítom, hogy azok az elméletek, amelyek elsősorban a morális hibáztatás 

lehetséges tárgyainak a listájához próbálnak hűek maradni, azoknak nehézséget okoz a morális 

hibáztatás és annak érdemalapjának a jellemzése. Ezek az elméletek jellemzően a 

tulajdonságokat jelölik meg végső érdemalapként. Míg azok az elméletek, amelyek viszonylag 

könnyen megbirkóznak az utóbbi problémával, azoknak nagyon könnyen gondot jelenthet 

annak magyarázata, hogy hogyan viselhetünk morális felelősséget annyi különböző jelenségét. 

Ezek az elmétek mind a cselekvő valamilyen aktivitását tartják a morális hibáztatás 

érdemalapjának. Ám mielőtt rátérnék az érdemelmét hívei között dúló „polgárháborúra”, előbb 

válaszolnék a morális felelősség érdemelméletével szemben felhozott legerősebb érvre, majd 

pozitíve érvelnék amellett, hogy miért helyes a morális felelősség érdemelmélete. 

 

1.4. Érdemelmélet és a szenvedés értéke 

 

A morális felelősség érdemelméletét leghevesebben azért szokták kritizálni, mert – legalábbis 

a bírálók szerint – az elméletből egyenesen következik, hogy önmagában véve jó, ha a bűnös 

szenved amiatt, hogy megkapja megérdemelt büntetését. 

 Scanlon a következőképpen fogalmazza meg ezt a problémát: 

 

Olykor azt mondják, hogy a bűntudat valamilyen tettért szükségszerűen magában foglalja azt a 

hitet, hogy az illetőnek valamilyen módon szenvednie kell amiatt, amit tett. Hasonló 

kijelentéseket tesznek a hibáztathatóság, a neheztelés, a megvetés és a többi rokon fogalmakkal 

kapcsolatban is. Az ilyen állítások mögött meghúzódó erkölcsi elképzelést – az elképzelést, 

amely szerint amennyiben a személy valami morálisan rosszat tett, abban az esetben az illetőnek 

valamiféle veszteséget kellene elszenvednie tettéért – Érdem-tézisnek nevezem. A bűntudat, 

hibáztatás és neheztelés azon fogalmai, amelyek úgy testesítik meg a tézist, ahogyan ezt az imént 

leírtam, és a felelősség azon felfogása, amely szükséges a felelősségtulajdonításhoz, azok a 

fogalmak, amelyek maguk után vonják az érdem fogalmát. Mivel az Érdem-tézist védhetetlennek 

tartom, elméletemben az erkölcsi bírálat, s mindazok a fogalmak, amelyeket az erkölcsi bírálat 

elméletemben magába foglal, mint a bűntudat, a hibáztatás és a felelősség, ebben az értelemben 

nem az érdem fogalmát maguk után vonó fogalmak.47 (Scanlon 1998, 274) 

                                                           
47 It is sometimes said that feeling guilty for having done something necessarily involves the belief that one 

should be made to suffer in some way for having done it. Similar claims are made about related notions of 

blameworthiness, resentment, indignation, and so on. Let me call the moral idea underlying such claims—the 

idea that when a person has done something that is morally wrong it is morally better that he or she should 
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Mint már korábban említettem, Scanlon a későbbiekben maga is felismerte, hogy, egyfelől, a 

morális felelősség érdemelméletének nem feltétlenül kell elköteleződnie amellett, hogy a 

morálisan vétkes éppen a szenvedést érdemelné ki, másfelől pedig, hogy a saját elmélete is az 

érdemelmélet egy változata (Scanlon 2008, 188; 2013, 107-108). Scanlon, hogy elkerülje azt a 

sokak számára elfogadhatatlan tézist, amely szerint a bűnös megérdemli a szenvedést, az alábbi 

módon rögzíti azoknak a reakcióknak a listáját, amelyet ki lehet érdemelni morálisan rossz 

tettekkel: 

 

Képzeld el, hogy az egyik szomszédod nagyon rosszul bánik a feleségével – fizikailag 

bántalmazta őt, megalázta és eljátszotta az örökségét. Miféle válasz volna helyénvaló 

[appropriate] a feleségétől, tőled vagy a többi szomszédtól? Először is, helyénvaló volna arra a 

következtetésre jutni, hogy a férj egy morálisan rossz személy. Továbbá, a legelterjedtebb 

hibáztatás és morális felelősség felfogások szerint, helyénvaló volna felfüggeszteni – legalább 

időlegesen − a barátságos érzéseket e személy irányába, helyettesítve azt a neheztelés és 

megvetés érzéseivel. Nem vonom kétségbe, hogy ezek az érzelmi válaszok megszokottak és 

helyénvalóak, de azt hiszem, hogy más válaszok szintén elfogadhatóak lehet, beleértve az 

olyanokat, mint: 

 

(1) Bizalom megvonása 

(2) Kisebb hajlandóság arra, hogy az illetővel olyan különleges viszonyt ápoljak, mint például 

a barátság. 

(3) Kisebb hajlandóság arra, hogy az illetőnek segítsek tervei megvalósításában 

(4) Kisebb hajlandóság arra, hogy örüljek annak, ha a dolgok jól mennek az illetőnek, és arra, 

hogy szomorkodjak vagy bánkódjak amiatt, amikor nem ez történik. (Scanlon 106-107)48 

 

Scanlon elméletében ezek a reakciók nem azért kiérdemelhetőek a morálisan rossz 

cselekedetek által, mert szenvedést okoznak a vétkesnek. Előfordulhat természetesen, hogy 

amennyiben kevésbé vagyok hajlandó segíteni valakinek, mert ő elkövetett valamit, ami 

számomra morálisan elfogadhatatlan, akkor a segítség megtagadása végeredményben 

                                                           
suffer some loss in consequence—the Desert Thesis. Notions of guilt, blame, and resentment that embody this 

thesis in the way just suggested, and the idea of responsibility that is necessary for their attributability, are what 

might be called desert entailing notions. Since I regard the Desert Thesis as morally indefensible, my account of 

moral criticism, and the notions of guilt, blame, and responsibility that it involves, are not desert-entailing 

notions in this sense. 
48 Suppose a person in your neighborhood has treated his wife very badly – abused her physically, treated her in 

humiliating ways, and gambled away her inheritance. What responses by his wife, or by you and other neighbors, 

does this make appropriate? To begin with, it is appropriate to conclude that he is a morally bad person. In addition, 

according to the most widely held accounts of blame and moral responsibility, it would be appropriate to suspend, 

at least temporarily, friendly feelings toward the person, replacing them by angry feelings of resentment and 

indignation. I would not deny that these emotional responses are common and appropriate, but I believe that other 

responses can also be called for, including such things as: 

 

(1) Withdrawal of trust 

(2) Decreased readiness to enter into special relations such as friendship with the person 

(3) Decreased willingness to help the person with his projects 

(4) Decreased tendency to take pleasure in things going well for the person and to feel sad or regretful 

when they do not. 
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szenvedést fog előidézni a vétkesben. Ám Scanlon felfogásában, ha ez meg is történik, nem ez 

teszi a fenti reakciókat megfelelő válaszlépéssé. Hanem az, hogy ezek a reakciók jól 

illeszkednek (fit) ahhoz, hogy a cselekvő olyan ember, aki elköveti a szóban forgó vétket 

(Scanlon 2008, 189-190). A fenti példával kapcsolatban elmondhatjuk, hogy ha valaki a saját 

feleségét bántalmazza, akkor ehhez jól illeszkedik az a reakció, hogy az emberek nem 

szándékoznak közelebbi kapcsolatba lépni vele. 

 Ugyanakkor fontos látni, hogy még ha el is utasítjuk, hogy a szenvedést ki lehetne 

érdemelni, az érdemelméletek szükségképpen továbbra is azt állítják, hogy van valami 

intrinzikusan jó abban, hogy ha a bűnös elnyeri méltó „jutalmát”. Ha azt állítom, hogy a hazug 

megérdemli, hogy ne bízzanak meg benne az emberek, akkor ezzel azt is mondom, hogy 

valamilyen mértékben jó az, ha az emberek nem bíznak a hazudozóban. És nemcsak azért, mert 

ez hasznos a hazudozó környezetének, hanem mert van valami intrinzikusan jó abban, hogy a 

hazugban nem bíznak meg többé az emberek. Az érdemelméletnek – mint már említettem – 

nem kell azt állítania, hogy a megérdemelt reakció olyan jót képvisel, ami minden egyéb 

megfontolást felülír. Csupán azt, hogy bármilyenek is legyenek a körülmények, van valami jó 

abban, ha a vétkes megkapja azt, amit megérdemelt. 

 Sokak számára van valami visszatetsző abban a gondolatban, hogy az lehet 

intrinzikusan jó, ha valakinek a helyzete rosszabbá válik. És a hazugnak a helyzete 

kétségtelenül rosszabbá válik, amikor az emberek többé nem bíznak benne amiatt, mert 

állandóan hazudik. Sokak szerint csak azért helyénvaló a hazug környezetének gyanakvása, 

mert ezzel talán jobb belátásra bírhatják a hazudozót, valamint megvédik magukat az elhibázott 

bizalom okozta kellemetlenségektől. 

 A válaszhoz abból a korábbi megfigyelésből indulnék ki, hogy az érdemviszonyt 

alkotó illeszkedési viszony gyakran egybeesik azzal az illeszkedési viszonnyal, amely az igaz 

állítások és a tények között fennáll. „Árpád körültekintő munkájának köszönhetően igazán 

megérdemelte az élettől, hogy a legjobb gazdák között tartsák számon.” E példa mondat 

kapcsán felmerült, hogy az érdemviszonyban lévő illeszkedés szerepét itt a helyes vélemény 

és a valóság közti illeszkedés tölti be. Valószínűleg nem minden személyekkel kapcsolatos 

tényállás érdemli meg, hogy a megismerők közössége helyes véleményt alakítson ki róla. Ha 

egy személlyel kapcsolatos tényállás érdektelen, akkor aligha mondhatjuk, hogy az illető 

megérdemelné, ha az emberek ismernék ezt a tényt. Például nevetséges volna azt állítani, hogy 

Árpád megérdemelné, ha az emberek tudnák, hány hajszála van. További feltétel, hogy a 

tényállás ismerete valamilyen értelemben a megismerők érdekében álljon. Árpáddal 

kapcsolatban lehet az fontos tény valamilyen objektív értelemben, hogy a Für Elise-t hallgatva 
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mindig könnyezni kezd, de Árpád aligha érdemelné meg bármilyen értelemben, hogy ezt tudják 

róla a szülővárosában.  Ám amennyiben egy személlyel kapcsolatos tényállás valóban fontos a 

megismerők valamely közössége számára, abban az esetben Árpád megérdemelné, ha a 

megismerők ismernék ezt a tényállást. 

Ez igaz az olyan fontos tényekre is, amelyeknél a cselekvőnek nem érdeke, hogy 

tudjanak róla. A hazugnak nem érdeke, hogy tudjanak megbízhatatlanságáról, ám mivel ez egy 

fontos tény, ezért megérdemli, ha az emberek a valóságnak megfelelően azt hiszik, hogy nem 

megbízható. Ha valaki elfogadja, hogy a fontos tények ismerete intrinzikusan jó, akkor semmi 

akadálya annak, hogy elfogadja, intrinzikusan jó, ha a hazugról tudják az emberek, hogy hazug. 

A bizalmatlanságnak egy lényegi összetevője az az ítélet, hogy valaki vagy valami 

megbízhatatlan. Ha valakit valamilyen tekintetben megbízhatatlannak tartanak, akkor ez maga 

után vonja azt, hogy az emberek bizalmatlanok lesznek az illetővel szemben. Ezt nevezhetjük 

egyfajta törvényszerűségnek is. Korábban, annál a példamondatnál, amely szerint „Árpád 

körültekintő munkájának köszönhetően igazán megérdemelte az élettől, hogy ilyen jó legyen 

az idei termés.”, előkerült az a lehetőség, hogy az érdem szempontjából fontos illeszkedést 

események között megteremthetik események közti törvényszerűségek is. Hasonlóan a 

körültekintő munka és a termés mennyisége közti törvényszerűséghez, a hazug is alighanem 

ismerte, vagy ha nem, hát valószínűleg ismernie kellett volna a megbízhatatlanságra vonatkozó 

ítélet és a bizalmatlanság közti összefüggést. Mindkét törvényszerűségre igaz az, hogy ha nem 

is metafizikailag szükségszerűek, de az ész számára érthetőek, hogy miért kell úgy lenniük, 

ahogyan. Nehéz volna elképzelni egy olyan lehetséges világot, ahol a körültekintő munka 

ugyan lehetséges, de ritkábban vezet eredményre, mint a nem körültekintő munka, illetve ahol 

léteznek értelmes lények, akik képesek azt hinni valakiről, hogy nem megbízható, s többnyire 

ez nem jár együtt a bizalmatlanság attitűdjével. Ennek fényében úgy tűnik, hogy az ész számára 

majdhogynem elkerülhetetlennek látszó törvényszerűségek is olyan események közti 

illeszkedésen alapulnak, amelyek az érdemviszonyban található illeszkedést megvalósíthatják. 

Ha valaki elfogadja, hogy az intrinzikusan jó, hogy az ilyen ésszerű törvényszerűségek 

fennállnak a világban, akkor könnyen elfogadhatja, hogy intrinzikusan jó, hogy akiről a 

tényeknek megfelelően hiszik azt, hogy megbízhatatlan, azzal szemben bizalmatlanok az 

emberek.  

Ha a gondolatmenet helytálló, akkor két lépésben biztosítható annak intrinzikus jósága, 

hogy a hazugban nem bízik meg a környezete. Egyrészt intrinzikusan jó, ha a megismerők a 

valóságnak megfelelően vélekednek számukra valóban fontos tényekről, másrészt 

intrinzikusan jó az, ha ésszerű törvényszerűségek érvényesülnek. Ám ez kulcsot ad ahhoz, hogy 
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választ adjunk arra a kérdésre, hogy miért lehet intrinzikusan jó a hibáztatás megfelelő formája. 

Amennyiben a hibáztatás egyrészt áll valamilyen hitből, valamint valamilyen egyéb, ahhoz a 

hithez ésszerűen és törvényszerűen kapcsolódó affektív komponensből, akkor a hibáztatás 

éppen úgy lehet intrinzikusan jó, ha az alapjául szolgáló ítélet igaz és fontos tényre vonatkozik, 

valamint ha ehhez az ítélethez ésszerű törvényszerűség mentén kapcsolódik a hibáztatással járó 

affektus.  

Amennyire meg tudom ítélni, a morális felelősség bármely érdemelmélete szerint a 

megérdemelt hibáztatásnak igaz ítéleteken kell alapulnia, valamint ezeknek a hiteknek szoros 

kapcsolatban kell állnia a hibáztatás érzelmi komponenseivel ahhoz, hogy a hibáztatás 

megérdemelt legyen. Ezért nincs elvi akadálya annak, hogy a morális felelősség 

érdemelméletei megfelelő választ adjanak arra a kérdésre, hogy miért lehet intrinzikusan jó a 

morális hibáztatás annak dacára, hogy a hibáztatott számára nem feltétlenül jelent előnyt, ha 

hibáztatják. 

 

1.5. Két további érv a morális felelősség érdemelmélete mellett 

 

Korábban csak negatíve érveltem a morális felelősség érdemelmélete mellett. Egyrészt 

igyekeztem megmutatni, hogy az összes többi elmélete a morális felelősségnek kudarcot vall, 

legfőképpen azért, mert szembe megy néhány fontos, a morális felelősséggel kapcsolatos 

morális meggyőződésünkkel. Másrészt pedig amellett érveltem, hogy a többi elmélet számára 

gondot jelentő példák könnyen kezelhetőek a morális felelősség érdemelméletén belül. Ebben 

a szakaszban viszont néhány pozitív érvet szeretnék felmutatni a morális felelősség 

érdemelmélete mellett. 

  

1.5.1. A hibáztatás szerkezetéből vett érv 

 

Az első pozitív érv a morális hibáztatás, dicséret szerkezetéből indul ki. Az érv központi 

feltevését Feinberg a következőképpen foglalja össze: 

 

Az érdem ezekbe az attitűdökbe [a reaktív attitűdökbe] látszólag logikailag bele van építve. Nem 

használunk olyan szavakat, mint „neheztel” és „hálás” hacsak látszólag nincs valamilyen 

érdemalap, amely logikailag megfelel az érzésünknek. Szerethetünk valakit nyilvánvaló indok 

nélkül, de nem lehetünk valakinek hálásak a „semmiért”; lehetünk ellenségesek nyilvánvaló indok 

nélkül, de nem „neheztelhetünk” valakire „semmiféle indok nélkül.” […] Úgy gondolom 



67 
 

egyértelmű, hogy a neheztelés látszólagos érdemalap nélkül nem neheztelés. A lényeg az, hogy a 

kérdéses attitűdöket mind megérdemeltnek érezzük; nem lehet őket szabadon és nagylelkűen 

osztogatni vagy  szándékosan fenntartani őket a „köz javára” vagy „haszonelvű indokokra” 

tekintettel minden további alap nélkül. És ez a lehetetlenség nem csupán pszichológiai. Végtére is 

képesek vagyunk mesterségesen gerjeszteni alaptalan haragot. De ha ugyanezt meg tudnánk tenni 

a nehezteléssel, az már nem is volna neheztelés. Valami másnak kellene hívnunk.49 (Feinberg 

1970, 70-71)    

 

Ha a morális felelősséget a nehezteléshez, a dicsérethez és más ehhez hasonló reaktív 

attitűdökhöz kötjük valamiként, akkor úgy látszik, van egy nagyon is jó okunk elfogadni a 

morális felelősség érdemelméletét. Nevezetesen, hogy a reaktív attitűdök szerkezete arra utal, 

hogy őket az egyes személyek bizonyos cselekedetek vagy tulajdonságok fényében 

érdemelhetik ki. Az érdem esetében a kiérdemeltet mindig valaminek a fényében lehet 

kiérdemelni, ahogy a neheztelés érzése valaki felé mindig csak valaminek az alapján alakulhat 

ki. Ez a fajta strukturális egyezés nagyon erős érv amellett, hogy elfogadjuk a morális 

felelősség érdemelméletét. 

 Kétfajta ellenvetést lehetne itt közbeszúrni. Az egyik szerint nem szabadna a morális 

felelősséget a reaktív attitűdökhöz kötni. Ugyanis – például Angela Smith (2007) szerint – nem 

feltétlenül igaz az, hogy ha valakit morálisan felelősnek tartok egy morálisan rossz tettért, 

akkor ahhoz egy olyan, emocionális színezettel rendelkező reaktív attitűddel viszonyulok, mint 

a neheztelés vagy a felháborodás. 

 Egyetértek Angela Smith-szel abban, hogy ahhoz, hogy valakit morálisan felelősnek 

tartok, nem feltétlenül kapcsolódik emocionális karakterre rendelkező reaktív attitűd. Ha egy 

történész Trumant morálisan felelősnek tartja az atombomba ledobásáért, nem feltétlenül kell 

hogy neheztelést vagy felháborodást érezzen. Arra is hajlok, hogy azt mondjam, a történész 

akár még hibáztathatja is Trumant anélkül, hogy érzelmi reakciói volnának e konkrét üggyel 

kapcsolatban. Mégis azt állítom, hogy a morális felelősséget a morális hibáztatás reaktív 

attitűdjéhez érdemes kötni.  

                                                           
49 These attitudes, then, have ostensible desert logically built in to them. We do not use such a words as „resent” 

and „grateful” unless there is an ostensible desert basis of the logically appropriate sort for our feeling. We can be 

fond of a person for no apparent reason, but we cannot be grateful „for nothing at all”; we can feel hostility for no 

apparent, but we cannot resent someone for „no reason at all.” […] It is clear, I think, that resentment without an 

ostensible desert basis is not resentment. The point that emerges is that the attitudes in question are all felt as 

deserved; they cannot be freely or gratiotously bestowed or deliberately entertained „in the public interest” or „for 

utilitarian reasons” without any further basis. And the impossibility is not merely psychological. we can, after all, 

artifically induce baseless anger. But if we could do the same with resentment, it would not be resentment. We 

would have to call it something else. (Feinberg 1970, 70-71) 
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 Wallace-nak van egy nagyon erős érve amellett, hogy nemcsak, hogy nincs okunk 

semmilyen megfigyelés miatt elválasztani egymástól a morális felelősséget és a morálisan 

releváns reaktív attitűdöket, de van két nagyon jó indokunk arra, hogy a morális felelősség 

mibenlétét a reaktív attitűdök segítségével értsük és határozzuk meg (Wallace 1994, 78). Az 

első az, hogy a morális hibáztatás különleges súlya − ami elválaszthatatlanul hozzátartozik a 

morális hibáztatáshoz – csak azon keresztül érthető meg, hogy a morális hibáztatáshoz annak 

paradigmatikus eseteiben reaktív attitűdök társulnak. Ha a morális hibáztatáshoz nem 

társulnának soha olyan reaktív attitűdök, mint a neheztelés és a felháborodás, akkor nem igazán 

tudnánk minőségi különbséget tenni a morális értékelés és az értékelés más formái között, mint 

például az arétikus értékelés. Ha pedig nem volnánk képesek különbséget tenni a morális 

értékelés és más értékelési formák között, akkor a morális felelősség és más felelősségformák 

között sem volnánk képesek különbséget tenni. Amennyiben e gondolat helytálló, csakis a 

morális és más reaktív attitűdök vizsgálatán keresztül tudhatjuk meg, miben is áll egészen 

pontosan morálisan felelősnek lenni. 

 A második érv szerint (Wallace 1994, 76-77), ha valakit hibáztathatónak (blameworthy) 

és morálisan felelősnek tartok bármiféle érzelmi reakció nélkül, akkor ez szükségképpen együtt 

jár azzal az ítélettel, hogy az illetőt jogos volna hibáztatni. Ha valaki Trumant hibáztathatónak 

tartja anélkül, hogy azt gondolná, hogy Truman legalább néhány ember részéről 

kiérdemelhetné a neheztelést, akkor arra a hajlanék, hogy az illető mégsem hibáztatja Trumant, 

talán csak arra gondol, hogy Trumannak okságilag fontos szerepe volt a második világháború 

eseményeinek alakulásában.   

 Egy másik ellenvetés szerint a strukturális hasonlóság a reaktív attitűdök és a reaktív 

attitűdök alapja, valamint az érdem és kiérdemelt viszonya között önmagában nem jelent 

semmit, mert nemcsak a morális, hanem a nem morális attitűdöknél is megfigyelhető ez a 

viszony. Vegyük például az esztétikai ítéletek esetét. Ha egy műalkotást fenségesnek tartok, 

akkor azt minden bizonnyal azért teszem, mert valamilyen tulajdonságokkal rendelkezik. Talán 

ebből következik, hogy azzal is egyetértek, hogy a csodálat megfelelő reakció a befogadó 

részéről. De mindez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy értelme volna a fenségességet a 

következőképpen meghatározni: „M műalkotás fenséges X fényében akkor és csak akkor, ha S 

megérdemelné, hogy csodálják X-ért.” Mégpedig azért nem, mert a fenségesség lényege 

egyáltalán nem abban áll, hogy az emberek csodálják-e vagy sem, hanem olyan esztétikai 

minőségekben, amelyek megelőzik az emberek csodálatát. 

 Ez az ellenvetés elvéti a lényeget. A morális felelősség érdemelméletének elsődleges 

célja nem az, hogy megválaszolja, melyek a morális felelősség feltételei. Mint ahogy a 
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fenségesség esztétikai minőségének érdemelmélete – ha volna értelme ilyet kidolgozni – nem 

arra volna hivatott válaszolni, hogy melyek a fenségesség feltételei. A morális felelősség 

érdemelméletének célja az, hogy beazonosítsuk, melyek azok az esetek, amikor morális 

felelősségről (és például nem a felelősség valamilyen más fajtájáról) beszélhetünk. Erre azért 

van szükség, mert a morális felelősséggel kapcsolatos vita egyik jellegzetessége az, hogy a vita 

sok résztvevője abban sem ért egyet, hogy egy determinisztikus világ fennállásnak esetében 

egyáltalán bármiért is felelősséget viselhetünk-e. Ezért van értelme rögzíteni, hogy milyen 

általános elv húzódik meg minden olyan eset mögött, amelynél a szakértők és a hétköznapi 

emberek többsége úgy véli – ha félre tesszük a determinizmus problémáját −, hogy a cselekvő 

morálisan felelős. A fenségességről szóló esztétikai vita résztvevői azonban elsősorban nem 

olyan kérdésekkel foglalkoznak, minthogy a világ ilyen és ilyen metafizikai jellemzői esetén 

beszélhetünk-e egyáltalán fenséges műalkotásokról. Abban a vita résztvevői eleve 

egyetértenek, hogy a fenségesség esztétikai problémája független a világ metafizikai 

struktúrájától. Ami kérdéses az az, hogy melyek a fenségesség pontos feltételei. 

 Ennek az ellenvetésnek a kapcsán azt is fontos megjegyezni, hogy a morális hibáztatás 

csak akkor lehet adekvát, ha valaki morálisan felelős. A csodálatra viszont nem igaz az, hogy 

egyedül a fenségességhez tartozna hozzá. Ezért a viszony szorosabb a morális hibáztatás és a 

morális felelősség között, mint a csodálat és a fenségesség között. Ez arra utal, hogy a morális 

hibáztatás jellegzetességei árulkodóbbak lehetnek a morális felelősség feltételeivel 

összefüggésben is, mint a csodálat a fenségesség előfeltételeivel kapcsolatban. 

 

1.5.2. A filozófiatörténetből vett érv 

 

A morális felelősség érdemelméletének második nagy erénye az, hogy képes magyarázatot 

nyújtani néhány filozófiatörténeti tényre. Az első ilyen tény nem más, minthogy a morális 

felelősséggel kapcsolatos viták nagyobbik része a történelem folyamán éppen annyira volt 

metafizikai, mint etikai. A morális felelősség érdemelméletének riválisai ezzel szemben, ha 

igazak volnának, akkor a morális felelősség problémája is csak mellékesen volna 

metafizikainak tekinthető, úgyhogy a filozófusok óriási tévedésének kellene látnunk azt, hogy 

az etikai előfeltevéseket kevésbé, inkább a metafizikai problémákat feszegették. Ám ha a 

morális felelősség érdemelmélete igaz, akkor a filozófusok csak annyiban vétkesek, hogy a 

filozófiatörténet során sokszor nem tárták fel előfeltevéseik pontos tartalmát, de annyiban föl 

lehet menteni őket, hogy jó irányba keresték a megoldást. 
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 A magam részéről elég hihetetlennek tartanám, ha egy több mint kétezer éves vita 

eredete egy félreértés volna, nem pedig egy olyan mély probléma, ami valahogy annak a 

dolognak a természetében gyökeredzik, amiről szó van. A morális felelősség 

érdemelméletének fényében nem meglepő, hogy a szabad akarat problémája került a 

fókuszpontba, hiszen a szabad akarat nem más, mint az az érdemalap, amelynek köszönhetően 

valaki megérdemelheti a morális hibáztatást. Így az sem tűnik radikális iránytévesztésnek, hogy 

a vitával nem kapcsolták össze az igazságosság, a hasznosság, valamint az ésszerű morális 

elvek kiválasztásának a problémáját, hiszen ha az érdemet metafizikai alapon kell értelmezni, 

akkor a morális felelősségről szóló vita elsősorban nem etikai normákkal és parancsokkal függ 

össze. Ha az érdem metafizikai értelmezése összefügg a morális felelősséggel, akkor érthető, 

hogy a filozófusok a morális hibáztatás természetének szemügyre vétele után miért a „tehetett 

volna-e másképpen?” vagy a „tehett-e róla?” kérdéseinek vizsgálatához léptek tovább. 

  Hasonlóképpen érdekes filozófiatörténeti tény, hogy a morális felelősség és a szabad 

akarat problémájának elemzésekor sokáig nem volt központi jellegű kérdés, hogy a morális 

felelősség és a szabad akarat inkább a privát, a nyilvános, illetve a büntetéssel függ-e össze. A 

morális felelősség érdemelmélete ezt jól magyarázza: ha valaki morálisan felelős egy rossz 

cselekedetért, akkor az határozza meg, hogy ezek közül melyik helyénvaló reakció az adott 

vétekre, hogy az pontosan mennyire tekinthető morálisan rossznak. Ugyanakkor ebből a 

nézőpontból az is érthetővé válik, hogy a morális felelősség miért kötődik mégis bizonyos 

értelemben a legszorosabban a privát morális hibáztatáshoz/dicsérethez: hiszen ez mind a 

kisebb, mind a nagyobb morális értékkel bíró cselekedetek által ki lehet érdemelni. 

 A morális felelősség valamely alternatív elméletének képviselője választhatná azt a 

stratégiát, hogy elfogadja (mint számos konzekvencialista): elmélete revizionista, s valójában 

nem meghaladja vagy látszólagosnak tünteti fel az eredeti metafizikai vitát, hanem egy másikat 

ajánl helyette. Amellett már érveltem, hogy ezt a revizionizmust nehéz volna alátámasztani a 

morális felelősséghez szorosan kötődő morális intuíciókkal. Nekem úgy tűnik, hogy az 

alternatív elméletek vonzereje négy vonásukban található: i) jól összeegyeztethetőek más nagy 

etikai elméletekkel, mint a konzekvencializmus, kontraktualizmus ii) a morális felelősség 

tárgyalása inkább többé mint kevésbé etikai problémákra fog korlátozódni, s nem az első 

pillantásra idegennek tűnő metafizikai problémáktól fog függeni iii) nem kell bajlódnunk a 

determinizmus és a szabad akarat kompatibilitásának problémájával, s mindazokkal a 

kérdésekkel, amelyek ennek kapcsán merültek fel iv) nem kell attól tartanunk, hogy arra jutunk, 

hogy a felelősségtulajdonítás jogosulatlan gyakorlat.  
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 Az első ponttal nem tudok érdemben foglalkozni, mivel az, hogy mennyire kell 

előnyként értékelni ezt a kompatibilitást, attól függ, hogy összességében mennyire 

használhatóak ezek az átfogó elméletek. A ii)-es ponthoz viszont annyit mindenképpen hozzá 

szeretnék fűzni, hogy a morális felelősség érdemelmélete egyáltalán nem rugaszkodik el az 

etikától és az etikai gyakorlattól, hiszen az egyik célja éppen az, hogy megmutassa, a 

hétköznapi gyakorlatot és intuíciókat is az érdem fogalmán keresztül lehet legsikeresebben 

értelmezni. Ha pedig a morális felelősség érdemelmélete igaz, akkor nem nehéz belátni, hogy 

az érdem metafizika vonatkozásai miatt válnak vagy válhatnak fontossá a metafizikai 

problémák. Amennyiben tényleg a morális felelősség érdemelméletét kell elfogadni, akkor a 

metafizikai kérdések csak első pillantásra tűnhetnek teljesen idegennek a morális felelősség 

problémájától. 

 iii)-as és iv)-est, ha előnynek tekintjük is, ezek olyan előnyök, amelyeknek 

argumentatív ereje nincs. Ha egyéb érvek alapján a morális felelősség érdemelmélete bizonyul 

helytállónak vagy legalábbis a legvalószínűbb elméletnek, akkor talán kellemetlen 

következménynek találhatjuk azt, hogy mélyebben kell foglalkoznunk a szabad akarat és a 

determinizmus problémájával, valamint, hogy szembe kell néznünk azzal az eshetőséggel, 

hogy talán egész felelősségtulajdonítási gyakorlatunk egy illúzión alapul. De az, hogy ezek a 

következményei az érdemelméletnek, semmiképpen teszi kevésbé plauzibilissá az elméletet. 

 

1.6. Összefoglalás 

 

Amellett érveltem, hogy a morális felelősség elméletei közül az érdemelmélet segít leginkább 

annak megértésében, hogy mit is jelent morálisan felelősnek lenni. Először arra tettem 

kísérletet, hogy megmutassam, ellentétben a morális felelősség érdemelméletével, a rivális 

elméletek sok esetben olyan következtetésekhez vezetnek, amely ellentmond annak, ahogyan 

intuitíve értékelnénk egyes cselekvők morális felelősségét. Utána megpróbáltam kicsit 

részletesebben bemutatni az érdem fogalmát, valamint, hogy melyek a nélkülözhetetlen 

állításai a morális felelősség érdemelméletének. Kísérletet tettem arra, hogy választ adjak az 

érdemelméletet érintő legelterjedtebb kritikára, végül pedig felvázoltam két további pozitív 

érvet az érdemelmélet mellett. Ha érvelésem helytálló volt, akkor a morális felelősséget az 

érdem valamely értelmezése segítségével kell elemezni: a cselekedetekből fakadó érdem vagy 

a tulajdonságokból fakadó érdem segítségével. 
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2. A morális felelősség naturalista és tulajdonságalapú, egyutas 

elméleteinek kritikája 

 

2.1. Bevezetés 

 

Ebben a fejezetben amellett érvelek, hogy a morális felelősség érdemelméleteinek két 

változtata szükségképpen hibás: a morális felelősség naturalista érdemelméletei, valamint 

azok, amelyek a morális felelősség végső érdemalapját tulajdonságokra vezetik vissza. Azaz 

közvetetten amellett fogok érvelni, hogy a morális hibáztatás és dicséret végső érdemalapjai 

csupán a cselekvők valamilyen aktivitása lehet.  

Ha tézisem helytálló, akkor ennek két fontos következménye van. Az egyik, hogy a 

morális felelősség egyutas (attribucionalista, igazi-én, valamint oksági) elméletei hibásak, 

hiszen ezek azt állítják, hogy végső soron a morális felelősség alapja bizonyos 

tulajdonságokkal való rendelkezés. A másik pedig az, hogy a morális felelősség megértésének 

egyik legfontosabb előfeltétele a kontroll-feltétel és a hozzátartozó kontrollfogalom elemzése, 

hiszen a cselekvések a tulajdonságokkal szemben alighanem azért alkalmasak a morális 

felelősség megalapozására, mert magasabb szintű és közvetlenebb kontrollt gyakorlunk 

felettük. 

 A morális felelősség és hibáztatás problémáját az érdemelmélet keretében vetem föl, 

ezért a tárgyalás terminológiája kissé eltér a szokásostól. Mivel mindezidáig a morális 

felelősség metaetika dimenziói kevesebb figyelmet kaptak azon szerzők többségétől, akik a 

morális felelősség feltételeit elemezték, ezért sokszor csak a nyelvezetből és bizonyos 

állításokból lehet arra következtetni, hogy elméletük besorolható a morális felelősség 

érdemelméletei közé. De úgy gondolom, akadnak bőven szerzők, akikről legalábbis annyit 

megalapozottan lehet állítani, hogy elméletük értelmezhető a morális felelősség 

érdemelméletének valamely változataként. Az alábbi táblázatban összefoglalom, kik azok a 

szerzők, akiket ezen a módon fogok interpretálni. 
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 Aktivitás mint végső érdemalap tulajdonság mint végső érdemalap 
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2014), Fischer (1994, 2007), 
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 McKenna 2012, Dworkin 2011, 

Scanlon 1998, 2008, 

Sneddon 2005, Strawson 1962/2013 

 

A dőlt betűvel kiemelt szövegek hovatartozását illetően meglehetősen biztos vagyok abban, 

hogy a morális felelősség érdemelméletéhez sorolhatóak. Akiknek a neve nem dőltbetűvel 

szerepel, azokról csak annyit állítok, hogy szövegeiket lehet így értelmezni. A félkövérrel 

szedett szövegek esetében pedig az látszik világosan, hogy az érdem normatív vagy közvetlen 

változatát pártolják, amennyiben legitim őket az érdemelmélet képviselőjeként interpretálni. 

 E fejezet felosztása messze nem szimmetrikus. Míg a morális felelősség naturalista 

igazolással rendelkező érdemelméleteit csak néhány oldalban tárgyalom, addig azokat az 

elméleteket, amelyek szerint a tulajdonságok jelentik a morális hibáztatás érdemalapját, 

hosszan elemzem és kísérletet teszek a cáfolatukra. Ennek a különbségnek a fő oka az, hogy 

metaetikailag kevéssé látom motiváltnak a morális felelősség olyan érdemelméletét, amely 

naturalista módon, teljesen a morális gyakorlatra hivatkozva igazolunk. A morális felelősség 

érdemelméletének egyik legfőbb célja az, hogy elvezessen a morális hibáztatás helyes 

használatának elveihez. Ahogy a későbbiekben érvelek mellette, a morális hibáztatás 

naturalista igazolása erkölcsi relativizmushoz vezet el a morális hibáztatás elveit tekintve, ez 

pedig ellentétben áll az érdemelmélet említett motivációjával. 

 A fejezetben található még egy fontos asszimetria. Míg az érdemelméletek általános 

vonásainak körvonalazásánál igyekeztem figyelni arra, hogy egyenlő arányban említsem meg 

a morális hibáztatást és dicséretet, ebben a fejezetben szinte csakis a morális hibáztatást fogom 

elemezni. Ennek két oka van. Az egyik, hogy a szakirodalomban is éppen ezt az asszimetriát 

figyelhetjük meg: a morális hibáztatáshoz képest a morális dicséretről szinte alig esik szó. A 

másik ok szubsztantívabb. A morális dicséretet elemezni sokkal nehezebb, mint a morális 

hibáztatást, mert kevésbé meghatározottak a körvonalai. Amíg a morális hibáztatást gyakran 
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szenvedjük el és alkalmazzuk, s részben ennek köszönhetően viszonylag határozott 

preteoretikus elképzeléssel rendelkezünk jellemzőiről, addig a morális dicséretben ritkán van 

részünk s ritkán alkalmazzuk, s még azt is nehéz megállapítani, hogy például van-e különleges 

érzelmi vagy fenomenológiai karaktere. 

 E bevezető megjegyzések után, mielőtt belevágnék az elemzésbe, előrebocsátanám a 

fejezet felépítését. Az 2.2-es pontban amellett érvelek, hogy a normatív érdemelméletek 

naturalizáló változatának – mint amilyen egyes értelmezések szerint Peter Strawson 

felelősségelmélete − van egy súlyos hiányossága. E naturalizáló megközelítés szerint a 

felelősségtulajdonítás társadalmi gyakorlata önmagában képes legitimálni e gyakorlat 

szabályait. Ám ezen elmélet keretein belül nehéz lesz megmagyarázni, hogy bármely morális 

felelősségtulajdonítási gyakorlat hogyan lehet hibás, s miért kevésbé önkényes a morális, mint 

a társadalmi vagy jogi felelősségtulajdonítás. 

 A 2.3-as szakaszban bemutatom és kritizálom azokat az elméleteket, amelyek szerint a 

tulajdonságok szolgáltatják a morális hibáztatás olyan érdemalapjait, ahol már nem kell 

figyelembe venni a múltra vagy az eredetre vonatkozó kérdéseket. Miután felvázoltam ezeknek 

az elméleteknek a legfőbb jellemzőit (2.3.1) és előnyét (2.3.2.), amellett fogok érvelni, hogy 

ezen elméletek legnagyobb előnye korántsem olyan jelentős, mint az első pillantásra tűnik 

(2.4.). A 2.5-ös pontban egy rövid felvezetés után (2.5.1.) − ami megmagyarázza, miért nem 

valamilyen bevett érvelési stratégiát alkalmazok − az izoláció-érv (2.5.2.) és a hibáztatás 

szerkezetéből vett érv (2.5.3) segítségével próbálom kimutatni, hogy a morális felelősség 

tulajdonságalapú elméletei szükségképpen hibásak. Az izoláció-érv szerint azért, mert olyan 

esetekben is hibáztathatónak tartanak egyes cselekvőket, amikor ez implauzibilis. A hibáztatás 

szerkezetéből vett érv szerint pedig azért, mert nem összeegyeztethetőek azzal az elvvel, hogy 

mindenki csak azért lehet hibáztatható, amiről tehet.  

Végül pedig levonom az elemzés tanulságait (2.6.). Amennyiben a morális felelősség 

érdemelméletét választjuk, abban az esetben csakis a cselekvők aktivitását érdemes a hibáztatás 

végső érdemalapjának tekinteni. Ez pedig azt jelenti, hogy a morális felelősség 

érdemelméletének harmadik központi problémája az érdem és a morális hibáztatás/dicséret 

fogalma mellett a kontroll problémája.   
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2.2. Naturalizmus és relativizmus 

 

A bevezetőben felrajzolt taxonómia igen hasznos, amennyiben az érdemelmélet azon fontos 

metaetikai problémája kerül a középpontba, hogy vajon az érdemalap és a kiérdemelt közötti 

illeszkedést normákkal vagy anélkül kell magyarázni. Viszont hozzá kell tenni, hogy erre a 

kérdésre eleddig kevéssé reflektáltak az elméletek megalkotói, hiszen egyelőre magára az 

érdem fogalmára vonatkozó reflexió is háttérbe szorult. Olyannyira, hogy a fenti taxonómia 

példái közül csak azok sorolhatóak egyértelműen a normatív vagy a közvetlen érdemelméletek 

csoportjába, melyek félkövéren vannak kiemelve, a többi esetben a hovatartozás nem annyira 

egyértelmű. 

 A normatív és közvetlen érdemelméletek közti ellentét helyett egy másik, de mégiscsak 

ide kapcsolódó szembenállás éleződött ki erősebben. Peter Strawson sokat vitatott Szabadság 

és neheztelés (1968/2013) című tanulmányában elsőként vázolta fel a morális felelősségnek 

egy olyan megközelítését, ahol nemcsak, hogy normák határozzák meg, mely tettekért lehet 

hibáztatást vagy dicséretet kiérdemelni, hanem ahol ezeket a normákat a létező morális 

gyakorlat igazolja. Ezt metaetikai szempontból nézve joggal tekinthetjük a morális felelősség 

naturalizálásának, hiszen lényegében azt állítja, hogy attól függően vagyunk hibáztathatóak 

valamiért, hogy a jelenlegi és létező morális gyakorlat normái mit írnak elő a szóban forgó 

tettel kapcsolatban. 

 Strawson, amikor igazolni akarja, hogy jelenlegi morális gyakorlatunk nélkülözhetetlen 

részei nem szorulnak semmiféle további igazolásra, olykor visszaesik azon haszonelvű érvelés 

szintjére, melyet ő maga is meg kíván haladni. Amikor például Strawson arra hivatkozik, hogy 

a morális hibáztatás és dicséret gyakorlata nélkül sivárabb lenne az életünk (2013, 251), akkor 

olyan konzekvencialista húrokat penget, amelyeket már korábban kritizáltam. Számtalan példa 

mutatja – ahogyan erről az előző szakaszban szó volt −, hogy sokszor morálisan 

elfogadhatatlan valakit morálisan felelősnek tartani, annak ellenére, hogy a hibáztatás 

valamiért hasznos. 

 Strawson valóban eredeti érve sokkal inkább a következő: a morális hibáztatáshoz 

kapcsolódó morális gyakorlatokat, azaz a reaktív attitűdöket, mint a hibáztatás, neheztelés, 

felháborodás, azért nem kell igazolni, mert, egyfelől, képtelenek lennénk róluk lemondani, 

másfelől pedig semmilyen morális alapon nem lehet követelni a reaktív attitűdökről való teljes 

lemondást. Egyrészt az emberi természet által szabályozott, s mint ilyen, nem szabadon 

megválasztható az, hogy pontosan milyen körülmények között vagyunk képesek huzamosabb 

ideig (248) felvenni az objektív álláspontot. Csak ha az objektív álláspontot felvesszük, akkor 
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nem lépnek fel az olyan reaktív attitűdök, mint a hibáztatás vagy a neheztelés. Ezért értelmetlen 

további indoklást követelni azzal kapcsolatban, hogy miért nem hagyunk fel örökre a hibáztatás 

és a neheztelés gyakorlatával, mint ahogy értelmetlen valakitől indoklást követelni arra 

vonatkozóan, hogy miért rendelkezik szívvel és két vesével (Russell 2008, 148). Másrészt a 

morális gyakorlat a morális közösség tagjai között áll fenn, akiket (részben) éppen az tesz a 

morális közösség tagjává, hogy egymással olyan kapcsolatban állnak, amelyben a reaktív 

attitűdöknek fontos szerepük van (Strawson 2013, 249-250). Ezért morális alapon ésszerűtlen 

azt követelni, hogy mindenki hagyjon fel teljesen a reaktív attitűdökkel, hiszen ez a morális 

közösség és a moralitás felszámolását jelentené. Ennélfogva pedig a moralitás és a reaktív 

attitűdök rendszere mint egész nem szorul semmiféle indoklásra (262).   

Strawson naturalizálási kísérlete nem győzte meg a morálfilozófusok többségét. Ennek 

több oka van. Az egyik, hogy kevés morálfilozófus fogadja el Strawson azon véleményét, 

amely szerint a morális felelősséget elvető személytelen, objektív álláspont és a morális 

felelősség tulajdonítására alkalmas un. szubjektív álláspont annyira elválna egymástól a 

morális gyakorlatban, mint azt Strawson véli. A másik, hogy a morális hibáztatás radikális 

reformja nem feltétlenül tűnik önfelszámoló jellegűnek, ennélfogva pedig nem értelmetlenség 

azt követelni, hogy morális alapon igazoljuk a morális gyakorlatot. A két probléma összefügg. 

Strawson szerint három alapesetben vesszük fel az objektív álláspontot. i) Ha valakit az 

állapota alapvetően felment a felelősség alól (például az illető gyerek, súlyos pszichológiai 

betegségben szenved, stb.), ii) ha a személyes viszonyulás nagyon megterhelő volna, vagy iii) 

ha tudományos szempontból akarunk nézni az illetőre. Csak ha felvesszük ezt az objektív 

álláspontot, akkor nem viszonyulunk reaktív attitűdökkel a cselekvőhöz akkor sem, ha az 

valamilyen rossz cselekedetet vitt végbe. Ám Strawson szerint annak egyértelmű szabályai 

vannak, hogy mikor melyik álláspontot vesszük fel a cselekvőkkel szemben, s ezek a szabályok 

leolvashatóak a morális gyakorlatból.  

Még ha sokan egyet is értenek azzal, hogy az objektív és szubjektív álláspont 

felvételéhez köthető normáknak vannak szabályai, legtöbben nem fogadják el azt, hogy ezek a 

szabályok annyira harmonikusan illeszkednének egymáshoz, mint Strawsonnál. Ahogyan 

Watsonnak Robert Harrisről, egy szörnyű gyermekkort elszenvedett sorozatgyilkosról szóló 

példája mutatja, sokszor korántsem egyértelmű, hogy a szubjektív vagy objektív álláspontot 

kell-e felvennünk, mivel különböző etikai alapelvek más és más irányba mutatnak. Harrist, aki 

úgy tűnik, különösen szerencsétlen gyermekkora miatt vált azzá a kegyetlen gyilkossá, akivé, 

egyszerre látjuk olyan embernek, aki a körülmények áldozata, és aki mások szenvedésének 

tudatos okozója (Watson 1987/2013). Az egyik tény abba az irányba mutat, hogy az objektív 
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szemléletet kellene felvennünk, míg a másik abba, hogy meg kellene maradnunk reaktív 

attitűdjeinknél. Nem csoda, ha morális közösségünk megosztott abban a kérdésben, hogy 

hogyan kellene a Robert Harris-hoz hasonló kegyetlen, de nehéz sorsú emberekhez 

viszonyulni. Ez pedig arra utal, hogy a morális gyakorlat nem mindig nyújt megfelelő 

támpontot abban a tekintetben, mikor kellene az objektív szemszöget felvenni. 

Ezt a gondolatmenetet tovább vezetve belátható, hogy Strawson azon érve sem sikeres, 

amely szerint önfelszámoló volna azt követelni, hogy függesszük fel a morális hibáztatás 

gyakorlatát. Tegyük fel, hogy valaki úgy érvel, hogy Harris nehéz múltja miatt nem szabad őt 

hibáztatnunk, mivel ez a múlt determinálta őt a rossz tettekre, így nem tehet arról, amit tett. 

Ezután pedig amellett érvelne, hogy a rossz cselekedetei mindenkinek abból erednek, hogy 

sérelmeket szenvedett el korábbi élete során. Következésképpen mindenkivel szemben éppen 

annyiban kell felfüggeszteni a reaktív attitűdöket, amennyiben a múltja elkerülhetetlenül vezet 

rossz tettek elkövetéséhez. Tehát az inkompatibilista nemcsak a moralitástól független 

általános elvekre hivatkozva kérhetné a morális hibáztatás felfüggesztését. Hanem az egyes 

esetek vonásaira és az objektív nézőponthoz kapcsolódó gyakorlatokra hivatkozva is (Russell 

1992/2013, 314-315). Ennek megfelelően könnyedén kidolgozhatóak olyan inkompatibilista 

gondolatmenetek, amelyek éppen az etikai gyakorlatból leolvasott normákra hivatkozva 

érvelnek amellett, hogy ha jobban megnézzük a tényeket, akkor nem a szubjektív, hanem az 

objektív hozzáállást kellene felvennünk embertársainkkal szemben (Wallace 1994, 103-109). 

Azaz lehet úgy érvelni a morális hibáztatás felfüggesztése mellett, hogy az érvelésünk nem 

számolja fel önmagát és a morál egész rendszerét.  

 De tételezzük fel, hogy valamely strawsoniánus elmélet meg tudja oldani ezeket a 

problémákat. Ez az ideális strawsoniánus elmélet megmutatná, hogy hogyan lehet leolvasni a 

mindennapi morális gyakorlatról azokat az elveket, amelyek egyértelműen meghatározzák, 

mikor melyik hozzáállást veszik fel a morális közösség tagjai. Ez az elmélet azt is világossá 

tenné, hogy a morális közösség tagjai hogyan és mennyiben hibáztatják embertársukat, azaz 

milyen reaktív attitűdöket vesznek fel, amennyiben nem objektívan szemlélik az eseményeket. 

Ráadásul a strawsoni elmélet nyomán az is kiderülne, hogy a társadalmi gyakorlatot vezérlő 

normák tényleg nem mentik fel az egyes cselekvőket a felelősség alól akkor sem, ha a világ 

determinisztikus, s az emberiség valóban képtelen változtatni ezeken az alapvető normákon és 

a hozzá fűződő gyakorlaton. A legmélyebb probléma a strawsoniánus megközelítéssel, hogy 

még ha valaki képes is volna ezt a tökéletes strawsoni elméletet megalkotni, a morális gyakorlat 

önmagában véve akkor sem igazolná a morális hibáztatás gyakorlatát. 
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 Abból indulnék ki, hogy léteznek olyan morális közösségek, amelyek más morális 

gyakorlatot folytatnak, mint a nyugati társadalom. Jean L. Briggs antropológus Never in Anger: 

Portrait of an Eskimo Family (1970) című művében egy eszkimó közösség mindennapjait és 

szokásait írja le, különös tekintettel arra, hogyan kontrollálják reaktív attitűdjeiket. Az utkuk 

egyáltalán nem tolerálják a harag és más erős érzelmek kifejezését, sőt az eszményi utku nem 

is érez ilyen emóciókat, minden körülmények között nyugodt marad. Az utkuk szemében nincs 

igazolt, jogos harag. Amikor Briggs dühösen leteremtett egy turistacsoportot, mert tönkretették 

az utkuk kenuját, az antropológust kitagadták maguk közül. Nem egyszerű kérdés, hogy az 

utkuk gyakorlatában a morális hibáztatás, a neheztelés és a felháborodás milyen helyet foglal 

el, hiszen az antropológus kitagadása mintha arra engedne következtetni, hogy a hibáztatás 

bizonyos formái megengedettek. De a morális hibáztatással kapcsolatos gyakorlataik és 

normáik alighanem különböznek a nyugati ember gyakorlatától, hiszen az emóciókat 

igyekeznek teljesen eltüntetni morális gyakorlatukból. 

 Ha valaki elfogadja azt, hogy nem lehet egyszerre helyes az utkuk és a nyugatiak 

morális hibáztatással összefüggő gyakorlata, akkor el kell fogadnia azt is, hogy a morális 

gyakorlat bármely része, legyen az bármennyire is alapvető, önmagában nem igazolja a 

gyakorlathoz kapcsolódó normát. Talán a strawsoniánus védekezhetne azzal, hogy az utkuk és 

a nyugati morális közösség közti különbség nem annyira radikális, amennyire az első 

pillantásra látszik, hiszen például mindkét közösségben léteznek bizonyos reaktív attitűdök. Ez 

a stratégia azonban nem sok vizet zavarna a morális felelősségről szóló vitában. Mindenki, aki 

valaha amellett érvelt, hogy fel kellene függeszteni a morális hibáztatáshoz tartozó reaktív 

attitűdöket, voltaképpen amellett érvelt, hogy éppen annyira meg kellene fékeznie neheztelést, 

a haragot és más hasonló jelenségeket, mint ahogyan az utkuk fékezik saját haragjukat 

(Pereboom 1995/2013).  

A strawsoniánus a naturalista igazolást csak akkor tarthatná fenn, ha feladná, hogy a 

megérdemelt morális hibáztatás feltételei csakis attól függenek, hogy milyen tények állnak 

fönn a hibáztatás lehetséges célpontjával kapcsolatban. Azaz azt kellene állítania, hogy a 

különböző morális gyakorlatot folytató közösségekben más és más tekinthető morálisan 

felelősnek. Andrew Sneddon (2005) éppen amellett érvel, hogy a strawsoniánus nyugodtan 

elfogadhatja ezt a kontextualista megállapítást. Szerinte a morális felelősség és hibáztathatóság 

nemcsak attól függ, hogy milyen pszichológiai jellemzői vannak a cselekvőnek, hanem attól 

is, hogy milyen az őt körülvevő szociális közeg morális gyakorlata. Ha az egyén az adott 

morális közösség mércéi szerint jól be tud kapcsolódni a közösségbe, akkor a cselekvő 

morálisan felelős. Ezért megeshet, hogy aki az egyik közösségben morálisan felelősnek számít, 
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az a másik közösségben már nem. Így például lehetséges az, hogy ugyanaz a gondatlan turista 

az egyik morális gyakorlat szerint kiérdemelje a neheztelést, míg a másik gyakorlat alapján ne. 

 Sneddon jól méri fel a helyzetet: amennyiben ragaszkodunk Strawson naturalista 

igazolásához, ahol a morális gyakorlat igazolja a morális gyakorlat normáit, akkor morális 

felelősséget illetően el kell jutnunk a morális relativizmushoz, mivel a különböző morális 

közösségek gyakorlata eltérő lehet. Ez az eredmény azonban ellentmond a morális felelősség 

egy olyan vonásának, amelyet már korábban említettem. Hogy ki rendelkezik morális 

felelősséggel, az sokkal kevésbé függvénye a közösség döntéseinek, mint az, hogy ki 

rendelkezik jogi felelősséggel. Herbert L. A. Hart a következőképpen mutat rá erre a 

jelenségre: 

 

Így valamely büntetőjogi rendszer szigorúvá, vagy egyenesen abszolúttá teheti a felelősséget, 

oly módon, hogy még a legfiatalabb gyerekeket vagy a súlyos elmebetegeket sem mentesíti a 

büntetés alól. Mint ahogy azt is megteheti, hogy megbüntet egy embert egy másik helyett annak 

tettéért, még ha az nem is gyakorolt ellenőrzést e tett fölött. [..] Megtehetjük, hogy azt a 

jogrendszert, amely így terjeszti ki az objektív, illetve a mások helyett viselt felelősséget, 

barbárnak vagy igazságtalannak tekintjük, és ezért elítéljük, de nincs olyan fogalmi akadály, 

melyet le kellene győznünk ahhoz, hogy e rendszert jogrendszernek mondhassuk.[…] Az erkölcs 

esetében viszont nagyobb fogalmi akadályok léteznek. A feltevés, hogy egyéneket olyan dolgok 

megtételéért is hibáztathatónak tarthatunk erkölcsileg, amelyek megtételét nem kerülhették el, 

illetve mások olyan tetteiért is, amelyek fölött semmiféle ellenőrzést nem gyakorolhattak, az 

erkölcs eszméjének túl sok lényeges vonásával ütközik össze ahhoz, hogy egyszerűen úgy 

kezeljük, mint puszta elmélkedést az erkölcs egy ritka vagy nemtelen rendszeréről. (Hart 

1967/2006, 63-64 – fordította Kaszás Gábor) 

 

Ezért a kontextualizmus és a relativizmus sokkal kevésbé látszik plauzibilisnek, mint az etika 

más területein. De nemcsak azért, mert a jogi és erkölcsi felelősség alapvetően más 

természetűek. Azért is, mert nehéz elfogadni, hogy minden egyes kultúrának egyformán igaza 

legyen csak azért, mert megvalósítanak valamilyen hibáztatási gyakorlatot. Nem könnyű hinni 

abban, hogy egyszerre lehet igazuk azoknak a kultúráknak, melyek a gyerekeknek és a 

kleptomániásoknak is korlátozatlan morálisan felelősséget tulajdonítanak, mint azoknak, 

amelyek korlátozott morális felelősséget tulajdonítanak nekik. Különös volna, hogy csak azért, 

mert egy közösség a gyermekeket a morális közösség teljes értékű tagjaként látja, a gyerekek 

azonnal erkölcsileg felelőssé válnának minden tettükért.  

Azt, hogy a kleptomániásokat és más mentális betegeket nem tartunk bizonyos 

cselekedetekért morálisan felelősnek, azt fejlődésként éljük meg, nem pusztán úgy, hogy 
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megváltoztak a morális közösség szokásai. Nincs olyan érvem, ami teljesen ellehetetlenítené a 

morális felelősséggel összefüggő morális relativizmust. De ez a fajta morális relativizmus 

szembe megy a morális felelősséget érintő alapvető meggyőződéseink nagy részével anélkül, 

hogy jelentősen hozzásegítene a morális felelősség megértéséhez.  

 A naturalista igazolás már csak azért sem látszik túl életképesnek, mert a másik két 

meggondolás, amelyre támaszkodik, tévesnek tűnik. Egyrészt, mint az utkuk példája mutatja, 

következetes neveléssel az olyan reaktív attitűdök szabályozása és elfojtása is lehetséges, mint 

a harag. Miért ne volnánk képesek a hibáztatást és a neheztelést is így szabályozni? Másrészt 

a morális hibáztatás kritikusa nem kell, hogy a morál területéhez külsődleges érvekhez 

folyamodjon. Az eszményi strawsoni elmélet ennek fényében nem csak azért nem létezik, mert 

még senki sem dolgozta ki, valószínűleg nem is lehetséges egy ilyen elmélet. 

Számomra azonban a naturalista érdemelméletek problematikusságánál sokkal 

fontosabb, hogy amennyiben meg akarjuk őrizni azt a meggyőződésünket, amely szerint a 

morális felelősség tulajdonítása nem függ úgy a közösségi megegyezéstől és gyakorlattól, mint 

például a jogi felelősség, abban az esetben nem igazolhatjuk a morális hibáztatás bármely 

normáját pusztán azzal, hogy megmutatjuk, a kérdéses norma megfelel a mindennapi 

gyakorlatnak. Ez a belátás azért jelentős, mert azon elméletek mellett, amelyek szerint 

tulajdonságok birtoklása a hibáztatás végső érdemalapja, a legerősebb érv az, hogy jól 

illeszkedik a hétköznapok morális gyakorlatához. A második fejezet hátralévő szakaszában 

ezeket az elméleteket vizsgálom meg. 

 

2.3. Tulajdonságok mint a hibáztatás végső érdemalapjai. Az egyutas 

kompatibilizmus kritikája 

 

2.3.1. Az elmélet szerkezete 

 

Ahogyan az 1.3.3-as szakaszban is említettem, bármely érdemelméletnek az egyik legnagyobb 

erénye, ha igazolni tudja azt, hogy a cselekvőket sokféle jelenségért tartják felelősnek. A 

morális közösség tagjait nemcsak cselekedeteikért és mulasztásaikért, de hiteikért, 

érzelmeikért, vágyaikért és jellemükért is felelősségre vonják. A morális felelősség 

érdemelméletei közül azok, amelyek szerint tulajdonságok a morális hibáztatás és dicséret 

végső érdemalapjai, magyarázzák a legkönnyebben ezt a sokféleséget. Ebben a szakaszban ezt 

az elmélettípust és legfőbb előnyét mutatom be részletesebben. 
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 Mit jelent az, hogy egy elmélet a tulajdonságokat tartja a morális hibáztatás végső 

érdemalapjának? A hibáztatás érdemalapja mindig az, ami miatt hibáztatunk valakit. Tegyük 

fel, hogy egy diák megbukott a vizsgán, s felmerül a kérdés, hogy vajon hibáztatható-e ezért. 

Ha igen, akkor a hibáztatás érdemalapja az, hogy megbukott a vizsgán, de ez az érdemalap még 

ebben az esetben sem végső érdemalap. A vizsgán való megbukás ugyanis nem feltétlenül 

jelenti azt, hogy a diák hibáztatható. Ha például a tanár igazságtalanul buktatta volna meg, 

akkor az a tény, hogy megbukott a diák, nem lehetne a hibáztatás érdemalapja. Az érdemalap 

esetében tehát itt nem közömbös az érdemforrás, azaz hogy miért jött létre az a tényállás, amely 

az érdem alapjául szolgál. 

 A morális felelősség minden érdemelmélete kijelöl olyan érdemalapokat, ahol a múlt 

már közömbös. Például a nem-oksági libertarianizmusnál a nem okozott döntés ilyen alapvető 

cselekvés (basic action), amelyért a cselekvő mindenképpen felelősséget visel, bármi is legyen 

a cselekvés előtörténete. John Martin Fischer és Mark Ravizza  kompatibilista elméletében is 

van ilyen végső érdemalap: amennyiben egy mentális folyamat közepesen érzékeny az 

indokokra, akkor a cselekvő morális felelősséget visel érte, függetlenül a múltjától. A morális 

felelősségelméletek másik nagy családja ezzel ellentétben azt állítja, hogy ha a cselekvő 

bizonyos tulajdonságokkal rendelkezik, akkor azokért minden további nélkül hibáztatható, 

függetlenül attól, hogy hogyan tett szert ezekre a tulajdonságokra. Ezek az elméletek sem 

tagadják, hogy a cselekvők aktivitásaikért is lehetnek felelősek. Csak éppen úgy vélik, hogy a 

különböző aktivitásokért csak akkor lehetnek felelősek, ha azok megfelelő viszonyban vannak 

a cselekvő tulajdonságaival. 

 Azon elméletek közül, melyeket lehet a morális felelősség érdemelméletei közé 

tartozóként értelmezni, elsősorban az egyutas kompatibilizmus különböző válfajai sorolhatóak 

a tulajdonságalapú érdemelméletek közé. Ez nem véltetlen. Az egyutas kompatibilisták éppen 

azt állítják, hogy nincs szükség a döntés vagy a cselekvés során ahhoz alternatív lehetőségekre, 

hogy a cselekvő morálisan felelős legyen tettéért vagy döntéséért. Ha jobban megnézzük ezeket 

az elméleteket, akkor kiderül – mint az a későbbiekben reményeim szerint egészen világossá 

fog válni −, hogy pontosan azért nem tartják az alternatív lehetőségeket a morális felelősség 

feltételének, mert úgy vélik, hogy a morális felelősség végső érdemalapjai nem valamilyen 

aktivitás, hanem valamilyen tulajdonsággal való rendelkezés. Ha ugyanis valaki – függetlenül 

a múlttól – pusztán azért hibáztatható, mert rendelkezik valamilyen tulajdonsággal, semmi 

okunk nincs azt gondolni, hogy az alternatív lehetőségek jelenléte fontos a morális felelősség 

szempontjából. Az ilyen elméletet elsősorban nem az érdekli, hogy a cselekvő mit tehetett 
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volna meg egy adott szituációban, és mit nem tehetett meg, hanem, hogy ténylegesen 

rendelkezett-e valamilyen tulajdonsággal vagy sem. 

 Az aktivitás- és a tulajdonságalapú érdemelméletek közti ellentét sokszor a 

volicionalista és attribucionalista ellentétként jelenik meg. Angela Smith (2005) és Neil Levy 

(2005), akik talán a legnagyobb hangsúlyt helyezik erre a megkülönböztetésre, volicionistának 

nevezik azokat az elméleteket, ahol a morális felelősség forrása a tudatos választás. Ezzel 

szemben attribucionalistának nevezik azokat a megközelítéseket, ahol bizonyos ítéletekkel 

(judgments) vagy ítéletérzékeny attitűdökkel való rendelkezés, valamint ezek viszonya az 

egyes cselekedetekhez jelenti a morális felelősség kulcsát.  

Ez a megkülönböztetés szerintem nem a legjobban eltalált. Elsősorban azért nem, mert 

a legfontosabb törésvonal nem a tudatosság, illetve a tudattalan cselekvés között húzódik, 

hanem aközött, vajon tulajdonság vagy valamilyen aktivitás a hibáztatás végső érdemalapja. 

Másodsorban pedig azért sem találó ez a felosztás, mert nemcsak az attribucionalista 

felelősségelméletek tagadják a tudatosság és a választás központi szerepét, hanem az igazi-én, 

valamint az oksági érdemelméletek is. Ezeket az elméleteket Neil Levy (2014) kifejezésével 

élve a morális felelősség expresszív-elméleteinek fogom nevezni, mivel ezen elméletek közös 

jegye, hogy szerintük a cselekedetek, amelyekért felelősek vagyunk, valamilyen szinten 

kifejezik énünket.50 

 Az expresszív-elméletek közös nevezője, hogy S személy alapvetően háromféle 

dologért érdemelheti ki a morális hibáztatást és dicséretet: i) S személy azon M mentális 

állapotaiért/diszpozícióiért, melyek S személy praktikus identitását konstituálják, ii) azon 

cselekvésekért és mulasztásokért, amelyeket S személy praktikus identitását konstituáló M 

mentális állapotoknak/diszpozícióknak köszönhetünk iii) valamint e cselekedetek és 

mulasztások azon következményeiért, amelyek még mindig a leginkább a cselekvő praktikus 

identitásának köszönhetőek.  

Az egyes expresszív-elméletek két fontos tekintetben különböznek egymástól. Az 

egyik, hogy másként határozzák meg azon mentális állapotok és diszpozíciók körét, melyek a 

cselekvő praktikus identitását konstituálják. Egy személy praktikus identitását azok a 

tulajdonságok konstituálják, melyek egyfelől biztosítják, hogy a személy a morális közösség 

tagja. Ezek a tulajdonságok magyarázzák, miért vonatkoztathatóak az egyénre a morális 

                                                           
50 Sher elméletében a szó szoros értelmében nem feltétlenül kell hogy a cselekedetek „kifejezzék” a 

tulajdonságokat. Elegendő, ha a megfelelő oksági kapcsolat fennáll közöttük. Mivel az elemzés szempontjából a 

későbbiekben nem lesz fontos a különbség, ezért Sher megközelítését is úgy kezelem, mintha az az expresszív-

elméletek csoportjának teljes jogú tagja lenne.  
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szabályok. A másik fontos pont, ahol az expresszív-elméletek különböznek egymástól, hogy 

másképp határozzák meg, milyen viszony kell hogy fennálljon a praktikus identitást 

meghatározó tulajdonságok, valamint a cselekedetek, mulasztások, s a következmények között.   

 Sher oksági-elmélete szerint (2005, 2009) a praktikus ént mindazon diszpoziciók és 

mentális állapotok összessége konstituálja, amelyek befolyásolhatják tudatos vagy nem tudatos 

értékelő ítéleteinket vagy választásainkat (Sher 2009, 121). Ezért Sher számára a praktikus 

énhez tartoznak nemcsak hiteink és vágyaink, hanem optimista/pesszimista beállítódásunk, 

kockázatvállalásra való hajlamunk, de a releváns neuropszichológiai mechanizmusok is.  Sher 

szerint felelősek vagyunk mindazokért a cselekedetekért vagy mulasztásokért, amelyeket ezek 

a mentális állapotok és diszpozíciók okoznak. 

Ezzel szemben a morális felelősség attribucionalista elméletei nem elégednek meg 

azzal, hogy praktikus én okozza a szóban forgó cselekedetet (vagy éppen mulasztást). Az 

attribucionalisták szerint az okozott cselekvésnek tükröznie is kell a praktikus ént alkotó 

mentális állapotokat és diszpoziciókat. Ezzel szorosan összefügg, hogy az attribucionalisták 

szerint a mentális állapotok jóval szűkebb osztálya konstituálja a praktikus ént. Angela Smith 

(2005, 2008, 2012) elméletében az értékelő ítéletek (evaluative judgments), míg Scanlon 

(1998, 2008) attribucionalizmusában az ítéletérzékeny attitűdök alkotják a morális személyt. 

Ezek olyan, nem feltétlenül tudatos mentális állapotok, melyek tartalma magukban foglal 

valamilyen értékelést. Például a pókoktól való félelem többnyire magában foglalja azt az 

értékelést, amely szerint a pókok veszélyesek. Ám még ha a cselekvő nem is azért fél a 

pókoktól, mert veszélyesnek tartja őket, hanem mert egyszerűen irracionálisan fél tőlük, az 

illetőt föl lehet szólítani, hogy indokolja meg saját félelmét a pókoktól, hiszen normális esetben 

az ilyen félelmek indokokon alapulnak, sőt, kellene hogy alapuljanak (Smith 2005, 253). Tehát 

a praktikus ént azok a mentális állapot és diszpozíció konstituálják, amely, Smith 

szóhasználatával élve, „elviekben” (in principle) tükrözik a cselekvő ítéleteit.51 

Sher egy példáján keresztül világítanám meg a különbséget Sher és az attribucionalisták 

koncepciója között. 

 

Hőséges barát. – Egy kánikulai napon Alexandra elment gyerekéért az iskolába. Szokás szerint 

vele tartott a család kutyája Betsabé is; a border collie a furgon csomagterében utazott. Mivel 

Alexandra általában pár percen belül visszatér a fiával, ezért Betsit a kocsiban hagyta. Ám ezúttal 

a nőt egy zavaros históriával fogadták az iskolában (osztályfőnöke szerint a gyerek neveletlen 

                                                           
51 Réz helyesen jegyzi meg, hogy Smith-szel ellentétben Scanlon nem áll ki teljes vállszélességgel amellett, 

hogy az ítéletérzékeny mentális attitűdöket típusok és nem példányok alapján kellene csoportosítani. (Réz 

2013a, 48) Mégis, legtöbbször úgy beszél, mintha típusok és nem példányok volnának a csoportosítás alapjai. 
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viselkedésével megzavarta a tanórát, amit az érintett el is ismert, ám vitatta a büntetés mértékét; 

mindez tetézve némi adminisztratív ügyetlenkedéssel), így órákba telt, míg sok-sok idegeskedés 

után Alexandrának végre sikerült pontot tennie az ügy végére. Ezalatt Betsi magányosan 

kókadozott az autóban. Mire Alexandra és fia visszaértek a parkolóba, a kutyát eszméletlenül 

találták a csomagtérben; Betsi hőgutát kapott. (Sher 2006/2013, 209 – ford. Bárány Tibor) 

 

Sher elmélete alapján Alexandra egyértelműen hibáztatható azért, hogy Betsi túl sokáig maradt 

a kocsiban, hiszen még ha valamilyen neuropszichológiai tény is okozta, hogy stressz hatására 

elterelődött a figyelme, akkor is egy olyan folyamat volt hatással a döntéshozatalára, amely 

általában nem marad ki a döntéshozás befolyásolásából. Az attribucionalista szemében viszont 

ez nem elég. Ha Alexandra egyébként fontosabbnak tartja a kutyája egészségét, mint bármely 

bürokratikus ügy intézését, akkor az, hogy stressz hatására nem jutott eszébe, hogy a kedvence 

már jó ideje a forró autóban vesztegel, nem írható a számlájára, mivel feledékenysége ebben 

az esetben nem tükrözi semmilyen értékelő ítéletét vagy ítéletérzékeny attitűdjét. 

 Az igazi-én elméletek szerint a morális felelősségnek még szigorúbb feltételei vannak. 

Az igazi-én elméletek mindig megkülönböztetik a motivációk erkölcsileg releváns és 

irreleváns csoportjait. Harry G. Frankfurt (1971/2013) különbséget tesz elsőrendű, valamint 

másodrendű vágyak között. Az elsőrendű vágyak mindig valamilyen cél elérésére vagy 

valamilyen cselekedet véghezvitelére vonatkoznak. A másodrendű vágyak viszont arra 

irányulnak, hogy a cselekvő milyen elsőrendű vágyakkal szeretne rendelkezni. Frankfurt találó 

példája szerint a vonakodó drogfüggő ugyan rendelkezik azzal az elsőrendű vággyal, hogy 

élvezze a szer hatását, de a másodrendű vágya éppen arra irányul, hogy soha többé ne 

vágyakozzon a szerre. A beleegyező drogfüggő ezzel ellentétesen, első és második szinten is 

arra vágyik, hogy használja a szert. Frankfurt szerint a másodrendű vágyakért, valamint azokért 

a vágyakért vagy cselekedetekért vagyunk felelősek, amelyek összhangban vannak ezekkel a 

másodrendű vágyakkal.52 Ezért a vonakodó drogfüggő nem felelős azért, hogy újra és újra él a 

szerrel, míg a beleegyező drogfüggő igen.  

Az igazi-én elméleteknek egy másik változatát képviseli Gary Watson, aki szerint azok 

a cselekedetek szabadok, amelyek összhangban vannak az értelem által meghatározott 

értékekkel. Azaz, ha cselekvő nem az értelem értékítéletei szerint cselekszik, akkor nem felelős 

a tettéért, mivel alighanem valamilyen patologikus, ellenállhatatlan késztetésnek esett 

áldozatul (Watson 1975/2013). 

                                                           
52 A másodrendű vágyak vagy preferenciák pedig nem mások, mint azok a preferenciák, amelyek mellett a 

cselekvő reflektív módon elköteleződött (Frankfurt 1988, 167-172). 
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 A felsorolt elméletek közül Sher oksági-elméletével fogok a legtöbbet foglalkozni, 

mivel Sher megközelítésese a legtisztább olyan érdemelmélete a morális felelősségnek, amely 

szerint tulajdonságok birtoklása a morális hibáztatás végső érdemalapja. Mint később emellett 

majd érvelni fogok, az összes többi elmélet kettősbeszédet folytat: ha behatóbban vizsgáljuk 

meg ezeket az elméleteket, felmerül a gyanú, hogy végső soron mégiscsak cselekvések vagy 

mulasztások a morális felelősség végső érdemalapjai. 

 

2.3.2. Az elmélet legfőbb előnye és meglepő következménye 

  

Hogy demonstráljam, ezek az elméletek miért olyan vonzóak, idézném Shernek néhány további 

példáját. Ezekben a példákban közös, hogy elég nehéz látni, miféle cselekedet vagy választás 

szolgálhatna a hibáztatás végső érdemalapjául, annak dacára, hogy a legtöbben a főszereplőt 

egyértelműen hibáztatandónak ítélnék. 

 

Alvó ügynök. − Szilvia egy háborús övezetben teljesít szolgálatot katonai békefentartóként; ezen 

a napon éjszakao őrségbe osztották be. A környék veszélyes, ám az éjszaka nyugodtan telik. 

Gyenge szellő játszadozik a fák leveleivel, Szilviát elálmosítja a monoton surrogás. Kétszer is 

majdnem elszenderedik, de felriad, és kidörzsöli az álmot a szeméből. Harmadik alkalommal 

már nem riad fel. Mély álomba merül, így senki nem őrzi a tábor éjszakai nyugalmát. (Sher 

2006/2013, 210 – ford. Bárány Tibor) 

 

Kólikakoktél. −  Petronella huszonhárom éves. Nővére megkéri, hogy vigyázzon a gyerekére. A 

gondjaira bízott csecsemő folyamatosan sír, mert fáj a hasa. Petronella mindnt bevet, hogy 

megnyugtassa a kisdedet, de semmi sem használ. Végül úgy dönt, hogy vodkát kever a 

gyümölcslevébe, hátha ettől elalszik. Az ügyeleten kötnek ki alkoholmérgezés gynújával. (Sher 

2006/2013, 211 – ford. Bárány Tibor) 

 

Rossz Vicc. – Olivér folyton saját magával van elfoglalva. Noha nem gonoszságból teszi, gyakran 

megfeledkezik róla, hogy viselkedése milyen hatással van másokra. Így zavarbahozza és némileg 

bántónak találja, hogy a gyermektelen párokról, mozgássérültekről és üzleti antitalentumokról 

szóló vicceit a gyermektelen párokból, mozgássérültekből és üzleti antitalentumokból álló 

közönsége rosszul fogadja. (Sher 2006/2013, 213 – ford. Bárány Tibor) 

 

 

Úgy látszik, hogy a hibáztatás végső érdemalapját nehéz lenne cselekedetekben keresni. 

Egyrészt maguk a vétkes cselekedetek önmagukban nem feltétlenül hibáztathatóak. Ha más 
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lenne a cselekedetek eredete, akkor egyik cselekvő sem volna hibáztatható: ha például egy őrült 

tudós valamilyen szerkezettel irányította volna őket, akkor dacára az aggodalomra okot adó 

következményeknek, egyik cselekvő sem volna felelős a tettéért. Másfelől sem Szilvia, sem 

Petronella, sem Olivér nem szándékosan választotta azt, hogy kárt okozzanak – Petronella és 

Olivér ugyan választotta ,amit tett, de nem voltak tudatában annak, hogy amit választanak, 

annak negatív következményei lesznek. Következésképpen úgy tűnik, hogy a cselekedetek 

problematikusságát nem lehet egyszerűen visszavezetni arra, hogy a cselekvő szándékosan a 

morálisan helytelen alternatívát választotta. Továbbá hibáik nem olyan természetűek, hogy 

korábbi cselekedeteiknek kiszámítható eredménye lett volna. Szilvia nem azért alszik el, mert 

előző este a többiek figyelmeztetése ellenére szándékosan nem aludt – ellenkezőleg, előzetesen 

senki, maga Szilvia sem számíthatott rá, hogy el fog aludni. Vagy aligha hihető, hogy 

Olivérnek minden egyes történet elmesélése előtt rá kellene kérdeznie mindenkinél, hogy 

milyen történetek azok, melyek érzékenyen érinthetnek bárkit. Attól függetlenül felelősnek 

ítéljük ezeket az embereket, hogy tudnánk, miért lettek olyan emberek, amilyenek, vagy hogy 

tudnánk, miért nem tették meg a különböző óvintézkedéseket. 

Ha meg akarjuk magyarázni miért felelősek a tetteikért ezek az emberek, úgy tűnik, 

hogy arra a pontra kell koncentrálnunk, ahonnan a problematikus cselekedetek erednek: a 

főszereplők releváns tulajdonságaira: diszpozícióira és mentális állapotaira. Szilvia esetében 

a baj az, hogy egy ponton túl nem bír fenn maradni. Petronellánál nemtörődömsége és 

tudatlansága a baleset végső forrása, míg a harmadik történetben Olivér jelleme tűnik a nem 

kívánatos események kiváltó okának. 

Közelebbről tekintve az attribucionalista Szilvia, Petronella és Olivér felelősségét azzal 

magyarázná, hogy az események jól tükrözik, a történet főszereplői mit tartanak fontosnak 

vagy éppen nem fontosnak. Szilvia nem tartja elég fontosnak a tábor védelmét – ha nem így 

lenne, biztosan kitalált volna valamit, amivel megelőzi a hibáját. Petronella nem is gondolt 

arra, hogy az alkohol milyen sok esetben káros a gyermekekre, pedig ezt minden bizonnyal 

megtette volna, ha a gyermek elég fontos a számára. Olivér nem érzékelte, hogy milyen sok jó 

oka lett volna arra, hogy a történeteit ezúttal ne mesélje el. Ha érzékelte volna ezeket a 

körülményeket, minden bizonnyal másképpen cselekedett volna, ez pedig arra enged 

következtetni, hogy cselekedete a jelleméhez tartozó ítéletérzékeny attitűdjeinek az 

eredménye. 

Sher szerint a magyarázat még ennél is egyszerűbb: mindhárom esetben valami olyasmi 

idézte elő a hibát, ami általában befolyásolja a cselekvők tudatos döntéseit is (még ha jelen 

helyzetben nem is tudatosan döntöttek a morális vétség végrehajtása mellett). Szilvia 
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álmossága vagy más késztetései a tudatos döntéseit is befolyásolják, csakúgy, mint Petronella 

esetében azok az információk, melyeket igaznak hisz. Olivér döntéseiben pedig alighanem 

majd mindig szerepet játszik az, hogy hidegen hagyja mások érzékenysége. 

Mivel az expresszív-elméletekben a cselekedetek forrásából ered az, hogy a kérdéses 

cselekedet hibáztatható, ezért egyáltalán nem meglepő, hogy az elmélet szerint a cselekvők 

nemcsak a tetteikért, de rossz tulajdonságaikért is hibáztathatóak. Sőt, a tulajdonságok 

esetében már nem is szükséges az eredetet és a múltat múltat vizsgálni. Ha a szóban forgó 

tulajdonság morálisan kifogásolható és ítéletérzékeny, esetleg részt vesz a tudatos döntések 

alakításában – mint például Olivér érzéketlensége −, akkor nem szükséges további kérdéseket 

feltenni, a cselekvő hibáztatható az érzéketlenségért, függetlenül attól, hogyan tett szert az adott 

tulajdonságra. Ha ez nem így lenne, az ahhoz az abszurd következményhez vezetne, hogy a 

cselekvők a cselekvésekért úgy lennének hibáztathatóak, hogy közben nem hibáztathatóak 

azért, ami a cselekvés fő forrása. 

Ezt az összefüggést Richard Dworkin − kissé kelletlenül – a következőképpen 

fogalmazza meg: 

 

Ha az összes döntésünk determinált, akkor azok. Ez az integritás problémáját nem teszi 

kevésbé jelentőssé az etikai sikerességünkkel összefüggésben. Ezzel a gondolatmenettel 

szemben az vajon egy ellenvetés-e egyáltalán, hogy mindez megítélhető [judgmentally] 

felelősséggel ruház fel jellemünkért, jóllehet nem mi választottuk a jellemünket? Szigorúan 

véve ez a döntéseinkért, nem pedig a jellemünkért tesz felelőssé. De a döntéseink 

természetesen a jellemünkből fakadnak. Tehát igen, felelősek vagyunk a jellemünkért. Ha nem 

így lenne – ha úgy kezelnénk a jellemet mint jó vagy rossz szerencsét, ami a jellem birtokosát 

érte –, akkor nem létezne az a személy, akinek a jelleme szerencséje vagy balszerencséje 

lehetne. Nem tudom megbocsátani a lustaságomat, sem te a saját türelmetlenségedet, csak 

azért, mert egyikünk sem választotta ezeket a tulajdonságokat. De lehetünk-e felelősek azért, 

amit nem mi választottunk? Igen. Az oksági kontroll elve tagadja, hogy ez lehetséges, de ez 

egy tévedés. A hátrányos helyzet vagy a balesetek problémája különbözik ezektől, éppen azért, 

mert ezek nem tükrözik a jellemet. (Dworkin 2011, 242-243)
53 

 

                                                           
53 If all our decisions are determined, then so are these. That does not make integrity less crucial to our ethical 

success. Is it an objection to this entire line of thought that it makes us judgmentally responsible for our 

character even though we did not choose our character? Strictly speaking, it makes us responsible for our 

decisions, not our character. But of course decisions flow from character. So, yes, we are responsible for our 

character. If this were not so— if we treated character as the good or bad luck someone has had— there would 

be no person left whose luck that could be. I cannot excuse my indolence, or you your impatience, because 

neither of us chose to have these qualities. But can we be responsible for what we have not chosen? Yes. The 

causal control principle denies that we can, but it is mistaken. Handicaps and accidents are different precisely 

because they do not reflect character. 
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Talán azért e vonakodás, mert ez a tulajdonságalapú érdemelméletek legvitatottabb állítása: a 

cselekvők olyasmiért is hibáztathatóak, amiről a szó legszigorúbb értelmében nem tehetnek – 

azaz a jellemvonásaikért, valamint mindazokért a tulajdonságokért, melyekből hibáik végső 

soron erednek. 

Ez a kijelentés olyannyira nehezen elfogadható, hogy például Sher elveti, hogy a 

cselekvők morálisan felelősek volnának jellemvonásaikért, jóllehet, ezért kénytelen azt a talán 

még különösebb állítást fenntartani, hogy a cselekvők hibáztathatóak olyan dolgokért is, 

melyekért morálisan nem felelősek. Jómagam nem sok értelmét látom annak az állításnak, 

hogy S-et hibáztatni lehet valami olyasmiért, amiért nem visel felelősséget. Az az 

érdemelméleti keret, amelyben tárgyalom az elméleteket, nem is teszi lehetővé, hogy 

elfogadjam ezt a tézist. Ezért, mivel pusztán egy terminológiai változtatásnak tűnik az, hogy 

Sher szerint morálisan nem vagyunk felelősek a jellemvonásainkért, miközben hibáztathatóak 

vagyunk értük, eltekintek ettől a különbségtől.  

Mielőtt visszatérnék arra a problémára, hogy hogyan lehetséges az, hogy bárki a 

jellemvonásaiért legyen hibáztatható akkor is, ha nem tehet ezekről a jellemvonásokról, 

amellett fogok érvelni, hogy az említett erényei a tulajdonságalapú elméletnek közel sem 

annyira számottevőek, mint amennyire első pillantásra tűnnek. 

 

2.4. Miért látszólagos a tulajdonságalapú érdemelméletek előnye? 

 

A Sheréhez hasonló példák mind azt hivatottak bizonyítani, hogy korántsem csak azért 

vagyunk hibáztathatóak, amit szándékosan teszünk, hanem azért is, akik vagyunk, s mindazért, 

ami abból következik, hogy kik vagyunk. Az expresszív-elméletek összes változata azt 

feltételezi, hogy a felelősségtulajdonítás gyakorlata alapvetően hibátlan és nem szorul 

korrekcióra. Ezért tartják a tulajdonságalapú érdemelméletek valamely változatát a lehető 

legjobbnak, mivel – még ha vannak is nyitott kérdések és problémák – ezek az elméletek 

képesek legjobban magyarázni azt, hogy miért hibáztatjuk az embereket akkor is, amikor nem 

állt szándékukban semmi rosszat sem tenni. 

 A fő probléma az, hogy egyáltalán nem világos, mi van azon intuíciók mögött, amelyek 

alapján a fenti példákban hibáztathatónak és felelősnek találjuk a cselekvőket. A 

tulajdonságalapú érdemelméletek elmélyült kidolgozói megalkottak egy olyan teoretikus 

hátteret, amelynek alapján igazolható – ha nincsenek végzetes problémái ezeknek az 

elméleteknek –, hogy oly sok egészen különböző esetben hibáztatják egymást a morális 
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közösség tagjai. Ám a példák nem szolgálnak egyértelmű tanulságokkal,54 sőt azt gondolom, 

hogy nem valószínű, hogy a morális közösség tagjai éppen azon logika mentén tulajdonítanak 

felelősséget oly sok különböző helyzetben, mint aminek segítségével Sher, az 

attribucionalisták és az igazi-én elméletek hívei igazolják a gyakorlatot. Ha pedig ez igaz volna, 

az jelentősen csökkentené érvelésük erejét, hiszen ezek az elméletek elsősorban arra 

hivatkoznak, hogy jól illeszkednek a morális gyakorlat sok különböző jelenségéhez. 

  Érdemes abból kiindulni, hogy mennyire törékenyek a felelősségről és a hibáztatás 

megérdemeltségéről szóló intuícióink. Ez a törékenység azt jelenti, hogy a példák kisebb 

kiegészítései azonnal megváltoztatják a felelősségről és a hibáztatásról szóló gyors ítéleteinket. 

Azaz nemcsak a különböző emberek ítélnek meg másféleképpen azonos szituációkat, de 

ugyanaz az ítélő is nagyon különbözőféleképpen vélekedhet attól függően, hogy milyen új 

információk kerülnek a birtokába.  

 Vegyük ismét Szilvia történetét: 

 

Alvó ügynök. − Szilvia egy háborús övezetben teljesít szolgálatot katonai békefentartóként; ezen 

a napon éjszakao őrségbe osztották be.A környék veszélyes, ám az éjszaka nyugodtan telik. 

Gyenge szellő játszadozik a fák leveleivel, Szilviát elálmosítja a monoton surrogás. Kétszer is 

majdnem elszenderedik, de felriad, és kidörzsöli az álmot a szeméből. Harmadik alkalommal 

már nem riad fel. Mély álomba merül, így senki nem őrzi a tábor éjszakai nyugalmát. (Sher 

2006/2013, 210 – ford. Bárány Tibor) 

 

Feltételezem, hogy sokan, akik olvassák a történetet, szinte azonnal felelősnek és 

hibáztathatónak tartják Szilviát. Ennek több oka is van, s ezek közül több jelentősnek bizonyul 

a morális felelősségre vonatkozó elmélyültebb reflexió tükrében. Mivel a morális felelősséget 

és hibáztathatóságot viszonylag könnyen tulajdonítunk, szinte reflexszerűen, ezért ha jobban 

                                                           
54 Egy példával illuszrálnám, hogy mennyire nem egyértelmű a hétköznapokból vett példák értékelése. Angela 

Smith (2005, 248) szerint azért kérünk bocsánatot, amikor elfelejtjük az egyik legközelebbi barátunk 

születésnapját, mivel a feledékenységünk arról árulkodik (vagy többnyire arról árulkodik), hogy számunkra nem 

volt elég fontos az az illető, aki a születésnapját ünnepelte. Így habár nem szándékosan felejtettük el az 

eseményt, mégis felelősek és hibáztathatóak vagyunk érte. Ezzel szemben Neil Levy (2005, 12-13) a 

bocsánatkérés jelenségét, valamint azt, hogy a feledékenységet éppen mint egyfajta enyhítő körülményt szőjük 

bele szabadkozásunkba, úgy értelmezi, mint ami arra utal, hogy a feledékenységet gyakorta az emberek nem 

tartják olyan tényezőnek, ami a hibáztathatóságra alapot ad. Az a tény pedig, hogy elnézést kérünk, inkább az 

udvariasság jele, mintsem annak, hogy valamit mélyen bánunk, ahhoz hasonlóan, mint amikor azért kérünk 

bocsánatot, mert véletlenül léptünk rá valaki lábára. Nem akarok állást foglalni abban, hogy Smith vagy Levy 

interpretációja helytálló. Csak annyit próbáltam megmutatni, hogy a mindennapi gyakorlat értelmezése 

önmagában is nehéz feladat.  
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tisztába jövünk a részletekkel, s elmélyültebb etikai reflexiót folytatunk, akkor az egyének 

általában kevésbé tűnnek hibáztathatónak, mint az első, intuitív megítéléskor. 

 Az egyik ilyen mozzanat, aminek hatására könnyebben tartjuk hibáztathatónak és 

morális felelőssnek Szilviát, hogy nagy a tét, mivel valódi veszélyben vannak a katonák.55 

Csakhogy nincs közvetlen kapcsolat a tét nagysága és a morális felelősség között. Hiszen az, 

hogy valaki valóban hibáztatható-e vagy sem, más kérdés, minthogy valaki mekkora kárt 

okozott. Egyfajta közvetett viszony van: szinte észrevétlenül feltételezzük, hogy ha a tét nagy, 

akkor a cselekvőtől elvárható lett volna, hogy jobban koncentráljon, márpedig részben 

koncentráció kérdése is, mennyire vagyunk hajlamosak egy adott helyzetben 

figyelmetlenségből hibát elkövetni. Ezért van az is, hogy ha már valaki nagy kárt okozott, 

hajlamosak vagyunk azonnal bűnbakot keresni, hiszen a kár nagysága igazolja, hogy a 

kockázat előzetesen nagy volt, ami miatt elvárható lett volna, hogy a cselekvők maximális 

figyelmet fordítsanak a problémára. Míg ha nem történt károkozás, elnézőbbek vagyunk, mert 

a rossz következmények elmaradása nem igazolja vissza azt a feltételezésünket, hogy a 

kockázat előzetesen valóban nagy volt.  

Másik, ítéletünket valószínűleg befolyásoló részlet, hogy Szilviának szerep, sőt morális 

kötelessége megfelelően őrködnie. Vélhetően nem kényszer hatására lépett be a hadseregbe. 

Márpedig morális és szerep kötelessége csak akkor lehet valakinek (vagy akkor kellene hogy 

legyen), ha morálisan felelős a tetteiért. A szöveg így rejtetten eleve azt sugallja az olvasónak, 

hogy Szilvia morálisan felelős. 

 Az előzőhöz kapcsolódik a legfontosabb észrevétel: az olvasó egyszerűen egy 

átlagembert képzel el átlagos körülmények között. Mivel semmilyen rendkívüli információról 

nem tudósít a történet, ezért ez érthető. A legtöbb átlagember átlagos körülmények között képes 

virrasztani egyetlen éjszakán keresztül, ezért természetes a gondolat, hogy mivel az átlagos 

katona átlagos körülmények között képes a virrasztásra, ezért a hiba csakis a főszereplőben 

lehet. Vagy nem törődött eléggé a feladattal, vagy csinált valamit korábban a nap folyamán, 

amit nem kellett volna. 

 Ezt a megjegyzést szeretném egy kicsit jobban aláhúzni. Sher ugyanabban a cikkében, 

ahol Szilvia és a többiek példája szerepel, még öt történetet mond el a már ismertetett négyen 

kívül, s a kilencből öt történetben elég egyértelmű (1. Alvó ügynök, 4. Édes otthon, 5. 

                                                           
55 Ez azért van így, mert a nagyobb jelentőségű eseményeket ábrázoló példák erősebb érzelmeket váltanak ki 

bennünk. Shaun Nichols és Joshua Knobe lassan klasszikussá váló kísérleti filozófián alapuló cikkükben 

plauzibilisen érveltek amellett, hogy kevésbé absztrakt, konkrétabb, és így erősebb érzelmi reakciót kiváltó 

etikai példák erősebben késztetik az embereket arra, hogy morálisan felelősnek tartsák az egyéneket, mint azok 

az azonos szerkezettel rendelkező példák, amelyek absztraktabbak. Nichols & Knobe 2007.   
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Kólikakoktél, 7. Rossz vicc, 9. Rossz rendszerkritika), hogy egy átlagember nem úgy 

viselkedne, mint a történet főszereplője. Ugyanakkor a szituáció átlagos, s gyorsan, további 

információk ismerete nélkül ítélünk arról, hogy egyedül a főszereplő lehet a hibás abban, hogy 

a történtek negatív fordulatot vesznek. Azzal, hogy a körülményeket és a múltat szinte azonnal 

kitöltjük úgy, hogy mind a szereplők múltja, mind a körülmények átlagosak legyenek, 

hajlamossá tesszük magunkat, hogy a cselekvőt lássuk a hiba legfőbb forrásának. 

  A nagy károk és a társadalmi felelősséggel kapcsolatos konvenciók észlelése, valamint 

az átlagos múlt és kontextus automatikus feltételezése mind abba az irányba hat, hogy először 

viszonylag könnyen hibáztatunk és tulajdonítunk morális felelősséget. Az alaposabb reflexió 

pedig általában (ha nem is mindig) inkább tompítja a hibáztathatósággal és a morális 

felelősséggel kapcsolatos ítéleteinket. 

 Tegyük fel, hogy Szilviát a mulasztása miatt hadbíróság elé állítják. Vajon egy jól 

működő hadbíróság megelégszik azzal a megállapítással, hogy aki őrségben elalszik, annak 

mindenképpen büntetés jár? Sokkal inkább elképzelhető, hogy ha az ügy ideáig eljut, akkor 

alaposan kivizsgálják Szilvia múltját. 

A hadbíróságon bizonyosan felmerülne, hogy mi volt Szilvia álmosságának az oka. 

Természetesen kiderülhetne, hogy Szilviát egyszerűen nem érdekelte, hogy őrzik-e tábort vagy 

sem. Ez azonban nem valószínű. Az ő élete is azon múlt, hogy van-e őrszem, vagy sem. Az is 

lehet, hogy Szilvia átmulatta a napot, s ezért nem volt képes fennmaradni. Ez kétségkívül 

negatív színben tüntetné föl Szilviát. De mi a helyzet akkor, ha kiderül, hogy Szilviának 

valamilyen neurológiai problémája van, ami megnehezíti az ébrenmaradást? Vagy ha a társai 

kevertek hecc kedvéért az italába altatót? Bár ezek az alternatívák mind lehetségesek, 

megítélésem szerint az összes eddig felsorolt forgatókönyv előzetes valószínűsége alacsony. 

Nem hinném, hogy egy hivatásos katona veszélyes körülmények között nem venné komolyan 

a munkáját, vagy hogy Szilvia narkolepsziás volna.  

Viszont az nagyon is valószínű, hogy egy ilyen veszélyes táborban a katonáknak 

mindvégig koncentrálniuk kell, s a feletteseik is keményen fogják őket. A legvalószínűbb, hogy 

a nagy igénybevétel miatt Szilvia túlságosan fáradtá vált egy ilyen feladat felelős teljesítéséhez. 

Ez felveti annak a problémáját, hogy vajon Szilvia feledtesei megfelelőképpen szervezték-e 

meg a tábor őrzését. Ami azt illeti, számomra úgy tűnik, hogy ha mélyebben végiggondoljuk, 

mi állhatott Szilvia elalvásának a hátterében, arra jutunk, hogy Szilvia minden valószínűség 

szerint nem volt felelős azért, hogy nem koncentrált jobban. Vagy a felettesei követtek el hibát, 

vagy az extrém körülmények között nem is volt elvárható, hogy Szilvia ébren tudjon maradni. 
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 Az ilyen felmentő körülmények előzetes valószínűségével azonban az azonnali 

döntőbíróság, az intuíció, nem különösebben foglalkozik. Hogy ennek milyen oka lehet, az egy 

érdekes evolúciós pszichológiai kérdés. Valamiért a felelősségtulajdonítási programunk úgy 

működik, hogy többnyire inkább kiegészíti semleges elemekkel az ismereteinket ahelyett, hogy 

megbecsülné az esetleges felmentő körülmények létezésének valószínűségét. Ez lehet, hogy 

evolúciós szempontból hosszú távon hasznos (bár az is lehet, hogy csak valamilyen hasznos 

kogntitív eljárás mellékterméke), de aligha igazságos. Nem csoda, hogy alaposabb vizsgálat 

után többnyire enyhülnek a hibáztathatóságot és a morális felelősséget érintő ítéleteink, sőt 

számos alkalommal kénytelenek vagyunk belátni, hogy teljesen fel kell mentenünk azt, akit 

elsőre hibáztatandónak véltünk. Legalábbis sokkal többször, mint ahányszor fordítva kell 

eljárnunk: nagyon ritka az, hogy valakiről, akit felmentettünk, később kiderül, hogy mégiscsak 

felelős a tettéért.56 

Állításom az, hogy az expresszív-elméletek törekvése eleve hibás, amikor elsősorban a 

viszonylag szigorú és sokszor tarthatatlan közvetlen intuícióknak akar megfelelni ahelyett, 

hogy a jóval körültekintőbb, fáradságosabb és általában engedékenyebb ítélet számára keresne 

igazolási alapot.  

Ráadásul az további problémát jelent, hogy a filozófusok által szállított elméletek nem 

követik a viszonylag szigorú hétköznapi ítéletek logikáját. Bár Sher és az attribucionalisták 

felelősségtulajdonítással és hibáztatással kapcsolatos ítéletei hasonlóan szigorúak, mint a 

hétköznapi emberek intuitív ítéletei, de teljesen más igazolását adják annak, hogy miért 

lehetnek ezek az ítéletek ilyen szigorúak. Ennyiben az attribucionalisták elméletei csak félig 

felelnek meg a hétköznapi felelősségtulajdonításnak és hibáztatásnak. 

 Mindegyik elmélet, amelyik a tulajdonságokat jelöli meg a hibáztatás érdemalapjául, 

szükségképpen kisebb jelentőséget tulajdonít a kontroll problémájának, mint amint azt a 

hétköznapok során tesszük. A tulajdonságaink megszerzésének többségét nem kontrolláljuk, s 

az expresszív-elméletek a megfelelő tulajdonságokkal való rendelkezésen túl csak annyit 

követelnek meg a hibáztathatósághoz, hogy ezek a tulajdonságok úgy okozzák a 

cselekedeteket, hogy a cselekedetek kifejezzék ezeket a releváns tulajdonságokat (sőt Sher 

számára már az is elegendő, ha ezek a tulajdonságok okozzák a tetteket, illetve mulasztásokat). 

Az expresszív-elméletek  képviselői maguk is elismerik (Watson 1996, 234; Sher 2005, 51-

                                                           
56 Az sokszor előfordul, hogy valaki, akit egyáltalán nem gondoltunk hibáztathatónak, az alaposabb vizsgálat 

nyomán mégis csak hibáztathatónak bizonyul. Például amikor a rendőrségi nyomozás során kiderül, hogy ki 

követte el a bűntettet. De amennyiben már megállapították, ki követte el a kérdéses cselekedetet, a részletes 

vizsgálat után viszonylag ritkán tartjuk a tettest annál is hibáztathatóbbnak, mint miután kiderült, ő vitte végbe a 

kérdéses cselekvést.  
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52;), hogy ebben a tekintetben szakítanak azzal a hétköznapi és filozófiai szokással, hogy a 

morális felelősség fontos feltételének tartsák azt, hogy a cselekvő viszonylag magas szintű 

kontrollt gyakoroljon afölött, amiért hibáztatják. 

 Egyes kutatások eredményei alapján (pl. Shepherd 2014) joggal következtethetünk arra, 

hogy a hétköznapok folyamán a tudatosságot intuitíve fontos követelménynek tartjuk a 

hibáztathatósághoz és a morális felelősséghez. Ez valószínűleg azzal áll kapcsolatban, hogy a 

tudatos cselekedeteink azok, amelyek leginkább kontrolláltnak tűnnek. E két feltételezést 

összekapcsolva azt hiszem, megalapozottan lehet azt gondolni, hogy Szilviát, Petronellát, 

Olivért és Alexandrát egyaránt azért ítéli intuitíve hibáztathatónak a példa legtöbb olvasója, 

mert feltételezik, hogy tudatos irányítása alá vonhatták volna az eseményeket. Más szavakkal: 

jobban oda figyelhetettek volna, hogy mit csinálnak. Szilvia koncentrálhatott volna jobban, 

hogy ébren maradjon, Petronella, ha jobban figyel, legalább gyanakodnia kellett volna, hogy 

alkoholt adni a csecsemőnek nem a legjobb megoldás, Olivér pedig fókuszálhatott volna jobban 

az őt körülvevő emberek érzékenységére. 

 Nem azt állítom, hogy azért rendelkezik Szilvia, Petronella, Olivér és Alexandra 

morális felelősséggel, mert valóban képesek lettek volna jobban koncentrálva elkerülni a rossz 

következményeket. Hanem azt, hogy hajlamosak vagyunk önmagunknak és másoknak is 

sokkal nagyobb fokú tudatos kontrollt tulajdonítani, mint amekkorával valójában 

rendelkezünk. Ez eredményezi, hogy intuitive sokkal hajlamosabbak vagyunk hibáztathatónak 

tartani embertársainkat, mint azt alapos átgondolás után tennénk, nem pedig az, hogy 

felelősséget tulajdonítunk bárkinek, akinek a tettei jelleméből és más tulajdonságaiból 

következnek. 

 Eddig csak amellett érveltem, hogy a hétköznapi, gyors intuitív ítéletekkel való 

összhangja az expresszív-elméleteknek korántsem olyan nagy előny, mint az elsőre tűnik. 

Egyfelől a gyors intuitív ítéletek a hétköznapok gyakorlata során is gyakorta korrekcióra 

szorulnak, mivel mindenféle mélyebb filozófiai meggondolás nélkül is kevéssé megbízhatónak 

látszanak. Másfelől a tulajdonságalapú érdemelméletek összhangja ezekkel a gyors ítéletekkel 

inkább egybeesés mintsem valódi összhang, mivel ezek az elméletek teljesen más alapon 

hozzák ki ugyanazokat az eredményeket, mint a gyors intuíciók. Előbbiek a tulajdonságoknak 

adnak olyan nagy szerepet, hogy szinte mindig minden tettünkért, mulasztásunkért, 

jellemvonásunkért felelősek és akár hibáztathatóak vagyunk, míg az intuitív ítéletek nagyobb 

tudatos kontrollt feltételeznek, mint amekkorával valójában rendelkezünk.  
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2.5.  Két érv a tulajdonságalapú érdemelméletek ellen 

 

2.5.1. Miért van szükség e két érvre? 

 

A szakirodalomban megfigyelhető három jelenség, ami elfedi, hogy a tulajdonságalapú 

érdemelméletek valójában implauzibilisak. E három jelenség a következő: a) a 

szakirodalomban nagyon népszerű az elméletek pontatlan felosztása, b) a tulajdonságalapú 

érdemelméletek hívei kettősbeszédet folytatnak c) a morális hibáztatás körüli vita a morális 

hibáztatás legfontosabb megkülönböztető jegyére fókuszál. 

 Számos filozófus az egyik legfontosabb törésvonalat az attribucionalista és 

volicionalista elméletek között látja (Levy 2005, Smith 2005). Már korábban jeleztem néhány 

problémámat a megkülönböztetéssel összefüggésben. Most viszont arra mutatnék rá, hogy ez 

a megkülönböztetés megteremti a lehetőséget arra, hogy lényegi problémák maradjanak 

elemzés nélkül. 

 Volicionista elméleteknek azokat nevezzük, amelyek szerint az erkölcsi felelősség 

forrása a tudatos választás (choice). Vagy az én terminológiám szerint: a tudatos választás a 

morális hibáztatás végső érdemalapja. Attribucionalistának viszont azokat, amelyek tagadják 

ezt. Mivel a választásokat általában tudatosnak szoktuk tekinteni, e megkülönböztetés nyomán 

óhatatlanul úgy fog tűnni, mintha a fő frontvonal azok között húzódna, akik a tudatosságot 

tekintik a felelősség forrásának, s azok között, akik nem. Csakhogy (legalább) kétféleképpen 

lehet tagadni, hogy a tudatosság volna a központi forrása a morális felelősségnek. Vagy úgy, 

hogy valaki azt állítja, hogy – többségében nem tudatosan választott – mentális tulajdonságok 

a felelősség végső forrásai. Vagy pedig úgy, hogy azt állítjuk, hogy valamilyen − nem 

feltétlenül tudatos – aktivitás, például az ítéletaktusok a cselekvés fő forrásai. Mivel a vita 

középpontjába a tudatosság és a szándékosság kerül, ezért elsikkad az, hogy míg a második 

stratégiának nincsenek olyan meglepő következményei, addig az elsőnek nagyon is. Például, 

hogy olyan cselekvők válnak hibáztathatóvá, akik esetében ez az állítás nagyon implauzibilis, 

valamint, hogy szembe kerülnek azzal a vélekedéssel, hogy csak azért lehetünk hibáztathatóak, 

amiről tehetünk. 

 Ez márcsak azért is így történik, mert az attribucionalisták rá is játszanak arra, hogy itt 

két stratégia is lehetséges. Mint később erre bővebben rátérek, ennek a manővernek a kulcsa 

az, hogy az ítélet szót két értelemben is használják: olykor, mint mentális diszpozíciókként 

vagy állapotokként utalnak rájuk, máskor pedig ugyanazzal a szóval valójában ítéletaktusok-

ról beszélnek. Többnyire az ítéletek mint mentális állapotok vagy diszpozíciók a fontosak 



95 
 

számukra, de sokszor éppen akkor, amikor a legkeményebb ellenvetésekkel néznek szembe, 

valójában az ítéletekre mint ítéletaktusokra vagy mint ítéletaktusok eredményére hivatkoznak. 

 Ez a kettősbeszéd elsősorban nem azért alakul ki, mert az attribucionalisták 

figyelmetlenek volnának. Egyrészt úgy vélem, hogy az eddigi vita nem domborította ki, hogy 

fontos különbség van aközött, ha ítéletaktusokat, vagy ha ítéleteket teszünk meg a morális 

felelősség végső forrásának. Másrészt nagyon nehéz úgy gondolni az ítéletekre, mintha azok 

nem ítéletaktusok eredményei volnának. Természetesen nagyon sok ítélet, propozícionális 

tartalommal rendelkező mentális állapot (esetleg értékeléssel összefüggő diszpozíció) nem 

ítéletaktusok hatására alakul ki, olykor a nevelés vagy a környezet hatására – megkerülve a 

racionális készségeinket – valamiként bele kerülnek az elménkbe. Mégis, az ítéletek 

paradigmatikusan olyan mentális állapotok, amelyek ítéletaktusok hatására jönnek létre. 

 Ahhoz, hogy módszeresen elválasszuk az ítéleteket az ítéletaktusoktól, s ennek 

segítségével kimutassuk, hogy az előbbiek nem lehetnek a morális felelősség végső 

érdemalapjai, elég mesterkélt érvre van szükség. Erre szolgál majd az alábbiakban az izoláció-

érv, amelynek mesterkélt története éppen arra szolgál, hogy hatékonyan különítse el egymástól 

az ítéletaktusokat és az ítéleteket. 

 A harmadik tendencia, amely eltakarja a tulajdonságalapú érdemelméletek 

implauzibilitását az az, hogy a morális hibáztathatóságot övező kortárs vita elsősorban arra 

koncentrál, hogy mi a hibáztatás megkülönböztető jegye. Ezért például mindez idáig nem került 

relfektorfénybe az, hogy a hibáztatás szoros kapcsolatban áll azzal, hogy olykor úgy ítéljük 

meg, emberek tehetnek eseményekről és tényállásokról. Hiszen ez a gondolat, ha szoros is a 

kapcsolata a hibáztatással, nem különbözteti meg a hibáztatást például attól, amikor valakinek 

jelentős és speciális oksági szerepet tulajdonítunk. 

 A hibáztatás szerkezetéből vett érv éppen arra szolgál, hogy szóba hozza a hibáztatás 

és „valaki tehet valamiről” típusú ítéletek szoros kapcsolatát, és ezen keresztül érveljen 

amellett, hogy a morális felelősség tulajdonságalapú érdemelméletei jóval implauzibilisebbek, 

mint az első pillantásra nyilvánvaló. Az érv az érdemelmélet kidolgozása szempontjából nézve 

azért is fontos, mert a megközelítésnek az érdem mellett a hibáztatás a másik kulcsfogalma. 

Csak ha világos és helytálló képünk van arról, mit jelent hibáztatni, csak akkor lehetséges 

megmondani, milyen esetekben lehet kiérdemelni a morális hibáztatást.  

     

2.5.2. Az izoláció-érv 
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2.5.2.1. Az izoláció-érv szerkezete 

 

Alfred Mele (2006) zigóta-argumentuma egy érv a kompatibilizmus ellenében. Az érv lényege 

az, hogy egy istennő, Diana, a determinisztikus természeti törvényeket és a körülményeket 

számításba véve megteremt egy olyan zigótát, amelyről előre tudja, hogy a körülmények 

hatására olyan emberré fog fejlődni, amely egy határozott időpontban elérkezik egy immorális 

cselekedet végrehajtásához.  

Ezt az érvet módosítanám úgy, hogy még jobban legyen élesítve mindazon elméletek 

ellen, amelyek szerint a tulajdonságok volnának a hibáztatás végső érdemalapjai. A fenti 

érvben ugyanis nincsenek izolálva a tulajdonságok az ítéletaktusoktól, mivel a teljes 

élettörténet szerepel a történetben.  

Íme a módosított zígóta-érv, amit, mivel a lényege a múltbéli ítéletaktusok izolálása a 

tulajdonságoktól, izoláció-érvnek fogok nevezni: 

 

Zénó évek óta tervezgeti, hogy az örökségért megöli a bácsikáját, Jenőt. Zénónak az évek során 

olyan változásokon ment át a jelleme hogy t1-ben már a legkisebb lelkiismeret-furdalás nélkül 

tudja meghozni azt a döntéset, hogy ha t2-ben H helyzet adódik, akkor t3-ban M módon megöli 

Jenőt. Zénó elhatározása olyan erős, jelleme annyira megromlott, hogy bár érti a morális 

megfontolásokat, melyek a gyilkosság elkövetése ellen szolnak, ezek egyáltalán nem érintik már 

meg. Amikor t2-ben H helyzet tényleg előáll, Zénó szinte reflexszerűen megöli Jenőt t3-ban az 

előre eltervezett módon. Ezután Zénó t4-ben, ahogyan előre eltervezte, elmegy ünnepelni a 

barátaival, ám sajnos olyannyira elszalad vele a ló, hogy t5-ben meghal herointúladagolásban. 

Zénó szívének keménysége miatt még haláltusája során sem érzi át tette visszásságát, ehelyett 

azon bánkódik, hogy nem lesz alkalma kiélvezni örökséget. A szomorú vég ellenére Zénó 

alighanem hibáztatható nemcsak a gyilkosságért, de jelleméért és azért az értékítéletért is, hogy 

a saját egzisztenciája többet ér Jenő életénél. 

Baálnak, a nagyhatalmú gonosz démonnak nagyon megtetszik ez a gyilkosság és a 

tragikomikus végkifeljet. Olyannyira, hogy többször is akarja látni a történteket. Sajnos azonban 

nem képes arra, hogy visszaforgassa az időt. Viszont hatalmában áll világokat teremteni. Ezért 

úgy határoz, hogy létrehoz egy másik olyan V2 világot, melynek kezdőállapota megegyezik az 

eredeti világ, V1 t2-beli állapotával, azzal a különbséggel, hogy minden egyes embernek eggyel 

több hajszála van, mint V1-ben t2-ben. Baál kialakítja H helyzetet, megteremti benne Bélát és 

Jenő-2-t. Bélát Baál úgy formálja meg, hogy eggyel több hajszálat teremt neki, mint amennyi 

Zénónak volt, de minden más tekintetben ugyanazokkal a tulajdonságokkal ruházza fel, mint 

amivel Zénó rendelkezett t2-ben. Rendelkezik az értékítélettel, hogy nagybácsikája élete nem 

sokat ér, ellenben az ő egzisztenciájával; azzal az ítéletérzékeny attitűddel, hogy kevésebbre 

értékeli nagybácsikája életét, mint a saját jólétét; vágyik is arra, hogy vággyon a jólétre; s 

ugyanúgy nem befolyásolják morális megfontolások, mint Zénót.  
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Béla V2-ben azonnal azt érzékeli, hogy H helyzet fennáll, s karakterének megfelelően 

gondolkodás nélkül megöli Jenő-2-t. Aztán, amikor Béla halálraissza magát t5-ben, Baál véget 

vet az egész világnak. Baál nagyon jól szórakozik, ezért milliónyi ilyen világot teremt és pusztít 

el. Míg Zénó alighanem hibáztatható azért, hogy többre értékeli saját egzisztenciáját, mint Jenő 

életét, addig Béla és milliónyi hasonmása aligha. Intuitíve úgy tűnik, hogy Béla és milliónyi 

hasonmásának ezen jellemvonásáért egyedül Baál hibáztatható. 

E különbségnek az egyetlen plauzibilis magyarázata az, hogy a tulajdonságok esetében 

mégsem közömbös, hogy honnan erednek, vagy hogy volt-e valós lehetőség módosítani őket. 

Bár Béla és milliónyi hasonmásának morális karakterét önző mivoltuk konstituálja, mégsem őket 

tartjuk hibáztathatónak jellemükért (és a belőlük következő cselekedetekért), hanem Baált. 

Ennek oka, hogy Baál az eredete a rossz karakterüknek és annak, hogy nem adódott alkalom 

arra, hogy teremtményei módosíthassák ezt a rossz karaktert. 

Mivel Zénó, Béla és a többiek tulajdonságaiban nincs semmi különleges (jellemük, 

hiteik, vágyaik „átlagos” körülmények között is megjelenhetnek), ezért feltehetjük, hogy ami 

igaz az ő tulajdonságaikra, az az összesre igaz. A történet tanulsága pedig az, hogy a 

tulajdonságok hibáztathatósága függ attól, hogy micsoda e tulajdonságok története. Ezért ezen 

történetek alapján implauzibilis, hogy tulajdonságok lehetnének a morális hibáztatás 

érdemalapjai.  

 

Az érv szerkezete röviden a következő: 

(1) Béla és a többi Zénó-hasonmás nem hibáztatható a karakteréért.  

(2) Zénó morálisan hibáztatható azért a jelleméért, amivel rendelkezik t2-ben. 

(3) Az egyetlen releváns különbség Zénó és Zénó hasonmásai között, hogy más a múltja 

Zénó tulajdonságainak, mint a Zénó-hasonmások tulajdonságainak. 

(4) Ha (1), (2) és (3) igaz, akkor Zénó tulajdonságai t2-ben nem lehetnek a múlttól 

függetlenül a morális hibáztatás érdemalapjai. 

(5) Ha Zénó jellemvonásai t2-ben nem lehetnek végső érdemforrásai a hibáztatásnak, akkor 

egyetlen tulajdonság sem lehet az. 

(K) Tulajdonságok nem lehetnek a morális hibáztatás végső érdemalapjai. 

  

Az érv érvényes, a kérdés csupán az, hogy plauzibilisek-e a premisszák. A (2) premissza az 

összes tulajdonságalapú érdemelmélet szerint igaz, hiszen t2-re Zénó már olyan 

tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek paradigmatikus módon morálisan rossznak tekintünk. 

Ha Zénó nem hibáztatható t2-ben található jellemvonásaiért, akkor mégis ki az? Ennek 

fényében nemcsak a kettes, hanem az (5) premissza is éppen úgy elfogadható, mint a (2) 

premissza. 
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A (3)-as premisszán is elég nehéz fogást találni. A gondolatkísérlet legfontosabb 

kikötése éppen az, hogy egyedül e tulajdonságok múltja különbözik, és semmi más. 

Egy lehetséges ellenvetés szerint, bár nincs más lényegi különbség Zénó és a 

hasonmások között, mint azok múltja, ez irreleváns, mert a démon által teremtett világok 

metafizikailag lehetetlenek. Például azért, mert értékítéletek csakis racionális ítéletek 

segítségével alakulhatnak ki. Először is: ez a válasz azért is problémás, mert visszavezet ahhoz 

a végtelen regresszushoz, amit a tulajdonságalapú érdemelméletek képviselői el akartak 

kerülni. Ha minden ítélet csak ítéletek talaján álló ítéletaktusok segítségével jöhet létre, akkor 

hogyan lehetséges, hogy egyáltalán vannak ítéleteink? Másrészt pedig, ha ítéleteknek tekintünk 

minden olyan mentális állapotot, amelynek van propozícionális tartalma, akkor igenis 

létezhetnek ítéletek, melyek nem ítéletaktusokkal alakulnak ki. Például ilyenek azok az 

ítéleteink, amelyeket kritikátlanul átveszünk másoktól, anélkül, hogy észrevennénk. A démon 

kicsit extravagánsabban, de ugyanazt csinálja, mint olykor a társadalom: elültet a cselekvökben 

gondolatokat úgy, hogy a cselekvőnek nincs esélye ez ellen védekezni. 

Mele (1995, 172) egy, az általam bemutatott érvhez hasonló gondolatmenet kapcsán 

ismertet egy olyan stratégiát, amellyel tagadni lehetne a fenti világok metafizikai lehetőségét. 

Eszerint, ha valaki elfogadja a jelentés-externalizmust, akkor a démon által teremtett világokat 

eleve lehetetlennek kellene tartania, hiszen ha nincsen olyan oksági történet, amelyekben a 

jelentést le lehetne horgonyozni, akkor gondolatok sem lehetségesek (Davidson 1987, 

hivatkozza Mele 1995, 172).   

Egyetértek Mele-vel abban, hogy az ilyen problémákat nyugodtan félre lehet tenni. Ha 

ez a fajta stratégia lenne az egyetlen mentsvára a morális felelősség tulajdonságalapú 

érdemelméleteinek, az igen különös volna: nem látszik, hogy a jelentés-externalizmus hogyan 

alapozhatná meg azt, hogy ítéleteinkért felelősséget viseljünk. Ezért nem is olyan fontos, hogy 

valóban metafizikailag lehetséges-e az izoláció-érvhez tartozó történet, egészen addig, amíg az 

érv célpontjai nem tudják megmutatni, miért is fontos felelősségelméleti szempontból az, ami 

bizonyos elméletek fényében lehetetlen.  

A (4) premissza is szilárd lábakon áll. Ha az egyetlen különbség Zénó és a hasonmások 

tulajdonságai között, hogy más a múltjuk, és Zénó hibáztatható a tulajdonságaiért, miközben a 

hasonmások nem, akkor el kell ismerni, hogy Zénó tulajdonságai nem a múlttól függetlenül 

lehetnek alapjai a morális hibáztatásnak. 

(5)-ös premissza szerintem vitán felül áll. Zénó és a Zénó hasonmások tulajdonságai 

nem egyediek. Ha az érv működik, akkor nemcsak az ő egyedi esetükben működik, hanem 

minden esetben. 
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A morális felelősség tulajdonságalapú érdemelméleteinek úgy tűnik egyetlen esélye 

van: tagadniuk kell (1)-t. Tulajdonképpen el kell fogadniuk, hogy elméletüknek megvan az a 

különös következménye, hogy bár csak Baál tehet arról, hogy a Zénó-hasonmásoknak 

morálisan rossz jellemük van, mégis Baált és a Zénó-hasonmásokat egyaránt hibáztatni kell 

ezekért a tulajdonságokért – jóllehet más és más okból. Baált azért, mert a tulajdonságok 

létrehozása gonoszságának olyan következménye, amely híven tükrözi természetét, míg a 

Zénó-hasonmásokat azért, mert ezek a tulajdonság konstituálják a morális énjüket. Az, hogy 

ez a következménye az elméletnek különös, sőt, kontraintuitív, csak akkor elfogadható, ha a 

tulajdonságalapú elméletek egyéb előnyei ellensúlyozzák ezt a kellemetlen következményt. 

 

2.5.2.2. Miért nem könnyű tagadni az izoláció-érv kulcspremisszáját? 

 

Korábban már érveltem amellett, hogy az expresszív-elméletek legfőbb előnye, hogy látszólag 

jól illeszkednek a hétköznapi és intuitív ítéleteinkhez, korántsem akkora, mint amekkorának 

tűnik. Ezért úgy gondolom, hogy egyáltalán nem megoldás, ha az elmélet hívei egyszerűen 

lenyelik a keserű pirulát. Néhány észrevétellel szeretném méginkább megfoghatóvá tenni, hogy 

miért is annyira elfogadhatatlan az, ha a Zénó-hasonmásokat hibáztathatónak tartjuk 

jellemükért (és az ezekből fakadó tettekért). Ennek a rövid szakasznak a feladata az, hogy 

érzékeltesse, hogy mennyire nehéz megmagyarázni, miért lenne hamis (1)-es, s ennek 

megfelelően milyen magas követelményeknek kellene megfelelni az ehhez kapcsolódó 

magyarázatoknak. 

 Patrick Todd (2012) szerint bármilyen istenség, aki determinálja teremténye jellemét és 

az ezekből fakadó cselekedeteket, nem hibáztathatja teremtményét. Ez kézenfekvőnek tűnik, 

különösen, ha első szám első személyben képzeljük el ezt a történetet! Az olvasó képzelje el, 

hogy képes új univerzumot teremteni. Tegyük fel, hogy valamilyen nagyobb jó megvalósítása 

érdekében szükséges olyan személyeket teremteni, akik morálisan rossz tetteket visznek végbe 

morálisan rossz jellemükből következően úgy, hogy teljesítik az expresszív-elméletek által 

szabott felelősségfeltételeket. Ha ezt látva úgy dönt, hogy a nagyobb jó érdekében néhány 

személyt morálisan rossz jellemmel ruház fel – annak ellenére, hogy ön is morálisan rossznak 

tartja az e jellemből fakadó tetteket −, vajon tudná-e jogosan hibáztatni ezeket a 

teremtményeket a jellemükért és cselekedeteikért?  

A hibáztatás nem azért volna inadekvát, mert ön mint teremtő ebben a helyzetben 

képmutató lenne, vagy mert vágyakozna arra, hogy valaki rendelkezzen morálisan rossz 
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jellemmel (Todd 2012, 6-8). Hanem vélhetően azért, mert a teremtmény nem elégíti ki a 

morális felelősség néhány feltételét. Olyan feltételeket, amelyet azok az elméletek, melyek 

szerint a hibáztatás végső érdemalapjai tulajdonságok, nem vesznek figyelembe. A teremtmény 

pedig nemcsak öntől, de mástól sem érdemelné ki a hibáztatást. Akit ebben a helyzetben 

hibáztatni lehet, az ön lenne. 

A másik gondolatmenet abból indul ki, hogy mit gondolnánk akkor, ha a mi 

jellemünkről derülne ki, hogy egy gonosz démon keze munkájának az eredménye. Tegyük fel, 

hogy valamilyen hihetetlen módon bebizonyosodik, valamelyik jellemhibánk nem saját 

döntéseinknek, a körülményeknek vagy a genetikának köszönhető. Egy démon volt az, aki 

mágikus úton úgy alakította az agyunkat, hogy kifejlődjön bennünk a szóban forgó jellemhiba, 

s ő gondoskodott arról is, hogy soha ne érezzük szükségét, hogy változtassunk ezen a 

vonásunkon. Vajon ebben az esetben is éppen úgy hibáztathatónak tartanánk magunkat a 

jellemhibánkért, mint eddig? Nehezen tudom elképzelni. Valószínűleg a démont hibáztatnánk 

értük. 

 Nagyon nehéz magyarázatot adni arra, hogy hogyan volna hibáztatható Béla vagy a 

többi Zénó-hasonmás a jelleméért és a belőlük fakadó cselekedetekért, hiszen úgy tűnik, hogy 

egyik sem tehet arról, hogy olyan a jelleme, amilyen. Ha beleképzeljük magunkat Baál vagy 

éppen a Zénó-hasonmások helyébe ez még nehezebben elfogadható, mint ha csupán elolvassuk 

az izoláció-érv gondolatkísérletét. Az alább ismeretem az expresszivisták magyarázatait, hogy 

mégis hogyan lehet bárki felelős olyan tulajdonságokért, amiről nem tehetnek. Véleményem 

szerint magyarázataik vagy nem elfogadhatóak, vagy a magyarázataikban – néha akár nehezen 

észrevehető módon – kettősbeszédet folytatnak, és a válasz kedvéért feladják azt az eredeti 

állításukat, hogy tulajdonságokért azok történetétől függetlenül is felelősek lehetünk. 

  

2.5.2.3. Lehetséges magyarázatok arra, miért hamis az izoláció-érv kulcspremisszája 

 

2.5.2.3.1. A rossz és a hibáztatható tulajdonság közti különbség tagadása 

 

Az expresszív-elméletek hívei talán azt tennék a legjobban, ha ellentámadásba lendülnének, és 

az izoláció-érv morális háttérfeltevéseit támadnák, reménykedve a gyors győzelemben. Egy 

ilyen stratégia szerint az érvvel a fő baj az, hogy azzal az előfeltevéssel él, hogy mást jelent 

hibáztatni valakit a tulajdonságaiért és megint mást az, hogy azt gondoljuk, valakinek 

morálisan rossz tulajdonságai vannak. Pedig ennek nincs értelme. Ha valakiről azt gondolom, 
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hogy morálisan rossz tulajdonságai vannak, akkor rossz véleményem van ezekről a 

tulajdonságokról. Ha rossz véleményem van ezekről a tulajdonságokról, akkor rossz 

véleményem van arról a személyről is, aki rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. Ha rossz 

véleményem van valakiről, akkor az azt jelenti, hogy hibáztatom is az illetőt (lásd ehhez a 

gondolatmenethez Adams 1985/2013, 165-169). 

 Ahogyan Neil Levy (2005) rámutatott, az expresszív-elméletek hívei előszeretettel 

törlik el a különbséget a morálisan rossz jellemvonások és a hibáztatható tulajdonságok között. 

Watson szerint például „bizonyos értelemben a cselekvőt (morálisan) hibáztatni nem más, mint 

valamilyen (morális) hibát tulajdonítani neki; következésképpen a cselekvő magatartását 

tisztességtelennek tartani egyet jelent azzal, hogy hibáztatjuk.”57 (Watson 1996, 230-231) Levy 

ezzel szemben úgy érvel, hogy prima facie plauzibilis a morálisan rossz tulajdonságok, illetve 

hibáztatható tulajdonságok között különbséget tenni. Végtére is, amikor valamilyen morális 

hiba például agysérülés miatt jön létre, akkor nem szoktuk érte hibáztatni a cselekvőt. Levy 

Phineas Gage esetét hozza fel példaként, aki, miután az agya súlyos károsodást szenvedet egy 

balesetben, szorgos és a családjával törődő emberből lusta és a családját elhanyagoló 

személyiséggé vált (Levy 2005, 8-9). A lustaság és a nemtörődömség morálisan rossz 

tulajdonságok, mégis plauzibilis azt gondolni, hogy Gage nem érdemli meg, hogy hibáztassák 

értük. 

 Tanulságos, ahogyan Angela Smith reagál Levy érveire: 

 

Egyetértek azzal, hogy a személy jellemzőinek értékelésével kapcsolatban általánosan 

megkülönböztethető a „rossz” és a „hibáztatható”. Mindnyájan elfogadhatjuk, hogy a rossz 

hallás és az általában vett ügyetlenség rossz dolog, anélkül, hogy az illetőről, aki rendelkezik e 

vonásokkal, azt állítanánk, hogy hibáztatható értük. És egy ilyen megkülönböztetés kétségkívül 

fontos, amikor nem racionális állatokat és fiatal gyerekeket értékelünk. Tarthatok egy kutyát 

gonosznak vagy egy kis gyereket csibésznek anélkül, hogy azt állítanám, hogy felelősek és így 

hibáztathatóak azért, hogy rendelkeznek ezekkel a vonásokkal. […] 

De ha egy (egyébként normális) felnőttet „kegyetlennek” tartok, akkor nem csupán valamilyen 

vonást tulajdonítok neki, amiért ő vagy felelős vagy nem (mint amikor egy kutyáról azt mondom 

egy kutyáról, hogy a „gonoszkodásra hajlamos”). Hanem (részben) felszólítom őt arra, hogy 

igazolja azokat a vitatható ítéleteket, melyeket a tettei és attitűdjei kifejeznek figyelembe véve 

mások morális státusát. Ez a felszólítás természetéből fakadóan felelősséget implikál, mivel a 

felszólítás az illető ítélkezőtevékenységét célozza meg, egy olyan tevékenységet, amelyért őt 

                                                           
57 In one way to blame (morally) is to attribute something to a (moral) fault int he agent; therefore to call 

conduct shoddy is to blame the agent. – Kiemelés az eredetiben (B. L.) 
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felelősnek kell tartanunk, amennyiben őt bármilyen értelemben morális cselekvőnek tartjuk. 

(Smith 2008, 388) 58 

 

Először is fontos látni, hogy Smith ebben az idézetben az ítéletekért viselt felelősséget egy az 

egyben visszavezeti arra, hogy az ítéletek az ítélethozatal aktusának termékei. Ha ez így van, 

minden egyes ítélet esetében fontos kérdés, hogy az adott ítélet ítéletaktusokból vagy más 

forrásból ered. Ezzel a tézissel nincs is semmi problémám, hiszen nem állítja, hogy az ítéletek 

vagy más tulajdonságok végső érdemalapok volnának.  

Máskor viszont Smith úgy beszél az ítélekért viselt felelősségről, mintha azokért akkor 

is hibáztathatóak lennénk, ha azokat valahogy beültették az elménkbe. Ennek oka az, hogy 

Smith számára az „aktivitáshoz” elegendő a következő: 

 

Ellenben azon elmélet szerint, amely mellett érvelek, a határvonalat aktivitás és passzivitás az 

ítélet jelenti: aktív vagyok, és felelős vagyok bármiért, ami az értékelő ítéleteim körébe tartozik 

(azaz bármiért, ami érzékeny vagy érzékenynek kellene lennie a értékelő ítéleteimre és 

elköteleződéseimre).(Smith 2005, 263)59 

 

E kettősbeszéd jellemző az expresszív-elméletekre: olykor az ítéletek jelentőségét azzal 

magyarázzák, hogy a cselekvő ítéletaktusaiból erednek, máskor viszont ezt nem követelik meg 

a hibáztathatósághoz. Látható, hogy Smith-nek ez utóbbi sorai már semmilyen formában sem 

utalnak arra, hogy az értékítéletekért és attitűdökért viselt felelősség feltétele lenne, hogy az 

ítélőaktus termékei legyenek. Ugyanis ahhoz, hogy egy attitűd vagy ítélet érzékeny legyen más 

ítéletekre, nem szükséges az, hogy a racionális ítélőaktus terméke legyen. Egy példa: a legtöbb 

ember úgy szereti édesanyját, hogy ezen attitűd és a hozzá kapcsolódó ítélet nem racionális 

következtetések mentén alakult ki. Ennek ellenére ez a szeretet valószínűleg érzékeny az 

                                                           
58 I agree that there is a general distinction to be drawn between "the bad" and "the blameworthy" when it comes 

to assessing features of persons. We can all acknowledge that faulty hearing or general clumsiness is a bad thing 

without thereby claiming that a person who possesses such traits is blameworthy for them. And such a 

distinction is certainly relevant when it comes to the assessment of non-rational animals and young children. I 

can assess a dog as "vicious" and a toddler as "bratty" without claiming that they are responsible and therefore 

blameworthy for having these traits. […] 

But if I assess an (otherwise normal) adult human being as "cruel" I am not merely attributing a trait to him for 

which he may or may not be responsible (as when I say that a dog has a "vicious disposition"). I am (in part) 

making a demand of him, a demand that he justify the objectionable judgments his actions and attitudes express 

concerning the moral status of others. This demand by its very nature implies responsibility, for it is directed at 

his judgmental activity, activity for which we must regard him as responsible if we are to regard him as a moral 

agent in any sense. 
59 According to the view I am defending, by contrast, the dividing line between activity and passivity goes 

through judgment: I am active, and responsible, for anything that falls within the scope of evaluative judgment 

(i.e., anything that is, or should be, sensitive to my evaluative judgments and commitments). 
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értékelő ítéletekre. Ha valaki egy szekta hatására fejébe veszi, hogy rossz dolog olyan 

embereket egyáltalán szeretni, akik nem tagjai a vallási csoportnak, akkor ez a szeretet könnyen 

elmúlhat. Smith számára itt már nem az a fontos, hogy a racionalitás egy ítélőaktuson keresztül 

ténylegesen kontrollálja az ítéletet, hanem az, hogy a racionalitás elviekben képes legyen 

kontrollálni az adott ítéletet. Angela Smith azt is megtehetné, hogy Levy-nek erre az elvi 

kontrollra építve egy következetes expresszivista választ ad – mégsem teszi (az elvi kontrollra 

építő stratégiára a következő szakaszban térek rá). 

Ez, azt hiszem, Levy észrevételének erejét mutatja. Az alábbiakban amellett fogok 

érvelni, hogy sem Smith következetes expresszivista válasza, amely az elvi kontrollra épül, 

sem más stratégiák nem képesek plauzibilis választ adni sem az izoláció-érvre, sem a Levy 

észrevételeihez hasonló érvekre anélkül, hogy az expresszivisták ne kezdenének bele a már 

említett kettősbeszédbe, s lennének hűtlenek eredeti álláspontjukhoz.   

 

2.5.2.3.2. Elvi kontrollálhatóság 

 

Az attribucionalisták szerint a morálisan rossz ítéletérzékeny attitűdök, illetve értékítéletek 

azért lehetnek minden körülmények között a hibáztatás alapjai, mert azok elviekben (in 

principle) mindig számonkérhetőek. Mit jelent ez a számonkérhetőség? 

 Scanlon ezt a következőképpen fogalmazza meg: 

 

Másodszor, ez [a morális felelősség] csak az ítéletérzékeny attitűdjeikkel kapcsolatban 

vonatkoztatható rájuk, azaz azokkal az attitűdökkel összefüggésben, amelyek egy racionális lény 

esetében az „észnek kellene kontrollálnia.” Ez a két megszorítás nem a morális felelősség 

különlegessége, de tükrözi a morális felelősség határait egy általánosabb értelemben, amely 

szerint felelőssek vagyunk az összes ítéletérzékeny attitűdünkért, amelyekről el lehet mondani, 

hogy elviekben felszólíthatóak vagyunk arra, hogy megindokoljuk őket, sőt, megváltoztassuk 

őket, ha nem vagyunk képesek megfelelő indoklással szolgálni. […] Ahogy már korábban 

állítottam, mindez nem jelenti azt, hogy a morális bírálat csak azokra a cselekedetekre vagy 

attitűdjeinkre vonatkoztatható, amelyek közvetlenül a cselekvő tudatos ítéleteiből származnak. 

Egy személy bírálható, és elvárható tőle, hogy igazolja magát, vagy belássa hibáját és bocsánatot 

kérjen azokért a dolgokért, amelyeket gondatlanságból követett el egy olyan helyzetben, ahol az 

odafigyelés elvárt. Hogy valami elviekben „az ész által kontrollált” vagy tudatos ítéletből vagy 

választásból származik, az két különböző dolog. 60 (Scanlon 1998, 272) 

                                                           
60 Second, it applies to them only in regard to their judgement sensitive attitudes: that is, those attitudes that, in a 

rational creature, should be „under the control of reason.”These two limitations are not peculiar to moral 

responsibility, but reflect limits of responsibility in the more general sense in which we are responsible for all 
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Scanlon és Angela Smith véleménye e kérdésben tehát egyezik: az ítéletérzékeny attitűdöket 

(értékelőítéleteket) elviekben a racionalitásnak kellene irányítania, s ezért vagyunk felelősek 

értük bármilyen körülmények között. Hogy mit jelent ez, azt az izoláció-érv segítségével 

illusztrálnám.  

 Baál Bélát úgy teremtette meg, hogy teljesen ugyanolyan jellemvonásokkal 

rendelkezzen, mint Zénó a gyilkosság végrehajtása előtti pillanatban, valamint ugyanabban a 

helyzetben találja magát, mint ahol Zénó úgy döntött, hogy megöli a bácsikáját. Scanlon szerint 

Béla hibáztatható mind a rossz jellemvonásokért, mind az abból fakadó gyilkosságért, mivel a 

jellemvonásokat alkotó ítéletérzékeny attitűdök elvben kontrollálhatóak volnának a 

racionalitás által. Egyrészt gyakran a racionális ítélőaktusok hozzák létre ezeket az attitűdöket. 

Másrészt bizonyára számos alkalommal előfordult, hogy egyes cselekvők a ráció segítségével 

fölülbírálták és megváltoztatták azokat. Például biztosak lehetünk benne, hogy a történelem 

folyamán sok olyan ember, akik korábban úgy vélekedtek, hogy pénzügyi biztonságuk többet 

ér, mint mások élete, később jobb belátásra tértek, látva, hogy mennyire amorális ez az 

értékítélet, s azok az attitűdök, amelyek ezt az elvet tükrözik.  

Tehát a hibáztathatóságnak még az sem feltétele, hogy Bélának legyen alkalma 

ténylegesen felülbírálni a szóban forgó attitűdöt és értékítéletet. Béla vélhetően nem 

rendelkezett ilyen alkalommal, hiszen élete annyira rövid volt, hogy nem volt ideje számba 

venni, mi minden szól az önző elvek ellen. Scanlon és Smith szerint, úgy tűnik, elegendő annyi, 

hogy a racionalitás által elvben kontrollálható és felülbírálható a kérdéses attitűd.  

 Neil Levy szerint a vágyaknak, értékítéleteknek, hiteknek és indokérzékeny 

attitűdöknek ez az elvi felülbírálhatósága és kontrollálhatósága nem elégséges feltétele a 

hibáztathatóságnak és a morális felelősségnek: 

 

De az az attribucionista állítás, amely szerint nem azért vagyok felelős az ítéletérzékeny 

attitűdjeimért, mert kontrolláltam őket vagy akár az, hogy képes voltam őket kontrollálni, hanem 

azért, mert ezek elviekben „az ész által kontrolláltak” (Scanlon 1998, 272). Sem az, hogy 

kontrolláltam ezeket az ítéletérzékeny attitűdöket, sem az, hogy képes voltam a múltban 

kontrollálni őket, nem szükséges ahhoz, hogy felelős legyek ezekért az attitűdökért (276). Látok 

                                                           
our judgment-sensitive attitudes: that is to say, we can in principle be called on to defend these attitudes with 

reasons and to modify them if an appropriate defense cannot be provided. […]As I have said, however, this does 

not mean that moral criticism applies only to actions or attitudes that arise directly from an agent’s conscious 

judgments. A person can be criticized, and asked to provide justification or acknowledgment and apology, for 

things that seem to have been done inadvertently in a situation in which advertence is called for. Being in 

principle “under the control of reason,” and arising from conscious judgment or choice, are two different things.  
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erős érveket amellett, hogy az aktuális kontroll morálisan fontos. De egyet sem ismerek, ami 

amellett szólna, hogy az elvi kontrollálhatóság bármennyire is számítana. Nem rendelkezem 

semmiféle pótkontrollal az autóm felett, ha a kormánykerék leesik; az a tény, hogy az autó 

elviekben kontrollálható semmit sem változtat azon, hogy a szóban forgó helyzetben nem 

rendelkezek semmiféle kontrollal az autóm felett. Ha a kontroll számít, akkor hiánya eltörli a 

felelősséget (kivéve természetesen, ha a cselekvő felelős a kontroll hiányáért). Ha a kontroll nem 

számít, akkor nem kellene támaszkodnunk rá. Az elvi kontrollra való támaszkodás egy 

bizonytalan és önkényes alapra való támaszkodás. (Levy 2005, 10)61  

 

Valóban: ha valami csupán csak elviekben kontrollálható, akkor az semmilyen mértékben nem 

kontrollálható. Ezért elvi kontrollálhatóság Béla esetében nem alapozhatja meg a felelősséget 

csak azért, mert az elvi kontrollálhatóság maga után vonná a kontrollnak valamilyen releváns 

formáját. 

Scanlon és Smith talán nem azért tartja fontosnak az elvi kontrollálhatóságot, mert az 

biztosít egyfajta kontrollt, hanem valamilyen más ok miatt. Az idézet alapján úgy tűnik, hogy 

Scanlon számára talán azért fontos az elvi racionális kontrollálhatóság, mert miután a cselekvő 

végrehajtotta a problematikus tettet, mások joggal kérhetik a racionális cselekvőtől tettének és 

indokainak igazolását. 

Ám abból, hogy valaki képes számot adni valamilyen tettéről vagy indokáról, semmi 

esetre nem következik az, hogy morálisan felelős értük. Tegyük fel, hogy egy katonának, 

Józsefnek, a tudta nélkül belekevernek a barátai az italába valamilyen altatót. Az altató úgy 

hat, hogy nagyon álmossá teszi Józsefet, olyannyira, hogy József nem tud ellenállni, és álomra 

hajtja a fejét. Másnap a parancsnoka számon kéri, hogy mégis miért aludt a kocsmában 

ahelyett, hogy az előírásoknak megfelelően visszajött volna a támaszpontra. Józsefnek hirtelen 

eszébe jut valami, s pimaszul a következőt válaszolja: „azért aludtam el, mert álmos voltam. 

De ezzel nem szegtem meg semmilyen szabályt: tegnap volt a születésnapom, s a támaszponton 

ősidők óta az a rend, hogy a születésnapja után egy nappal senkinek sem kötelessége 

megjelennie a támaszponton.” Józsefet a parancsnoka annyiban joggal vonta kérdőre, hogy 

József racionális lény, aki képes igazolni tetteit és indokait. Mindebből viszont egyáltalán nem 

                                                           
61 But the attributionist claim is that I am responsible for my judgment-sensitive attitudes not because I have – or 

even can – control them, but because they are in principle “under the control of reason” (Scanlon 1998, 272). It 

need not be the case that I have controlled them, or even that I could control them, for me to be responsible for 

them (276). I can see good reasons for thinking that actual control matters morally. But I see none for thinking 

that in principle control matters at all. I don’t have a kind of ersatz control over my car if the steering wheel falls 

off; the fact that cars are in principle controllable does not alter my lack of control in that particular 

circumstance. If control matters, then its absence cancels responsibility (unless of course the agent is responsible 

for her absence of control). If it does not matter, then we ought not to appeal to it. Appealing to in principle 

control is appealing to an unstable and arbitrary halfway house. 
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következik, hogy József morálisan felelős lett volna azért, hogy elaludt a kocsmában. Még ha 

az indokérzékeny attitűdök képesek is megalapozni a múlttól függetlenül a morális 

felelősséget, ez biztos, hogy nem azért van így, mert a későbbiekben a cselekvő képes lehet 

ezeknek az attitűdöknek a racionális igazolását nyújtani.   

 Tételezzük fel, Scanlon és Smith mégiscsak elfogadja, hogy annyiban vagyunk 

felelősek az ítéletérzékeny attitűdjeinkért, amennyiben azokat ténylegesen képesek lettünk 

volna másként kialakítani vagy módosítani őket. Ekkor azonban az elmélet hűtlen lenne a 

legfontosabb jellemzőjéhez: többé nem tulajdonságok, például az ítéletérzékeny attitűdök, 

hanem a racionális készségeink használata volna a morális felelősség kulcsa. Így vagy úgy 

meghozni egy racionális ítéletet vagy elhalasztani azt inkább az aktivitás, mintsem a 

tulajdonságok kategóriájába esik, hiszen, hogy meghozni egy ítéletet egy esemény, amely az 

ítélet meghozójától származik. Ekkor viszont az aktivitás valamilyen formája volna a 

hibáztatás végső érdemalapja, s nem a tulajdonságok.  
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2.5.2.3.3. Elköteleződés 

 

Az expresszív-elméletek másik lehetséges védekezési stratégiája arra épül, hogy a cselekvőt 

azonosítja az értékítéleteinek/ítéletérzékeny attitűdjeinek/másodlagos vágyainak a halmazával. 

Mivel a személy azonos bizonyos mentális állapotokkal és diszpozíciókkal, ezért hibáztatható 

értük, függetlenül a mentális állapotok és diszpozíciók múltjától. 

 A szakirodalomban kétféle gondolatmenet található, de ezek nehezen elválaszthatóak 

egymástól, részben azért, mert nincsenek is igazán világosan kifejtve. Az egyik azonosítási 

módszert a következőképpen lehetne összefoglalni. Eszerint a személy mivoltnak egyrészt 

elengedhetetlen feltétele az, hogy rendelkezzen a diszpozíciók, hitek és vágyak komplex 

halmazával. Másrészt pedig a diszpozíciók eme komplex halmaza felelős azért, hogy a 

személyek azonosak önmagukkal az időben. Ha hirtelen teljesen megváltozna egy személynek 

a hit, vágy és diszpozíció rendszere akkor az illető nem volna többé ugyanaz a személy. Mivel 

a személy személy mivolta és önazonossága ennyire függ a mentális tulajdonságok ezen 

halmazától, ezért a személy azonosítható ezen mentális tulajdonságok és diszpozíciók 

halmazával. Ez pedig azt jelenti, hogy a jellemvonások morális hibáztatása egyet jelent 

magának a cselekvőnek a hibáztatásával (Sher 2005, 44-46). Ennek megfelelően Béla 

hibáztatható, mind a jellemvonásaiért, mind a cselekedeteiért, mert a vele azonosítható 

diszpozíciók, hitek és vágyak voltak a közvetlen okai a cselekedet bekövetkezésének.      

 Két problémám van ezzel a gondolatmenettel. Az egyik metafizikai, a másik etikai. A 

metafizikai problémám az, hogy a tulajdonságok hibáztathatóságáról csak akkor tudunk gond 

nélkül átmenni a magának a személynek a hibáztatására, ha a tulajdonságok halmaza és a 

személy numerikusan azonos egymással. A személynek és a mentális tulajdonságok H 

halmazának numerikus azonossága pedig semmiképpen sem következik sem abból, hogy a 

mentális tulajdonságok T típusú halmazával való rendelkezés a feltétele a személy mivoltnak, 

sem abból, hogy az időbeli azonosságnak feltétele H halmaz valamilyen szintű változatlansága.  

Lehet képviselni azt a nézetet, hogy csak akkor lehet regény valami, ha van szerzője, 

illetve ha valahogy más volna a regény szerzője, akkor már egy másik regényről beszélnénk. 

Ebből azonban nem következik, hogy a regény numerikusan azonos volna a szerzővel. Még ha 

Sher határozottan hozzá is tenné, hogy a személyt a mentális állapototok H halmaza 

konstituálja, abból sem következne, hogy a személy azonos volna ezzel a H halmazzal. A 

konstitúciós viszonyt ugyanis nem feltétlenül kell az azonosság egy fajtájaként elképzelnünk. 

Ha pedig a tulajdonságok halmaza nem azonos a tulajdonságok birtokosával, akkor az átmenet 

az egyik hibáztatásáról a másikra nem lehet azonnali. 
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 A második probléma már etikai, s kevésbé metafizikai jellegű. Az, hogy egyes 

tulajdonságok halmaza azonos valamilyen létezővel, abból még nem következik, hogy az adott 

létezőt hibáztatni lehet az őt alkotó tulajdonságokért. Tegyük fel, hogy a víz szükségszerű 

tulajdonsága az, hogy két hidrogénből és egy oxigénből áll, s a víz nem egyéb mint ezen 

tulajdonságoknak összessége. Ám ha ez így is van, egészen nyilvánvaló, hogy ebből 

önmagában nem következik, hogy a vizet lehetne hibáztatni az összetételéért vagy az ebből 

eredő tulajdonságért. Sher is tudatában van ennek a problémának, ezért a személy előbbiekben 

összefoglalt metafizikája mellé hozzáteszi a hibáztatás egy olyan elemzését, ami reményei 

szerint igazolja, hogy a személyt alkotó tulajdonságok releváns halmaza a hibáztatás alapja 

lehet. Sher hibáztatás elméletét majd az 2.5.3.2.3. pontban elemzem. Amellett fogok érvelni, 

hogy Sher hibáztatás-elmélete téves, mert azt kell állítania, hogy olyasmiért hibáztathatóak 

lehetünk, amiről nem tehetünk. 

 A másik eljárás a tulajdonságok valamely halmaza és a személy azonosítására az 

elköteleződés fogalmát használja fel. A szó szoros értelmében itt nem is feltétlenül 

azonosságról, hanem azonosulásról van szó, hiszen eszerint S személy azért erkölcsileg felelős 

valamely hitéért, vágyáért, értékítéletéért, mert S valamilyen módon elköteleződött mellette. 

Harry Frankfurt ezzel a gondolattal egészíti ki már röviden ismertetett igazi-én elméletét: 

 

A döntés azáltal, hogy az alapjául szolgáló vágyat teljesen a cselekvő saját vágyává teszi, 

meghatározza, mi is az, amit a személy valóban akar. Ebben az értelemben a személy, meghozva 

a döntését, azonosítja magát egy vággyal, megalkotja önmagát. A vágy így többé semmilyen 

értelemben nem külső számára. […] 

Ez nem jelenti azt, hogy az akarat lenne a vágy forrása; a vágy akár jóval előbb is létezhetett, 

mint hogy a döntés érintette volna. Ám még ha a személy nem is felelős azért a tényért, hogy a 

vágy felbukkant, egy fontos értelemben felelősséget vállal azért, hogy rendelkezik a vággyal, 

abban a pillanatban, amikor azonossá teszi magát a vággyal – pontosabban azért, hogy a vágy a 

legteljesebb értelemben az övé, és azért, hogy meghatározza, mi az, amit igazán akar. A döntésen 

keresztül az illető felelőssé válik azért, hogy a vágy a sajátja lett úgy, ahogyan korábban nem 

volt ilyen egyértelműen az övé. (Frankfurt 1988, 170 – kiemelések az eredetiben B. L.)62 

                                                           
62 The decision determines what the person really wants by making the desire on which he decide fully his own. 

To this extent the person, in making a decision by which he identifies with a desire, constitutes himself. The 

pertinent desire is no longer in any way external to him. […] 

 This does not mean that it is through the exercise of the will that the desire originates; the desire may 

well preexist the decision made concerning it. But even if the person is not responsible for the fact that the 

desire occurs, there is an important sense in which he takes responsibility for the fact of having a desire – the 

fact that the desire is in the fullest sense his, that it constitutes what he really wants – when he identifies himself 

with it. Through his action in deciding, he is responsible for the fact that the desire has become his own in a way 

in which it was not unequivocally his own before.  
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Frankfurt visszavezeti a másod vagy akár első rendű vágyak jelentőségét a morális felelősséget 

tekintve az elköteleződésre vagy döntésre. Érdemes észrevenni, hogy ezzel alapvetően 

megváltoztatja saját elméletének szerkezetét. Míg korábban a másodrendű vágyak szerkezete 

volt a fontos, ebben a későbbi írásában már a vágy múltja lesz a kulcsa a morális felelősségnek. 

Még pontosabban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy vajon a cselekvő megtett-e egy mentális 

aktust vagy sem, nevezetesen, elkötelezte-e magát az adott vágy mellett vagy sem. Watson már 

irányadó cikkében is utalt az ítélethozatal mint aktus jelentőségére a morális felelősség 

feltételeivel összefüggésben. Nézzük, Watson hogyan jellemzi az értékelést, ami nála a morális 

felelősség végső alapja: 

 

Mivel az értékelés fogalma elválaszthatatlanul összekapcsolódik a jó és az érdem fogalmaival, 

nem ugyanaz egy tényállást értékesnek tartani (jót gondolni róla) és vágyni a bekövetkeztére. De 

ha valamiről azt gondoljuk, hogy jó, akkor egyszersmind vágyunk is rá (vagy arra, hogy 

létrehozzuk). Az értelem tehát igenis szülhet cselekvést. Az értékelés aktusával [kiemelés tőlem: 

B. L.] lényegileg összefügg, hogy valamit jónak tartunk vagy ítélünk; ezért ha az akaratunk nem 

más, mint az adott dologról vagy helyzetről adott értékelésünk (vagy legalábbis erre épül), akkor 

teljesen rendjén való arról beszélni, hogy az akaratunk a racionális (vagyis ítélkező) 

lélekrészünkhöz tartozik vagy abból fakad. (Watson 1975/2013, 44 – Balogh Zsuzsanna 

fordítása)  

 

Watsonnál már az elmélet kialakításánál látható egyfajta kettős beszéd: olykor Watson az 

értékelésekről mint mentális állapotokról beszél, olykor pedig mint aktusról. De a fenti idézet 

jól mutatja, hogy Watsonnál is az ítélethozatal aktusa magyarázza, hogy az értékelések miért 

is olyan fontosak a morális felelősség szempontjából nézve.  
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2.5.2.3.4. Moralitás és a mentális állapotok viszonya 

 

Egyes képviselői a tulajdonságalapú érdemelméleteknek azzal próbálják megválaszolni, hogy 

mitől olyan különlegesek azok a mentális tulajdonságok, amelyek a hibáztatás végső alapját 

képezik, hogy megmutatják, mi a moralitás valódi természete és célja. 

 Michael Mckenna Conversation and Responsibility (2012) című könyvében a morális 

felelősség gyakorlatát úgy fogja fel, mint egyfajta beszélgetést, melyet a beszélgetés normái 

irányítanak (ezért tartozik az érdemelméletek normatív csoportjához). Mindenki, aki képes 

részt venni ebben a beszélgetésben, az morálisan felelős azon tetteiért, amelyek kifejezik az 

akaratának minőségét (quality of will).63 Az akarat minőségét főleg az határozza meg, hogy 

valaki mennyire tartja fontosnak mások elvárásait, valamint a morális kötelességeket. Mckenna 

– hasonlóan az attribucionalistákhoz – úgy véli, hogy nemcsak azért lehetünk felelősek, amit 

teszünk, hanem azért is, amit nem teszünk. Sőt, ha azért nem teszünk meg, amit kell, mert nem 

vagyunk képesek rá, akkor hibáztathatóak vagyunk mindazokért a tulajdonságunkért, amelyek 

lehetetlenné teszik az adott képesség birtoklását. Kommunikatíve-felelősnek (conversationaly 

responsible) tarthatjuk azokat, akik vakbuzgó vallásos nézeteik miatt képtelenek világosan 

látni, hogy –Mckenna példájával élve − egy ateista is örömet lelhet a saját életformájában. Ez 

a kommunikatív felelősség és hibáztathatóság azt jelenti, hogy joggal érvelhetünk velük 

szemben, függetlenül attól, hogy miért alakultak ki a vakbuzgó nézeteik és episztemikus 

korlátoltságuk. Ehhez hasonlóan, aki a rossz tulajdonságait, azaz az akaratának minőségét 

kifejezi rossz cselekedeteiben, azt felelősségre vonhatjuk mind a tettéért, mind az azt 

megalapozó jellemvonásért (Mckenna 2012, 202-203). Mivel az izoláció-érvben Béla tettével 

egyaránt kifejezte azt, hogy nem különösebben érdekli például mások életének értéke, ezért 

Mckenna szerint Béla nemcsak morálisan felelős, de hibáztatható is. Ha Béla nem halt volna 

meg olyan hamar, akkor bárki jogosan szólíthatta volna fel őt arra, hogy igazolja cselekedeteit 

és a mögötte meghúzódó amorális elveket. 

 Mckenna analógiája a beszélgetés és a felelősség között nem túl meggyőző. Más dolog 

azt gondolni, hogy igazolt eljárás valakit szembesíteni saját nézeteinek tarthatatlanságával, és 

más igazolt módon morálisan hibáztatni valakit. Az igaz, hogy abban az esetben, ha S úgy 

gondolja, van értelme G véleménye ellen érvelni, akkor teljesen lényegtelen, hogy történetileg 

G hogyan tett szert a kérdéses hitre. Ám a cselekedeteknél igenis nagyon fontos – különösen, 

ha elfogadjuk az érdemelméletek valamely változatát −, hogy okságilag honnan származnak. 

                                                           
63 Mckenna ennél bonyolultabb feltételeit adja meg a morális felelősségnek, de ezeknek nincs nagy jelentősége a 

most tárgyalt probléma szempontjából.  
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Ezért Mckenna magyarázata nem segít abban, hogy megértsük, hogyan volna felelős valaki a 

jellemvonásáért, ha egyszer nem tehet róla.  

Ezzel szorosan összefügg, hogy a morális hibáztatásnál az a fontos, hogy a cselekvő a 

múltban, a cselekedet vagy jellem kialakulása idején milyen képességekkel rendelkezett, míg a 

beszélgetés sikeres lefolytatásához csak az szükséges, hogy a beszélgetőtárs most rendelkezzen 

a releváns képességekkel. Az természetes, hogy ha az érvelés során számonkérem a 

beszélgetőtársat valamely véleményével kapcsolatban, akkor a vélemény eredete és múltja nem 

számít, csak az igazolás, amit jelenleg nyújtani tud, ugyanakkor a morális hibáztatásnál a 

múltnak és az eredetnek kiemelt jelentősége van. Így a beszélgetés és a morális hibáztatás közti 

analógia nem segít abban, hogy megértsük, miért vagyunk hibáztathatóak azokért a 

jellemvonásainkért, melyekről nem tehetünk. 

Richard Dworkin egy másik morálfelfogás segítségével akarja igazolni a 

jellemvonásokért és a belőlük fakadó tettekért viselt felelősséget. Dworkin szerint a jó élet (live 

well) az, ami etikailag fontos. A jó élet nem egyszerűen annyit jelent, hogy élvezetet találunk 

az életünkben, hanem – részben − azt, hogy annak megfelelően cselekszünk, amilyen célokat 

megvalósítandónak tartunk. A jó élethez ezért szükség van arra is, hogy minél átfogóbb és 

konzisztensebb képünk legyen arról, hogyan kell élni. Ennek megfelelően csak az lehet 

morálisan felelős, aki rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek szükséges feltételei 

annak, hogy jó életet élhessen. Egyfelől képesnek kell lennie igaz hiteket kialakítani a világról, 

mások elméjéről és tetteinek következményéről. Másfelől tudnia kell olyan döntéseket hozni, 

ami jól illeszkedik vágyaihoz, elköteleződéseihez, meggyőződéseihez, preferenciáihoz, 

önképéhez (Dworkin 2011, 226). Mivel a jó élet előfeltétele nem az, hogy a cselekvő egymaga 

alakítsa ki karakterét és céljait, hanem az, hogy az etikai személyiségét képes legyen 

konzisztensé tenni, és e személyiségnek megfelelően cselekedni, ezért nem probléma, ha 

vágyaink, értékítéleteink, indokérzékeny attitűdjeinknek külső okok által meghatározottak, 

mint Béla esetében. 

Dworkin morálfelfogásával nagymértékben nem értek egyet. Nem hiszem, hogy az 

egyik legfontosabb etikai küldetésünk a konzisztens élet kialakítása volna. Az emberek sokszor 

nem döntenek rivális értékek között, s nem azért, mert nem elég autentikusak, hanem mert jól 

látják, hogy a rivális értékek egyformán fontosak. Ez persze az életükön belül egyfajta 

inkonzisztenciához, feszültséghez vezethet. De emellett nem akarok bővebben érvelni, mivel 

nagyon messzire vezetne. Ami mellett viszont szeretnék érvelni az az, hogy Dworkin 

megközelítése vagy nem tud mit kezdeni a morális szerencsével, vagy pedig az ő morális 

felelősség elmélete is rejtetten cselekvés központú. 
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 Dworkin ugyan tárgyalja a morális szerencsét (Dworkin 2011, 200-202), de valamiért 

egyáltalán nem próbálja megoldani azt a problémát, amelyre a már idézett bekezdésében utal: 

„Ha nem így lenne – ha úgy kezelnénk a jellemet mint a személyt érő jó- vagy balszerencsét – 

nem maradna személy, akinek ez jó-  vagy balszerencséje lehetne” (243).64 Dworkin itt 

valószínűleg arra gondol, hogy a jellem egésze konstituálja az ént, ezért nem lehetséges az, 

hogy valamely cselekvő énnek nincs jelleme. Ha pedig az én és a jellem között szükségszerű a 

kapcsolat, akkor az én jellemmel való rendelkezése nem lehet szerencse kérdése.  

Ez a gondolatsor mintha nem találná el teljesen a jellem és a morális szerencse 

problémáját. A morális szerencsének nem az a lényege, hogy egyáltalán van jellemem, hanem 

az, hogy milyen az a jellem, amivel rendelkezem. Mivel én akkor is én lennék, ha más jellemem 

lenne, ezért nem eleve lehetetlen, hogy szerencse kérdése legyen, milyen jellemmel 

rendelkezem. Bárki, akinek különlegesen nehéz gyermekkora volt más jellemmel rendelkezne, 

ha sokkal jobb körülmények közé születik. 

Mindez különösen érzékenyen érinti Dworkin etikáját, mivel ha szerencse kérdése, 

hogyan alakul a jellemem, akkor szerencse kérdése az is, hogy hogyan alakulnak az értékekről 

való elképzeléseim, döntéseim és cselekedeteim. A morális felelősség szempontjából nézve 

hiába vagyok képes kialakítani a saját értékfelfogásomat, ha végső soron szerencse kérdése, 

milyen világnézetet alakítok ki. Ez utóbbi esetben pedig az, hogyan teljesítem a legfőbb etikai 

küldetést, a jó élet kialakítását, a szerencsén múlik. Dworkin persze válaszolhatná erre azt, 

hogy bár a körülményeken sok múlik, mégiscsak a cselekvő kontrollálja, hogy az adott 

körülmények között hogyan alakítja ki az értékrendjét és világképét. Ám ha az értelmezésnek 

ez a fajta aktív kontrollja az, ami a morális felelősség és a hibáztathatóság záloga, akkor már 

valójában nem tulajdonságok a morális felelősség záloga, hanem az interpretálás aktusa. 

Dworkin és Mckenna válaszaival a legfőbb probléma az, hogy morálfelfogásuk nagyon 

is vitatható premisszákra épül, ráadásul inkább megkerülni, mintsem megoldani próbálják a 

tulajdonságok eredetével kapcsolatos nehézségeket. Ettől Sher gondolatmenete annyiban 

különbözik, hogy egy széles körben elfogadott, már-már triviális morálfelfogásra építi fel érvét 

azzal kapcsolatban, hogy miért nem fontos probléma a cselekvő releváns tulajdonságainak az 

eredete.  

 Sher szerint a moralitás legfőbb célja, hogy jó irányba vezesse cselekedeteinket (Sher 

2005, 124). Mivel a hiteink befolyásolják cselekedeteinket, életbevágó, hogy a megfelelő 

                                                           
64 If this were not so— if we treated character as the good or bad luck someone has had— there would be no 

person left whose luck that could be. I cannot excuse my indolence, or you your impatience, because neither of 

us chose to have these qualities. 
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morális hitekkel rendelkezzünk. A morális szabályok ugyanakkor univerzálisak és 

érvényességük nem időponthoz kötött. Azaz, ha valaki elfogad egy morális szabályt, akkor arra 

is vágynia kell, hogy mindig mindenki betartsa a szabályt. Ha valaki azt hiszi, hogy egy 

cselekvő a múltban nem tartotta be a morális előírást, akkor vágyat is kell éreznie arra, hogy 

az illető bárcsak ne szegte volna meg a szabályt. Amennyiben a hit igaz, és a vágy is 

helyénvaló, mivel az alapjául szolgáló morális szabály helyes, akkor a hibáztatás is megfelelő 

reakció (Sher 2005, 123-130). Ez azért van így, mert Sher szerint a hibáztatás nem más, mint 

i) a hitnek, hogy S valamit tett (vagy hogy S valamilyen rossz jellemvonással rendelkezik), 

valamint ii) a vágynak, hogy bárcsak S ne tette volna, amit tett (vagy S ne rendelkezne az adott 

rossz jellemvonással), a kombinációja (Sher 2005, 112-114). 

Ezek szerint Béla joggal hibáztatható a jelleméért és a cselekedeteiért, mivel morálisan 

igazolható az a vágy, hogy Béla bárcsak más jellemmel rendelkezett volna, valamint, hogy 

Béla bárcsak mást tett volna, mint amit tett. Mindez pedig teljesen függetlenül igaz attól, hogy 

Béla tulajdonságainak kialakulása a normálistól eltérő módon ment végbe. 

 Sher érvelésének eleganciája irigylésre méltó, s egyet kell hogy értsek azzal, hogy a 

moralitás legfőbb célja az emberek életének jó mederbe terelése. Ami miatt mégsem 

elfogadható számomra a válasz az az, hogy a morális hibáztatásnak olyan elméletére 

támaszkodik, ami minden mélysége ellenére hibás. Mivel úgy vélem, hogy a hibáztatásból vett 

ellenérv önmagában is az egyik, ha nem a legerősebb ellenérv a morális felelősség 

tulajdonságalapú érdemelméleteivel szemben, ezért a morális hibáztatás analízisét és Sher 

argumentációjának kritikáját egy külön szakaszban tárgyalom. 

 

2.5.2.4 Összegzés 

 

Áttekintve a lehetséges válaszokat az izoláció-érvre, a tanulság a következő. A morális 

felelősség tulajdonságalapú érdemelméleteinek hívei vagy feladják álláspontjukat, és 

elfogadják, hogy a hibáztatás végső érdemalapjai csakis valamilyen aktus végrehajtása vagy 

elmulasztása lehet, vagy előállnak a morális hibáztatás egy megfelelő elemzésével. 

Mindenesetre, ha valaki az izoláció-érv történetét olvasva túlságosan is implauzibilisnek 

találja, hogy a Zénó-hasonmások erkölcsileg hibáztathatóak legyenek, akkor joga van ahhoz, 

hogy még mielőtt meghallgatja a hibáztatásról adott elemzést, kimondja a verdiktet: ezek az 

elméletek elfogadhatatlanok. 
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Ezzel együtt is szeretném megmutatni, hogy a tulajdonságalapú érdemelméleteken a 

morális hibáztatás elemzése sem segíthet, mivel nem létezik olyan helyes elemzése a 

hibáztatásnak, melynek fényében bárki megérdemelné a morális hibáztatást azért, amiről nem 

tehet. Ennek oka, hogy a morális hibáztatás magába foglalja azt a gondolatot, hogy a hibáztatott 

tehet arról, amiért hibáztatják. Ha ez így van, akkor nincs a morális hibáztatásnak olyan 

elemzése, melynek fényében felelősek lennénk tulajdonságainkért tekintet nélkül arra, miért 

rendelkezünk velük. 

 

2.5.3. A hibáztatásból szerkezetéból vett ellenérv 

 

2.5.3.1.  Az érv felépítése 

 

Ennél az érvnél elsősorban a korábbi érdemelméleti fejtegetésekre fogok támaszkodni (1.3.1., 

1.4., 1.5.1.). Nem kívánom a hibáztatásnak teljes elméletét adni, sőt nem próbálom meg 

részleteibe menően kritizálni az összes olyan hibáztatáselméletet, amely összeegyeztethetetlen 

az érv azon központi premisszájával, hogy a hibáztatásban benne foglaltatik az a gondolat, 

hogy a hibáztatott tehet arról, amiért hibáztatják. Gondolatnak olyan mentális állapotot 

nevezek, amely kifejez valamilyen p propozíciót. Abban különbözik a hittől, hogy nem kell, 

hogy az illető a fejében lévő gondolatot igaznak tartsa. A hibáztatástól pedig abban, hogy nem 

társul hozzá affektív komponens, s nem feltétlenül foglalja magában azt a hitet sem, hogy a 

hibáztatás célpontja megérdemelné a hibáztatáshoz általában társuló affektív komponens 

„elszenvedését”. 

A fenti meglátáson alapuló érv a következőképpen hangzik: 

 

1. Bármilyen állítást kifejező gondolat csak akkor lehet megérdemelt, ha igaz. 

2. Bármi, ami magába foglal valamilyen állítást tartalmazó gondolatot, csak akkor lehet 

megérdemelt, ha a benne foglalt gondolat megérdemelt. 

3. A hibáztatás magában foglalja azt a gondolatot, hogy a hibáztatott tehet arról, amiért 

hibáztatják. Mindez legalább annyit jelent, hogy ha S hibáztatja G-t X-ért, akkor S úgy 

ítéli meg, hogy végső soron G aktivitásának tudható be X / G aktivitásának a 

következménye X.   

K) A hibáztatás csak akkor lehet megérdemelt, ha a hibáztatottat végső soron aktivitása 

miatt hibáztatják. 
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A premisszákból következik a konklúzió. A konklúzió ellentmond mindazoknak az 

elméleteknek, amelyek szerint a tulajdonságok is lehetnek a hibáztatás végső érdemalapjai, 

hiszen ezen elméletek szerint tulajdonságokért akkor is lehetünk hibáztathatóak, ha nem a mi 

aktivitásunknak a következményei. A kérdés csak az, hogy a premisszák plauzibilisek-e. Az 

alábbiakban amellett szeretnék érvelni, hogy válasz: igen. 

 Gondolatoknak olyan mentális állapotokat nevezek, amelyek rendelkeznek 

propozícionális tartalommal. A gondolatok mindig állítanak valamilyen predikátumot arról, 

amiről szólnak. Csak az igaz gondolatok vannak összhangban a valósággal, vagy másképpen 

megfogalmazva: csak ezek a gondolatok illeszkednek (fit) a valósághoz. Ha az előző fejezetben 

bemutatott érdemelemzés helyes volt, akkor érdemviszony csak akkor állhat fenn, ha az 

érdemalap és a kiérdemelt között van valamilyen metafizikai illeszkedés. Ebből pedig az 

következik, hogy hamis gondolatok soha, semmilyen körülmények között nem lehetnek 

megérdemeltek. Azt nem akarom állítani, hogy minden igaz gondolat megérdemelt. Csupán 

annyit, hogy csakis az igaz gondolatok lehetnek megérdemeltek. 

 Vannak olyan mentális állapotok, amelyek nem tisztán gondolatok, de magukba 

foglalnak bizonyos gondolatokat. A remény magában foglalja azt a gondolatot, hogy valami jó 

lenne, ha bekövetkezne. A „magába foglal” kifejezés elég metaforikus, ezért pontosítanám. A 

remény nem pusztán gondolat, hanem egyfajta vágy is. Ugyanakkor a remény nem volna többé 

remény, ha nem volna benne az a gondolat, hogy jó volna, ha a remény megvalósulna. 

Megtörténhet, hogy ez a gondolat valamiért eltűnik, s ott marad a puszta vágy. Ha azt állítom, 

hogy egy mentális állapot magában foglal valamely gondolatot, az alatt azt értem, hogy a 

gondolat lényegi vonása a mentális állapotnak.  

 Ezek a mentális állapotok, amelyek sokszor valamilyen attitűdök is, lehetnek 

megérdemeltek és nem megérdemeltek, attól függően, hogy igaz-e az a gondolat, melyet 

magukba foglalnak. A bizalom jó példa. A megelőlegezett bizalom lehet megérdemelt és nem 

megérdemelt. Egy megbízhatatlan embernek mondhatják azok, akik jól ismerik, hogy nem 

érdemli meg azt a bizalmat, amit megkapott. Ugyanígy, egy megbízható ember ismerősei 

könnyen gondolhatják azt, hogy az illető megérdemelte a bizalmat. Nem hiszem, hogy el 

lehetne képzelni egy olyan szituációt, ahol egy megbízhatatlan ember megérdemli a bizalmat. 

 Azt állítom, hogy a hibáztatás hasonló a bizalomhoz vagy a reményhez. Ez teljesen 

összhangban van az előző fejezet Feinberg idézetével, sőt, magyarázza, miért van az érdem 

logikailag „beleépítve” a neheztelésbe és a hibáztatásba. Azért, mert ezeknek a reaktív 
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attitűdöknek a lényegi vonása az, hogy magukba foglalnak gondolatokat. Ezért a hibáztatás és 

a neheztelés csak akkor lehet megérdemelt, ha igazak a bennük foglalt gondolatok. 

 A harmadik premissza, ha helyesen értjük, valójában trivialitás. Először is merő 

trivialitásnak tűnik, hogy csak azért lehet hibáztatni valakit, amiről tehet. Többnyire ezen azt 

értjük, hogy csak azért lehet valakit hibáztatni, amit megtett, vagy elmulasztott megtenni, vagy 

ezek következményeiért. Ám nem akarok olyan cselekvéselméleti vitákba belemenni, hogy az 

ítélethozatalok vagy a döntések vajon cselekvések-e vagy sem. Ezért választottam az aktivitás 

kifejezést: mind a cselekvések, döntések és az ítéletaktusok a cselekvőnek az aktivitásai.  

 Nem tudok közvetlen és erős érvvel szolgálni amellett, hogy a hibáztatás valóban 

magában foglalná a gondolatot, hogy a hibáztatott tehet arról, amiért hibáztatják. Ezt annak 

tudom be, hogy ez triviálisan igaz. A hibáztatás nem hibáztatás, ha nem gondolom úgy, hogy 

az illető tehet arról, amiért hibáztatom. Lehet harag, féktelen düh, csalódottság vagy bármilyen 

más érzelem, de nem hibáztatás. Viszont tudok szolgálni néhány olyan megfontolással, 

amelyek annak jeleként is felfoghatóak, hogy e tézis igaz. Továbbá rendelkezek két közvetett 

érvvel mellette. Az alábbiakban ezeket veszem sorra. 

 

2.5.3.2. Miért triviális, hogy bárkit csak azért szabad hibáztatni, amiről tehet? 

 

2.5.3.2.1. Néhány erre utaló jel 

 

Ezek a tények arra utalnak, hogy valóban triviális igazság az, hogy a hibáztatás magába foglalja 

a gondolatot, amely szerint csak azért hibáztathatnak, amiről tehetünk.  

 

I) Ha valakit morálisan felelősnek tartanak valamiért, akkor bele szokták érteni, hogy 

az illető tehet arról, amiért felelősnek tartják. A morális felelősség érdemelmélete szerint 

ugyanakkor roppant szoros viszony van a hibáztatás és a morális felelősség között. Ha a morális 

felelősséghez hozzátartozik az, hogy aki felelős, az tehet arról, amiért felelős, akkor a morális 

hibáztatáshoz is hozzá tartozik, hiszen a felelősség és a hibáztathatóság közti egyetlen releváns 

különbség az, hogy aki hibáztatható, az valami olyanért felelős, ami morálisan rossz. 

II) Sem a filozófiai, sem a hétköznapi vitákban nem kísérlik meg azt, hogy érveljenek 

azon elv mellett, amely szerint csak azért lehetünk hibáztathatóak, amiről tehetünk (Sher 2005, 

60). A filozófusok, akik az elvet elfogadják, érvelésük sarokköveként használják. A hétköznapi 

viták során – amennyire meg tudom ítélni –, ha valakinek a véleménye látszólag ellentmond 
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ennek az elvnek, akkor − ha nem akarja feladni a véleményét − inkább azt igyekszik 

bizonygatni, hogy a hibáztatott mégiscsak tehet arról, amiért hibáztatják, mintsem hogy 

kétségbe vonná az elv érvényességét. Erre a jelenségre jó magyarázat, hogy mind a filozófiai, 

mind a hétköznapi viták résztvevőinek többsége határozottan úgy érzi, a hibáztatáshoz hozzá 

tartozik az, hogy úgy gondoljuk, a hibáztatott tehet arról, amiről hibáztatják. 

 III) A harmadik jel az expresszív-elméletek kettősbeszéde. A cselekedetekért való 

hibáztathatóságot ugyan tulajdonságokra vezetik vissza (ítéletérzékeny attitűdök, ítéletek, 

értékelések, másodrendű vágyak, stb.), de vagy eleve azzal magyarázzák e tulajdonságok 

különlegességét, hogy elviekben hogyan lehetne őket módosítani (Smith 2005, Scanlon 2008), 

vagy az elmélet pontosabb kidolgozásakor mégiscsak valamilyen cselekvéssel magyarázzák, 

miért olyan különlegesek például a másodrendű vágyak (Frankfurt 1988). Plauzibilis azt 

feltételezni, hogy e kettős beszéd részben azért jelenik meg újra és újra, mert nehéz szabadulni 

attól a gondolattól, hogy végső soron csakis azért vagyunk hibáztathatóak, amiről tehetünk: 

ítéletaktusainkért, cselekedeteinkért, mulasztásainkért és ezek eredményeiért.  

 A következő érv ezekhez a gondolatmenetekhez hasonlóan közvetett lesz, viszont kicsit 

több előkészítést igényel. 

 

2.5.3.2.2. Az átvihetetlenség jelensége 

 

Vannak olyan reaktív attitűdök, amelyek csak akkor jogosak, ha személyekkel (vagy magasabb 

rendű élőlényekkel) szemben érezzük őket, s vannak olyanok, amelyek irányulhatnak tárgyakra 

és személyekre egyaránt. Az érv szerint a különbséget a két csoport között az magyarázza, 

hogy amelyek csak személyekre irányuló attitűdök magukba foglalják azt a gondolatot, hogy 

az attitűd célpontja tehetett arról, ami alapul szolgál a reaktív attitűdnek, míg a másik csoportba 

tartozó reaktív attitűdök nem.  

A csodálat az egyik olyan reaktív attitűd, amelyet nemcsak személyekre, de élettelen 

létezőkre is irányulhat. Csodálhatjuk a Niagara-vízesést vagy a Mona Lisa-t. Ennek 

magyarázata alighanem abban rejlik, hogy a csodálat végső alapja nemcsak cselekvések, de 

tulajdonságok is lehetnek, hiszen a csodálat nem foglalja magába azt a gondolatot, hogy a 

csodált tehet arról, amiért csodálják. Lehet csodálni valakit azért, hogy milyen jó a 

humorérzéke, pedig erről valószínűleg nem tehet. 

Ám vannak olyan attitűdök, melyeket csak személyek, vagy legalábbis cselekvésre 

képes lényekkel szemben vehetünk fel. Hálásak csakis személyeknek (esetleg cselekedni képes 
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állatoknak) lehetünk, tárgyaknak egyáltalán nem. Ilyen értelemben a hála attitűdje nem átvihető 

tárgyakra. Olykor, amikor örülünk valaminek, azt mondjuk, hogy hálásak vagyunk valamilyen 

esemény bekövetkezéséért. Viszont ekkor csupán metaforikusan fejezzük ki magunkat, mivel 

úgy tekintünk az eseményekre, mintha azok Isten, a világ vagy az élet tetteinek eredményei 

lennének. Amint pontosabban akarunk fogalmazni, s kikötjük, hogy az esemény vagy 

tulajdonság nem valamilyen cselekvésnek tudható be, már egyáltalán nem fogalmazunk úgy, 

hogy hálásak vagyunk az esemény bekövetkezéséért. 

A morális hibáztatás nem a csodálatra, hanem a hálára hasonlít. Értelmetlen olyan 

dolgokat hibáztatni, amelyek nem tehetnek semmiről. Ez a tény arra enged következtetni, hogy 

a morális hibáztatás, hasonlóan a hálához, cselekvésalapú attitűd, mivel mindkettőben benne 

foglaltatik a gondolat, hogy az attitűd tárgya tehet arról, amiért hibáztatják, vagy amiért hálásak 

neki.  

Az érv csak akkor működik, ha a hibáztatásban benne foglalt „tehet róla” többet jelent 

annál, minthogy a hibáztatott aktivitásának az eredménye valami. Hiszen az élettelen 

dolgoknak is lehet aktivitása. Lehet azt mondani, hogy a területen a tornádó aktivitásának 

eredménye volt sok város rombadőlése. Ennek megfelelően valamilyen értelemben lehet azt 

állítani, hogy a tornádó tehetett arról, hogy romba dőltek a városok. De az világos, hogy ez 

utóbbi „tehetett róla” sokkal kevesebbet jelent, mint a morális hibáztatásban benne foglalt 

„tehetett róla”. A tornádóról szóló mondatban tényleg csak a tornádó oksági szerepe van 

hangsúlyozva, míg a morális hibáztatásban szereplő „tehetett róla” mintha azt sugallná, hogy 

a hibáztatott valamilyen magas szintű kontroll-t is gyakorolt aktivitása felett. Ez a különbség 

majd csak a következő fejezetben válik fontossá. A morális felelősség tulajdonságalapú 

érdemelméleivel szembeni érveléshez az is elegendő, ha azt állítom az érvelés középpontjába, 

hogy a morális hibáztatás része kell hogy legyen a gondolat, hogy a hibáztatott aktivitásának 

az eredménye az, amiért hibáztatják.  

Az érv gyengéje, hogy ha csak egy ellenpéldát is talál valaki, akkor nem működik, s 

soha nem lehet kizárni – hacsak nem rendelkezünk valamilyen a priori bizonyítással −, hogy 

lehet találni valamilyen további ellenpéldát vagy valamilyen alternatív magyarázatot a csoport 

tagjait elválasztó különbségre. De amíg nincs ilyen alternatív magyarázat vagy ellenpélda, 

addig az átvihetőség-érve is támogatja azt az elképzelést, hogy a hibáztatás magába foglalja azt 

a gondolatot, hogy a hibáztatott tehet arról, amiért hibáztatják. 
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2.5.3.2.3.  A hibáztatás revizionista elméleteinek kudarcából vett érv 

 

A hibáztatás minden olyan elméletét revizionistának nevezem, amely szerint a hibáztatás nem 

foglalja magában azt a gondolatot, hogy a hibáztatott tehet arról, amiért hibáztatják. Csak az 

ilyen, revizionista hibáztatáselméletek engedik meg azt, hogy valamilyen jellemvonásért akkor 

is hibáztatható legyen a cselekvő, ha nem tehet annak kialakulásáért és nem tehet arról, hogy 

nem javította ki az adott jellemvonást. Először Sher, majd Scanlon hibáztatáselméletén 

keresztül mutatom meg azt, hogy minden elmélet, amely szerint ez nem része a hibáztatásnak, 

kudarcra van ítélve, mert nem tud elszámolni bizonyos ellenpéldákkal. 

 

A) Sher hibáztatáselmélete 

 

Sher az alábbi módon foglalja össze, hogy mit tekint a hibáztatásnak: 

 

A fejezet elején azt mondtam, hogy a célom azt megmutatni, hogy vannak olyan normák, 

amelyek miatt a hibáztatás helyénvaló reakció a bűnelkövetők és a rossz emberekkel szemben. 

Ezt a célt elértem. Először amellett érveltem, hogy a hitet, amely szerint valaki rosszat tett vagy 

rossz a jelleme, az teszi helyénvalóvá, hogy az illető viselkedése vagy jelleme azt igazzá teszi. 

Másodszor pedig amellett, hogy egy arra vonatkozó vágyat, hogy valaki bárcsak ne hajtott 

volna végre rossz cselekedetet vagy bárcsak ne lenne a jelleme rossz, az teszi helyénvalóvá, 

hogy a vágy olyan szabályszegés meg nem történtére vagy jellemvonás nemlétére irányul, 

melyek olyan morális szabályt sértenek meg, amelyeket joggal elfogadhatunk. Ezért azok a 

normák, melyek helyénvalóvá teszik azt a vágy/hit kombinációt, amelyekről azt állítottam, 

hogy a hibáztatást alkotják, azt követelik meg, hogy a hiteink igazak legyenek és morális elvek, 

melyeket elfogadunk, igazoltak. (Sher 2005, 130)65 

 

Sher szerint, ha hibáztatok valakit, az két dolgot foglal magában: egy hitet, hogy a hibáztatott 

megszegett valamilyen morális szabályt vagy morálisan rossz karakterrel rendelkezik, és egy 

vágyat, hogy bárcsak ne ez lenne a helyzet. Az ellenvetésem az, hogy vagy Sher nem vette 

                                                           
65 At the beginning of the chapter, I said that I wanted to show that there are norms that render it appropriate to 

react to wrongdoers and bad people in just the ways that add up to blame. That aim has now been achieved. I 

have argued, first, that a belief that someone has acted badly or has a bad character is rendered appropriate by 

the fact that the person’s bad behavior or character renders it true, and, second, that a desire that someone not 

have acted badly or not have a bad character is rendered appropriate by the fact that it is directed at the non-

occurrence of a past violation of, or the non-existence of a present disposition to violate, a moral principle that 

we are justified in accepting. Thus, the norms that render it appropriate to have the desire-belief combinations 

that I have said add up to blame stand revealed as those that require that we believe propositions that are true 

and that we accept moral principles that are justified.  
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számításba, hogy annak megállapításához, hogy T tulajdonság morálisan rossz-e, már 

előzetesen el kell dönteni, hogy valaki hibáztatható-e T tulajdonság birtoklásáért, vagy könnyen 

találunk olyan ellenpéldákat, amelyekben a hibáztatásnak nem elégséges feltétele az említett 

hitnek és vágynak a kombinációja. 

 A dilemma első felével kezdeném. Legtöbben, akik a morálnak valamilyen kantiánus 

felfogását preferálják, úgy gondolják, hogy annak eldöntéséhez, hogy valaki megszegett-e egy 

morális szabályt, először azt kell eldönteni, hogy az illető elvben hibáztatható-e az adott 

cselekedetért vagy jellemvonásért. Azaz azt kell eldönteni, hogy morálisan felelős-e az adott 

cselekedetért, jellemvonásért vagy sem. Sher szerint viszont akkor hibáztatható valaki, ha 

morális vétséget követett el (Sher 2005, 131-132). Ám ebben az esetben Sher elmélete körkörös 

volna: miközben a jogos hibáztatásnak a feltétele a morális vétség, a morális vétségnek az a 

feltétele, hogy elvben morálisan hibáztatható legyen érte a cselekvő. Nem véletlen, hogy azok, 

akik a morál kantiánus felfogását választják, többnyire szigorúbb feltételeket szabnak a morális 

hibáztathatóságnak. Nevezetesen, hogy a cselekvő tehessen jelleméről és cselekedeteiről. 

 Ám nem valószínű, hogy Sher a morális vétség feltételének látná a morális felelősséget. 

Könyvében mindvégig úgy beszél, mintha a morális szabályok megszegése logikailag minden 

szempontból megelőzné a hibáztathatóságot. Tegyük fel, hogy így van, s például 

konzekvencialista alapon azt állítjuk, hogy minden olyan jellemvonás morálisan rossz, aminek 

általában rossz következményei vannak. Ekkor viszont lesznek olyan esetek, ahol valaki joggal 

hiszi, hogy S morálisan rossz jellemvonásokkal rendelkezik, vágyik is arra, bárcsak ne 

rendelkezne S ezekkel a jellemvonásokkal, mégsem feltétlenül hibáztatja a cselekvőt.  

Tételezzük fel, hogy az újságíró, Henry, a következőket gondolja a gyilkos Robert 

Harris-ről: egyrészt, hogy ördögi jellemvonásai, melyek a gyilkossághoz vezettek, morálisan 

rossz tulajdonságok, hiszen ezen tulajdonságok a társadalomra nézve káros események 

bekövetkezéséhez vezetnek. Másrészt, hogy jobb lenne, ha Harris nem rendelkezne ezekkel a 

jellemvonásokkal. Harmadrészt pedig, hogy Robert Harris voltaképpen a rendszer áldozata, 

mivel az állami intézetek olyan szörnyű körülményeket biztosítanak az ott nevelkedők 

számára, hogy gyakorlatilag előre determinálják, hogy az ott neveltekből szörnyű emberek 

lesznek. Nem az a fontos, hogy egyetértünk-e Harry-vel az állami intézeteket illető kissé 

szélsőséges véleményével. Hanem, hogy bár Harry Sher definíciója alapján hibáztatja Robert 

Harris-t, még maga Harry sem gondolja úgy, hogy hibáztatná Robert Harris-t. Elég világos, 

hogy Harry szerint Harris inkább áldozat, mintsem egy olyan ember, akit hibáztatni kellene 

jellemvonásaiért.  
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 Az ellenpéldákat számolatlanul lehetne gyártani, mivel a morális hibáztatásnak része 

az a gondolat, hogy a hibáztatott tehet arról, amiért hibáztatják. Scanlon hibáztatáselméletének 

kritikájával igyekszem szemléltetni, hogy ez a probléma minden olyan hibáztatáselméletben 

fel kell hogy bukkanjon, amelyekben nem szánnak eme gondolatnak központi szerepet. 

 

B) Scanlon hibáztatáselmélete 

 

Scanlon így foglalja össze hibáztatáselméletének legfontosabb állításait: 

 

Összefoglalva, a javaslatom a következő: azt állítani, hogy valaki hibáztatható valamilyen 

cselekvésért nem más, mint azt állítani, hogy a cselekedet megmutat valami olyasmit a cselekvő 

mások felé irányuló attitűdjeiből, ami károsítja a másokkal való kapcsolatait. Hibáztatni valakit 

annyit tesz, mint az illetőt hibáztathatónak ítélni és úgy módosítani a viszonyunkat vele, ahogy 

a károsodott kapcsolatokról szóló ítélet fényében ez helyénvaló. (Scanlon 2008, 128-129)66 

 

Scanlon egy szemléletes példával teszi világosabbá elméletét: 

 

Tegyük fel, hogy tudomásomra jut, hogy a múlt heten egy összejövetelen néhány ismerős rólam 

beszélgetett, és csúnyán viccelődött az én kontómra. Az is a tudomásomra jut, hogy Joe, aki a 

közeli barátom, részt vett ezen az összejövetelen, és ahelyett, hogy megvédett volna vagy síri 

csöndben lett volna, szívből nevetett, sőt, maga is tett néhány szúrós megjegyzést, elárulva 

néhány olyan megszégyenítő tényt velem kapcsolatban, amelyeket korábban bizalmasan 

közöltem vele. […] 

A részemről tehető lehetséges lépések három általános kategóriába esnek. Először is 

megfontolhatom, hogy Joe-t a továbbiakban egyáltalán barátomnak tekinthetem-e. A válasz erre 

a kérdésre egy ítélet Joe tettének a jelentéséről – arról, hogy mit tár fel az ő velem kapcsolatos 

attitűdjeiről, s ezek az attitűdök hogyan viszonyulnak a barátság feltételeihez, valamint, a feltárt 

attitűdök jelentősségéről a mi viszonyunkon belül. Másodszor, megváltoztathatom Joe felé 

tanúsított hozzáállásomat úgy, ahogyan az helyénvalónak látszik az előző ítéletem fényében. 

Például megtehetem, hogy többé nem tartom fontosnak, hogy úgy töltsünk együtt időt, mint 

ahogy a barátok szoktak, továbbá megeshet, hogy felülvizsgálom mennyire szándékozom 

megbízni benne a továbbiakban, s mennyire biztatom őt arra, hogy megbízzon bennem. 

Harmadszor, viselkedését felpanaszolhatom neki, magyarázatot vagy indoklást követelve, 

                                                           
66 Briefly put, my proposal is this: to claim that a person is blameworthy for an action is to claim that the action 

shows something about the agent’s attitudes toward others that impairs the relations that others can have with 

him or her. To blame a person is to judge him or her to be blameworthy and to take your relationship with him 

or her to be modified in a way that this judgment of impaired relations holds to be appropriate. 
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esetleg jelezhetem neki valamilyen más módon, hogy többé nem tekintek úgy rá, mint egy 

barátra. (Scanlon 2008, 129-130)67 

 

Azt állítom, hogy Scanlon elmélete a hibáztatásról azért téves, mert kihagyja a hibáztatás 

lényegi komponensét: a gondolatot, hogy aki elkövette a cselekedetet, tehet arról, amiért 

hibáztatják. 

 Tegyük fel, hogy Thomas, akin Joe élcelődött, egy nappal a rosszindulatú élcelődés 

után, hivatalos Joe családjához vacsorára. Bár számításba veszi a lehetőséget, mégsem mondja 

le, mivel úgy gondolja, talán lesz lehetőség számon kérni Joe-t a vacsora után. Ám a vacsorán 

Thomas döbbenten tapasztalja, hogy Joe egész családja úgy beszéli ki a család legközelebbi 

rokonait és barátait, mintha ez volna a világ legtermészetesebb dolga. Thomas arra a 

következtetésre jut, hogy Joe nem tehet arról, hogy jelleméből fakadóan, ha élcelődésről van 

szó, soha sem fogja vissza magát. Thomas úgy látja, hogy vagy a genetika vagy a környezet 

tehet arról, hogy Joe ilyen emberré vált. Mindenesetre Thomas úgy dönt, hogy megszakítja a 

barátságot Joe-val, mivel nem akarja vállalni a kockázatot, hogy akár véletlenül is elmondjon 

egy ilyen embernek bármi bizalmasat. De mielőtt ezt megtenné, úgy ítéli meg, pedagógiai 

szempontból nézve helyén való volna számon kérni Joe-t, hátha tanul belőle valamit. 

 Nem az a kérdés, hogy vajon helyesen következtetett-e Thomas, amikor Joe-ról az a 

véleménye alakult ki, hogy nem tehet arról, hogy olyan ember, amilyen. A kérdés az, hogy 

Thomas vajon ebben a példában hibáztatja-e Joe-t. És a válaszom az, hogy nem. Bár Thomas 

továbbra is fenntartja, hogy nem tett jót a kapcsolatuknak, amit Joe tett, s affelől sincsenek 

kétségei, hogy Joe viccelődése árulkodott jelleméről, Thomas nem kárhoztatja Joe-t. Sokkal 

inkább úgy tűnik, hogy a Thomas a családot, vagy – metaforikusan szólva − a vak természetet 

hibáztatja a tulajdonság kialakulásáért. Mindennek fényében úgy tűnik, hogy a hibáztatáshoz 

szükséges az a gondolatot, hogy a hibáztatott tehet arról, amiért hibáztatják.  

 

                                                           
67 Suppose I learn that at a party last week some acquaintances were talking about me, and making some cruel 

jokes at my expense. I further learn that my close friend Joe was at the  

party, and that rather than coming to my defense or adopting a stony silence, he was laughing heartily and even 

contributed a few barbs, revealing some embarrassing facts about me that I had told him in confidence.  […] 

Possible responses, on my part, to what Joe has done fall into three general categories. First, I might consider 

whether I should continue to regard Joe as a friend. An answer to this question is a judgment about the meaning 

of Joe’s action—about what it shows about his attitude toward me, considered in relation to the requirements of 

friendship, and about the significance of that attitude for our relationship. Second, I might revise my attitude 

toward Joe in the way that this judgment holds to be appropriate. I might, for example, cease to value spending 

time with him in the way one does with a friend, and I might revise my intentions to confide in him and to 

encourage him to confide in me. Third, I might complain to Joe about his conduct, demand an explanation or 

justification, or indicate in some other way that I no longer see him as a friend. 
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C) Watson hibáztatáselmélete 

 

Watson elemzését azért érdemes közelebbről megvizsgálni, mert bár nincs olyan kidolgozott 

hibáztatáselmélete, mint Scanlonnak vagy Shernek, jól kidomborodik benne az összes 

revizionista hibáztatáselmélet legfőbb motivációja. 

 

Egyfelől, valakit (morálisan) hibáztatni nem más, mint valamilyen (morális) hibát tulajdonítani 

a cselekvőnek. Következésképpen valamilyen tettet alávalónak nevezni valóban a cselekvő 

hibáztatása. De azt is szokás gondolni, hogy a hibáztathatósággal kapcsolatos ítéletek magukba 

foglalják azt az elképzelést, hogy a cselekvők kedvezőtlen elbánást vagy „negatív attitűdöket” 

érdemelnek rossz cselekedetekért. A hibáztató és dícsérő ítéletek előbbi típusai függetlenek attól, 

amit morális számonkérés gyakorlatának hívok. Csakis a tulajdoníthatóság feltételeit foglalják 

magukba, amelyek talaján az egyén bizonyos értékelései állnak. Mivel számos értékítélet a 

cselekvő kivállóságait és hibáit érintik – vagy erényeit és hitvány vonásait – miképpen azokat a 

cselekvő gondolatai és tettei tükrözik, azt mondanám, hogy ezek az ítéletek aretéikus 

nézőpontból vannak megfogalmazva. (Watson 1996, 230-231)68 

 

Watson megkülönbözteti a hibáztatás két formáját, s azt állítja, hogy az areatikus morális 

hibáztatás esetében elegendő, ha a hibáztatott rendelkezik azzal a tulajdonsággal, amiért 

hibáztatják. 

 Watson szerintem téved abban, hogy morálisan rossz karaktert tulajdonítani valakinek 

önmagában hibáztatás volna. Ezt még Watson példái sem támasztják jól alá. Watson egyik 

példája szerint valaki, miután észreveszi, hogy ellopták a könyvét, hitvány dolognak nevezi ezt 

a tettet. Amikor így beszélünk, akkor többnyire hibáztatjuk, akinek a tettét hitványnak 

nevezzük, de a cselekedetéért, nem a karakteréért. Egyes fiilozófusok szerint ez szükségképpen 

a karakterért való hibáztatását is kellene hogy jelentse, mivel a cselekvés a karakterből 

származik és azt tükrözi. Nem világos azonban, hogy miért volna ez igaz. Ha egy gyereket 

                                                           
68 In one way, to blame (morally) is to attribute something to a (moral) fault in the agent; therefore, to call a 

conduct shoddy is to blame the agent. But judgments of moral blameworthiness are also thought to involve the 

idea that agents deserve adverse treatment or „negative attitudes” in response to their faulty conduct. The former 

kinds of blaming and praising judgments are independent of what I am calling the practices of moral 

accountability. They invoke only the attributability conditions, on which certain appraisals of the individual as 

an agent are grounded. Because many of these appraisals concern the agent’s excellencies and faults – or virtues 

and vices – as manifested in thought and action I shall say that such judgments are made from areatic 

perspective.  Csakis a tulajdoníthatóság feltételeit foglalják magukba, amelyek talaján az egyén bizonyos 

értékelései állnak. Mivel számos értékítélet a cselekvő kivállóságait és hibáit érintik – vagy erényeit és hitvány 

vonásait – miképpen azokat a cselekvő gondolatai és tettei tükrözik, azt mondanám, hogy ezek az ítéletek 

aretéikus nézőpontból vannak megfogalmazva. 
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hibáztatok azért, mert ügyetlenségében az ablakomat találta el a kapu helyett, akkor ez nem 

jelenti azt, hogy azért is hibáztatom, mert ügyetlen. 

 Watson és sok más filozófus vélhetően azért tartja elkerülhetetlennek azt, hogy az 

erénytelen cselekvésért való hibáztatás összekapcsolódjon az erénytelen jellemvonásért való 

hibáztatással, mert szerintük az erénytelen jellemből szükségszerűen következnek az 

erénytelen tettek. Ha ez így is van, a cselekvésért való hibáztatás akkor sem jelenti azt, hogy 

az illetőt hibáztatjuk a jellemvonásáért. A cselekvésért való hibáztatás a cselekvésért való 

hibáztatás, nem több, még ha logikus is volna nemcsak a cselekvésért, de a jellemvonásért is 

hibáztatni a cselekvőt. 

 Ha valaki morálisan rossz jellemvonást tulajdonít a cselekvőnek, az nem jelenti azt, 

hogy hibáztatja is. Harry és Thomas a fenti két történetben morálisan rossz tulajdonságokat 

tulajdonít Joe-nak, illetve Rober Harrisnek, mégsem hibáztatják őket. Harry érzeilmeit inkább 

az irtózattal vegyes sajnálat, mintsem a neheztelés vagy a hibáztatás fogalmaival lehet leírni. 

Thomas idegenkedik Joe-tól, sőt talán meg is veti, alkalmatlannak tartva őt a baráti kapcsolatra, 

de nem hibáztatja, s azután már nem is neheztel rá, hogy látta, Joe családjában milyen normák 

uralkodnak. 

 Watsont talán az téveszti meg, hogy a legtöbbször, amikor morálisan rossz 

jellemvonást tulajdonítunk valakinek, egyben hibáztatjuk is. De szerintem ez azért van, mert 

nehéz szabadulni attól a gondolattól, különösen, ha végletesen rossz tulajdonságról van szó, 

hogy a hibáztatott tehet arról, hogy olyan ember, amilyen.  
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2.5.3.5. Érvek a hibáztatás és a „tehet róla”-gondolat szoros kapcsolata ellen 

 

Azt állítottam, hogy nincs szükség további érvekre ahhoz, hogy hármas premisszát igaznak 

fogadjuk el, mivel triviálisan igaznak tűnik. Három ellenérvet vizsgálnék meg ezzel szemben. 

Az egyik szerint nem lehet triviálisan igaz az, hogy a hibáztatás magában foglalja a szóban 

forgó gondolatot, mivel nagyon sok hibáztatás elmélet szerint nem része a hibáztatásnak ez a 

gondolat. A második ellenérv szerint fel kell adni ezt az elképzelést ahhoz, hogy fenn 

tarthassuk a morális gyakorlatunkat. A harmadik ellenvetés szerint, mivel az érzelmek nem 

foglalnak magukban gondolatokat, és a hibáztatás is egy érzelem, ezért a hibáztatás nem 

foglalhat magában semmilyen gondolatot.  

 

2.5.3.5.1.  A hibáztatáselméletek sokszínűségéből vett ellenérv 

 

Ha olyan triviális, hogy a hibáztatás magába foglalja azt a gondolatot, hogy a hibáztatott 

tehetett arról, amiért hibáztatják, akkor miért nem jelenik meg ez a hibáztatáselméletek jelentős 

részében? Kézenfekvőnek látszik a válasz, hogy azért, mert valójában ez az állítás cseppett sem 

triviális, és további érveket igényelne az elfogadása. Bár ez egy erős ellenérv, de igyekszek 

alternatív magyarázatokat adni a jelenségre. A felsorolt magyarázatok inkább kiegészítik 

egymást, mintsem egymás riválisai volnának. 

Az egyik oka az lehet annak, hogy ezen gondolat és a hibáztatás közti viszony nem 

hangsúlyos a legtöbb hibáztatáselméletben, hogy a nem-morális vagy oksági hibáztatásban is 

benne foglaltatik a gondolat, hogy a hibáztatottnak fontos oksági szerepe van. A filozófusok 

pedig azokra a jegyekre koncentráltak, amelyek élesen megkülönböztetik a morális és nem 

morális hibáztatást. 

 Ehhez kapcsolódik az is, hogy sokak számára a hibáztatásnak éppen az érzelmi 

aspektusa az érdekes. Nem vagyok abban biztos, hogy a hibáztatásnak feltétlenül van érzelmi 

vetülete, de ezzel összefüggésben nem áll szándékomban se pro se kontra érvelni. Ám az elég 

megalapozottnak tűnik, hogy a hibáztatás több mint az a gondolat, hogy a hibáztatott tehetett 

arról a rossz dologról, amiért hibáztatják. Hiszen, ha S megbocsát G-nek, akit S korábban 

jogosan hibáztatott, akkor – bár S szerint továbbra is G tehet arról, amiért korábban hibáztatta 

−  S már nem hibáztatja G-t. A hibáztatás teoretikusan legizgalmasabb problémája éppen az, 

hogy mi az a többlet, ami eltűnik a megbocsátásnál. És ez az, ami eltereli a figyelmet a 

hibáztatásnak arról a vonásáról, ami szükséges, de korántsem elégséges feltétele a 

hibáztatásnak.  
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 Van egy másik magyarázata is annak, hogy a szakirodalomban miért nem jelenik meg 

markánsabban, hogy a hibáztatáshoz tartozik az a gondolat, hogy csak azért lehet valaki 

hibáztatni, amiről tehet. Akik elfogadják ezt a nézetet, azok átalában éppen azért nem 

vizsgálják meg különösebben a hibáztatásnak ezt az aspektusát, mert triviálisnak gondolják. 

Azok, akik valamiért nem értettek egyet azzal, hogy a morális hibáztatás magában foglalja ezt 

a gondolatot, azok pedig természetesen kihagyták ezt a jellemzőt az elemzésükből. De miért 

ne értene egyet bárki azzal, hogy csak azért vagyunk hibáztathatóak, amiről tehetünk? 

  Ennek egyik oka talán az, hogy sokan úgy érzik, amennyiben egyetértenek azzal, hogy 

a hibáztatás magában foglalja ezt a gondolatot, abban az esetben elindulnak az 

inkompatibilizmushoz vezető úton. Ezt pedig sokan úgy értékelik, hogy ez praktikusan a 

morális felelősség tagadásával egyenértékű, mivel a valóság makroszkopikus szinten 

determinisztikusnak tűnik. Ha tényleg ez motivál egyeseket arra, hogy a hibáztatás egyik 

lényegi vonását figyelmen kívül hagyják, az annyiban hibának tekintendő, hogy az 

inkompatibilizmustól való rettegés nem lehet érv amellett, hogy a hibáztatás nem foglalja 

magában azt a gondolatot, hogy a hibáztatott tehet arról, amiért hibáztatják. 

 Sher ellenvetéseinek motivációja azzal szemben, hogy miért nincs szoros kapcsolata a 

hibáztatásnak és annak, hogy miről tehetünk és miről nem, hasonlóak a fenti ellenérzéshez. 

Ezért most ezeket az ellenérveket vizsgálnám meg. 

 

2.5.2.3.2.  A morális gyakorlatból vett ellenérv 

  

Sher szerint a morális gyakorlat tanúskodik egyrészt az ellen, hogy csakis olyasmiért volnánk 

hibáztathatóak, amiről tehetünk. Ugyanis nemcsak azért hibáztatjuk a cselekvőket, amiről 

tehetnek. Másrészt, ha hibáztatjuk az embereket azokért a cselekedeteikért, melyek olyan 

jellemvonásokból erednek, amiről nem tehetnek, akkor a morális gyakorlat ezen részét csak 

úgy tudjuk megmenteni, ha tagadjuk, hogy csak azért lehet hibáztatni az embereket, amiről 

tehetnek. Bevezetés gyanánt a következőt mondja: 

 

Mégis, sokan ragaszkodni fognak ahhoz, hogy a kontroll szükséges feltétele a hibáztatásnak, s 

ehhez a szükséges feltételhez gyakran hozzákapcsolják az igazságosság követelményét. Azok, 

akik elfogadják ezt az álláspontot, azok egy elvre apellálnak – nevezzük ezt az elvet F-nek −, 

amely szerint igazságtalan valakit olyasmiért hibáztatni, amiről nem tehet. Ezért a fő kérdés az 

érvükkel kapcsolatban, hogy vajon el kell-e fogadnunk F-et. 



127 
 

 Ez a kérdést nehéz megválaszolni, mivel F-et – tudomásom szerint – soha nem 

támasztották alá. Sőt, egyáltalán nem világos, hogyan lehetne F-et alátámasztani. Ám ez talán 

nem is baj, hiszen az erkölcsi vizsgálódásnak valahol véget kell érnie és F egy nyilvánvaló jelölt 

az alapnak a szerepére. Vagy, ha ez az „alap” túl fundácionalistának hangzik, F lehet legalábbis 

az egyik „provizórikus rögzített pontja” a vizsgált morális ítéleteknek. Hasonlóan az olyan 

nézetekhez, mint például, hogy a szenvedés rossz, vagy hogy minden személynek van morális 

értéke, az is elég biztosnak látszik, hogy soha nem igazságos olyasmiért hibáztatni embereket, 

amiről nem tehetnek, ahhoz, hogy afféle próbakőként szolgáljon a reflektív egyensúlyhoz vezető 

küldetésünk során.(Sher 2005, 60)69 

 

 Bár alapvetően egyetértek azzal, amit Sher állít, azt mindenképpen megjegyezném, hogy ha 

az eddigiek helytállóak, akkor van egy nagyon is jó érv azon elv mellett, amely szerint 

igazságtalan valakit azért hibáztatni, amiről nem tehet. Ha valaki elfogadja, hogy i) a morális 

felelősség érdemelmélete helytálló ii) bármilyen állítást tartalmazó gondolatot magában 

foglaló mentális állapot csak akkor lehet megérdemelt, ha igaz iii) a morális hibáztatás 

magában foglalja a gondolatot, hogy a hibáztatott tehet arról, amiért hibáztatják iv) csak az 

lehet teljesen „fair”, azaz igazságos, ha valaki azt kapja, amit megérdemel; akkor van egy erős 

érve F mellett. De Shert ez nem győzné meg, mert aligha fogadná el iii)-t. Shernek erre két 

indoka van. Az első: 

 

Ugyanakkor két okból kifolyólag, kételkedem abban, hogy akár a szerényebb javaslat helytálló 

volna [azaz, hogy F a kutatás során időlegesen afféle biztos pontként szolgáljon]. Az első, hogy 

a hibáztatásról szóló intuícióink különösen kevertek. Habár sokan azt gondolják, hogy 

igazságtalan valakit azért hibáztatni, amiről nem tehet, sokan mások – sőt, sokszor valójában 

ugyanazok az emberek – továbbra is készek arra, hogy elítéljenek egy gonosztevőt, nemcsak 

kegyetlen vagy igazságtalan tettekért, de azokért az állandó lelki vonásokért is, amelyek a 

forrásai ezeknek a tetteknek. Természetesen ez az ambivalencia önmagában keveset bizonyít, 

mivel az arra vonatkozó késztetés, hogy az embereket jellemvonásaikért hibáztassuk, éppen 

olyan atavisztikus és irracionális lehet, mint például a sokak szerint a bosszúvágy. Ugyanakkor 

az is egy lehetőség, amitől szintén nem szabad elzárkóznunk, hogy ez a késztetés rendelkezik 

                                                           
69 Yet even so, many will insist that control is a necessary condition for blame; for this necessary condition is 

often thought to be a requirement of fairness. Those who take this position are in effect appealing to a principle—

call it F—that says that it is unfair to blame a person for anything he cannot help. Thus, the crucial question about 

their argument is whether we should accept F.  

This question is hard to answer because F has, to my knowledge, never been defended. It is, moreover, not at all 

clear how F could be defended. Yet in the end this may not matter, since moral inquiry must come to an end 

somewhere and F is an obvious candidate for bedrock status. Or, if ‘‘bedrock’’ sounds too foundational, F may 

at least be one of the ‘‘provisional fixed points’’ of our considered moral judgments. Like the views that 

suffering is bad and that each person has moral worth, the view that it is never fair to blame people for what they 

cannot help may at least be certain enough to serve as a touchstone in our quest for reflective equilibrium. 
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egy meggyőző és ésszerű megalapozással, amelyről gyakran elterelik a figyelmünket csábító, 

ámde félrevezető analógiák és érvek. Ha egyszerűen előfeltételezzük F érvényességét, akkor 

idejekorán lezárjuk az utóbbi lehetőséget. (Sher 2005, 61)70 

 

Erre, mint ahogy korábban utaltam rá, azt válaszolnám, hogy az emberek intuíciói alapvetően 

nem olyan kevertek, mint Sher gondolja. Azért nem, mert önkéntelenül is úgy értelmezzük az 

embereket, mintha tehetnének arról, hogy milyenek. Sokszor még akkor is nehéz felülírni ezt 

a gondolatot, ha tudjuk, hogy nem tehetnek arról, hogy milyenek. Az időskori elbutulásban 

szenvedők környezete, még ha tudja is, hogy e betegségben szenvedők nem tehetnek arról, 

hogy egyre összefüggéstelenebbül gondolkodnak, nehezen tudja konkrét helyzetekben 

elnyomni azt a gondolatot – különösen, ha az eset bosszantó vagy jelentős – hogy a betegek 

igenis jobban odafigyelhetnének akkor, amikor teljesen irracionális dolgokat mondanak vagy 

tesznek. Úgy, ahogyan spontánul úgy ítéljük meg, más emberek rendelkeznek elmével, éppen 

ugyanígy spontán módon úgy interpretáljuk a körölöttünk lévőket, mint akik tehetnek arról, 

hogy mit tesznek, vagy, hogy milyenek. 

 Továbbá nem tudom, hogy mégis miféle „félrevezető analógiák” vezethetnének ahhoz 

a véleményhez, hogy csak azért vagyunk hibáztathatóak, amiről tehetünk. Ennek az elvnek a 

helyességéhez alig férhet kétség. S nem azért, mert bármiféle analógia lenne a kezünkben. 

Egyszerűen önevidensnek látszik az elv helyessége. Ha ehhez hozzá tesszük, hogy a hibáztatás 

magában foglalja azt a gondolatot, hogy a hibáztatott tehet arról, amiért hibáztatják, akkor az 

is érthetővé válik, hogy miért lehetünk ebben olyan biztosak. 

De Sher még nem mondta el a legfőbb érvét az ellen, hogy a hibáztatást csak akkor 

tartsuk megérdemeltnek, ha valami olyasmire irányul, amiről a hibáztatott tehet: 

 

Továbbá – és ez a második okom arra, hogy ne adjak F-nek privilégizált státust – van egy, ha 

jobban meggondoljuk, komoly ellenérv, ami F ellen szól. A nehézség forrása az, hogy sok 

cselekedet, amelyeket a cselekvők kontrollálnak, maguk is manifesztációi azoknak a 

jellemvonásoknak, melyeket nem kontrollálnak. Amikor valaki egy ilyen cselekedet hajt végre, 

akkor lehetséges, hogy a fölötte gyakorolt kontroll nem túl mély. Ha nem, akkor feltehetjük a 

                                                           
70 But, for two reasons, I doubt that even the weaker of these suggestions holds. My first reason for doubt is that 

intuitions about blame are curiously mixed. Although many do think it unfair to blame someone for what he 

cannot help, many others—and, indeed, many of the same people—retain the urge to condemn a miscreant not 

only for specific acts of cruelty or injustice, but also for the enduring cast of mind that gives rise to these. Of 

course, by itself, this ambivalence proves little, since the urge to blame people for their bad traits may be as 

irrational and atavistic as (say) the desire for revenge is often said to be. However, another possibility, which 

also must be kept open, is that this urge does have a sound rational basis from which we are often diverted by 

seductive but misleading analogies or arguments. If we simply assume F from the outset, we will prematurely 

foreclose the latter possibility. 
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kérdést, vajon igazságosabb hibáztatni azért, mert a jellemvonása manifesztálódott egy 

cselekedetben, annál, minthogy egyszerűen rendelkezik az illető e jellemvonásokkal. Ha egyik 

se igazságosabb a másiknál, akkor bárki, aki egyetért azzal, hogy a cselekvőt nem igazságtalan 

hibáztatni egy ilyen tettért, annak el kell vetni F-et. (Sher 2005, 61)71 

 

Episztemológiailag Sher javaslata elég gyenge lábakon áll. Sher azért kényszerül arra, hogy 

tagadja az igazságos hibáztatás alapelvét, mert azt hiszi, hogy i) a legtöbb jellemvonásunkról 

nem tehetünk, ii) nagyon sok rossz cselekedetünk és mulasztásunk szükségszerűen fakad olyan 

jellemvonásokból, melyekről nem tehetünk, iii) végső soron nem tehetünk azokról a 

cselekedetekről, amelyek szükségszerű következményei olyan jellemvonásokról, melyekről 

nem tehetünk. Amit nem értek Sher stratégiájával kapcsolatban az az, hogy miért azt az állítást 

vonja kétségbe, melynek igazsága a legevidensebbnek látszik? Sem i)-t, sem ii), sem iii)-t nem 

tűnik annyira biztosnak, mint az az elv, hogy senki sem hibáztatható azért, amiről nem tehet. 

Ezek szerint a morális gyakorlat sem nem tanúskodik amellett, hogy azért is szabad 

embereket hibáztatni, amiről nem tehetnek, sem nem szorul arra, hogy védelmében tagadjuk 

ezt az alapelvet. Ezért Sher érvei nem nyújtanak megfelelő alapot arra, hogy elvessük, a 

hibáztatásban benne foglaltatik a gondolat, hogy a hibáztatott tehet arról, amiért hibáztatják. 

 

2.5.2.3.3.  A hibáztatás mint érzelem 

 

Vannak a hibáztatásnak elméletei, amelyek a hibáztatást elsősorban valamilyen érzelemmel 

vagy érzelmekkel azonosítják. Ez nem jelenti azt, hogy az összes ilyen elmélet elvetné, hogy a 

hibáztatás nem foglalhat magában valamilyen hitet vagy gondolatot. R. J. Wallace (1994) 

szerint például a hibáztatás elsődleges olyan reaktív attitűdökkel azonosítható, mint a 

neheztelés, felháborodás, de ezek a reaktív attitűdök mint a hibáztatás egyes formái mindig 

magukban foglalják a hitet, hogy a hibáztatott megszegett valamilyen morális kötelességet. Sőt, 

Wallace szerint előfordulhat, hogy valaki úgy hibáztat valakit, hogy nem érzi ezeket a reaktív 

attitűdöket, de úgy hiszi vagy ítéli meg, hogy megfelelő válasz volna egy ilyen reaktív attitűd 

(Wallace 1994, 76-77). Az sem meglepő, hogy Wallace számára elsősorban a cselekedetek és 

                                                           
71 Moreover—and this is my second reason for not wanting to assign F a privileged status—there is, on 

reflection, a good deal that can be said against F. The basic source of the difficulty is that many of the acts over 

which agents exercise control are themselves manifestations of traits over which they lack control. When 

someone performs such an act, his control over it may not go very deep. If it does not, then we may wonder 

whether it is any fairer to blame him for manifesting his bad trait than merely for having it. If there is no 

difference in fairness, then anyone who insists that it is not unfair to blame an agent for such an act will indeed 

have to reject F. 
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mulasztások lehetnek a hibáztatás alapjai, hiszen csak valami olyasmivel szeghetünk meg 

valamilyen kötelességet, amiről tehetünk. 

Más hibáztatás elméletek, amelyek a hibáztatást azonosítják valamilyen érzelemmel, 

jóval többet állítanak, mint Wallace. Nevezetesen, hogy a hibáztatás semmi egyéb, mint 

valamilyen érzelem, ami nem foglal magában semmiféle gondolatot vagy hitet. Erre az egyik 

jó példa Allan Gibbard (1990), aki szerint a rekatív attitűdök nem foglalnak magukban 

morálisan releváns hiteket.72 Wallace (1994, 48-49) szerint két oka van erre Gibbardnak: az 

egyik, hogy a morális ítéleteket emotivista módon érzelmek kifejezésével akarja azonosítani. 

A másik, hogy úgy látja, azok az elméletek, amelyek a hiteknek túl nagy teret engednek, nem 

tudják magyarázni azt, hogy olykor akkor is érzünk bizonyos reaktív attitűdöket, ha nem 

hisszük, hogy ezek helyénvalóak volnának.  

 Nem foglalkoznék Gibbard emotivista motivációival, mivel ennek az etikai 

megközelítésnek a bírálata túlmutatna a dolgozat keretein. Csak annyit állítanék, hogy ha az 

emotivizmus szükségképpen ellentmond annak a feltételezésnek, hogy a hibáztatás magában 

foglalja azt a gondolatot, hogy a hibáztatott tehet arról, amiért hibáztatják, akkor ez egy nyomós 

indok amellett, hogy feladjuk az emotivizmust. 

 A másik problémája Gibbardnak jelen kontextusban már fontosabb. Ha a reaktív 

attitűdök hiteket foglalnak magukban, hogyan lehetséges az, hogy olykor akkor is érezzük őket, 

amikor ezeket nem gondoljuk megfelelő reakciónak? Hogy lehetséges, hogy akkor is előfordul, 

hogy valaki bűntudatot érez, ha nem hiszi, hogy egyáltalán hibás lett volna? Gibbard válasza 

erre az, hogy a reaktív attitűdök nem foglalnak magukban morálisan releváns hiteket. 

 Erre a problémára csak annyiban reagálnék, hogy megmutatom, lehetséges erre a 

jelenségre olyan alternatív és plauzibilis magyarázatot adni, amely nem áll ellentétben azzal, 

hogy a hibáztatás magában foglalna valamilyen gondolatot. Először is hangsúlyoznom kell, 

hogy mindvégig gondolatokról és nem hitekről beszéltem. Ennek oka az, hogy véleményem 

szerint a reaktív attitűdökben nem feltétlenül hitek, hanem gondolatok foglaltatnak benne, s ez 

különösen fontos, ha az irracionális reaktív attitűdöket kívánjuk magyarázni. 

 Mint említettem a gondolat olyan mentális állapot, amely propozícionális tartalommal 

rendelkezik: valamit mond valamiről. A gondolatnak két fajtája van: az egyik az, amelyeket 

igaznak tartunk a másik, amelyeket nem. Az előbbieket nevezem hiteknek, utóbbiakat nem. 

                                                           
72 Egyetlen hit az, aminek szorosabb kapcsolata lehet az érzelmekkel: amikor azt hisszük, hogy ilyen és ilyen 

érzelmet érzünk. A bűntudat esetében például ahhoz, hogy bűntudatot (ne csak valamiféle haragot) érezzek 

szükség van arra, hogy azt higgyem, bűntudatot érzek. (Gibbard 1990, 148) 
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 A gondolataink nagy többségében hiszünk is, de nem mindegyikben. Tegyük fel, hogy 

József megtanul egy olyan kártyajátékot, amelyben az a szabály, hogy ha piros kártya kerül a 

talonba, akkor a talonra azonnal rá kell csapni, mielőtt az ellenfél teszi ezt. Ennek megfelelően, 

amikor József meglát egy piros lapot, elméjében megjelenik az a gondolat, hogy rá kell ütni a 

lapra. József ezt a gondolatot teljességgel helyesnek is gondolja, tehát hiszi is, hogy rá kell 

csapni. De képzeljük el, hogy hirtelen új szabályt vezetnek be, ami alapján csak minden 

második piros lapra kell rácsapni. Jó eséllyel, amíg József nem szokja meg az új szabályt, 

sokszor fog majd akkor is rá ütni a piros lapra, ha azt ő maga is helytelennek hiszi. Ennek oka, 

hogy József elméjében, amint meglátja a piros lapot, megszokásból megjelenik az a gondolat, 

hogy a „piros lapra most rá kell csapni” anélkül, hogy figyelembe venné az új szabályt, amit 

József a helyes szabálynak hisz. A keze pedig gyorsabban reagál annál, mintsem, hogy József 

korrigálhatná a felbukkanó gondolatot egyéb hitei alapján. Józsefben ekkor t0-ban megjelent 

az a gondolat, hogy rá kell csapni a piros lapra t1-ben, de nem hitte, hogy rá kell csapni a piros 

lapra t1-ben. 

 Ezzel a megkülönböztetéssel lehet magyarázni a bűntudat megjelenését akkor, amikor 

az egyén maga sem hiszi, hogy bűntudata indokolt volna. Tegyük fel, hogy Ádámot 

vegetáriánus családja arra nevelte, hogy minden körülmények között morálisan rossz húst 

fogyasztani. Ádámnak erről különböző okokból kifolyólag megváltozik a véleménye, s arra az 

új hitre tesz szert, hogy bizonyos esetekben megengedett húst enni. Mégis, amikor húst eszik, 

gyakran érez lelkiismeret-furdalást, különösen eleinte. Ezt úgy lehet magyarázni, hogy a 

gondolat, amely szerint morálisan helytelen húst enni, továbbra is okságilag hatékony maradt 

Ádám elméjében, s képes volt arra, hogy egy reaktív attitűd alapjaként szolgáljon, habár Ádám 

már nem hitt abban, hogy morálisan rossz volna az, ha húst eszik. 

 Hasonló a helyzet akkor, ha valaki azért nem hiszi helyénvalónak a bűntudatát, mert 

úgy véli, hogy nem tehet arról, ami történt. Képzeljük el, hogy Félix nyomorúságos anyagi 

helyzetében úgy látja, hogy csakis egyféleképpen tehetné jobbá az életét: szándékosan elütteti 

magát egy autóval, hogy megkapja a biztosítótól a szeződésben szereplő pénzösszeget. Félix 

ezért János autója elé ugrik. Jánosnak esélye sincs arra, hogy manőverezzen vagy időben 

megnyomja a féket. Ám Jánosnak mégis bűntudata van, pedig őszintén hisz annak a szakértői 

véleménynek, amely szerint az ütközés nem volt elkerülhető. Könnyen lehet, hogy János 

bűntudatának az oka az, hogy érzékelte Félixet, amint az autó útjába áll valamivel azelőtt, hogy 

elütötte volna, s ennek alapján az agya megkonstruálta azt a gondolatot, hogy János 

megnyomhatta volna még jóval azelőtt a féket, mint ahogy megtette. Ezt a lehetőségről szóló 
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gondolatot pedig képtelenek voltak eltörölni a rendőrségi szakértő szavai, ezért még azután is 

hatékony maradt, hogy János nem hiszi magát felelősnek a történtekért. 

 Ha ez, vagy valamely hasonló magyarázat helytálló, akkor a gondolatok és a hitek 

megkülönböztetésének segítségével anélkül is lehet magyarázni az irracionális bűntudatot vagy 

hibáztatást, hogy feladnánk azt az állítást, hogy a hibáztatás, illetve a bűntudat szükségképpen 

magában foglalja azt a gondolatot, hogy a hibáztatott tehet arról, amiért hibáztatják.  

 

2.6.Tanulságok 

 

Mi a következménye annak, hogy a hibáztatás végső érdemalapjai csakis a cselekvők 

valamilyen aktivitásai és nem tulajdonságai lehetnek? Ezek közül csak egyre hívnám fel a 

figyelmet. Mégpedig, hogy a kontroll problémája lesz a központi probléma a morális felelősség 

érdemelméletei számára. 

 Ha valakit tehet valamiről, abból mindenképpen következik, hogy az illető gyakorolt 

valamilyen kontrollt afölött, amiről tehet. A cselekvő aktivitásának is azért van különösen nagy 

jelentősége, mert ez az, ami felett a cselekvő közvetlenül kontrollt gyakorolhat, szemben a 

tulajdonságokkal.  A tulajdonságok felett mindig csak azáltal rendelkezhetünk kontrollal, hogy 

kontrolláljuk az aktivitásunkat. 

 Mint már jeleztem, a „valaki tehet valamiről” többet kell hogy jelentsen a morális 

hibáztatással összefüggésben, minthogy valami valakinek az aktivitása vagy annak eredménye. 

Amikor arra kérdezünk rá, hogy mi ez a többlet, tulajdonképpen arra kérdezünk rá, hogy miféle 

kontroll szükséges a morális hibáztathatósághoz. A következő fejezetet ezért a kontroll 

problémájának fogom szentelni. 
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3. Kontroll és morális felelősség 

 

Az előző fejezetben arra a következtetésre jutottam, hogy csak azért vagyunk hibáztathatóak, 

amiről tehetünk.  De közelebbről nem vizsgáltam meg, hogy pontosabban mit is jelent a morális 

hibáztatás kontextusában az, hogy valaki tehet valamiről. Annyi biztosnak tűnik, hogy a 

hibáztatottnak az aktivitása, passzivitása és azok következményei felett valamilyen kontrollt 

kell gyakorolnia ahhoz, hogy tehessen róluk. Ebben a fejezetben azt elemzem, hogy milyen 

kontroll szükséges ahhoz, hogy valaki morálisan hibáztatható legyen. 

 Ezen a ponton kétféleképpen lehetne neki kezdeni az elemzésnek. Az egyik a morális 

hibáztatásban foglalt „tehet róla”-ítélet elemzése lenne különböző példákon keresztül. A 

probléma ezzel a megközelítéssel az volna, hogy a vizsgálódás elaprózódna a különböző 

morális jelenségek aprólékos áttekintése miatt. Nagyon nehéz volna az egyes morális példákon 

keresztül megmutatni, hogy mit jelent például a mulasztások esetében az, hogy valaki tehet 

róluk. S ezzel még mindig csak a munka kisebbik része lenne kész. Ezután a cselekvéseket 

kellene áttekinteni azzal a szemmel, hogy mikor tehet a cselekvő a cselekvésekről. 

 Ehelyett egy másik utat választanék, amely rövidebb, de remélhetőleg szintén célhoz 

vezet. Ennek az útnak az is előnye, hogy hozzájárulhat egy fontos probléma tisztázásához. 

Dacára annak, hogy a morális felelősség és a szabad akarat központi problémája a kontroll 

fogalma, egyelőre a fogalomnak nincs igazán tág körű elemzése. A szerzők többnyire 

különböző etikailag releváns esetek vizsgálatán keresztül próbálnak részleges választ adni arra, 

hogy miben is áll a releváns kontroll. Ennek a módszernek a használata során viszont úgy 

vélem, hogy túl sok múlik azon, hogy mely etikailag releváns esetekből indulunk ki. Ezzel 

ellentétben a fenti megközelítés tulajdonképpen olyan premisszából indul ki, amit látszólag 

mindenki oszt, aki szerint a kontroll problémája kiemelkedően fontos a morális felelősség 

szempontjából (az előző fejezet feladata volt érvelni azokkal szemben, akik szerint ez nincs 

így). Nevezetesen, hogy erősebb kontrollra van szükség a morális felelősséghez annál, mint 

amit például tárgyak tudnak gyakorolni más létezők vagy események fölött. Ebből az 

intuícióból és a kontroll fogalmának megfelelő elemzéséből kiindulva megtalálhatjuk, hogy 

miféle kontroll szükséges ahhoz, hogy egy aktivitás (vagy az aktivitás elmaradása) a morális 

felelősség végső érdemalapja legyen. 

Először röviden bemutatom, hogy a hibáztatásban benne foglalt „tehetett róla” gondolat 

igazsága többet implikál, mint azt a fajta kontrollt, amit az élettelen dolgok között meg lehet 
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figyelni. Azaz azon aktivitás kontrollja, amely a hibáztatás végső érdemalapja lehet, 

valamilyen jobb vagy erősebb kontrollt kíván meg.  

Másodszor a kontroll fogalmát elemzem, hogy pontosabb képet adjak arról, hogyan 

lehet valamilyen kontroll jobb vagy erősebb a másiknál. Mivel úgy vélem, hogy a morális 

felelősség irodalmának egyik legnagyobb hiányossága, hogy nem hasznosít a problémától 

független kontrollelméleteket és fogalmi elemzéseket, ezért viszonylag részletesen elemezném 

ezt, a morális felelősség szempontjából nézve központi fogalmat. Az elemzés legfontosabb 

tanulsága az, hogy csak egyféleképpen lehet növelni a kontroll nagyságát az élettelen világban 

található kontrollhoz képest úgy, hogy a morális felelősség kontrollfeltétele(i) 

megvalósulhassanak. A morális felelősséghez szükség van a fokozott kontrollra, ami egyfelől 

magában foglalja azt, hogy a cselekvő egy metafizikailag robusztus értelemben képes egyazon 

körülmények között egynél több döntés vagy cselekvés végrehajtására, másrészt azt, hogy 

vannak olyan döntései, melyet végső és közvetlen módon kontrollál a cselekvő. Azaz a 

cselekvőnek képesnek kell lennie azt kontrollálni, hogy milyen hatásmechanizmust indít el. 

Harmadszor megvizsgálnám, hogy a végső és közvetlen kontroll pontosan milyen helyet 

foglal el a morális felelősség feltételei között. Először az episztemikus-feltételek és a végső 

közvelten kontroll viszonyát vizsgálnám. Eszerint a végső közvetlen kontroll mint feltétel 

különbözik az episztemikus feltételektől, de szervesen össze is függ velük. Az episztemikus 

feltételekre eszerint voltaképpen azért van szükség, hogy a cselekvő végső és közvetlen 

kontrollt gyakoroljon nemcsak afelett, hogy milyen fizikai esemény következik be, de afelett 

is, hogy milyen morális értékű esemény következik be. Ezután pontosítanám, hogy a végső és 

közvetlen kontroll mennyiben feltétele annak, hogy egy cselekvésért vagy más eseményért 

felelősek legyünk. A legfontosabb állításom az, hogy a végső közvetlen kontroll csupán távoli 

feltétele a morális felelősségnek, ami többek között azt jelenti, hogy egy cselekvésért vagy 

eseményért akkor is felelősek lehetünk, ha a fokozottan kontrollált döntésnek csupán távoli 

következménye a szóban forgó esemény vagy cselekvés.  

Negyedszer levonnám a metafizikai tanulságokat arra vonatkozóan, hogy milyen 

metafizikai háttérrel kell rendelkeznie a döntéseknek ahhoz, hogy megvalósíthassák a morális 

felelősséghez elengedhetetlen fokozott kontrollt. Ebben a szakaszban egy olyan restriktivista 

ágens-libertarianizmust vázolok fel, amelyikben a morális felelősség legvégső forrásai azok a 

döntések (és nem az összes döntés), amelyeknél a nyitott döntési altenratíváknak nincs előzetes 

és metafizikailag robusztus előzetes valószínűsége. Az előzetes valószínűségek hiánya a fő 

magyarázata annak, hogy miért nem érhetjük be olyan libertarianizmussal, ahol események és 

nem az ágens mint szubsztancia biztosítja a fokozott kontrollt.  
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Ötödször pedig áttekinteném, hogy az elemzésből mi következik a kompatibilitási 

problémára vonatkozóan. Az eredmény röviden összefoglalva: a morális felelősség csak akkor 

lehet talán kompatibilis a determinizmussal, ha a természeti törvények valamely humeiánus 

elmélete helyes, de ez, amellett, hogy nem túl plauzibilis − különösen, ha a morális 

felelősséghez szükséges fokozott kontrollal kombináljuk − a kompatibilitási probléma helyett 

a fatalizmus problémáját veti fel. Az eszköz-érv segítségével egy argumentum formájába 

sűríteném a három fejezet gondolatmenetét, majd világossá tenném a viszonyát a dizájn- és 

manipuláció érvekkel. 

  

3.1. Az alapprobléma, avagy tehet-e bármiről is egy klímaberendezés? 

 

Az alábbi példával illusztrálnám, hogy tulajdonképpen melyik kérdésre keresi ez a fejezet a 

választ. 

 

Ki tehet róla? 

Géza arra utasítja az inasát, Lászlót, hogy hűtse le a szobát 24 fokosra. László bekapcsolja és beállítja 

úgy a klímaberendezést, hogy lehűtse a szobát 24 Celsius fokosra. Úgy tűnik, hogy László a 

klímaberendezés által kontrollálja, hogy mekkora a levegő hőmérséklete. De a klímaberendezés is 

kontrollálja, hogy mekkora a levegő hőmérséklete, sőt, ha a klímaberendezés képtelen lenne kontrollálni 

a szoba hőmérsékletét, akkor László sem rendelkezne kontrollal felette. Mégis, László tehet arról, hogy 

a szoba 24 Celsius fokos, míg a klíma berendezés nem. Legalábbis abban az értelemben biztosan nem, 

amelyikben ez releváns a morális hibáztatás szempontjából. Mi a különbség László és a 

klímaberendezés között? 

 

Sokféle választ adhatunk a példában feltett kérdésre. Lehet azt mondani, hogy László autonóm 

lény a klímaberendezéssel ellentétben, vagy hogy László tudatában van annak, ami körülötte 

történik, s ezért gyakorol másfajta kontrollt, mint a klímaberendezés. De abban, azt hiszem, 

majd mindenki egyetértene, hogy László és a klímaberendezés által gyakorolt kontroll között 

van valamilyen különbség, és ez magyarázza, hogy ellentétben a klímaberendezéssel, László 

tehet arról, hogy mekkora a hőmérséklet a szobában. Úgy vélem, legtöbben abban is 

egyetértenének, hogy László jobb vagy erősebb kontrollt gyakorol afölött, hogy mekkora 

legyen a levegő hőmérséklete, mint a klímaberendezés, s ez a tény magyarázza, hogy László 

tehet arról, hogy a szoba hőmérséklete 24 Celsius fokos, míg a klímaberendezés nem. 
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Az előző fejezetben érveltem azokkal szemben, akik a legkidolgozottabb elméletek 

segítségével igyekeznek tagadni a kontroll-probléma központi jelentőségét a morális 

felelősséggel összefüggésben. Ezért ebben a fejezetben már joggal tekinthetem úgy, hogy a 

fokozott kontrollnak a problémája kell hogy a morális felelősséggel kapcsolatos legmélyebb 

filozófiai problémák középpontjában álljon.  

De miben is áll ez a fokozott kontroll? Milyen tekintetben erősebb László kontrollja a 

levegő hőmérséklete felett, mint a klímaberendezésé? A válaszhoz a kontroll fogalmát kell 

behatóbban megvizsgálni. 

 

3.2. A kontroll fogalma 

 

3.2.1. A fogalom elemzésének módszertani jelentősége 

 

A morális felelősség és a szabad akarat irodalmát áttekintve azt láthatjuk, hogy az egyes 

szerzők csupán a morális felelősség/szabad akarat szempontjából nézve releváns kontroll 

fogalmát igyekeznek meghatározni, nem pedig a kontroll fogalmát általában (Mele 1995 Kane 

1996, Fisher & Ravizza 1998, O’Connor 2000, Pereboom 2001, Clarke 2003, Levy 2011, 

Steward 2012). Ez érthető, hiszen ha valaki belevág a morális felelősség és a szabad akarat 

fogalmának tisztázásába, rengeteg különböző területen kell elemzéseket elvégeznie. Mégis, 

ennek a módszernek van egy veszélye is. Ha nincs általános meghatározásunk arról, hogy 

miben is áll kontrollálni valamit, s egyik kontroll mitől erősebb vagy gyengébb egy másik 

kontrollviszonynál, akkor bizonytalan lesz, hogy mi a tanulsága az egyes történeteknek, 

melyekből a szerzők kiindulnak, a morális felelősséggel kapcsolatos kontrollra vonatkozóan.  

 John Martin Fischer (2007, 48-49, 56-58) a következőképpen rekonstruálja a probléma 

dialektikáját. Természetes azt gondolni, hogy morálisan felelős tetteink kontrolljához 

szükséges az, hogy a valóság egynél több lehetséges cselekvést kínáljon fel. Ezért aztán intuitív 

arra a véleményre jutni, hogy a morális felelősség feltétele az, hogy a cselekvő rendelkezzen 

regulatív kontrollal, ami azt jelenti, hogy a cselekvő választja ki, melyik alternatív esemény 

következzen be. Ám ez az intuíció – így Fischer – csalóka. Nézzük meg a Frankfurt-típusú 

példákat (Frankfurt 1969). Számtalan különböző példa közül Fischer kedvence az alábbi: 

 

Jones azt a döntését, hogy kire szavazzon a választásokon, az utolsó pillanatokra hagyja, mint 

ahogy az étteremben sokan arra a pillanatra hagyják a választást, amikor a pincér megérkezik 
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hozzájuk. Jones bemegy a szavazófülkébe, „normális” módon megfontolja a problémát, majd a 

Demokratákra szavaz. Jones a saját választásának köszönhetően voksol a Demokratákra. Jones 

nem tudja, de az agyában található egy csip, amely lehetővé teszi egy nagyon kedves és 

kiváltképpen progresszív gondolkodású agysebésznek (Black), hogy megfigyelje Jones agyát. 

Az egysebész azt szeretné, hogy Jones a Demokratákra szavazzon, ezért ha azt látja, hogy Jones 

arra készül, hogy a Demokratákra szavazzon, akkor nem avatkozik közbe – az agyát csupán 

megfigyelés alatt tartja. Ám ha az agysebész azt látja, hogy Jones arra készül, hogy a 

Republikánusokra szavazzon, akkor az ügyes kis elektronikus szondája segítségével akcióba 

lendül, és olyan módon stimulálja Jones agyát, hogy Jones biztosan amellett döntsön, hogy a 

Demokratákra szavaz (és ennek megfelelően a szavazófülkében a Demokratákra teszi le a 

voksát). A jelenlegi felállás szerint azonban úgy tűnik, Jones szabadon döntött a Demokraták 

mellett, sőt szabadon voksolt a Demokratákra, habár nem választhatott vagy cselekedhetett volna 

másképpen, mint ahogy cselekedett.  Úgy tűnik, hogy Jones rendelkezett vezérlő-kontrollal 

afelett, hogy kire szavaz, de nem rendelkezett regulatív-kontrollal a választása, valamint voksa 

felett.73 (Fischer 2007, 58) 

 

Ez a példa Fischer szerint megmutatja, hogy valaki akkor is viselhet erkölcsi felelősséget a 

tettéért, ha nem voltak alternatív lehetőségei és nem rendelkezett regulatív kontrollal. Ebből 

következik, hogy a regulatív kontrollnál egy kevésbé robusztus kontroll is megteszi, 

amennyiben az erkölcsi felelősségről beszélünk. Fischer szerint ez a kontroll a vezérlő-kontroll 

(guidance-kontroll). A morális felelősség esetében releváns vezető-kontroll annyit foglal 

magában, hogy a folyamat, amivel a kontrolláló kontrollál a kontrollálóhoz tartozzon, és 

megfelelően érzékeny legyen a kontrollálóval kapcsolatos változásokra, de annyit 

semmiképpen sem, hogy a kontrolláló egynél több alternatív lehetőséggel rendelkezzen azzal 

összefüggésben, hogy hogyan kontrollál. A Frankfurt-példákra is éppen ez jellemző: i) Jones 

saját döntése vezetett ahhoz, hogy a Demokratákra szavazott, ii) ha Jones például azt hitte 

volna, hogy a Demokraták gonoszak, biztosan nem próbált volna meg a Demokratákra szavazni 

                                                           
73 Jones has left his political decision until the last moment, just as some diners leave their decision about what 

to order at a restaurant to the moment when the waiter turns to them. In any case, Jones goes into the voting 

booth, deliberates in the “normal” way, and chooses to vote for the Democrat. On the basis of this choice, Jones 

votes for the Democrat. Unbeknownst to Jones, he has a chip in his brain that allows a very nice and highly 

progressive neurosurgeon (Black) to monitor his brain. The neurosurgeon wants Jones to vote for the Democrat, 

and if she sees that Jones is about to do so, she does not intervene in any way – she merely monitors the brain. 

If, on the other hand, the neurosurgeon sees that Jones is about to choose to vote for the Republican, she swings 

into action with her nifty electronic probe and stimulates Jones’ brain in such a way as to ensure that he chooses 

to vote for the Democrat (and goes ahead and votes for the Democrat). Given the set-up, it seems that Jones 

freely chooses to vote for the Democrat and freely votes for the Democrat, although he could not have chosen or 

done otherwise: it seems that Jones exhibits guidance control of his vote, but he lacks regulative control over his 

choice and also his vote. (Fischer 2007, 58) 
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iii) Jones-nak nem volt lehetősége arra, hogy a Republikánusokra szavazzon, mert ezt Black 

megakadályozta volna. 

 Fischer nagyon kitartóan és mesterien érvel álláspontja mellett. Mégis azt hiszem, hogy 

érvelési módszere veszélyt rejt magában. Honnan tudjuk, hogy a Frankfurt-típusú példáknak 

éppen az a tanulsága, amit Fischer levont? Hiszen a Frankfurt-típusú példák azon 

paradigmatikus eseteiben, melyekre Fischer hivatkozik, mindig találhatóak valamiféle 

alternatív lehetőségek. Ugyan Jones nem szavazhatott volna a Republikánusokra, de lehetősége 

lett volna úgy dönteni, hacsak egy pillanat erejéig is, hogy a republikánusokra szavaz. Hiszen 

Black csak ezt észlelve avatkozott volna közbe. Nem lehet, hogy éppen az alternatív 

lehetőségeknek ez a jelenléte alapozza meg azt a meggyőződésünket, hogy Jones felelős? A 

Frankfurt-típusú példák hívei persze újra és újra előálltak módosított példákkal, de korántsem 

egyértelmű, hogy a Frankfurt-típusú példák tanulsága az, amit ők levonnak belőle. 

 De még ennél is problematikusabb, hogy ha más erkölcsi szituációkat tartunk 

paradigmatikusnak, akkor hajlamosak leszünk homlokegyenest ellentétes következtetéseket 

levonni a morális felelősséghez tartozó kontrollról. Peter van Inwagen az alábbi példa 

segítségével (is) érvel amellett, hogy az alternatív lehetőségek igenis szükséges feltételei a 

morális felelősséghez: 

 

Tegyük fel, hogy a házam ablakán kinézve azt látom, hogy egy férfit kirabol és megver néhány 

tagbaszakadt támadó. Felsejlik bennem, hogy talán az volna a legjobb, ha hívnám a rendőrséget. 

Nyúlok a telefonért, de aztán megmerevedek. Átfut az agyamon, hogy ha felhívom a rendőrséget, 

a támadók meghallhatják azt, és bosszútállhatnak érte. Akárhogy is, a rendőrség ragaszkodni fog 

ahhoz, hogy vallomást tegyek, sőt talán még el is kell mennem a rendőrkapitányságra, hogy 

azonosítsak valakit egy szembesítés során vagy rengeteg bajkeverő fotójának átnézése után. És 

máris tizenegyóra elmúlt, holnap korán kell kelnem. Így amellett döntök, hogy „jobb nem 

belekeveredni”, visszaülök a székembe, és teljesen elfelejtem az egészet. Tegyük fel azt is, hogy 

bár erről semmit sem tudok, valamiféle katasztrófa történt a telefonközpontban, ami miatt 

egyetlen telefon sem működik a városban, és ez így lesz még néhány óráig. Felelős vagyok azért, 

hogy nem hívtam fel a rendőrséget? Természetesen nem. Hiszen nem hívhattam fel őket. Felelős 

lehetek azért, hogy meg sem próbáltam felhívni a rendőrséget – mivel ennyit azért megtehettem 

volna – vagy hogy tartózkodtam attól, hogy felhívjam a rendőrséget, vagy azért, hogy hagytam 

magamat olyan alakká válni, aki a szóban forgó körülmények között nem (próbálja meg) felhívni 

a rendőrséget. Talán felelős vagyok azért, hogy önző és gyáva vagyok. De egyszerűen nem 
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vagyok felelős azért, hogy nem hívtam fel a rendőrséget. (van Inwagen 1983, 165-166) 74 

  

 

Van Inwagen szerint ez a példa azt az elvet igazolja, hogy csak akkor viselhetünk felelősséget 

valamiért, amit nem tettünk meg, ha megtehettük volna, amit nem tettünk meg. Fischer (2011, 

246) ellenérvként felhívja arra a figyelmet, hogy a mulasztások esetében is képesek vagyunk 

hatékony Frankfurt-típusú példákat alkotni. Ha igaza van, akkor van Inwagen tévedett, a fenti 

példa sem az említett elvet igazolja, hanem valami mást. Ha pedig ez a példa nem igazolja van 

Inwagen elvét, akkor nem igazolja azt sem, hogy a morális felelősséghez szükséges kontroll 

regulatív kontroll volna. 

 Ezért én inkább azt javasolnám, hogy azt nézzük meg, mit jelent az, hogy valami jobban 

vagy kevésbé kontrollál valamit, mint egy másik kontrolláló. Széleskörű az egyetértés abban, 

hogy a tárgyak, az állatok, s a komoly pszichológiai problémákkal küzdő emberek azért nem 

felelősek (egyes) aktivitásaikért és azok következményeiért, mert kisebb kontrollt gyakorolnak 

felettük, mint az egészséges emberek. Azaz az állatok, tárgyak, pszichológiai betegek azért 

nem hibáztathatóak (egyes) aktivitásaikért s azok következményeiért, mert kisebb kontrollt 

gyakorolnak felettük, mint az átlagemberek a morális felelősség szempontjából releváns 

aktivitásaik felett. 

 

3.2.2. Milyen egy jó kontrollelmélet?  

 

Annál jobb egy kontrollelemzés, minél több olyan kontrollal kapcsolatos előzetes 

meggyőződésünkkel felel meg, amelyek megbízhatónak tűnnek. Ha a kontroll és más rokon 

értelmű fogalmak hétköznapi használatát tekintjük, mint az „ellenőriz”, „kézben tart”, 

                                                           
74 Suppose I look out the window of my house and see a man being robbed and beaten by several powerful-

looking assailants. It occurs to me that perhaps I had better call the police. I reach for the telephone and then 

stop. It crosses my mind that if I do call the police, the robbers might hear of it and wreak their vengeance on 

me. And, in any case, the police would probably want me to make a statement and perhaps even to go to the 

police station and identify someone in a line-up or look through endless books of photographs ofthugs. And it's 

after eleven already, and I have to get up early tomorrow. So I decide "not to get involved", return to my chair, 

and put the matter firmly out of my mind. Now suppose also that, quite unknown to me, there has been some 

sort of disaster at the telephone exchange, and that every telephone in the city is out of order and will be for 

several hours. Am I responsible for failing to call the police? Of course not. I couldn't have called them. I may 

be responsible for failing to try to call the police—that much I  could have done— or for refraining from calling 

the police, or for having let myself, over the years, become the sort of man who doesn't (try to) call the police 

under such circumstances. I may be responsible for being selfish and cowardly. But I am simply not responsible 

for failing to call the police. 
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„irányít”, „szabályoz”, „hatalma van felette”, akkor, úgy vélem, a következő, széles körben 

elterjedt előzetes meggyőződéseket lehet felsorolni: 

 

a) A kontroll egy viszony, ami a kontrolláló és a kontrollált között áll fönn. (Mindig úgy 

beszélünk a kontrollról, mintha valami kontrollálna valamit.)  

b) A kontrollviszony fennállhat két különböző individuum között. (Messi jól kontrollálja 

a labdát). 

c) A kontrollviszony fennállhat „két” individuum között is, melyek azonosak. (Szókratész 

nagy önkontrollal rendelkezett). 

d) A kontrollviszony fennállhat valamely individuum és egy másik individuum 

tulajdonsága/aktivitása között. (A klímaberendezés kontrollálja a szoba hőmérsékletét, 

a tudósok képesek voltak kontrollálni a patkány viselkedését). 

e) A kontrollviszony fennállhat tudattal nem rendelkező létezők között. (A 

klímaberendezés kontrollálja a szoba hőmérsékletét, „A” agyterület kontrollálja a szív 

verését) 

f) A kontrollviszony fennállhat tudatos létezők között (A kutya kontrollálja, hogy merre 

haladnak a bárányok). 

g) Ha valami okoz valami mást, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy kontrollálja is. (Egy 

demokratikus államban a győztes párt szavazói okai kedvenc pártjuk győzelmének, de 

nem kontrollálják az eredményt.) 

h) Ha valami befolyásol valamit, nem feltétlenül kontrollálja azt. (Egy igazi 

demokráciában minden állampolgár befolyásolja a választások eredményét, de senki 

sem kontrollálja azt.) 

i) Ha valamitől függ valami, előbbi nem feltétlenül kontrollálja az utóbbit. (Attól függ, 

hogy mennyi lesz az eredmény, hogy az ismeretlen helyébe mekkora számot 

helyettesítesz be.) 

j) A kontrollviszony magában foglal valamilyen függési viszonyt. (Ha valami kontrollál 

valamit, akkor a kontrollált függ a kontrollálótól).  

k) Hogy valami kontrollál-e valamit egy adott pillanatban, az független attól, hogy a 

megismerők hogyan értelmezik vagy látják a kontrollálót. (A villanykapcsoló attól 

függetlenül kontrollálja a villanyt, hogy bárki is tudná, hogy kontrollálja a villanyt) 

l) Hogy valami kontrollál-e valamit egy adott pillanatban, az független attól, hogy milyen 

a múltja a kontrollálónak. (Az agy attól függetlenül kontrollálja a szívverést, hogy Isten 

hozta-e létre az emberi testet, az evolúció, vagy mindkettő.) 
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m) A kontroll lehet közvetett vagy közvetlen (László a klímaberendezés segítségével 

kontrollálja a szoba hőmérsékletét. A klímaberendezés kontrollálja a szoba 

hőmérsékletét) 

n) A kontrollviszonynak több fajtája van (Beszélünk tudatos és nem tudatos kontrollról). 

o) A kontrollviszony lehet jobb/erősebb vagy rosszabb/gyengébb. (Messi jobban 

kontrollálja a labdát, mint bármelyik csapattársa) 

 

Úgy vélem, hogy ezek az előzetes meggyőződések mind megbízhatóak. Ám kétséges, hogy 

találunk-e olyan elméletet, amelyik mindegyik előzetes meggyőződésnek megfelel. Ha nem, 

akkor rákényszerülnénk arra, hogy egyik vagy másik meggyőződéstől megvonjuk a bizalmat. 

Így ezek a meggyőződések nem érinthetetlenek, csupán jó kiinduló pontként szolgálnak a 

későbbi vizsgálódáshoz. 

 Egy másik probléma az, hogy korántsem biztos, hogy felsoroltam az összes, kontrollal 

kapcsolatos alapvető releváns meggyőződést. A következőképpen lehetne érvelni amellett, 

hogy nem. Eszerint a fenti példák mindegyike csak olyan mondatokat vesz számításba, ahol a 

kontroll alapja az, hogy a kontrolláló felelős a kontrollált valamilyen változásáért vagy 

állapotáért. Ám – lehetne érvelni − léteznek olyan kontroll-típusok, ahol a kontrolláló 

semmilyen értelemben nem felelős a kontrollált állapotáért. Fernando Broncano-Berroccal 

(2015) szerint például létezik pusztán episztemikus kontroll, ami abból áll, hogy a kontrolláló 

információt szerez a kontrolláltról. Broncano-Berroccal az alábbi példával szemlélteti ezt a 

fajta kontrollt: 

 

Hallgatózó  

„A” pusztán információ szerzés céljából megfigyelés alatt tartja „B”-t. Erre tipikus példa egy 

alkalomszerű hallgatózó esete, aki csupén arra kíváncsi, hogy mások mit mondanak. Az ilyen 

esetekben igaz lehet az a leírás, ahol kontrollviszonyként határozzák meg, amikor „A” csupán 

információszerzés céljából figyeli meg „B”-t. Ez a megállapítás alkalmazható az olyan leírásra 

is, mint „a hallgatózó ellenőrzi [controls] a beszélgetést.”75 (Broncano-Berroccal 2015, 21) 

 

A Hallgatózó-példával kapcsolatban zavarban vagyok. Magyarul úgy fogalmaznánk, hogy a 

hallgatózó figyeli, nyomon követi vagy esetleg ellenőrzi a beszélgetést. De semmiképpen sem 

                                                           
75 Eavesdropper: A carries out amerely informational monitoring of B. This is the case of an eventual 

eavesdropper, who just wants to find out what other people are saying. Ascriptions of control might be true 

when A carries out merely informational monitoring of B.This would apply to such ascriptions as “The 

eavesdropper controls the conversation.” 
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mondanánk, hogy kontrollálja a beszélgetést. Angolul viszont a „control” kifejezés is 

használható. Hajlok arra, hogy Broncano-Berroccal egy azonosalakúságra építi az elméletét, 

ahhoz hasonlóan, mintha valaki azt mondaná, hogy a várakozás egyik formája az, hogy ha 

valami erődítmény. Kétségkívül, ez a fajta információszerzés közelebb áll a kontrollhoz, mint 

a „vár” szó két jelentése egymáshoz. Ugyanis sok esetben az információ szerzés valamiféle 

előfeltétele a kontrollnak. Ha például a hallgatózó képes volna abban az esetben megváltoztatni 

valahogyan a beszélgetés irányvonalát, amint olyasmit hall, ami értékrendje alapján 

problematikus, akkor a hallgatózó kontrollálná a beszélgetést. Ennek a kontrollnak pedig 

előfeltétele, hogy információval rendelkezzen arról, mi történik a szobában.  De, amint a 

közbeavatkozásnak ez a lehetősége megszűnik, a hallgatózó nem kontrollálja a beszélgetést. 

 

3.2.3. Miért nem megfelelőek a kontroll intencionális elméletei? 

 

A kontroll-elméletek két nagy típusát lehet megkülönböztetni. Az egyik elmélettípus a kontroll 

intencionális elméletei. Ezen elméletek szerint a kontrollnak feltétele az, hogy a kontrolláló 

rendelkezzen valamilyen intencionális állapottal. Daniel Dennett szerint a kontrollálónak 

szándékkal, vagy legalább szándék-szerű állapotokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy 

kontrollálhasson valamit. Broncano-Berroccal (2013, 2015), aki sok tekintetben tovább 

fejleszti Dennett kontrollelemzését, úgy tartja, hogy a kontroll feltétele az, hogy a kontrolláló 

céljai (goals) alapozzák meg a kontrollviszonyt. Ezzel szemben a kontroll nem-intencionális 

elméletei azt állítják, hogy olyan intencionális állapotok, mint a szándék vagy a cél, nem 

feltételei a kontrollnak. 

Bár tudtommal egyedül a kontroll intencionális elméleteit dolgozták ki részletesebben 

(Dennett 1984; Broncano-Berroccal 2013, 2015), mégis amellett fogok érvelni, hogy az olyan 

intencionális tulajdonságok vagy állapotok, mint a szándék vagy a cél, nem feltételei a 

kontrollnak. A probléma az, hogy a kontroll intencionális elméletei nem képesek magyarázni, 

hogy egyes esetekben hogyan lehetséges a kontrollviszony fennállása, anélkül, hogy szembe 

ne kerülnének vagy a kontrollal vagy a célokkal kapcsolatos alapvető meggyőződéseink 

valamelyikével. 

A nehézségek akkor lesznek szembeszökőek, amikor ezeknek az elméleteknek számot 

kell adniuk arról, hogy élettelen, elmével nem rendelkező létezők hogyan tudnak kontrollálni 

bármit is. Például a klímaberendezés hogyan képes arra, hogy kontrollálja a levegő 

hőmérsékletét? Az intencionális elméletek szerint részben azért, mert a klímaberendezésnek 
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valamilyen értelemben célja a levegő hőmérsékletét ilyen vagy olyan állapotba juttatni 

(Broncano-Berroccal 2013, 2015), illetve ez szándékában áll (Dennett 1984). De mégis milyen 

értelemben volna a klímaberendezésnek célja vagy szándéka az, hogy ilyen vagy olyan 

állapotba juttassa a levegő hőmérsékletét? 

Dennett szerint abban az értelemben rendelkezik a klímaberendezés vagy bármely gép 

szándékszerű állapotokkal, hogy számunkra gyümölcsöző ezekről a gépekről úgy beszélni, 

mintha rendelkeznének szándékokkal (Dennett 1987). Ezzel a válasszal az a probléma, hogy 

végül is szembekerül azzal a kontrollal kapcsolatos meggyőződéssel, hogy a kontrollviszony 

fennállása független attól, hogy a megismerők hogyan viszonyulnak a kontrollálthoz vagy a 

kontrollálóhoz („k)” meggyőződés). Hiszen, ha Dennettnek igaza van, akkor attól függene, 

hogy a klímaberendezés kontrollálja-e a levegő hőmérsékletét, hogy mi olyan megismerők 

vagyunk-e, akik számára gyümölcsöző úgy tekinteni a klímaberendezésre, mintha volna 

szándéka. Ad absurdum, ezen elmélet szerint, ha kiderülne, hogy mégsem gyümölcsöző ilyen 

vagy olyan indokokból úgy beszélni a klímaberendezésről, mintha volnának szándékai, akkor 

az is kiderülne, hogy nem kontrollálja a levegő hőmérsékletét, ami elég furcsa következménye 

az elméletnek.  

Ráadásul Dennett egyik motivációjával is szembe megy az a feltételezés, hogy a 

szándék-szerűséget a gyümölcsöző beszédmódhoz kellene kötni. Dennett részben éppen azért 

dolgozta ki a kontroll intencionális elméletét, mert elégedetlen volt a behaviorista B. F. Skinner 

azon állításával, amely szerint a környezet kontrollálhatja a cselekvők tetteit (lásd Dennett 

1984, 57-59, 61). Természetesen, ha szigorú követelményeket támasztunk azzal szemben, hogy 

valami szándékkal rendelkezhessen, akkor Dennett szándékokra épített kontrollelmélete 

ellentmond Skinner felfogásának. Ám ha olyan szerény feltételeket szabunk, minthogy a 

szándékkal való rendelkezéshez elegendő, hogy gyümölcsözően lehessen szándékokat 

tulajdonítani az egyes létezőknek, akkor kétséges, hogy Dennett elmélete cáfolja Skinner – 

kétségkívül különös – állítását. Hiszen Skinner szerint nagyon is gyümölcsöző úgy beszélni a 

környezet és a cselekvő viszonyáról, mintha a környezetnek szándékában állna a cselekvőket 

bizonyos tevékenységek elvégzésére rávenni.  

Fernando Broncano-Berroccal (2013, 2015) intencionális elmélete ezeket a 

nehézségeket elkerüli azzal, hogy nem a szándékokra, hanem a célokra alapozza elméletét. 

Valóban, kevésbé tűnik furcsának azt állítani, hogy klímaberendezésnek célja, hogy lehűtse a 

levegőt, mintha azt mondanánk, hogy szándékában áll lehűteni a levegőt. Ám megkerülhetetlen 

az a kérdés, hogy mégis milyen értelemben célja a klímaberendezésnek, hogy lehűtse a levegőt. 

Broncano-Berroccal néhány megjegyzése mintha abba az irányba mutatna, hogy a gépek talán 
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azért rendelkeznek céllal, mert valamilyen céllal építették őket (Broncano-Berrocal 2013, 75; 

Broncano-Berroccal 2015, 19. o. 29. lj. – érdemes megjegyezni, hogy Broncano-Berrocal nem 

köteleződik el e válasz mellett). Ez a válasz, azt hiszem, összhangban van a gépek céljairól 

vallott legelterjedtebb elképzelésekkel. Ugyanakkor szembe kerül azzal, ahogyan a 

kontrollviszonyról gondolkodunk. Először is, úgy tűnik, hogy a múlttól függ, valami 

kontrollál-e valamit vagy sem, ami szembe megy a kontrollról vallott egyik alapvető 

meggyőződéssel (lásd „l)” meggyőződés). Vegyük a következő példát: 

 

Csodás klíma    

Géza felépít két majdnem teljesen egyforma szobát, melyek között az egyetlen lényeges 

különbség, hogy az egyikben van klímaberendezés, míg a másikban nincs. Géza beállítja a 

klímaberendezést, hogy hűtse 24 fokosra a szobát, s tartsa is ezt a hőmérsékletet. Ez a gép, ha 

jól funkcionál, kétségkívül kontrollálja a szoba levegőjének hőmérsékletét. 

 A másik szobában azonban – az indeterminisztikus törvények vagy valamilyen nem 

szándékolt kozmikus csoda folytán – az atomok úgy rendeződnek, hogy a pontos mását adják 

annak a klímaberendezésnek, amely a másik szobában a levegőt kontrollálja. Ugyanúgy 24 

fokosra kezdi hűteni a szobát, s ugyanúgy ezen a hőmérsékleten tartja a szoba levegőjét. 

 

 

A „Csodás klíma”-példából úgy tűnik, hogy azt a következtetést kell levonni, hogy ez a fajta 

historikus célfogalom nem lehet a kontrollviszony alapja. Ugyanis mind az eredeti, mind a 

csodás módon, de szándékolatlanul létrejött klímaberendezés kontrollálja az egyes szobák 

levegőjét. Megkockáztatom, hogy teljesen ugyanolyan módon és ugyanolyan mértékben. Talán 

más célfogalommal meg lehetne menteni Broncano-Berrocal elméletét. Fel lehetne vetni, hogy 

akkor rendelkezik valami valamilyen céllal, ha bizonyos körülmények között az adott tárgy 

volna a leghasznosabb arra a célra, hogy valami elérjen valamit. Ez a célok egyfajta 

funkcionális magyarázata volna, amelyet úgy látszik, hogy a szervek esetében haszonnal 

alkalmazhatunk: az szív azért kontrollálja a vér keringését, mert a testben egy ilyen vagy hozzá 

nagyon hasonló tárgy lehet az, ami hatékonyan képes a szervezetben befolyásolni a vér 

keringését. Eszerint a szív célja akkor is a vérkeringés szabályozása, ha kivesszük a 

szervezetből – bár ekkor képtelen beteljesíteni a célját. Így az, hogy a szív rendelkezik-e céllal 

az független attól, hogy milyen az őt aktuálisan körülvevő kontextus, vagy éppen miképpen 

jött létre. Ez ellen a funkcionális célfogalom ellen az alábbi példát hoznám. 
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Hasznos kavics 

Tegyük fel, hogy valaki készít egy különös titkos ajtót. Készít egy tálcát, amely össze van kötve 

egy gépezettel, amelyik radioaktív sugárzás hatására kinyitja a titkos ajtót. A gépbe radioaktív 

sugárzást csak egy egyféleképpen lehet bejuttatni. A géptől messze van egy tálca, amibe 

radioaktív anyagot helyezve radioaktivitás éri a gépet is. A tálcába csakis kavicsméretű 

radioaktív anyag fér rendesen bele. Amint az adott anyag megfelelő erősségű radioaktív 

aktivitást mutat, kinyílik az ajtó.  Miután a kavics méretű anyagot belehelyezték a tálcába, joggal 

mondhatjuk, hogy a radioaktív „kavics” kontrollálja, hogy kinyílik-e az ajtó vagy sem. 

 

A „Hasznos kavics”-példa azt mutatja, hogy gyakorlatilag bármi lehet a lehető leghasznosabb 

valamilyen cél eléréséhez, amennyiben megfelelő környezet veszi körül. S ki állítaná, hogy 

egy kavicsnak nem historikus értelemben az volna a célja, hogy kinyisson egy ajtót? Emellett 

érdemes felfigyelni arra, hogy ha a kontrollt a funkcionalitásra alapozott célokkal 

magyarázzuk, az elmélet körkörössé válik. Hiszen ebben az elméleti keretben a kontroll 

feltétele az, hogy a tárgy a kontrollviszonnyal összefüggésben rendelkezzen a megfelelő céllal. 

Ám a céllal való rendelkezés feltétele az, hogy bizonyos kontextusban hatékonyan 

befolyásolja, hogy ne mondjam, kontrollálja a kontrolláltat. Tehát annak, hogy egy tárgy egy 

adott szituációban kontrollálja a kontrolláltat, az a feltétele, hogy ez a tárgy a szóban forgó 

szituációban kontrollálja a kontrolláltat. 

 Ezért a hasznosság fogalmán alapuló választ jobban ki kellene dolgozni, hogy 

megvédje a célalapú kontroll-fogalmat. Amennyire meg tudom ítélni, ez fölösleges vesződség 

volna. Egyrészt, mivel úgy vélem, hogy a kidolgozott célfogalom igencsak ad hoc volna, 

melyről azonnal kitűnne, hogy egyetlen célja megvédeni a kontroll intencionális elméletét. 

Hiszen például ellentétbe kerülne azzal az elterjedt meglátással, hogy a gépek azért 

rendelkeznek céllal, mert az alkotóik bizonyos céllal építették meg őket. Másrészt pedig úgy 

gondolom, hogy létezik olyan kontroll elmélet, amely sokkal egyszerűbben és jobban meg 

tudja magyarázni, hogy hogyan lehetnek igazak a)-o) terjedő előzetes meggyőződések 

egyszerre. Az alábbiakban ezt a kontroll-elméletet fogom bemutatni. 

 

3.2.4. A kontroll hatóképesség-elmélete 

 

Azt állítom, hogy a kontroll hatóképesség-elmélete magyarázni tudja, hogy hogyan lehet igaz 

egyszerre a)-o)-ig terjedő meggyőződések anélkül, hogy intencionális állapotokra hivatkozna. 
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Előbb lépésről lépésre felvázolom az elméletet, majd utána megmutatom, hogy miért fér össze 

az összes kontroll-lal kapcsolatos alapvető meggyőződéssel.  

 A kontroll hatóképesség-elméletének magja a következő állítás: 

 

(D1): A létező kontrollálja B létezőt akkor és csak akkor, ha A rendelkezik azzal a 

hatóképességgel, amelynek köszönhetően az aktuális vagy valamely közeli lehetséges világban 

A hatására B létező változáson megy keresztül. 

 

A kontroll hatóképesség-elmélete főként arra keresi a választ, hogy hogyan lehetséges célok és 

szándékok nélküli kontroll, valamint, hogy hogyan lehetséges az, hogy valami anélkül 

kontrolláljon valamit, hogy bármilyen hatással van rá. A hatóképesség fogalmának 

segítségével mindkét kérdésre adható válasz. Egyfelől bármely létező képes lehet hatni egy 

másikra, attól függetlenül, hogy rendelkezik-e cél vagy szándék jellegű mentális állapotokkal. 

Ez magyarázatot adhat arra, hogy a „Csodás klíma” című példában a spontán módon összeálló 

klímaberendezés miért képes kontrollálni a levegő hőmérsékletét. Ugyanakkor ez az elmélet 

képes megmagyarázni, hogy a következő példában a hamiskártyás miért rendelkezik 

kontrollal: 

 

A hamiskártyás 

Sándor, a profi hamiskártyás egy, a kabátujjában tartott extra pakli segítségével képes bármikor 

elérni, hogy olyan kártyák legyenek osztás után a kezében, amilyet csak akar. Most éppen 

kevéssé dörzsölt játékosokat próbál kifosztani, ezért gyakorlatilag nulla a lebukás esélye. Viszont 

egész este óriási szerencséje van: folyamatosan olyan lapokat kap kézhez, aminél jobbat nem is 

kívánhatna. Ezért Sándor, bár megtehetné, nem cserélgeti a kezében a kártyákat. 

 

Ebben a példában a hamiskártyás anélkül tartja kontroll alatt, hogy milyen kártyák vannak a 

kezében, hogy bármiféle hatással lenne a kártyákra. Ezt az magyarázza, hogy a kontrollnak 

szükséges feltétele az, hogy a kontrolláló képes legyen hatni a kontrolláltra, de az nem, hogy 

ez a hatás ténylegesen is aktualizálódjon.76 

 Egy másik erénye az elméletnek, hogy kihangsúlyozza, kontroll-reláció csak akkor áll 

fönn, ha a kontrollálónak köszönhető vagy volna köszönhető valamilyen változás. Amennyiben 

a valós vagy csak lehetséges változásért nem a kontrollált a fő oka, abban az esetben nem 

                                                           
76 Ez a belátás kissé más formában, de szerepel Broncano-Berrocal intencionális kontrollelméletében is. 

Broncano-Berrocal 2015, 20-21. 
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beszélhetünk kontrollról. Ha például egy demokratikus választáson Zoltán a Nyerő Pártra 

szavaz, és a párt tényleg megnyeri a választásokat, akkor – bár Zoltán hatással volt a 

választások végkimenetelére −, mégsem mondanánk, hogy az ő szavazata volt a választási 

győzelem legfőbb előidézője. Ám ha Zoltán nemcsak szavazott, hanem valahogyan kezében 

tartotta azt is, hogy mindenki a nyerő pártra adja le a voksát, azonnal azt mondanánk, hogy 

Zoltán kontrollálta a választásokat. Ennyiben minden kontrollviszony egyfajta függési reláció 

is, hiszen, ha valamilyen tekintetben nem a kontrollálótól függ a kontrollált, akkor nem lehet 

kontrollról beszélni. 

 A fenti (D1) meghatározás azonban sok ponton finomításra szorul, még ha az általa 

kifejezett alapvető belátás helyes is. Először is fontos észrevenni, hogy ha valami kontrollál 

valamit, akkor azt mindig azon keresztül teszi, hogy képes hatni a kontrollált valamely 

tulajdonságára vagy a létezőhöz tartozó folyamatra. Mivel korábban fontos volt a 

tulajdonságok és a cselekvések közti megkülönböztetés (s az utóbbit tekinthetjük valamely 

létezőhöz tartozó folyamatnak), ezért a tulajdonságokra és a cselekvőhöz tartozó folyamatokra 

a „jellemző” kategóriája segítségével fogok utalni. Valamely létező jellemzője egyaránt lehet 

a létezőhöz tartozó tulajdonság, folyamat vagy cselekvés. Most pedig jöjjön a példa, amivel 

világosabbá válik, hogy a kontroll miért mindig valamilyen jellemző kontrollálásán keresztül 

valósul meg. 

 

A vadász 

Tibor szeret barangolni egzotikus vidékeken, s ezúttal India valamelyik dzsungelét fedezi fel 

magának. Tibor nagyszerű vadász, és önvédelmi céllal mindig magánál hord lőfegyvert, ha ilyen 

területeket jár be. Egyszer csak észreveszi, hogy egy tigris les rá, és a nagymacska támadásba 

lendül. Tibor számára rögtön világossá válik, hogy választania kell: vagy ő, vagy a tigris. Nincs 

más esélye, minthogy egyetlen halálos lövéssel leteríti az állatot, ugyanis ha megsebesíti az nem 

lesz elég, a tigris akkor is könnyűszerrel halálosan megsebesítheti. Meghozza a nehéz döntést, 

és lő. Szerencséje van, sikerül halálos sebet ejteni a tigrisen, és így megmenekül. 

 

Az kétségtelen, hogy Tibor hatással volt a tigrisre. Ám mégsem mondanánk azt, hogy Tibor 

kontrollálta a tigrist. Ennek a fő oka az, hogy Tibor nem a tigris cselekedeteire vagy 

tulajdonságaira volt képes hatást gyakorolni, hanem tőle inkább az függött, hogy a tigris 

egyáltalán létezni fog-e a jövőben vagy sem. Tibor kontrollálta volna a tigrist, ha valamilyen 

szerkezettel hatalmában tartotta a mozgását, vagy éppen egy teleportáló készülékkel 

megváltoztathatta volna térbeli pozícióját. Egy másik példa: ha van a világunknak alkotója, de 



148 
 

ennek az alkotónak csak azt volna hatalmában eldönteni, hogy létezzen-e továbbra is a világunk 

vagy sem, akkor ez az alkotó nem gyakorolna semmiféle kontrollt a világ felett. 

Mindezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a kontrollált mindig valamilyen tekintetben 

kontrollálja a kontrolláltat. A klímaberendezések például abban a tekintetben kontrollálják a 

levegőt, hogy milyen a hőmérséklete, abban a tekintetben nem, hogy milyen gáztörvényeknek 

engedelmeskedik. Ha azt mondjuk, hogy a klímaberendezés a levegő hőmérsékletét 

kontrollálja, akkor − ha a hőmérséklet jellemzőjét Q-val jelöljük – ezt úgy is kifejezhetjük, 

hogy a klímaberendezés határozza meg, hogy Q’ (pl.: 24 Celsius fok), Q’’ (pl.: 25 Celsius fok) 

vagy Q’’’ (26 Celsius fok) legyen a levegő hőmérséklete.  Figyelembe véve a kontrollnak ezen 

aspektusát, a következőképpen kellene módosítani az eredeti meghatározást: 

 

(D2): A létező kontrollálja B létezőt Q jellemző tekintetében akkor és csak akkor, ha A 

rendelkezik azzal a hatóképességgel, amelynek köszönhetően az aktuális vagy valamely közeli 

lehetséges világban A hatására B létező Q’,Q’’, Q’’’… jellemzővel rendelkezne.  

 

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy kontrollhoz nem elegendő, hogy valami úgy 

általában képes legyen kontrollálni a kontrolláltat. Egy klímaberendezés nem kontrollálja 

semmilyen légtérnek a hőmérsékletét, ha például olyan szobában van elhelyezve, amelyben 

vákuum van. Ez akkor is igaz, hogy ha közben igaz erre a klímaberendezésre, hogy ha egy 

megfelelő szobában volna elhelyezve, akkor kontrollálná az ottani levegő hőmérsékletét. Ezért 

aztán a kontroll nemcsak, hogy mindig bizonyos tekintetben való kontroll, de az is igaz, hogy 

egy létező csak akkor képes kontrollálni egy másikat, ha a kérdéses szituációban képes hatni a 

kontrolláltra. A szituáció kifejezést az alábbi módon használom: A-t és B-t tx időpontban 

körülvevő Sz szituáció mindent tartalmaz, ami aktuálisan fennáll tx időpontban, kivéve A és B 

létezőt, valamint ezek intrinzikus tulajdonságait. A-t és B-t körülvevő szituációt úgy is el lehet 

képzelni, amit úgy kapunk, mintha a világ teljes metafizikai képéből „kivágnánk” A-t és B-t, 

azok összes intrinzikus tulajdonságával együtt. Ebből következően a vákuumban lévő 

klímaberendezés nem képes kontrollálni a szoba hőmérsékletét, mivel a szituáció része az, 

hogy nincs levegő a szobában, s nincs olyan aktuális vagy pusztán lehetséges világ, ahol ilyen 

szituációban a klímaberendezés képes volna hatással lenni a szoba hőmérsékletére. 

 Ezt úgy is kifejezhetjük, hogy egy adott szituációban csak akkor képes A létező B létezőt 

kontrollálni, ha létezik olyan aktuális vagy nagyon közeli lehetséges világ, amelyben A hatására 

változik meg B jellemzője. A nagyon közeli lehetséges világok azok, ahol ugyanaz az Sz 
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szituáció áll fenn tx időpontban, mint az aktuális világban. Ennek fényében így alakul a kontroll 

definíciója: 

 

(D3) A létező kontrollálja B létezőt Sz szituációban tx-ben Q jellemző tekintetében akkor és 

csak akkor, ha  A rendelkezik azzal a hatóképességgel,amelynek köszönhetően az aktuális vagy 

a nagyon közeli lehetséges világokban A hatására B létező Q’, Q’’,Q’’’… jellemzővel 

rendelkezne tx-ben.  

 

(D3) azonban egy szempontból túl szigorú. A kontroll kezdetét ahhoz az időponthoz köti, 

amikor már a kontroll hatása megmutatkozik vagy megmutatkozhatna. Ez egy kis probléma, 

mégis úgy gondolom, hogy a kép teljessége kedvéért érdemes rá kitérni. Ha valakinek a kezébe 

nyomom egy kisautó távirányítóját, akkor ő attól a pillanattól fogva kontrollálja a kisautót, 

hogy elkezdi megnyomni a távirányítón lévő gombokat, s nemcsak onnantól kezdve, hogy az 

autó valóban elkezd mozogni a kiadott utasításoknak megfelelően. Egy uralkodó már akkor 

kontroll alatt tartja a törvényhozást, amikortól kezdve a jogszabályok garantálják, hogy az ő 

akarata feltétlenül érvényesül a törvények megalkotását tekintve, nemcsak onnantól kezdve, 

amikor a törvények ténylegesen megváltoznak az ő parancsára. Mindez összefügg azzal, hogy 

a kontrollt már a kezdet kezdetén nem az aktuális hatáshoz, hanem a hatóképességhez kötöttem. 

A kontroll kezdete ennek megfelelően nem a hatás aktualizálódásával kezdődik, hanem az erre 

való képesség megszerzésével. 

 

(D4) A létező kontrollálja B létezőt Sz szituációban tx-ben Q jellemző tekintetében akkor és 

csak akkor, ha  A rendelkezik azzal a hatóképességgel, amelynek köszönhetően az aktuális 

vagy a nagyon közeli lehetséges világokban  A hatására B létező Q’, Q’’,Q’’’… jellemzővel 

rendelkezne tx+n-ben. 

 

(D4)-gyel már nem az a probléma, hogy túl szigorú volna bármilyen tekintetben is. Sokkal 

inkább az, hogy egy nagyon fontos részlettel kapcsolatban túlságosan is megengedő, valamint, 

hogy egy központi kérdést tekintve nagyon is homályos.  

Először is a fenti definíció alapján a kontrollhoz elégséges volna, ha csak nagyon kevés 

lehetséges világban volna képes a kontrolláló hatni a kontrolláltra. Azaz a fenti meghatározás 

alapján a kontrolláló akkor is kontrollálná a kontrolláltat, hogy ha az adott szituációban csak 

nagyon kis valószínűséggel volna képes hatással lenni a kontrolláltra. Ez pedig biztosan nem 

igaz, és ezt könnyű megmutatni egy példán keresztül.  
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A kvantumzár 

Tamás mindenképpen be akar jutni egy épületbe, ám nincs nála az ajtó kulcsa. Ezért úgy dönt, 

hogy betöri az ajtót. Tamás nem tudja, hogy az ajtót egy különleges kvantumzár védi az esetleges 

betolakodóktól: az ajtó egész szerkezete a zárral együtt az esetek 99,999999%-ban betörésbiztos, 

azaz bármilyen módon próbálják is betörni, az esetek 99,999999%-ban az ajtó ellenáll. Az ajtó 

egyetlen hátránya, hogy a részecskék indeteterminisztikus viselkedése miatt az esetek 

0,000001%-ban elég kis lökés is elegendő ahhoz, hogy az ajtó kinyíljon. Tamás nekiront az 

ajtónak, s hihetetlen szerencsével betöri azt, s bejut az épületbe. 

 

Azt hiszem az világos, hogy senki nem mondaná, hogy Tamás kontroll alatt tartotta, hogy az 

ajtó kinyílik-e vagy sem. Erre a legfőbb magyarázat az, hogy roppant kis valószínűsége volt 

annak, hogy Tamás bármilyen változást képes eszközölni az ajtón. Ennek a problémának a 

kiküszöböléséhez érdemes ekként módosítani a definíciót:  

 

(D5) A létező kontrollálja B létezőt Sz szituációban tx-ben Q jellemző tekintetében akkor és 

csak akkor, ha  A rendelkezik azzal a hatóképességgel, amelynek köszönhetően az aktuális 

vagy a nagyon közeli lehetséges világokban  A hatására B létező nagy valószínűséggel Q’, 

Q’’,Q’’’… jellemzővel rendelkezne tx+n-ben. 

 

Hogy mennyi a definícióban említett nagy valószínűség az könnyen vita tárgya lehet. Úgy 

tűnik, hogy a kontextustól is függ, hogy mekkora előzetes valószínűséget tekintünk a kontroll 

feltételének.  Ha egy hamiskártyás a leosztások hatvan százalékában kedve szerint tudja 

kialakítani, hogy milyen lapok legyenek a kezében, akkor azt mondanánk, hogy a hamiskártyás 

elég erős kontrollt gyakorol afölött, hogy milyen lapok vannak a kezében. Ha egy kosárlabdázó 

csupán 60%-kal dobja a büntetőt, akkor lehet úgy fogalmazni, hogy az illető képtelen 

kontrollálni, hogy a büntetődobásnál hova is megy a labda. Ennek ellenére, azt hiszem, 

általánosságban lehet azt állítani, hogy amennyiben a kontrolláló 51%-os előzetes 

valószínűséggel meghatározza a kontrollált tulajdonságát, abban az esetben nemcsak 

befolyásolja az adott tulajdonságot, de rendelkezik felette valamilyen mértékű kontrollal is.77 

                                                           
77 Réz Anna (2013b) által szerkesztett Vétkek és választások című szöveggyűjteményről szóló recenziómban 

éppen azért kritizáltam az egyébként kiválló szöveggyűjteményt, mert egységesen – és véleményem szerint 

hibásan – „befolyás”-nak fordították az angol „control” kifejezést. A fordítás pontosan azért hibás, mert 

befolyásolni egy kevésbé meghatározó jellegű hatásgyakorlással is lehet, mint valamit kontrollálni. Az angol 

„control” kifejezést szövegkörnyezettől függően több kifejezéssel is vissza lehet adni, úgymint az „irányít”, 

„kézben tart”, „ellenőriz”, „mér”, stb. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a magyar „kontroll” kifejezés, mégha 
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 (D5)-tel tulajdonképpen egyetlen jelentős probléma van. Nevezetesen, hogy nem 

határozza meg kellőképpen pontosan, hogy milyen értelemben kell hatóképességgel 

rendelkeznie egy létezőnek ahhoz, hogy kontrollal rendelkezzen valami felett. 

 A szabad akaratról szóló szakirodalomban megtalálható a megkülönböztetés általános 

(general) és egészleges (all-in) képességek között (Campbell 2005, 398-400). Könnyen 

kimutatható, hogy az egészleges hatóképesség megléte nem lehet a kontrollviszony feltétele. 

Hogy valami rendelkezik-e valamilyen egészleges hatóképességgel azt a 

következőképpen kell megállapítani. Rögzítettnek kell tekinteni A létező P jellemzőit, A-t 

körülvevő Sz szituációt, valamint B létező eredeti Q’ jellemzőjét. Ha A létező pontosan ezen 

körülmények mellett képes B létező Q’ jellemzőjét megváltoztatni, akkor rendelkezik 

egészleges hatóképességgel. Például, ha egy gomb lenyomása véletlenszerűen vezethet ahhoz 

is, hogy a lámpa kékes vagy zöldes fénnyel világítson, akkor a lámpa kapcsolója egészleges 

értelemben képes kék és zöld fényt is előidézni. Ám tegyük fel, hogy egy hétköznapi 

kapcsolóval van dolgunk, s vegyük adottnak, hogy lenyomták a kapcsolót. Ha egyszer 

megnyomták a kapcsolót, akkor a lámpa mindenképpen fénybe borul, ezért az adott 

körülmények között a lámpa nem rendelkezik azzal az egészleges képességgel, hogy úgy 

hasson a lámpára, hogy az ne árasszon ki magából fényt. 

 Miért nem lehet ez a fajta képesség a kontroll szükséges feltétele? Azért, mert azt a fajta 

diszpozicionális kontrollt, ami akkor áll fenn, amikor valami úgy kontrollál valamit, hogy nincs 

rá tényleges hatással, nem képes ez a fajta képességfogalom magyarázni. Térjünk vissza ismét 

a klímaberendezés témájához.  Tegyük fel, hogy úgy van beállítva a klímaberendezés, hogy 24 

Celsius fokon tartsa a levegő hőmérsékletét. Tételezzük fel, hogy véletlenül a levegő éppen 24 

Celsius fokos. Ha adottnak tekintjük a klímaberendezés programját valamint a levegő 

hőmérsékletét, akkor igaznak látszik, hogy a klímaberendezés már nem képes arra, hogy hűtse 

vagy melegítse a levegőt, azaz nem képes hatást gyakorolni a levegőre. Azaz nincs meg 

egészleges értelemben véve az a hatóképessége, hogy befolyásolja a levegő hőmérsékletét. 

Ebből pedig – ha a kontroll fogalmát az egészleges képességekre kellene alapozni – az 

következne, hogy a klímaberendezés nem tartja kontroll alatt a levegő hőmérsékletét. Ez pedig 

abszurdnak látszik. 

 Ezért a kontroll fogalmát nem az egészleges, hanem az általános hatóképesség 

fogalmára kell építeni. Általános értelemben a klímaberendezés képes hatni a levegő 

                                                           
nem is simul bele legszebben a magyar nyelv hagyományos kifejezésmódjába, a legjobb fordítása az angol 

„control” kifejezésnek. Bernáth 2014a, 28-34. 
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hőmérsékletére, mivel ha más lenne a programja, akkor lehűtené a 24 fokos levegőt, vagy ha a 

levegő nem 24 fokos volna, akkor lehűtené azt 24 fokosra akkor is, ha a szituáció az eredetihez 

képest semmit sem változna. A korábbi fejtegetésekből már kiderült, hogy ha a kontrollról 

beszélünk, akkor a szituációt rögzítettnek kell tekinteni, csak azokat a lehetséges világokat 

érdemes megvizsgálni, ahol az aktuálissal megegyezik a szituáció. Ezért csak akkor 

rendelkezhet valami a kontroll szempontjából nézve releváns általános hatóképességgel, ha 

vagy az aktuális világban, vagy a nagyon közeli lehetséges világokban képes hatni valamely 

másik létezőre, az utóbbi esetben úgy, hogy vagy a saját jellemzői eltérnek az aktuálistól, vagy 

a kontrollált jellemzői. 

 A kérdés az, mekkora különbség engedhető meg az aktuális jellemzők és a lehetséges 

jellemzők között. Ha valaki nem tudja a labdát pattogtatni, akkor senki sem mondaná, hogy 

kontrollálja a labda mozgását akkor is, ha elpattan tőle a labda, csak azért, mert ha tudná 

pattogtatni a labdát rendesen, akkor máshogy mozogna a labda. Ellenben ha valaki 

szándékosan üti el a labdát messzire, akkor kontrollálja a labda mozgását, feltéve, hogy képes 

lenne magához közel megtartani. E mögött nyilván az az elképzelés húzódik meg, hogy a 

szándék, szemben a labdapattogtatás képességével könnyen megváltozhat. Ehhez hasonlóan, 

ha egy kapcsoló beragadna, és csak olyan nagy erőbefektetéssel volnánk képesek rábírni a 

lámpa felkapcsolására, amelyet praktikusan az adott körülmények között lehetetlen volna 

kifejteni, úgy éreznénk, hogy a kapcsoló elvesztette a kontrollját a lámpa felett, vagy 

minimálisra csökkent. Vagy ha a klímaberendezéscsak akkor volna képes hűtésre kapcsolni, 

ha a hőmérséklet felmegy 200 Celsius fokra, akkor megint csak az volna az intuíciónk, hogy a 

klímaberendezés képtelen kontrollálni a levegő hőmérsékletét, mert a feltételek, amelyek a 

kontroll életbelépéséhez szükségesek, gyakorlatilag biztos, hogy nem fognak megvalósulni a 

közeljövőben. 

 Kontextus függő az is, hogy mikor mekkora különbséget tekintünk túl soknak ahhoz, 

hogy a kontrollviszony megvalósuljon két létező között. Ezért nemcsak azokra a lehetséges 

világokra kell szűkíteni a vizsgálódást, amelyekben a szituáció megegyezik az aktuális 

szituációval, hanem azokra is, ahol nem túl nagy az eltérés a kontrolláló és a kontrollált 

tulajdonságai között a jelenlegihez képest. Ezért a nagyon közeli lehetséges világok 

fogalmában a továbbiakban ezt, a kontrolláló és kontrollált tulajdonságaira vonatkozó kitételt 

is bele kell érteni. Ezért a következőképpen alakul a kontroll definíciója: 
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(D6) A létező kontrollálja B létezőt Sz szituációban tx-ben Q jellemző tekintetében akkor és 

csak akkor, ha  A rendelkezik azzal az általánoskontroll hatóképességgel, amelynek köszönhetően 

az aktuális vagy valamely nagyon közeli lehetséges világban  A hatására B létező nagy 

valószínűséggel  Q’, Q’’,Q’’’… jellemzővel rendelkezne tx+n-ben. 

 

E definíciót már csak egyetlen fontos kitétellel egészíteném ki: A és B létező lehet azonos is, 

azaz lehetséges az, hogy valami önmagát kontrollálja. Ha például valaki meg akarja mozdítani 

a lábát, és ez sikerül is neki, az azt jelenti, hogy az illető képes volt kontrollálni a saját 

mozgását, és így bizonyos értelemben saját magát is. 

 

(D7) A létező kontrollálja B létezőt Sz szituációban tx-ben Q jellemző tekintetében akkor és 

csak akkor, ha  A rendelkezik azzal az általánoskontroll hatóképességgel, amelynek köszönhetően 

az aktuális vagy valamely nagyon közeli lehetséges világban  A hatására B létező nagy 

valószínűséggel  Q’, Q’’,Q’’’… jellemzővel rendelkezne tx+n-ben. (A és B létező lehet azonos) 

 

Ez a meghatározás, bár valószínűleg nem hibátlan, legföljebb csak olyan apró módosításokra 

szorulna, amelyeket jelen keretek között elhanyagolhatunk.  

 

3.2.5. A kontroll hatóképesség-elméletének előnyei. A kontroll-típusok megkülönböztetése 

 

Korábban azt állítottam, hogy akkor jó valamely kontrollelmélet, ha mindegyik 

kontrollal kapcsolatos előzetes meggyőződésünknek képes eleget tenni. Ebben a szakaszban a 

fő célom az, hogy megmutassam, a kontroll hatóképesség elmélete ezen a téren kiállja a próbát. 

Sőt a segítségével plauzibilisen el lehet különíteni a kiemelt mondatokhoz és 

meggyőződésekhez kapcsolódó különböző kontroll-típusokat is. 

Az elemzés triviálisan megfelel a),78 b),79 c)80 és d)81 előzetes meggyőződésünknek, 

hiszen az elemzés fényében egyaránt mondhatjuk, hogy a kontrollviszony két különböző vagy 

két azonos létező között áll fönn, valamint, hogy a kontrollált lehet valamely létező jellemzője.  

                                                           
78 A kontroll egy viszony, ami a kontrolláló és a kontrollált között áll fönn. (Mindig úgy beszélünk a kontrollról, 

mintha valami kontrollálna valamit.) 
79 A kontrollviszony fennállhat két különböző individuum között. (Messi jól kontrollálja a labdát). 
80 A kontrollviszony fennállhat „két” individuum között is, melyek azonosak. (Szókratész nagy önkontrollal 

rendelkezett). 
81 A kontrollviszony fennállhat valamely individuum és egy másik individuum tulajdonsága/aktivitása között. 

(A klímaberendezés kontrollálja a szoba hőmérsékletét, a tudósok képesek voltak kontrollálni a patkány 

viselkedését). 



154 
 

e)82 és f)83 meggyőződés sem jelenthet kihívást ezen elméletnek – szemben azon elméletekkel, 

amely szándékszerű állapotokat vagy célokat tartanak a kontrollviszony előfeltételének −, 

mivel nincs olyan megkötés, amelyet tudattal vagy mentális állapotokkal nem rendelkező tárgy 

ne tudna teljesíteni. 

 A definíció fenti magyarázatából már az is kiderülhetett, hogy g),84 h)85 i)86 j)87 

meggyőződéssel is összhangban van a fenti elemzés. Azaz a fenti meghatározás alapján jól el 

lehet különíteni a kontrollviszonyt az oksági, a befolyásolási és a függési viszonytól. 

Mivel nem az okság, hanem a hatás, valamint a hatáskifejtés fogalmának segítségével 

elemeztem a kontrollviszonyt, ezért könnyű különbséget tenni az oksági és a kontrollviszony 

között. Egyrészt a fenti elemzés szerint nemcsak az oksági viszony lehet a kontrollviszonyhoz 

szükséges hatáskifejtés alapja, hanem más hatások is. Másrészt az oksági viszony akkor is 

fennállhat két létező között, ha az egyik létező nemcsak valamely jellemzőjét változtatja meg 

a másiknak, hanem elpusztítja vagy megteremti azt. Ha a létezés nem tulajdonság, akkor, ha 

valami létrehoz valamit vagy elpusztít valamit,  nem feltétlenül kontrollálja azt, hiszen 

valaminek a létrehozásával vagy elpusztításával nem feltétlenül befolyásoljuk azt, hogy 

valaminek milyen a hőmérséklete vagy hogy pontosan milyen tevékenységet végez. Amikor a 

vadász lelövi a tigrist, akkor nem kontrollálja, hogy milyen mozgást végez, hanem elpusztítja 

azt. Így a teremtés és a pusztítás aktivitása okozást vagy hatást magában foglal, de 

kontrollviszonyt nem feltétlenül. Továbbá az oksági viszony akkor is fennállhat, hogy ha 

döntően nem A hatásának köszönhető, hogy B létező Q jellemzővel rendelkezik. Minden egyes 

republikánus szavazó hozzájárul okságilag a republikánusok győzelméhez, de egyikükre sem 

igaz, hogy kontrollálták volna, vagy hogy döntően az ő hatásukra nyerték volna meg a 

republikánusok a választást. Végül pedig az oksági viszonynál lényegtelen, hogy mennyi volt 

az előzetes valószínűsége annak, hogy a kérdéses oksági hatás valóban változást fog 

eredményezni. Zoltán, amikor szerencsével belöki a kvantumzárral működő ajtót, okozza, hogy 

az ajtó kinyílik, de nem gyakorol afelett kontrollt, hogy az ajtó kinyílik-e vagy sem. 

                                                           
82 Kontrollviszony fennállhat élő, tudattalan létezők között. ([agyterület] kontrollálja a szív verését). 
83 A kontrollviszony fennállhat tudatos létezők között (A kutya kontrollálja, hogy merre haladnak a bárányok.) 
84 Ha valami okoz valami mást, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy kontrollálja is. (Egy demokratikus államban 

a győztes párt szavazói okai kedvenc pártjuk győzelmének, de nem kontrollálják az eredményt.) 
85 Ha valami befolyásol valamit, nem feltétlenül kontrollálja azt. (Egy igazi demokráciában minden állampolgár 

befolyásolhatja a választások eredményét, de senki sem kontrollálja azt.) 
86 Ha valamitől függ valami, előbbi nem feltétlenül kontrollálja az utóbbit. (Attól függ, hogy mennyi lesz az 

eredmény, hogy az ismeretlen helyébe mekkora számot helyettesítesz be.) 
87 A kontrollviszony magában foglal valamilyen függési viszonyt. (Ha valami kontrollál valamit, akkor a 

kontrollált függ a kontrollálótól.) 
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Ez utóbbi két megfigyelés kulcsot ad ahhoz is, hogy különbséget tegyünk a 

befolyásgyakorlás és a kontroll fogalma között. Hiszen ha egy hatáskifejtés hatékonyságának 

előzetes valószínűsége kicsi, illetve ha a hatás nem döntően befolyásolja a végeredményt, 

akkor A létező csak befolyásolja, de nem kontrollálja, hogy B létező Q jellemzővel rendelkezik. 

Más különbségek az oksági hatás és a kontroll között abból erednek, hogy a kontroll 

elsősorban nem a hatástól, hanem a hatáskifejtés általános képességétől függ. A kontrollnak 

vannak olyan formái, amelyek semmilyen aktuális hatást vagy oksági tevékenységet nem 

foglalnak magukba. A hamiskártyás-példa főszereplője akkor is kontrollálja, hogy milyen 

lapok vannak a kezében, amikor a véletlennek köszönhetően jó leosztást kap, annak ellenére, 

hogy ekkor semmilyen oksági viszonyban nem áll azzal, hogy milyen kártyák kerültek a 

kezébe. 

 Nem különösebben nehéz különbséget tenni a fenti definíció alapján a függési viszony 

és a kontrollviszony között sem. A kontrollviszonyok mindig aktuális hatásra vagy 

hatóképességre épülnek, a függési viszonyok nem feltétlenül. A függési viszonyok alapjai 

lehetnek matematikai, realizációs vagy konstitúciós relációk is, amelyek semmiféle hatást nem 

foglalnak magukban. 

 Ellentétben a kontroll intencionális elméleteivel, a hatóképességre építő elmélet 

számára nem jelent gondot k)88 és l)89 meggyőződés kezelése sem. A kontroll 

meghatározásában csak a már meglévő szituációt kell figyelembe venni, valamint a kontrollált 

és a kontrolláló aktuális vagy lehetséges tulajdonságait – ezek pedig függetlenek a múlt 

történéseitől, vagy attól, hogy mi hogyan interpretáljuk az eseményeket. A kontroll számára 

csupán az a fontos, hogy milyen hatóképességgel rendelkezik a kontrolláló a kontrollált 

valamely tulajdonságával összefüggésben. 

 m)90 meggyőződés sem jelent kihívást az elmélet számára. A definícióban ugyanis szó 

sincs arról, hogy A hatásának közvetettnek vagy közvetlennek kell lennie. A meghatározás csak 

annyit mond, hogy A-nak képesnek kell lennie legalább a nagyon közeli lehetséges világokban 

olyan hatáskifejtésre, melynek – akár közvetett, akár közvetlen – eredményeképpen B létező Q 

jellemzővel rendelkezik. A „Hasznos kavics”-példában a radioaktív anyag azon keresztül 

                                                           
88 Hogy valami kontrollál-e valamit egy adott pillanatban, az független attól, hogy a megismerők hogyan 

értelmezik vagy látják a kontrollálót. (A villanykapcsoló attól függetlenül kontrollálja a villanyt, hogy bárki is 

tudná, hogy kontrollálja a villanyt.) 
89 Hogy valami kontrollál-e valamit egy adott pillanatban, az független attól, hogy milyen a múltja a 

kontrollálónak. (Az agy attól függetlenül kontrollálja a szívverést, hogy Isten hozta-e létre az emberi testet, az 

evolúció, vagy mindkettő.) 
90 A kontroll lehet közvetett vagy közvetlen (László a klímaberendezés segítségével kontrollálja a szoba 

hőmérsékletét. A klímaberendezés kontrollálja a szoba hőmérsékletét.) 
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kontrollálja, hogy nyitva van-e az ajtó vagy sem, hogy kontrollálja azt az emelőszerkezetet, 

amelyik kontrollálja, hogy az ajtó ki van-e nyitva vagy sem. Attól még, hogy a radioaktív anyag 

az emelőszerkezeten keresztül képes eredményes hatást kifejteni az ajtóra, attól még nyugodtan 

beszélhetünk kontrollviszonyról az anyag radioaktív aktivitása és az ajtó állapota között. 

 n)91 meglátás sem jelent gondot az elmélet számára, hiszen például megengedi, hogy A 

létező tudatos döntés nyomán fejtsen ki hatást más létezőkre, de azt is, hogy a hatásnak 

semmilyen köze ne legyen a tudatossághoz. Ami ennél érdekesebb, hogy az alapdefinícióból 

ki lehet olvasni a kontrollviszonyok három alaptípusát. 

 Az effektív kontrollt92 gyakorol egy klímaberendezés a levegő hőmérséklete felett 

akkor, ha a klímaberendezés hatására hűl le a levegő 24 fokra. Ekkor a hatásgyakorlás miatt 

rendelkezik az adott létező azzal a tulajdonsággal, amivel. Az effektív kontrollt a 

következőképpen definiálnám: 

 

Effektív kontroll: 

A létező effektív kontrollt gyakorol B létező felett Q jellemző tekintetében Sz szituációban tx-

ben  akkor és csak akkor, ha az aktuális világban A hatására B létező Q’ jellemzővel rendelkezik 

Sz szituációban tx-ben úgy, hogy a hatáskifejtés pillanatában nagy volt az előzetes 

valószínűsége annak, hogy A hatására B létező Q’ jellemzővel fog rendelkezni tx-ben.  (A és B 

lehet azonos) 

 

A készenléti kontroll egy kicsit más. Tegyük fel, hogy Géza el akarja adni a házát és 

körbevezeti a potenciális vevőket. Az egyik szobába beérve sok egyéb mellett azt az állítást is 

teszi, hogy a „klímaberendezés kontrollálja a levegő hőmérsékletét”, miközben a 

klímaberendezés nincs beállítva arra, hogy bármit is csináljon a levegő hőmérsékletével. Géza 

alighanem úgy érti, amit mondott, hogy a klímaberendezés, amennyiben beállítanák, olyan 

hatással lenne a levegőre, ami megfelel annak, ahogyan beállították. Ehhez hasonlóan, ha 

valaki egy villanykapcsolóról azt állítja, hogy a kapcsoló kontrollálja, hogy a lámpa világítson-

e vagy sem, úgy érti, hogy amennyiben egy kis változtatást eszközölne valaki a 

villanykapcsolón (azaz felkapcsolná), az hatással lenne a lámpa állapotára. Az ilyen tárgyak 

                                                           
91 A kontrollviszonynak több fajtája van (Beszélünk tudatos és nem tudatos kontrollról). 
92 Mind az „effektív kontroll” kifejezést, mind a hozzátartozó alapgondolatot Broncano-Berrocaltól veszem át 

azzal a különbséggel, hogy én az effektív kontroll fogalmát a kontroll hatkóképesség-elméletébe, nem pedig a 

kontroll intencionális-elméletébe illesztem bele. Broncano-Berrocal 2015, 20. 
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készen állnak arra, hogy hatással legyenek a kontrolláltra. A készenléti kontrollt az alábbi 

módon határoznám meg. 

 

Készenléti kontroll: 

A létező készenléti kontrollt gyakorol B létező felett Q jellemző tekintetében Sz szituációban 

tx-ben akkor és csak akkor ha i) A nem gyakorol hatást B létező Q jellemzőjére az aktuális 

világban tx-ben, ii) van olyan nagyon közeli lehetséges világ, amelyben iia) A létező P 

jellemzője különbözik aktuális P’ jellemzőjétől tx-ben, aminek köszönhetően A hatására B 

létező Q’ jellemzővel rendelkezik tx+n-ben úgy, iib) hogy ezen eredménynek nagy volt az 

előzetes valószínűsége tx-ben. (A és B lehet azonos) 

 

Az ellenőrző kontroll esetében sincs hatással a kontrollált a kontrollálóra. Tegyük fel, hogy a 

levegő éppen 24 Celsius fokos, de Géza semmit sem akar a véletlenre bízni. Beállítja a 

klímaberendezést úgy, hogy amint a levegő hidegebb vagy melegebb lesz, a klímaberendezés 

bekapcsol, és visszaállítja a levegőt 24 Celsius fokosra. E kontrolltípusnál nem a kontrollálló 

változása vezet a hatásmechanizmus elindításához, hanem a kontrollálté. 

 

Ellenőrző kontroll: 

A létező ellenőrző kontrollt gyakorol B létező felett Q jellemző tekintetében Sz szituációban tx-

ben akkor és csak akkor, ha i) A nem gyakorol hatást B létező Q jellemzőjére az aktuális 

világban tx-ben, ii) van olyan nagyon közeli lehetséges világ, amelyben iia) B valamely Q 

jellemzője különbözik B aktuális Q’ jellemzőjétől tx-ben, aminek köszönhetően A hatására B 

létező Q’ jellemzőre tesz szert tx+n- ben úgy, iib) hogy ezen eredménynek nagy volt az előzetes 

valószínűsége tx-ben.(A és B lehet azonos) 

 

 A készenléti és az ellenőrző kontrollt nevezhetjük diszpozicionális kontrollnak is, 

hiszen nem egy aktuális hatásra, hanem az arra való diszpozíciókra vagy képességre épülnek, 

amelyeket más lehetséges világokban jutnak aktív szerephez. 

Bár a fenti fejtegetések arra még nem adnak választ, hogy pontosan mitől lehet egy 

kontroll erősebb vagy gyengébb, de jó támpontokat nyújtanak. Említettem már, hogy a kontroll 

és a befolyásolás között éppen az jelentheti a különbséget, hogy az adott hatás mekkora 

valószínűséggel idéz elő változást (vagy a változás elmaradását), valamint, hogy mennyire 

kizárólagos a hatás. Ezért már a részletesebb vizsgálat előtt joggal lehet állítani, hogy a kontroll 
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hatóképesség-elmélete megfelel az utolsó, o)93 meggyőződésnek is. Ám mielőtt áttekinteném, 

hogy mi határozza meg a kontroll erősségét, előbb érvelnék néhány vonzónak tűnő, ám téves 

meglátással szemben, majd levonnám a tanulságokat. Csak utána térnék rá arra, hogy mi az, 

ami ténylegesen befolyásolja a kontroll erősségét. 

 

3.2.6. Önmagában mi nem befolyásolja a kontroll erősségét? 

3.2.6.1. Hatalom és kontroll 

 

Először is egy lehetséges félreértést szeretnék tisztázni. A következőkben nem azt kívánom 

világossá tenni, hogy mi növeli egy kontrolláló hatalmát, hanem azt, hogy egy kontrolláló és 

egy kontrollált közti kontrollviszony mi tesz erősebbé vagy gyengébbé. 

 Az igaz, hogy ha egy kontrolláló és egy kontrollált között a kontrollviszony erősödik, 

akkor a kontrolláló hatalma nagyobb lesz, mint korábban volt. Hiszen ez által az egyik 

kontrolláltja felett nagyobb lesz a hatalma. Ugyanakkor a kontrolláló hatalma növekedhet úgy 

is, hogy egyre több létezőt kontrollál. Amikor újabb és újabb létezőket kontrollál a kontrolláló, 

azok a kontrollviszonyai, melyek közte és a régi kontrolláltjai között fennállnak, nem 

feltétlenül erősödik. Egy király nem feltétlenül kontrollálja jobban országa törvényhozását 

attól, hogy más országok parlamentje is hatalma alá kerülnek. 

 

3.2.6.2. A közvetlen és közvetett kontroll 

 

Kézenfekvőnek látszik az a gondolat, hogy minél közvetettebb a kontroll, annál gyengébb, s 

minél közvetlenebb, annál erősebb. Egyetértek azzal, hogy a mindennapi életben többnyire a 

közvetett kontrollviszonyok gyengébbek a közvetleneknél. De ez nem azért van, mert a 

közvetettség önmagában gyengítené a kontroll erősségét, hanem azért, mert a közvetettség 

többnyire együtt jár más tényekkel, amelyek önmagukban valóban csökkentik a kontroll 

minőségét. (Sokat merítettem Broncano-Berrocal 2013-ból, lásd különösen 84-85. oldalak) 

 Először is érdemes megjegyezni, hogy sok esetben a közvetett kontroll erősebb, mint a 

közvetlen kontroll. Ha egy képzett íjász választhat, hogy íj segítségével vagy puszta kézzel 

próbálja meg az íjvesszőt célba juttatni, akkor alighanem az íjat fogja választani, hiszen eme 

                                                           
93 A kontrollviszony lehet jobb/erősebb vagy rosszabb/gyengébb. (Messi jobban kontrollálja a labdát, mint 

bármelyik csapattársa.) 
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eszköz segítségével jobban kontrollálja az íjvessző mozgását, mintha közvetlen kontrollt 

gyakorolna felette a kezével. Az eszközök annak ellenére növelik a világ felett gyakorolt 

kontrollt, hogy amikor ezeket az eszközöket használjuk, közvetettebbé válik a kontrollviszony. 

 Állíthatná valaki, hogy ez csak azért van, mert bár az eszközhasználat csökkenti a 

kontroll közvetlenségét, egyéb olyan előnyöket nyújtanak, amelyek azt bőven ellensúlyoznák. 

Amennyiben az íjász a kezével ugyanolyan jól irányítaná a kezével a nyilat, mint az íjjal, akkor 

az íjász nem használná a nyilat, éppen azért, mert a közvetlen kontroll nagyobb kontrollt 

biztosít, mint a közvetett. 

 Ez az érv szerintem hibás. Abból az intuíciónkból nyeri meggyőző erejét, hogy 

nincsenek tökéletes eszközök, bármelyik eszköz csődöt mondhat bármikor. Ha létezne olyan 

íjász, aki ugyanolyan jól hajítja az íjat, mint ahogy céloz, valószínűleg azért választaná azt, 

hogy saját kezével dobja el az íjat, mert ebben az esetben csak egyetlen „eszköz” van, ami 

csődöt mondhat: az íjász keze. Ha azonban mind a kezét, mind az íjat használja, már két dolog 

is elromolhat. Ez pedig csökkenti az előzetes valószínűségét annak, hogy tényleg sikerül majd 

a célba juttatnia a nyilat. 

 Amint kiküszöböljük azt, hogy a kontroll közvetítői nem mindig 100%-osan 

megbízhatóak, okafogyottá válik azt gondolni, hogy a kontroll közvetettsége önmagában 

csökkentené a kontroll erősségét. Ha a jól dobó íjász tudná, hogy az íja 100%-os 

megbízhatósággal működik, akkor a kontroll mértékének szempontjából irreleváns lenne, hogy 

a lövésnél használja-e az íjat vagy sem. 

 Ahol a közvetettség növelése nem csökkenti a hatás megbízhatóságát, ott egyből 

elpárolog az az intuíciónk, hogy a nagyobb közvetettség csökkentené a kontroll erősségét. 

Teljesen mindegy, hogy egy jól felállított dominósor három vagy négy elemből áll, az első 

dominó állapotának kontrollálásán keresztül ugyanolyan jól kontrollálom az utolsó dominó 

állapotát mindkét esetben annak ellenére, hogy az egyik dominósornál az utolsó dominó feletti 

kontrollom közvetettebb. 

 Mindez arra utal, hogy amennyiben a közvetettség nem eredményezi a hatóképesség 

csökkenését a kontrollált viszonyában, akkor a kontroll sem csökken. Ha az első és az utolsó 

dominó közé egymillió dominót raknak, anélkül, hogy ez csökkentené azt, hogy mennyiben 

vagyok képes hatni az utolsó dominóra, abban az esetben a kontrollom nem csökken az utolsó 

dominó felett. 
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3.2.6.3. Szándékok, célok és kontroll 

 

Korábban már érveltem amellett, hogy a szándékszerű mentális állapotok és a célok nem 

lehetnek a kontrollviszony feltételei. Most amellett érvelnék, hogy ezek a mentális állapotok, 

valamint a célok önmagukban még csak nem is növelik a kontroll erősségét. 

 Először visszatérnék a „csodás klíma”-példához. Ebben a példában nemcsak, hogy 

mindkét klímaberendezés képes kontrollálni a levegő hőmérsékletét – az is, amelyiknek nincs 

historikus értelemben semmilyen célja, s az is, amelyiknek van −, de, mivel egyformán 

hatékonyak a levegő hűtését tekintve, úgy tűnik, hogy egyformán erős kontrollt gyakorolnak a 

levegő hőmérséklete felett. 

 Lehetne úgy érvelni, hogy csak azok a célok növelik a kontrolláló kontrollját, amelyek 

mentális természetűek. Azaz a szándékok, a vágyak, s más, valamiféle célszerűséget implikáló 

mentális állapotok. 

 Azért nehéz megmutatni, hogy ez a vélekedés hibás, mert a mentális állapottal 

rendelkező és nem rendelkező létezők között elég fontos különbségek vannak. Úgy vélem, 

hogy ezek a fontos különbségek a felelősek azért, hogy többnyire a mentális állapotokkal 

rendelkező létezők erősebb kontrollt gyakorolnak más létezők felett, mint azok, amelyek nem 

rendelkeznek mentális állapotokkal. A célok egyfelől megkönnyítik az újabb és újabb 

kontrollviszonyok kialakulását, valamint elősegítik azt, hogy a célokkal rendelkező élőlény 

hatáskifejtése célzottabb, és ennyiben hatékonyabb legyen, mint az olyan létezőké, melyeknek 

nincsenek céljaik. Ám amint a célokkal összefüggő mentális állapotok nem növelik a 

hatáskifejtés hatékonyságát, úgy tűnik, a célok önmagukban semmiben sem járulnak hozzá a 

kontrollviszony erősödéséhez. Ezt az alábbi példa segítségével szeretném szemléltetni: 

 

Mentális mechanika 

Tegyük fel, hogy valamikor a közeljövőben legyártanak egy igen különös klímaberendezést. Ez 

a klímaberendezés kicsit másképpen működik, mint a maiak. Amikor megnyomjuk a gombjait, 

nem pusztán az áramköreikben okozunk változást. Ha valaki beüti, hogy 24 Celsius fokosra 

szeretné hűteni a szobát, akkor az áramkörök stimulálásán keresztül vágyakat és mentális célokat 

alakítunk ki, amelyek a közvetlen okai a klímaberendezés később aktivitásának, amelynek 

eredménye a szoba 24 fokos lehűlése.A klímaberendezés nem képes saját magának vágyakat 

vagy célokat kialakítani. Céljai mindig összhangban kell hogy legyenek azon utasításokkal, 

melyeket a gombon keresztül kap.  
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Nekem úgy tűnik, hogy ez a különös klímaberendezés semmivel sem kontrollálja jobban a 

levegő hőmérsékletét vagy akár saját aktivitását, mint a hagyományos klímaberendezések. Ez 

vélhetően azért van, mert amint eltávolítottuk a célok és vágyak speciális oksági szerepét és 

hatását, a mentális állapotoknak már nem növelik a kontroll erősségét. Ez arra utal, hogy a 

kontroll erőssége nem a célok vagy vágyak mentális jellegétől függ, hanem attól, hogy a 

kontrollált hatóképessége a kontrollált vonatkozásában milyen. Ha a mentális állapotok mit 

sem változtatnak azon, hogy a klímaberendezés milyen hatásmechanizmusokat képes elindítani 

a levegő hőmérsékletével összefüggésben, akkor a mentális állapotok semmit sem változtatnak 

a kontroll erősségén. 

 

3.2.6.4. Tudatosság és kontroll 

 

A tudatosság (consciousness) és kontroll problémájával kapcsolatban el kell különíteni négy 

kérdést. Az első, hogy  a tudatosság feltétele-e annak, hogy A mint cselekvő kontrolláljon. Az 

második, hogy a tudatosság vajon feltétele-e annak, hogy A létező T típusú létezőket vagy 

tulajdonságokat kontrolláljon. A harmadik, hogy az aktuális világban a tudatosság növeli-e a 

kontroll erősségét. A negyedik, hogy a tudatosság önmagában növeli-e a kontroll erősségét. 

 Az első három kérdésben nem akarok hosszan érvelve állást foglalni, bár úgy 

gondolom, hogy mindhárom esetben jó okunk van igennel válaszolni. Először is nehezen tudok 

elképzelni olyan cselekvést vagy a cselekvésnek olyan eredményét, amelyet a cselekvő mint 

cselekvő kontrollálna anélkül, hogy a cselekvést és a cselekvéseredményeit ne tartaná tudatos 

diszpozicionális kontroll alatt. Azaz nehéz úgy tekinteni valamit cselekvésnek, hogy a cselekvő 

tudatos módon semmilyen körülmények között ne volna képes átvenni az adott folyamat felett 

a kontrollt. Lehet amellett érvelni, hogy a táncos nem tudatosan kontrollálja rutinszerű 

mozdulatait, de aligha tekintené a táncos mozgását továbbra is cselekvésnek, hogy ha 

kiderülne, a cselekvő semmilyen körülmények között nem tudná tudatos kontroll alá vonni-e 

mozdulatokat.  

Másodszor az is hihetőnek látszik, hogy bizonyos dolgokat csakis a tudatosság 

segítségével lehet kontrollálni. Nehezen tudok elképzelni olyan lényt, aki tudatosság nélkül 

képes volna kontrollálni, hogy a zene, amit kiválaszt számtalan más zene közül, az mély-e, 

giccses-e stb. 

Harmadszor azt is plauzibilisnak tartom, hogy a tudatosság az aktuális világban képes 

növelni a kontrolláló kontrollált felett gyakorolt kontrollját. Neil Levy (2014) morális 
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felelősség és a tudatosság kapcsolatát elemző könyvében amellett érvel, hogy a tudatosság a 

kulcsa annak, hogy személyi szintű attitűdjeink (pl. értékítéletek) nyomán flexibilisebben 

legyünk képesek irányítani a viselkedésünket. Azaz Levy szerint nemcsak arról van szó, hogy 

a tudatosság a kulcsa annak, hogy mint cselekvő tudjuk kontrollálni a viselkedésünket, hanem 

annak is, hogy jobban tudjuk úgy irányítani a cselekedeteinket, ahogy az céljainknak megfelel. 

Magyarán egy tudatossággal rendelkező lénynek sokkal több releváns hatásmechanizmus 

elindítása áll rendelkezésére, mint egy olyan lénynek, aki nem rendelkezik a tudatossággal. A 

tudatosság jelentősége így Levy elmélete szerint főleg abban áll, hogy a tudat okságilag 

releváns. 

A negyedik probléma esetében viszont, hogy vajon a tudatosság önmagában, annak 

oksági szerepétől eltekintve erősítheti-e a kontrollt, azt kell hogy válaszoljam, hogy nem. Ha a 

tudatnak nincs semmilyen oksági szerepe az események menetében, ha nem javítja a cselekvő 

hatóképességét, akkor a tudat teljesen irreleváns a kontroll tekintetében. Az idegen-kéz 

szindrómában szenvedő betegeknek a keze olykor önálló életre kel. Például vásárlás közben a 

kezük levehet a polcról olyan terméket, amelyet eszük ágában sem volt megvásárolni. Egy 

ilyen ember semmivel sem kontrollálja jobban a kézmozdulatát, mint az, aki alvajárás közben 

veszi le a terméket a polcról, mindennemű tudatosság nélkül. Mint cselekvő egyikük sem 

kontrollálja a cselekvést, s mindkét esetben csupán annyiból áll a kontrollviszony, hogy az 

agyuk hatására teszi azt a kéz, amit tesz. Bár a tudatosság az egyik esetben jelen van, a 

másikban viszont nincs, ez nem módosítja az agyuk és a kezük közt lévő kontrollviszonyt. 

 

3.2.6.5. Cselekvő-kontroll és a kontroll erőssége 

 

A cselekvő-kontrollnak (agential-control) nevezem azt a fajta kontrollt, amelynek fenn kell 

állnia ahhoz, hogy valami a cselekvő cselekvésének számítson. A cselekvés legnépszerűbb 

felfogása szerint ahhoz, hogy valami egy cselekvő cselekedete legyen, az kell, hogy a cselekvő 

mentális állapotai (szándékai, hitei stb.) megfelelően okozzák azt (Davidson 1963). Például 

ahhoz, hogy egy labda elrúgása valakinek a cselekvésének számítson, alighanem szükséges az, 

hogy a cselekvő szándéka okozza a labda elrúgását. 

 A cselekvő-kontrollhoz elmélettől függően hozzátartozhat az, hogy a cselekvő 

szándékosan, céllal, esetleg tudatosan okozza a cselekedetét. Nem akarok kitérni ezekre a 

bonyolult cselekvéselméleti kérdésekre. Célom annak megmutatása, hogy a cselekvő-kontroll 

lehet a kontrollnak egy fajtája, de az, hogy az adott kontrollviszony ebbe a típusba tartozik, 



163 
 

önmagában nem növeli a kontrollviszony erősségét egy olyan kontrollviszonyhoz képest, ahol 

a hatóképességgel kapcsolatos diszpozíciók ugyanolyan hatásmechanizmusokat tesznek 

lehetségessé. Ennek a szemléltetéséhez az alábbi példát használnám: 

 

Robotoló ács 

Tegyük fel, hogy egy ács és egy robot ugyanolyan jól tud fát faragni. Azaz minden képességük, 

amely azzal függ össze, hogy milyen eredménnyel járó hatást tesznek a fadarabra, megegyezik. 

A robot és az ács egyformán jól kontrollálja azon fadarabok alakját, amelyek a kezük ügyébe 

kerülnek. Ugyanakkor mivel a robot csupán egy beprogramozott mechanikus gépezet, szándékok 

és tudatosság nélkül, ezért amikor a robot farag egy majd tökéletes gömböt a fadarabból, akkor 

ez az eseménysor nem számít a robot cselekedetének, míg amikor az ács farag egy ilyen gömb 

alakú fadarabot, akkor ez az ácsnak a cselekvése. 

 

Attól függetlenül, hogy az ács cselekedete az, hogy a gömb alakúra faragja a fát, míg a robotnak 

nem, úgy tűnik, hogy a robot és az ács egyformán jól kontrollálja a faragáshoz szükséges 

mozdulatokat, s ezen keresztül azt is, hogy milyen alakja lesz a fának. 

 Mindez ugyanazt erősíti meg, mint a közvetettség/közvetlenség, szándékok és a 

tudatosság elemzése: a mentális állapotok csak annyiban erősítik a kontrollt, amennyiben 

valamiképpen nagyobb hatóképességet biztosítanak a mentális tulajdonságok birtokosának. Az 

alábbiakban azt fogom elemezni, hogy hogyan lehet két nagyon hasonló kontrolláló közül az 

egyiknek nagyobb hatóképessége valamely kontrollált vonatkozásában, mint a másik 

kontrollálónak. 

 

3.2.7. Hatóképesség és kontroll. Mi az, ami önmagában növeli a kontroll erősségét? 

 

3.2.7.1. Megbízhatóság, mélység, átfogó jelleg, finomság, stabilitás, sebesség és időtartam 

 

Az alábbiakban felsorolok néhány tényezőt, amely egyformán összefügg A kontrolláló 

hatóképességével valamely B kontrolláltat tekintve, valamint azzal, hogy A kontrolláló jobb 

vagy erősebb kontrollt gyakorol-e a kontrollált felett.94 Amellett fogok érvelni, hogy ezek közül 

csak egyetlen lehet képes magyarázatot adni az eredeti kérdésfeltevésre. Nevezetesen, hogy a 

                                                           
94 A lista nagyban hasonlít ahhoz, amelyet Brencano-Berrocal állított össze. Ebben a tekintetben különösen 

sokat köszönhetek Broncano-Berrocal írásának, jóllehet, több fontos ponton eltérek tőle. Broncano-Berrocal 

2013, 86-87. 
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„ki tehet róla”-példában László miért tehet etikailag releváns értelemben arról, hogy a levegő 

lehűlt huszonnégy fokosra, míg a klímaberendezés egyáltalán nem. 

 

a) Megbízhatóság 

 

Hasonlítsunk össze két klímaberendezést. Mindenben megegyeznek, s – a földrajzi 

elhelyezkedéstől eltekintve − teljesen ugyanolyan szobákban vannak elhelyezve azzal az 

egyetlen különbséggel, hogy az egyik a szoba légterét 100%-os biztonsággal képes lehűteni, 

míg a másik csak 90%-os valószínűséggel. Úgy tűnik, hogy az első klímaberendezés jobban 

kontrollálja a levegő hőmérsékletét, mint a másik, mivel az előbbi klímaberendezés 

megbízhatóbban eredményez változást a levegő hőmérsékletében. Ennek megfelelően azt is el 

lehet mondani, hogy az első klímaberendezés hatóképessége nagyobb L légtér 

hőmérsékletének vonatkozásában, mint a másiknak. 

 

b) Kontroll mélysége 

 

Két klímaberendezés mindenben megegyezik egymással azt leszámítva, hogy az egyik 

kontrollálni tudja a levegő hőmérséklete mellett a levegő páratartalmát is. Azt lehet mondani, 

hogy a levegő vonatkozásában mélyebb az előbbi klímaberendezésnek a kontrollja, mint az 

utóbbinak, hiszen a levegő több tulajdonságát képes kontrollálni. 

 

c) Kontroll átfogósága 

 

A két klímaberendezés között az egyetlen különbség az, hogy az egyik képes akár 15 Celsius 

fokosra is lehűteni a szoba levegőjének hőmérsékletét, míg a másik csupán 20 Celsius fokot 

tud produkálni.  Az előbbi jobban kontrollálja a levegő hőmérsékletét, mint az utóbbi, mivel a 

hatóképessége abban a tekintetben nagyobb, hogy hatáskifejtéssel milyen szélsőértékeket tud 

eredményezni a hőmérsékletben. 

 

d) Kontroll finomsága 

 

Most a különbség a két klímaberendezés között nem az, hogy mennyi a szélső értéke annak, 

hogy milyen hőmérsékletre hűtik a szobát. Tegyük fel, hogy mindkettő 0 Celsius fokosra képes 

lehűteni. A különbség az, hogy az egyik vagy 0 Celsius fokosra képes lehűteni, vagy 
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semmilyenre, míg a másik bármilyen hőmérsékletre képes 35 Celsius fokról lehűteni a szobát. 

Az utóbbi klímaberendezés jobban tudja kontrollálni a szoba hőmérsékletét, mivel többféle 

hatásmechanizmust képes elindítani, melyek eredményei különböznek egymástól. Azt lehet 

mondani, hogy a második klíma berendezés finomabb kontrollt gyakorol a levegő 

hőmérséklete felett. 

 

e) Kontroll stabilitása 

 

Ezúttal a két klímaberendezés abban tér el egymástól, hogy az előbbi szinte bármilyen 

körülmények között le tudja hűteni a szoba hőmérsékletét a kívánt hőmérsékletre, az utóbbi 

viszont csak akkor, ha a klímaberendezést elég magasra teszik a szobában, illetve, ha a levegő 

páratartalma nem halad meg egy bizonyos szintet. Az előbbinek a kontrollja stabilabb az 

utóbbinál, hiszen nagyon sokat kell változtatni a körülményeken ahhoz, hogy ne legyen képes 

hatást gyakorolni a levegő hőmérsékletére. 

 

f) Kontroll sebessége 

 

Tételezzük fel, hogy az egyetlen különbség két klímaberendezés között, hogy mennyi idő alatt 

képes lehűteni a levegő hőmérsékletét a kívánt értékre – az egyik lassabban, a másik 

gyorsabban. Azt lehet mondani, hogy az gyakorol magasabb szintű kontrollt a kontroll 

sebessége felett, amelyik gyorsabban képes elérni ugyanazt a hatást.  

 

g) Kontroll időtartama 

 

Ezúttal a két klímaberendezés között az tesz különbséget, hogy az egyik csak fél órán át képes 

a kívánt hőmérsékleten tartani a levegőt, míg a másik akár két hétig is. A második 

klímaberendezés ennek köszönhetően jobb vagy erősebb kontroll alatt tartja a levegő 

hőmérsékletét, mint az első. 

 

Amit ezen a ponton mindenképpen szeretnék kiemelni az az, hogy az eddig felsorolt tényezők, 

bár mind összefüggésben állnak a kontrolláló hatóképességével, egyik sem ad magyarázatot 

arra, hogy a „Ki tehet róla?” nevet viselő példában László miért tehet arról, hogy a levegő 24 
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Celsius fokra hűlt, míg a klímaberendezés nem.95 Azért lehetünk biztosak abban, hogy László 

nem kontrollálja jobban a fenti tényezőket tekintve a levegő hőmérsékletét, mert László – úgy 

tűnik – éppen annyiban képes hatni a levegő hőmérsékletére, amennyiben a klímaberendezés 

képes rá, mivel László csakis a klímaberendezés hatóképességének kihasználásán keresztül 

képes hatni a levegő hőmérsékletére. Mivel a klímaberendezéstől függ, hogy László 

közvetlenül milyen kontrollt képes gyakorolni a szoba hőmérséklete felett, ezért biztosak 

lehetünk abban, hogy László kontrollja éppen annyira megbízható, mély, átfogó, finom, stabil, 

gyors és időtálló, mint a klímaberendezésé. Viszont még nem merítettem ki az összes 

lehetséges tényezőt, ami befolyásolhatja, hogy valami mennyiben képes hatást gyakorolni egy 

másik létezőre. Mivel a többi tényező nem, csak a most következő utolsó adhat magyarázatot 

arra, hogy miért tehet László arról, hogy mekkora a szoba hőmérséklete, ezért ez a faktor kell 

hogy legyen a morális felelősség kulcsa. 

 Intuitíve fontos különbségnek látszik, hogy míg a klímaberendezés csupán 

mechanikusan reagál a kiadott parancsokra, addig László egy emberi lény, aki ugyan meghallja 

Géza parancsát, de korántsem mechanikusan reagál rájuk. De mit jelent az, hogy valami 

mechanikusan reagál valamire, s mi az a releváns különbség, ami miatt László eltér ettől a 

mechanikus reakciótól? Csábító lenne az a válasz, hogy a különbség nem más, minthogy 

Lászlónak vannak mentális állapotai, ellentétben a klímaberendezéssel. Csakhogy a „mentális 

mechanika” című példa már megmutatta, hogy a mentális állapotok puszta beékelődése 

mechanikus folyamatok közé nem teszi kevésbé mechanikussá a folyamatot, illetve nem növeli 

a kontroll erősségét. Ha valamit, akkor azt támasztották alá az eddigi elemzések, hogy minden 

fontos, a kontroll erősségét érintő tényezőt valamiképpen a hatóképességhez kapcsolódik. 

Ezért ha valóban a mechanikus reakció jelenléte és hiánya a legfontosabb különbség László és 

a klímaberendezés között, akkor ez a különbség kell hogy kapcsolódjon valahogyan a 

hatóképesség problémájához is. Az alábbiakban megpróbálom megmutatni, hogy hogyan. 

 

3.2.7.2. Stimulus, szükségszerűség és mechanikus kontroll 

 

                                                           
95 Géza arra utasítja az inasát, Lászlót, hogy hűtse le a szobát 24 fokosra. László bekapcsolja és beállítja úgy a 

klímaberendezést, hogy lehűtse a szobát 24 Celsius fokosra. Úgy tűnik, hogy László a klímaberendezés által 

kontrollálja, hogy mekkora a levegő hőmérséklete. De a klímaberendezés is kontrollálja, hogy mekkora a levegő 

hőmérséklete, sőt ha a klímaberendezés képtelen lenne kontrollálni a szoba hőmérsékletét, akkor László sem 

rendelkeznek kontrollal felette. Mégis, László tehet arról, hogy a szoba 24 Celsius fokos, míg a klíma 

berendezés nem. Legalábbis abban az értelemben biztosan nem, amelyikben ez releváns a morális hibáztatás 

szempontjából. Mi a különbség László és a klímaberendezés között? 
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Miért tehet különbséget a mechanikus és nem mechanikus reagálás a kontroll minősége között? 

Miért mechanikus a klímaberendezés reakciója és az abból fakadó kontroll, míg Lászlóé nem? 

Azt könnyebb megmondani, hogy miben áll a mechanikus reakció lényege, mint azt, hogy 

milyen az a reakció, amelyik nem mechanikus. Ezért előbb ezzel kezdeném. 

 A klímaberendezés működése a levegő hőmérsékletének kontrollálásával 

összefüggésben azért mechanikus, mert teljesen attól függ, hogy milyen hatással van a levegőre 

a klímaberendezés, hogy milyen hatásokat szenved el, azaz milyen stimulusok érik. Hogyan is 

kell ezt érteni? Nem úgy, hogy a klímaberendezés minden körülmények között és bármilyen 

állapotában annak megfelelően működik, hogy milyen utasításokat kap a gombjain keresztül. 

Hiszen, ha túlságosan meleg van és az elektromos jelek nem terjednek megfelelően, vagy a 

klímaberendezés egyszerűen elromlott, akkor bár nem úgy reagál a klímaberendezés, ahogyan 

ezt a gombok nyomkodása indokolná, mégsem mondanánk, hogy pusztán ettől a 

klímaberendezés kevésbé mechanikusan reagál a gombokon keresztül kapott jelekre, mint 

normál körülmények között. A klímaberendezés attól reagál mechanikusan a gombokon át 

érkező impulzusokra Sz szituációban t1-ben, hogy a kapott St stimulus hatására – köszönhetően 

a klímaberendezés T tulajdonságainak − szükségszerűen fejtette ki azt a hatást a 

klímaberendezés, aminek következtében a levegő lehűlt. 

 A fenti gondolatmenet tanulságát a következőképpen is meg lehet fogalmazni. A 

klímaberendezés kontrollja a levegő hőmérséklete felett azért mechanikus, mert az, hogy 

milyen hatással van a levegőre, mindig szükségszerűen következik abból, hogy az adott 

pillanatban milyen tulajdonságokkal rendelkezik, valamint, hogy milyen stimulusok érik. De 

miféle szükségszerűségről van itt szó? 

 Alighanem nomologikus szükségszerűségről. Ha mások lennének a természeti 

törvények, akkor a klímaberendezés is máshogy reagálna a kapott stimulusokra. Amennyiben 

a klímaberendezés áramkörei más természeti törvényeknek köszönhetően nem vezetnék az 

áramot, akkor hiába próbálná bárki is gombnyomással arra bírni a klímaberendezést, hogy 

hűtse le a levegőt 24 Celsius fokra. És valóban úgy tűnik, hogy St stimulus hatására azért kell 

a T tulajdonsághalmazzal rendelkező klímaberendezésnek H hatással lenni a szoba 

hőmérsékletére, mert a fennálló természeti törvények egyenes következménye az, hogy bármi 

is rendelkezzék T tulajdonsághalmazzal, az St stimulus hatására H hatást fejti ki reakció 

gyanánt. 

 Ezzel ellentétben Lászlóra hajlamosak vagyunk úgy gondolni, mint aki az őt érő 

stimulus hatására (Géza utasítja őt, hogy hűtse le a szobát 24 Celsius fokra) reagálhatott volna 

másképpen is. Hiszen dönthetett volna úgy, hogy erre úgy reagál, hogy egyáltalán nem csinál 
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semmit, vagy pedig úgy, hogy 24 Celsius fok helyett 22 Celsius fokra hűti le a szobát a 

klímaberendezés segítségével.  

 Fontos látni: ahhoz, hogy a fenti értelemben ne legyen László reakciója és a belőle 

fakadó kontroll a levegő hőmérséklete felett mechanikus, a „dönthetett volna úgy” bizonyos 

interpretációira van szükség. Ha csak akkor dönthetett volna úgy László, hogy nem 

engedelmeskedik Gézának, ha mások lettek volna a természeti törvények, akkor a reakció 

mechanikusságát és a kontroll minőségét tekintve semmi lényeges dologban nem különbözne 

a klímaberendezéstől. Másképpen fogalmazva: ha László csak akkor lett volna képes olyan 

hatást kifejteni, amelyik ahhoz vezet, hogy a levegő 22 Celsius fokosra hűl, ha mások lettek 

volna a természeti törvények, abban az esetben László hatóképessége nem lett volna 

lényegesen különb, mint a klímaberendezésé. Hiszen az a klímaberendezésre is igaz, hogy ha 

mások lettek volna a természeti törvények, akkor a kapott stimulus hatására másképpen hatott 

volna a levegő hőmérsékletére. 

 Ehhez hasonlóan: ha csak annyiban dönthetett volna másképpen László, hogy ha mások 

lettek volna a tulajdonságai (jellemvonásai, hitei, vágyai stb.), akkor másképpen döntött volna, 

abban az esetben a levegőre gyakorolt hatás és kontroll megint csak mechanikus reakció és 

hatáskifejtés lett volna. Hiszen mindez a klímaberendezésre is igaz. Ha mások lettek volna a 

kezdeti tulajdonságai (például nem működnek a gombjai), akkor másképpen reagált volna az 

adott stimulusra. 

 Hogy László döntése nem mechanikus, azt önmagában az sem magyarázza, hogy 

László döntése racionális folyamat. Ha a racionalitást úgy fogjuk föl, mint egy olyan 

következtetéseket levonó folyamatot, amely a preferenciák és a bejövő adatok alapján mindig 

a legoptimálisabbnak látszó lehetőséget választja ki, akkor nehéz látni, hogy a kontroll 

erősségét és a folyamat mechanisztikusságát tekintve mi különbség van a klímaberendezés és 

László döntése között. A klímaberendezésnek áramkörei és előzetesen betáplált programja van, 

míg Lászlónak preferenciái és a gyakorlati következtetéseket levonó értelme. Ha ezeket 

bizonyos stimulus éri, akkor a kiinduló állapot és a szoftver együttesen előre meghatározza, 

hogy László és a klímaberendezés milyen hatást tesz majd környezetére. A különbség csak 

annyi, hogy a klímaberendezés azt fogja tenni, ami a programja alapján a normális 

működésmódja akkor, ha valaki így és így nyomja meg a megfelelő gombokat, míg László úgy 

fog viselkedni, ami a legjobbnak látszik a preferenciái és az a világgal kapcsolatos hitei alapján. 

A reakció mechanikusságát érdemben az sem változtatja meg, ha a folyamatban van 

valamilyen indeterminizmus. A klímaberendezés attól nem kontrollálja jobban semmilyen 

értelemben a levegő hőmérsékletét, hogy véletlenszerűen dől el, hogy a kapott utasításnak 
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megfelelő vagy attól elütő hatást fejt ki a levegő hőmérsékletére. Ugyanígy, ha László 

döntésének kimenetelét nem határozzák meg a preferenciái és a világról alkotott hitei, hanem 

véletlenszerűen dől el, hogy a két legjobbnak látszó alternatíva közül melyiket válassza, attól 

még László nem kontrollálja jobban, hogy mennyi legyen a levegő hőmérséklete, mintha a 

racionalitással kapcsolatos törvények determinisztikus jellegűek volnának. 

 

3.2.7.3. A nem mechanikus, fokozott kontroll 

 

Ami kiutat jelenthet a mechanikus kontroll és hatáskifejtésből az az, hogy ha az adott 

tulajdonságok, természeti törvények és stimulus mellett a kontrolláló nemcsak hogy kétféle 

hatást képes kifejteni, de ő kontrollálja, hogy a két lehetséges hatáskifejtés közül melyikkel él. 

Tehát a kontrolláló akkor nem mechanikusan kontrollálja a kontrolláltat, ha olyan hatáskifejtés 

által kontrollálja, amelyet szintén kontrollál. 

 Eszerint László végső soron azért kontrollálja jobban a levegő hőmérsékletét, mint a 

klímaberendezés, mert László az adott természeti törvények, stimulus és tulajdonságai mellett 

nemcsak, hogy legalább két hatásmechanizmust képes elindítani (az egyik, amely a 24 fokos 

szobához, a másik ami nem ahhoz vezet), hanem kontrollálja azt is, hogy melyik 

hatásmechanizmust indítja el a kettő közül. Másképpen megfogalmazva: azért tehet László 

arról, hogy hány fokos a szoba hőmérséklete, miközben a klímaberendezés egyáltalán nem 

tehet semmiről, mert László képes kontrollálni, hogy az adott szituációban és a meglévő 

tulajdonságok mellett melyik lehetséges hatásmechanizmust indítja el.  

Korábban így határoztam meg az effektív kontrollt: 

 

Effektív kontroll 

A létező effektív kontrollt gyakorol B létező felett Q jellemző tekintetében Sz szituációban tx-

ben  akkor és csak akkor, ha az aktuális világban A hatására B létező Q’ jellemzővel rendelkezik 

Sz szituációban tx-ben úgy, hogy a hatáskifejtés pillanatában nagy volt az előzetes 

valószínűsége annak, hogy A hatására B létező Q’ jellemzővel fog rendelkezni tx-ben.  (A és B 

lehet azonos) 

 

Ebben a meghatározásban azonban szó sincs arról, hogy A-nak az adott Sz szituációban lett 

volna-e alkalma másmilyen hatásmechanizmust elindítani A aktuális tulajdonságai mellett. Azt 
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a fajta erősebb vagy magasabb szintű kontrollt, amikor ez a feltétel is teljesül, fokozott 

(enhanced) effektív kontrollnak fogom nevezni. 

 

Fokozott effektív kontroll 

A létező fokozott effektív kontrollt gyakorol B létező felett Q jellemző tekintetében Sz 

szituációban tx-ben  akkor és csak akkor, ha i) teljesülnek az effektív kontroll megadott 

feltételei ii) A létező T tulajdonsághalmaza, az aktuális természeti törvények és körülmények, 

valamint A-t érő St stimulus mellett képes lett volna az aktuális H1 hatástól eltérő H2 hatást 

kifejteni (vagy nem kifejteni semmilyen hatást), amely által A hatására B nem Q’ jellemzővel, 

hanem Q’’ jellemzővel rendelkezne. iii) A létező kontrollálja, hogy H1 vagy ~H1 hatást fejti ki. 

 

Általánosságban is meg lehet adni a fokozott kontroll feltételeit. Ezen általános meghatározás 

elkészítéséhez először azt kell megérteni, hogy e fokozott kontrollhoz már nemcsak arra az 

általános képességre van szükség, hogy a kontrolláló az őt és a kontrolláltat körülvevő 

szituációban legyen képes hatással lenni a kontrolláltra. Hanem arra, hogy az aktuális 

szituációban, a kontrolláló és a kontrollált aktuális tulajdonságai mellett képes legyen egyaránt 

H1 és H2 hatás kifejtésére is. Azaz, ha az aktuális világban a kontrolláló H1 hatással van a 

kontrolláltra, akkor az effektív kontrollnak az a feltétele, hogy legyen olyan lehetséges világ, 

ahol a kontrolláltat és a kontrollállót ugyanaz a szituáció veszi körül, mint az aktuális világban, 

ugyanazok a tulajdonságaik, és a kontrolláló mégis H2 és nem H1 hatásmechanizmust indítja el 

a kontrollált vonatkozásában. Ha A és B-t tartalmazó körülménynek azt nevezzük, ami egy 

adott időpont vonatkozásában mindent tartalmaz (beleértve A és B-t körülvevő szituációt és e 

két létező jellemzőit), kivéve azt, hogy a kontrolláló milyen hatásmechanizmussal él, akkor azt 

lehet mondani, hogy fokozott kontroll csak akkor létezik, ha van olyan lehetséges világ, 

amelynek azonosak a körülményei, mint az aktuálisnak, azzal a különbséggel, hogy a 

kontrollált másik hatásmechanizmust indít el, mint az aktuális világban. 

 Ez valójában azt jelenti, hogy a fokozott kontrollnak nem az általános (general), hanem 

az egészleges (all-in) hatóképesség a feltétele, valamint, hogy a kontrolláló nem csak a másik 

létezőt kontrollálja, hanem azt is, hogy hogyan használja fel ezt az egészleges hatóképességet. 

Ennek fényében a következőképpen határozhatjuk meg a lehető legáltalánosabban a fokozott 

kontrollt: 

 

Fokozott (enhanced) kontroll: 
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A létező fokozottan kontrollálja B létezőt K körülmények között tx-ben Q jellemző tekintetében 

akkor és csak akkor, ha  A rendelkezik azzal a egészleges hatóképességgel K körülmények 

között tx-ben, amelynek köszönhetően i) K körülményeket tx-ben tartalmazó aktuális világban 

A létező Hn hatására B létező nagy valószínűséggel Q’,jellemzővel rendelkezik tx+n-ben ii) 

valamely K körülményeket tx-ben tartalmazó lehetséges világban A létező Hm hatására B létező 

nagy valószínűséggel Q’’ jellemzővel rendelkezik, iii) A létező kontrollálja, hogy az aktuális 

világban Hn vagy Hm hatást fejti ki. (A létező lehet azonos B létezővel) 

 

A fokozott kontroll lehetősége rámutat arra, hogy fogalmilag lehetséges a kontrollnak olyan 

változata is, amely ugyan szintén a hatáskifejtéssel kapcsolatos képességeken alapul, de maga 

a kontrollviszony nem valamilyen lehetséges vagy aktuális hatásra épül rá. Ez pedig az a 

kontroll, amelyet valamely létező akkor gyakorol, amikor azt kontrollálja, hogy egy adott t 

pillanatban H1 vagy H2 hatást fejti ki (vagy hogy kifejt-e hatást egyáltalán). Hogy egy létező 

H1 vagy H2 hatást fejti-e ki, azt nem lehet mindig más hatások segítségével kontrollálni, mert 

az végtelen regresszushoz vezetne. Fel kell tenni, hogy A létező olykor nem más hatáskifejtésen 

keresztül kontrollálja, hogy H1 vagy H2 hatást fejti-e ki, hanem teljesen közvetlenül. Ezt a fajta 

kontrollt fogom nevezni végső közvetlen kontrollnak (ultimate direct control)96.  Így ahhoz, 

hogy egy létező önmaga vagy egy másik létező valamely jellemzője fölött fokozott kontrollt 

gyakoroljon, arra van szükség, hogy végső közvetlen kontrollt gyakoroljon valamely H 

hatáskifejtése felett. Mivel a hatáskifejtés egyben aktivitás is, ezért azt is lehet állítani, hogy a 

fokozott kontroll feltétele egy olyan aktivitás, amely felett a kontrolláló végső és közvetlen 

kontrollt gyakorol. 

 Mindebből az következik, hogy László és a klímaberendezés levegő felett gyakorolt 

kontrollja között az a különbség, hogy a klímaberendezés nem gyakorolt végső közvetlen 

kontrollt azon hatásgyakorlás felett, amellyel a klímaberendezés megváltoztatta a levegő 

hőmérsékletét, míg László igen. László a Gézától kapott stimulus hatására – dacára a természeti 

törvényeknek és a már meglévő tulajdonságainak – egyaránt képes úgy reagálni, hogy 

egyáltalán nem csinál semmit, vagy hogy 24 fok helyett 22 fokra hűti le a levegőt. Azon 

keresztül, hogy László nagyobb kontrollt gyakorol saját aktivitása felett, mint a 

klímaberendezés, azt is jobban kontrollálja, hogy mekkora lesz a levegő hőmérséklete, mint a 

                                                           
96 Robert Kane (1996) „ultimate control”-nak nevezte azt a control típust, ami a morális felelősség és a szabad 

akarat alapja. Mivel az általam végső közvetlen kontroll-nak nevezett kontroll sok tekintetben hasonlít Kane 

fogalmára, ezért kis módosítással vettem át a megnevezést. 
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klímaberendezés. Ez a különbség magyarázza, hogy László tehet arról, hogy a levegő 24 

Celsius fokra hűlt le, míg a klímaberendezés nem. 

 

3.3.  A végső közvetlen kontroll mint a hibázthatóság szükséges, de nem elégséges 

feltétele 

 

3.3.1. Episztemikus- (és) kontroll-feltételek 

 

A fenti elemzésből a következő gondolatmenet rajzolódik ki. A hibáztathatóság feltétele az, 

hogy a hibáztatott tehessen arról, amiért hibáztatják. A hibáztatott csak akkor tehet valamiről, 

ha valamilyen értelemben erősebb vagy jobb kontrollt gyakorolt afelett, amiért hibáztatják, 

mint amilyen kontroll megfigyelhető gépek, szervek, valamint az általuk kontrollált dolgok 

között.  E különbséget a morálisan nem hibáztatható gépek és a hibáztatható emberek között 

csakis az magyarázza, hogy az általunk ismert gépek, mint például a klímaberendezés, nem 

képesek semmire sem fokozott kontrollt gyakorolni, míg az emberek igen. Az emberek azáltal 

képesek fokozott kontrollt gyakorolni egyes dolgok felett, hogy olykor végső közvetlen 

kontrollal bírnak afelett, hogy milyen hatással vannak az őket körülvevő világra vagy 

önmagukra. Röviden: a morális hibáztathatóságnak feltétele, hogy a hibáztatott végső közvetlen 

kontrollt gyakoroljon ama hatás felett, ami azt eredményezte, amiért a hibáztatott hibáztatható.  

 Világos, hogy a végső közvetlen kontroll és a hozzá kapcsolódó fokozott kontroll csak 

szükséges, de nem elégséges feltétele a hibáztathatóságnak. Az alábbi történet jól illusztrálja, 

hogy miért: 
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Vétlen tudatlanság 

Mr. X egy olyan országból származik, ahol nem gyűjtik szelektíven a hulladékot, sőt nem is 

igazán hallottak arról, hogy egyes helyeken létezik ilyen rendszer. Ám az országában kitörő 

háború miatt hirtelen menekülnie kell. Egy olyan országba érkezik meg, ahol minden szemetet 

szelektíven gyűjtenek. Mr. X önhibáján kívül nem szerez tudomást a rendszerről, és teljességgel 

szabálytalanul szabadul meg a hulladéktól. 

 

Mivel Mr. X nem vétkes abban, hogy nincs tudomása a szelektív hulladékgyűjtésről, ezért nem 

hibáztatható hibájáért, jóllehet normális esetben a szelektív hulladékgyűjtés teljes ignorálása 

morálisan rossznak volna tekinthető. Mr. X-et az menti fel, hogy bár tudatában van annak, hogy 

a szemetet mindenféle válogatás nélkül helyezi el a különböző szemétgyűjtőkbe, sőt fokozott 

kontrollt gyakorol afelett, hogy hová helyezi a hulladékot, nincs tudatában annak, hogy ez az 

eljárásmód morálisan rossz, sőt nem is lehetne ennek tudatában.  

 A morális hibáztatásnak tehát vannak episztemikus feltételei is. A hibáztatás 

episztemikus feltételei azt mondják meg, hogy mit kell tudnia a cselekvőnek ahhoz, hogy 

hibáztatható legyen valamiért. Ugyanakkor azt hiszem, hiba volna az, ha ezeket a feltételek a 

kontrollfeltételtől függetlenül szemlélnénk. Nagyon plauzibilis feltételezésnek látszik, hogy 

Mr. X tudatlansága éppen azért menti fel őt a morális hibáztatás alól, mert ez a tudatlanság 

éppen azt a lehetőséget veszi el Mr. X elől, hogy megfelelő módon kontrollálja, hogy morálisan 

jó vagy rossz cselekedetet hajt végre akkor, amikor a hulladéktól megszabadul. Habár így Mr. 

X fokozott kontrollt gyakorol afelett, hogy hova rakja a hulladékot, de afelett nem, hogy 

morálisan jó vagy rossz tettet visz-e végbe. 

 Ennek mélyebb megértéséhez érdemes visszatérni a cselekvő-kontroll és a nem 

cselekvő-kontroll megkülönböztetéséhez. Minden cselekvő-kontroll alapja az általában véve 

vett kontroll, ám a cselekvő-kontrollhoz szükség van egyéb feltételek teljesüléséhez. 

Tételezzük fel, hogy a cselekvő-kontroll egyik feltétele az, hogy valaki szándékosan tegyen 

meg valamit. Még a nem szándékos mulasztásoknál is teljesül bizonyos értelemben ez a 

feltétel: ha t1-ben kellett volna megtennem valamit, csak abban esetben vagyok hibáztatható 

ezért a mulasztásért, azaz csak akkor tehetek erről a mulasztásról, ha t1-ben szándékosan 

cselekedtem valamit (vagy t1 történései egy szándékos cselekedetem várható következménye 

volt), ahelyett, amit cselekednem kellett volna. Ha például elfelejtem a barátomnak a 

születésnapi ünnepségét (nem szándékosan), s helyette inkább moziba megyek (szándékosan), 

akkor a fenti szándékossági feltétel teljesül, hiszen szándékosan tettem azt, amit tettem a 

kötelességem helyett, jóllehet nem szándékosan hanyagoltam el a kötelességemet. Így ebben a 

gyenge értelemben plauzibilisnak látszik azt mondani, hogy a cselekvő-kontroll még a 
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hibáztatható mulasztásoknál is jelen van. Hiszen például ha azért nem megyek el a születésnapi 

bulira, mert önhibámon kívül eszméletlenül fekszem a lakásomban, akkor semmilyen módon 

nem tekinthető az én mulasztásomnak, hogy nem mentem el a születésnapi partira, mivel még 

ebben a fenti, rendkívül gyenge értelemben sem volt a cselekvő-kontrollom hatálya alatt, hogy 

elmegyek-e a partira vagy sem. 

 Ha a cselekvő-kontroll feltétele az, hogy valaki szándékosan kontrolláljon valamit, 

vagy legalább egy szándékosan kontrollált esemény egyenes következménye legyen, és a 

cselekvő-kontroll a feltétele a morális hibáztathatóságnak, akkor könnyű megérteni, hogy Mr. 

X miért nem felelős. Mert ugyan nem-cselekvő-kontrollja volt afölött, hogy olyan esemény 

következik-e be, amelyik ellentmond a morális szabályoknak, de nem rendelkezett cselekvő-

kontrollal afelett, hogy a morális szabályokkal összhangban lévő cselekedetet hajt-e végre vagy 

sem. Mr. X szándékában csak az állhatott, hogy elhelyezze a hulladékot valamilyen megfelelő 

helyre, az nem állhatott a szándékában, hogy morálisan jót vagy rosszat cselekedjen, hiszen 

nem tudott róla, hogy a morálisan rosszként is le lehet írni a hulladék azon elhelyezését, 

amelyet ő választott. Ezért ahhoz, hogy valaki cselekvő-kontrollal rendelkezzen afelett, hogy 

morálisan jót vagy rosszat tesz, tudnia kell, hogy egyes cselekvések és azok következményei 

leírhatóak a morális jó vagy rossz kategóriájával. Így ha valaki nem tudja, hogy egy cselekvés 

vagy annak valamely következménye leírható morális jóként vagy rosszként, és ez a 

tudatlanság nem írható a számlájára, akkor cselekvőként nem kontrollálta, hogy morálisan jót 

vagy rosszat tesz. 

 Ezen a ponton foglalkoznom kell egy, az egész elemzést érintő ellenvetéssel. 

Nevezetesen, hogy ha valóban tehető ilyen különbség a nem-cselekvő- és a cselekvő-kontroll 

között, akkor lehet, hogy László és a klímaberendezés között nem az tesz különbséget a „Ki 

tehet róla” című példában, hogy László jobban kontrollálta a levegő hőmérsékletét, mint a gép, 

hanem az, hogy László mint cselekvő kontrollálta a levegő hőmérsékletét, hiszen László 

szándékosan vette le a hőmérsékletet, míg a klímaberendezés nem. 

 A válaszhoz ismét vissza kell térnem a „mentális mechanika” című példához: 

 

Mentális mechanika 

Tegyük fel, hogy valamikor a közeljövőben legyártanak egy igen különös klímaberendezést. Ez 

a klímaberendezés kicsit másképpen működik, mint a maiak. Amikor megnyomjuk a gombjait, 

nem pusztán az áramköreikben okozunk változást. Ha valaki beüti, hogy 24 Celsius fokosra 

szeretné hűteni a szobát, akkor az áramkörök stimulálásán keresztül vágyakat és mentális célokat 

alakítunk ki, amelyek a közvetlen okai a klímaberendezés később aktivitásának, amelynek 

eredménye a szoba 24 fokos lehűlése. A klímaberendezés nem képes saját magának vágyakat 
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vagy célokat kialakítani. Céljai mindig összhangban kell hogy legyenek azon utasításokkal, 

melyeket a gombon keresztül kap.  

 

Ez a különös klímaberendezés rendelkezik mentális célokkal, azaz szándékokkal, sőt hitekkel 

is. Ennek következtében rendelkezik cselekvő-kontrollal a levegő hőmérséklete felett. Mégis, 

ahogyan a hagyományos klímaberendezés nem tehet arról, hogy milyen fokosra hűti le a 

levegőt, úgy ez az újszerű klímaberendezés sem. A cselekvő-kontroll jelenléte így nem lehet 

önmagában magyarázat arra, hogy miről tehetünk és miről nem. Továbbra is áll, hogy ahhoz, 

hogy tehessünk valamiről, és így morálisan felelősek legyünk, szükség van a végső közvetlen 

kontrollra, valamint az egészleges hatóképességre. 

 A morális hibáztatásnak tehát nemcsak az a feltétele, hogy a cselekvők rendelkezzenek 

végső közvetlen kontrollal, hanem az is, hogy egyes alternatívák mint morálisan jó és morálisan 

rossz reprezentálódjanak számukra. Természetesen, ha egyes alternatívák a cselekvő hibájából 

nem reprezentálódnak számára mint morálisan jó és rossz, akkor a cselekvő továbbra is 

hibáztatható. Ha Mr. X számára korábban felajánlottak egy ingyenes kurzust, amelyen szó van 

az ország legfontosabb törvényeiről, de Mr. X nem ment el, mivel nem akarta szabad idejét e 

kurzusra pazarolni, akkor Mr. X hibáztatható azért, hogy nem ismerte a helyi viszonyokat, s 

ennek következtében a szemét nem szelektív elhelyezése nem reprezentálódott neki mint 

morálisan rossz cselekvés. Ha a konklúziót plasztikusabban akarnám megfogalmazni, azt 

mondanám, hogy nem elég, ha a cselekvő tehet valamely esemény bekövetkezéséről, a morális 

hibáztatáshoz az kell, hogy mint cselekvő tehessen az esemény bekövetkezéséről. 

 Mielőtt tovább lépnék, egy lehetséges félreértést tisztáznom kell. Olykor feltételezik, 

hogy egy cselekedet vagy döntés k következményéért csak akkor lehet bárki felelős, ha 

tudatában volt annak (vagy elvárható lett volna, hogy tudatában legyen), hogy a szóban forgó 

cselekedetnek vagy döntésnek várhatóan k következménye lesz. Ez a gondolat alighanem 

szoros kapcsolatban áll azzal, hogy csak akkor tudhatom egy döntés vagy cselekedet morális 

státuszát, ha ismerem a következményeit. Ez azonban nem mindig igaz, ezért olyan 

következményekért is hibáztatható lehetek, amiről nem is tudhattam volna. Ennek oka, hogy a 

morális hibáztatáshoz elegendő az, ha a cselekedet morális státusza helyesen reprezentálódik 

számomra, nincs szükség arra, hogy a cselekedet következményei is világosak legyenek 

előttem. Illusztráció gyanánt vegyük a következő történetet. 
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A tiltott doboz 

Ernő egy különös raktárnak az őre. A raktár titkos, ahol az állam által lefoglalt műalkotásokat, 

fegyvereket és más értékes tárgyakat őriznek. Ernő az összes dobozról tudja, hogy mit tartalmaz, 

kivéve egyet, amiről viszont megbízható forrásból tudja, hogy óriási bajt okoznak, ha kinyitná. 

Ernő nem kételkedik abban, amit tud. Úgy hiszi, hogy morálisan meglehetősen rossz volna, ha a 

tiltás ellenére kinyitná a dobozt. Mégis, nem bír a kíváncsiságával, és kinyitja a dobozt. Ahogy 

a doboz kinyílik Ernő számára láthatatlan módon különböző baktériumok szabadulnak a 

légtérbe. Ennek következményeképpen többen súlyosan lebetegednek (köztük Ernő is), de 

szerencsére nem hal meg senki. 

 

A példa legfőbb tanulsága az, hogy Ernő szinte teljesen tudatlan volt a következményeket 

illetően, mégis morálisan hibáztatható mint cselekvő, mivel egyrészt fokozott kontrollt 

gyakorolt afelett, hogy kinyitja a dobozt vagy sem, másrészt pedig mint morálisan rossz 

reprezentálódott számára a doboz kinyitása. Ernő morálisan meglehetősen elítélendőnek ítélte, 

ha valaki a tiltás ellenére kinyitja a dobozt, és a doboz kinyitásának következményei jól 

illeszkedtek ehhez az ítélethez. Szerencsére semmi jóvátehetetlen kárt nem okozott, de Ernő 

kíváncsiskodása nagy problémákat eredményezett. Ha a doboz kinyitása jelentősen nagyobb 

károkkal járt volna, például a kiszabaduló baktériumok kiirtják az egész emberiséget, akkor 

Ernő nem lett volna jobban hibáztatható, mint az eredeti példában, hiszen Ernő számára semmi 

nem utalt arra, hogy a doboz kinyitása megbocsájthatatlan hibának bizonyul.97 

 

3.3.2. A fokozott kontroll mint a felelősség távoli szükséges feltétele 

 

A „tiltott doboz” történetnek egy módosított változatával tisztázni lehet egy további kérdést, 

hogy a fokozott kontroll pontosan milyen értelemben feltétele a morális felelősségnek.  

 

Véletlenszerű doboz 

Viktor egy különös raktárnak az őre. A raktár titkos, ahol az állam által lefoglalt műalkotásokat, 

fegyvereket és más értékes tárgyakat őriznek. Viktor az egyik dobozról tudja, hogy nagyon 

különös vegyületet tartalmaz. Ha kinyitják a dobozt, akkor 10% az esélye annak, hogy a vegyület 

a légtérbe szabadulva megbetegít mindenkit a raktárban. Viktor viszont vérbeli szerencsejátékos, 

él-hal az adrenalinért. Ezért kinyitja a dobozt. Peche van, s a vegyület, ahelyett, hogy csendben 

elpárologna, mindenkit megmérgez. 

 

                                                           
97 Erről a problémáról részletesebben Bernáth & Nyárfádi (2014). 
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Viktor a véletlenszerű doboz példában nem kontrollálta azt az eseményt, hogy a vegyület 

megmérgezi az embereket. Mégis, erkölcsileg hibáztatható nemcsak a döntéséért, de magáért 

a kellemetlen következményért is.98 Hogy miért, azt magyarázhatjuk ahhoz hasonlóan, mint a 

titkos doboz példa esetében. Viktor számára a doboz felnyitása morálisan rossz cselekedetként 

reprezentálódik, vagy kellene, hogy reprezentálódjon, hiszen ez a tett teremti meg a 

lehetőségfeltételét egy káros eseménynek. Amikor Viktor egy közepesen morálisan rossz tett 

mellett dönt, s e döntést fokozottan kontrollálja, akkor morálisan hibáztatható azokért a 

következményekért, amelyek morálisan illeszkednek a döntés morális értékéhez. Azaz úgy 

látszik, hogy morálisan hibáztathatóak lehetünk olyan eseményekért is, amelyek felett ugyan 

nem gyakoroltunk fokozott kontrollt, de i) valami olyasminek a következményei legalább 

részben, ami felett fokozott kontrollt gyakoroltunk, ii) morális értékük jól illeszkedik annak a 

döntésnek a következményéhez, amely felett fokozott kontrollt gyakoroltunk. 

 Mindebből az következik, hogy a fokozott kontroll csupán abban az értelemben feltétele 

a morális hibáztathatóságnak és felelősségnek, hogy a hibáztatás alapjául szolgáló eseménynek 

forrása kell hogy legyen valami, ami fölött fokozott kontrollt gyakorlunk. Tehát a morális 

felelősségnek csupán távoli szükséges feltétele a fokozott kontroll. 

 Ugyanezt mutatja meg egy másik példa is, amely nem az alul-, hanem a 

túldetermináción alapul: 

 

Túldeterminált doboz  

Szabolcs egy másik különös raktárnak az őre. A raktár szintúgy titkos, ahol az állam által 

lefoglalt műalkotásokat, fegyvereket és más értékes tárgyakat őriznek. Szabolcs az egyik 

dobozról tudja, hogy nagyon különös vegyületet tartalmaz. Ha kinyitják a dobozt, akkor biztos, 

hogy a vegyület a légtérbe szabadulva mindenkinek félelmetes halucinációkat okoz. Szabolcs 

viszont kíváncsi, látni akarja a hallucinációkat. Ezért kinyitja a dobozt. A vegyület sajnos 

mindenkit megmérgez a raktárban. Amit Szabolcs nem tudott az az, hogy a vegyület éppen abban 

a pillanatban, amikor kinyitotta a dobozt, így is úgy is a levegőbe került volna, mivel rossz volt 

a tárolóedény. 

 

Ami érdekes az az, hogy Szabolcsnak nincs kontrollja afelett, hogy a méreg be kerül-e a 

levegőbe vagy sem, mert mindenképpen bekerült volna. Szabolcs mégis hibáztatható azért, 

hogy bekerült a gáz a légtérbe, mivel amellett döntött, hogy bekerül a gáz a légtérbe, tudta, 

hogy ez a döntése morálisan rossz, a döntés volt az oka annak, hogy a méreg összekeveredett 

                                                           
98 A fenti példa Robert Kane terminológiájában egy Austin-típusú példa, amelyben egy indeterminisztikus 

következményért visel felelősséget a cselekvő. Kane 2007.  
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a levegővel, s ez az esemény jól illeszkedett Szabolcs döntésének morális értékéhez. Ez a példa 

is illusztrálja, hogy a fokozott kontroll nem közvetlen, csupán távoli feltétele a morális 

felelősségnek. 

 

3.3.3. Reprezentációk mint a fokozott kontroll szükséges, de nem elégséges feltételei 

 

Egyes szerzők (pl.: Popejoy 2015) radikális különbséget látnak reprezentácionális és 

mechanikus folyamatok, valamint a hozzájuk kapcsolódó kontroll között. Azt hiszem, van 

alapja az erős szembeállításnak, de a morális felelősség esetében ez félrevezető. 

 A korábbi meghatározás alapján egy olyan folyamat is lehet mechanikus, amelyikben a 

reprezentációk kulcsszerepet töltenek be. Amennyiben A létező tulajdonságai, a természeti 

törvények és az őt érő stimulus meghatározza, hogy A létező milyen hatást fejt ki, akkor a teljes 

folyamatot mechanikusnak mondhatjuk. Ezt a sémát meghatározhatja olyan folyamat is, 

amelyben reprezentációk szerepelnek. Példaként megfelel a „mentális mechanika” című példa 

klímaberendezése is, de találhatunk jóval életszerűbb példákat is. Tegyük fel, hogy a 

racionalitás humeiánus képe helytálló, és a döntéseinket mindig az egyes preferenciák, vágyak 

erőssége, valamint a cselekvő hitei határozzák meg. Azaz ha racionálisan döntök, akkor mindig 

azt az alternatívát választom, amelyik látszólag a legjobban megfelel a preferenciáimnak. 

Ekkor a döntési folyamat az előbbi értelemben mechanikus, hiszen stimulusként felfogható az, 

hogy hogyan reprezentálódik számomra a külvilág, majd a természeti (fizikai és pszichológiai) 

törvényeknek, valamint egyéb tulajdonságaimnak megfelelően (pl. preferenciáim, vágyaim 

stb.) elkerülhetetlenül azt választom, ami a legjobb megoldásnak látszik. 

 Hogy a reprezentációt és a nem mechanikust sokan szorosabban összekapcsolják annál, 

mint kellene, annak három oka van. Egyrészt a háttérben még mindig munkáló karteziánus 

meggyőződés, hogy a mentális és a fizikai minden tekintetben radikálisan különbözik 

egymástól. Másrészt, hogy nem úgy éljük meg a saját mentális életünket, mintha mechanikus 

lenne. Ez legfőképpen azért van így, mert még ha mechanisztikus is a mentális életünk 

működése, nem látjuk át a mentális állapotok láncolatát, melyek vezérlik döntéseinket. 

Harmadrészt pedig – és ez a legfontosabb −, még ha a reprezentációk jelenléte önmagukban 

nem is szavatolják azt, hogy a folyamat ne legyen mechanikus, plauzibilisnek látszik feltenni, 

hogy a reprezentációk jelenléte az egyik előfeltétele ennek. 

 Hogy ez a feltételezés miért olyan plauzibilis, egy pillanatra tegyük fel, hogy létezik 

egy olyan klímaberendezés, amelyik végső közvetlen kontrollal rendelkezik afelett, hogy egy 
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adott pillanatban 24 vagy 22 Celsiusra hűtse a levegő hőmérsékletét. Ám tételezzük fel azt is, 

hogy a klímaberendezés számára továbbra sem reprezentálódik semmi sehogyan sem, csakúgy, 

mint a hagyományos klímaberendezések számára. Ebben az esetben mégis hogyan „dönthetné” 

el a klímaberendezés, hogy milyen irányba gyakorolja hatóképességét? Milyen alapon 

határozhatná meg a klímaberendezés, hogy inkább az egyik, mintsem inkább a másik irányba 

menjenek a folyamatok? Ez annál is inkább felfoghatatlan, ha tényleg tekintetbe vesszük, hogy 

a klímaberendezés számára nem mutatkozik meg két külön alternatíva, hiszen egyik alternatíva 

sem mutatkozik meg számára. Természetesen véletlenszerűen eldőlhet, hogy melyik irányba 

fejti ki a klímaberendezés oksági tevékenységét. Ez azonban véletlenszerű folyamat volna, s a 

klímaberendezés ekkor már nem gyakorolna közvetlen kontrollt afelett, hogy hogyan használja 

hatóképességét. 

Összegezve: a reprezentációk jelenléte szükséges, de nem elégséges feltétele annak, 

hogy egy folyamat vagy kontroll ne legyen mechanikus. A következő fejezetben a nem-

mechanikus folyamatok és kontroll metafizikáját elemzem. 

 

3.4. A döntés metafizikája 

 

3.4.1. Az ágens mint a döntések szubsztanciális oka 

 

Ha az erkölcsi felelősség feltétele az egészleges hatóképesség és a reprezentációk jelenléte, 

akkor az alighanem azt jelenti, hogy az erkölcsi felelősség székhelye a döntésekben van. Hiszen 

a döntési folyamat az, ahol a reprezentációk és a hatáskifejtés képessége egyaránt központi 

szerepet töltenek be. Ezért mindenki, aki egyetért velem abban, hogy a végső közvetlen 

kontroll valamilyen formában szükséges az erkölcsi felelősséghez, azzal is egyet kell hogy 

értsen, hogy az erkölcsi felelősség és a morális hibáztathatóság valamiként a döntésekből kell 

hogy eredjen. 

 Dönteni valami mellett az önkontroll bizonyos formája. Hiszen, ha S döntést hoz, az azt 

jelenti, hogy S hatására megszületik S-ben az az elhatározás, az a szándék, hogy elősegítse 

valamely alternatíva megvalósulását. Ha az elhatározás vagy szándék nem S hatására születik 

meg, hanem valamely idegen erő alakítja ki, akkor S valójában nem döntött, hanem csupán 

elültettek benne egy szándékot.   

 A döntés akkor nem mechanikus – és lehet a fokozott kontroll, valamint az erkölcsi 

felelősség forrása − a korábbi meghatározások alapján, ha S cselekvő a döntés során a döntési 



180 
 

szituációban S tulajdonságait és a természeti törvényeket rögzítettnek tekintve egyaránt 

használhatja úgy döntési és egyben hatóképességét, hogy D1 elhatározás/szándék vagy D2 

elhatározás/szándék szülessen meg, miközben S végső közvetlen kontrollt gyakorol afölött, 

hogy D1 vagy D2 elhatározást/szándékot alakítja-e ki. Ha a „szándék” vagy elhatározás 

kifejezés helyett az „akarat” szót részesítjük előnyben, azonnal világossá válik, hogy a szabad 

akarat miért olyan fontos a morális felelősség és a morális hibáztathatóságot/dicsérhetőséget 

illetően. A szabad akarat egyik – ha nem a – leggyakoribb felfogása szerint az akarat éppen 

akkor szabad, ha a cselekvőnek a szóban forgó akarat helyett hatalmában állt volna ugyanabban 

a helyzetben másik akaratot is megformálnia. 

 Következésképpen az erkölcsi felelősség alapja az, hogy a cselekvők rendelkeznek 

különböző alternatívákról szóló reprezentációkról, és rendelkeznek azzal a hatóképességgel 

vagy erővel, hogy az alternatívákkal való szembesülés után egyaránt képesek legyenek az egyik 

vagy a másik alternatíva megvalósítását célzó akaratot létrehozni. 

 Számos libertariánus, jelesül a nem-oksági libertariánusok (Ginet 1990, McCann 1998, 

Pink 2004), úgy vélik, hogy ennek a képességnek a gyakorlásához arra van szükség, hogy a 

döntésnek, vagy Ginet szavaival élve, a bázis cselekvésnek, ne legyenek okai. Ez azt hiszem 

túlzó követelés. A fentiek értelmében megengedhető, hogy például a hitek, a vágyak, a 

preferenciák, reprezentációk és más egyéb mentális tulajdonságok legyenek az okai annak, 

hogy éppen azon alternatívák jönnek szóba mint komoly választási alternatívák, amelyek. Ha 

pedig ezt megengedjük, akkor bizonyos értelemben – ahogy ezt Clarke (2003) is hangsúlyozza 

– a különböző indokokat nyugodtan tekinthetjük az elhatározás okainak, sőt részben annak a 

döntési aktusnak az okainak is, amelynek nyomán megszületett a 

választás/elhatározás/szándék/akarat. Márcsak azért is, mert a döntési folyamat egyáltalán 

azért képes elindulni, mert a cselekvő számára úgy tűnik, hogy egymással szembenálló, 

egymáshoz képest lényeges gyakorlati különbséggel rendelkező alternatívák állnak nyitva. 

 A nem-oksági libertarianizmust egy másik ponton is ki kell igazítani. A nem-oksági 

libertarianizmus szerint a döntés aktusát magát a döntéshozó sem okozza, hanem ez egy 

cselekvés, amit maga a cselekvő hajt végre. Attól függően, hogy mit gondolunk arról, hogy 

miben is áll az oksági viszony, ezzel akár egyet is lehet érteni, ugyanakkor azt fontos 

hangsúlyozni, hogy az elhatározás mindenképpen a cselekvő hatására jön létre. Hiszen enélkül 

a döntési folyamatot befejező elhatározás nem a cselekvő elhatározása volna, aminek 

következtében nehéz volna látni, hogy a szabad elhatározás hogyan is volna a cselekvő 

elhatározása.  
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A nem-oksági libertariánusok bizonyos tekintetben nem sokat mondanak arról, hogy 

mi a végső közvetlen hatóképesség metafizikai háttere. Ez azért van így, mert a szabad döntésre 

vonatkozó erőt redukálhatatlannak tartják. Ezzel azonban nagy árat fizetnek, mivel nem tudnak 

különbséget tenni szabad és nem szabad döntések között. Az egyik ilyen probléma, hogy nem 

tudják jól elmagyarázni, mi a döntő különbség véletlenszerű módon létrejött, s a valódi szabad 

döntések között. A véletlenszerűen létrejövő szándékoknak – ha léteznének ilyenek – szintén 

az a jellemzőjük, hogy közelebbről nézve semmilyen okuk nincs, akárcsak azoknak az 

alapcselekvéseknek, amelyeket a nem-oksági libertariánusok szabadnak tartanak. 

Az egyik felvetett megoldás az, hogy a szabad döntéseknek speciális fenomenális 

karakterük van, s ez megkülönbözteti őket a véletlenszerűen létrejövő mentális eseményektől 

(Ginet 1990). Ez azért nem tűnik jó válasznak, mert elvi síkon egyáltalán nem kizárható, hogy 

külső manipuláció segítségével hozzunk létre olyan mentális állapotokat, amelyek 

rendelkeznek ezzel a fenomenális karakterrel (Clarke 2003, 20-21; Ginet 1990, 9). Ha pedig a 

fenomenális karakter alkalmatlan arra, hogy elkülönítse a manipulációt a szabad döntéstől, 

akkor miért volna alkalmas arra, hogy különbséget tegyen szabad és véletlen döntés között? A 

másik probléma, hogy egyáltalán nem világos, hogy egy mentális állapot fenomenális 

karakterének mi köze lenne a kontroll vagy a hatóképesség problémájához (Clarke 20-21). 

Márpedig a véletlenszerű és a szabad esemény között vélhetően az egyik legfontosabb 

különbség az, hogy az előbbivel szemben az utóbbi kontrollált. 

Hasonló problémák akadnak egy másik felvetéssel is, amely arra a kérdésre próbál 

választ adni, hogy mi különbözteti meg az ok nélkül, véletlenszerűen létrejövő eseményeket a 

szabad cselekvésektől. Eszerint a szabad döntéseknek intrinzikus jellemzője az intencionalitás 

(McCann 1998, 180). Még ha ez így is van, elvi síkon nem tűnik lehetetlennek, hogy 

véletlenszerűen vagy manipulatív módon jöjjön létre ez az intrinzikus intencionalitással 

rendelkező döntés (Clarke 2003, 20-21). McCann mindehhez hozzá teszi azt is, hogy az 

alapcselekvéseknek spontánnak kell lenniük, olyan aktivitásnak, amelynek nincsen oka, s 

mégis kontrollált. Azzal egyetértek, hogy a morális felelősség és a szabadság bázisául szolgáló 

alapcselekvésnek valamiféle oksági függetlenséggel kell rendelkezniük. Ám hogy hogyan 

lehetségesek ilyen cselekvések, az metafizikai magyarázat után kiállt, és a nem-oksági 

libertarianizmus nem szolgál ilyen magyarázattal.  

 Azt gondolom, hogy a szabad döntések metafizikáját a leginkább hűen az ágens-okozás  

libertariánus metafizikája (Chisholm 1966, Taylor 1992, O’Connor 2000, Clarke 2003, Griffith 

2007, Steward 2012) képes ábrázolni, mégpedig két okból. Ez az elmélet ugyanis úgy ad 

metafizikai hátteret a nem mechanikus, azaz spontán folyamatok számára, hogy a szabad 
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döntéseket sikeresen elkülöníti a véletlenszerű vagy a manipulált mentális eseményektől, 

miközben arra is fényt derít, hogy a döntések miért tulajdoníthatóak a cselekvőnek.  

 Az ágens-okozás elmélete azt állítja, hogy akkor szabad egy döntés, ha az ágens mint 

szubsztancia okozza azt, hogy egy döntési folyamatban D1 elhatározás következett be a többi 

lehetséges D2, D3… alternatív elhatározások helyett. A szándék kialakításának utolsó lépése 

így egy komplex esemény – nem úgy, mint a nem-oksági libertarianizmusban −, mivel az az 

ágensből mint szubsztanciából, az ő oksági tevékenységéből, és a megszülető elhatározásból 

áll. Ez világossá teszi, hogy a döntés mitől a cselekvő döntése. Hiszen a döntés végső lépését 

a cselekvő mint szubsztancia okozza. 

 Emellett ez az elmélet választ ad a manipuláció problémára: a manipulatív módon 

létrejövő szándékok és a szabad döntések között a fő különbség az, hogy az előbbit az utóbbival 

szemben nem az ágens mint szubsztancia okozza.99Ha valaki szerint az elhatározás és az ágens 

közti kapcsolatot nem lehet okságinak nevezni valamiért, akkor a fenti elemzéssel az is 

összhangban van, ha egyszerűen azt állítjuk, hogy az ágens hatására alakul ki D1 elhatározás 

D2 helyett.  

 Mielőtt kitérnék a véletlenszerűség és a szerencse problémájára, a következő 

szakaszban arra teszek kísérletet, hogy megmutassam, a fokozott kontroll nem egyeztethető 

össze az előzetes valószínűségekkel, s hogy egyedül az ágens-okozás elmélete képes érthetővé 

tenni, hogy miért léteznek olyan különleges oksági folyamatok, amelyek bár 

indeterminisztikusak, mégsem rendelkeznek előzetes valószínűségekkel. Ezzel az ágens-

okozás elmélete nemcsak a nem-oksági libertarianizmussal, hanem az esemény-oksági 

libertarianizmussal szemben is előnybe kerül. 

 

3.4.2. A szabad döntések és az előzetes valószínűségek hiánya 

 

3.4.2.1. Miért nincsenek a fokozottan kontrollált szabad döntéseknél előzetes valószínűségek? 

 

Tőzsér Jánossal kidolgoztunk egy érvet (Bernáth & Tőzsér, kézirat), amely azt hivatott 

bizonyítani, hogy a szabad és fokozott kontrollt magukba foglaló döntések kizárják azt, hogy 

az egyes döntési alternatíváknak előzetes valószínűségük legyen. Az érv felhasználja Peter van 

                                                           
99 Egy érdekes ellenvélemény, amely szerint az ágens-okozás egyes formáira a manipuláció-érv veszélyes. Az 

én koncepciómat ez az ellenérv nem érinti, mivel tagadom az előzetes valószínűségek „hajlamosság” 

(„propensity”) értelmében vett létezését a szabad döntések esetében, ezért nem tárgyalom hosszabban az érvet. 

Haji & Cuypers 2008, 19.  
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Inwagen (1998, 2000) gondolatkísérletét, a visszajátszás-érv első szakaszát, ezért először ezt 

ismertetném: 

 

Tegyük fel, hogy valaki végrehajt egy nem determinált szabad cselekvést. Tételezzük fel, hogy 

például Aliznak döntenie kellett, hogy hazudik vagy igazat mond, és szabadon az őszinteséget 

választotta. […] Most képzeljük el, hogy miután Aliz megmondta az igazat, Isten az univerzumot 

visszapörgette abba az állapotba, amely egy perccel azelőtt fennállt, mielőtt Aliz megmondta az 

igazat (nevezzük az első pillanatot, amelyben az univerzum ebben az állapotban volt ’t1’-nek, a 

második pillanatot, amikor az univerzum ismét ebben az állapotban volt ’t2’-nek), és ezután 

hagyta, hogy a dolgok ismét „lejátszódjanak”. […] 

 Most tételezzük fel, hogy Isten ezerszer visszapörgeti a világot éppen abba az állapotba, 

amelyben t1-ben volt (és tegyük fel, hogy megfelelő helyre kerültünk ahhoz, hogy – 

metafizikailag fogalmazva – megfigyeljük a teljes sorozatát a „visszajátszásoknak”). […] Ahogy 

a visszajátszások száma növekszik, nekünk mint megfigyelőknek – majdnem biztosan – azt 

kellene látnunk, hogy az ’őszinteség’ és a ’hazugság’ aránya tart, illetve közelít valamilyen 

értékhez. (van Inwagen 2000, 15-16, kiemelések az eredeti szövegben) 

  

Később majd visszatérek még a visszajátszás-érvre. Most azonban inkább azt az érvet 

ismertetném, amelyet Tőzsér Jánossal dolgoztunk ki amellett, hogy a szabad döntéseknek nem 

lehet előzetes valószínűségük. Peter van Inwagen gondolatkísérlete csupán arra való, hogy 

segítsen belátni az 1)-es premissza igazságát. Az érv további gondolatmenete már eltér van 

Inwagenétől. 

1) Ha döntéseknek van előzetes valószínűségük, akkor belőlük visszajátszások által 

olyan homogén100 indeterminisztikus sorozatot lehetne előállítani, amelyek 

eloszlását hosszútávon az 1-nél szignifikánsan alacsonyabb előzetes valószínűségek 

határozzák meg. 

2) Ha egy homogén indeterminisztikus sorozat eloszlását hosszútávon az 1-nél 

szignifikánsan alacsonyabb előzetes valószínűségek határozzák meg, akkor 

véletlenszerű, hogy pontosan melyik, az előzetes valószínűségek értékei felé 

konvergáló sorozat következik be. 

3) Ha egy homogén indeterminisztikus sorozat esetén véletlenszerű, hogy pontosan 

melyik, az előzetes valószínűségek értékei felé konvergáló sorozat következik be, 

                                                           
100 Homogén sorozatoknak nevezem az olyan sorozatokat, ahol a sorozat tagjainak oksági előzményei azonosak. 

Az eseményeket ugyanolyan típusú entitások okozzák, ugyanolyan típusú oksági tevékenységgel. Homogén 

sorozatot kapunk például, ha százszor eldobjuk egymás után ugyanúgy ugyanazt a hatoldalú dobókockát. Ezzel 

szemben, ha úgy készítek el egy sorozatot, hogy minden páratlan alkalommal egy kétoldalú dobókockával 

dobok, minden páros alkalommal pedig egy hatoldalú kockával, akkor egy heterogén sorozatot kapok. 
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akkor véletlenszerű, hogy a sorozat első, második, harmadik… tagjaihoz melyik 

lehetséges alternatíva kerül. 

4) Ha véletlenszerű, hogy a sorozat első, második, harmadik… tagjaihoz melyik 

lehetséges alternatíva kerül, akkor az nem lehet fokozott kontroll alatt, hogy a 

sorozat első, második, harmadik… tagjaihoz melyik lehetséges alternatíva kerül. 

5) Ha egy esemény nem fokozottan kontrollált, akkor az nem lehet az erkölcsi 

felelősséget megalapozó szabad döntés. 

K. Ha a döntéseknek van előzetes valószínűségük, akkor azok nem lehetnek az erkölcsi 

felelősséget megalapozó szabad döntések. 

 

1)-est abban az esetben el kell fogadni, ha úgy véljük, hogy a szabad döntéseknek van 

metafizikailag robusztus előzetes valószínűsége. Mi mást jelenthetne az, hogy a döntéseknek 

van metafizikailag robusztus előzetes valószínűsége, minthogy ha kellően nagy számban 

ismételnék meg ugyanazt a döntést, akkor az egyes alternatívák eloszlása az előzetes 

valószínűségek értékei felé konvergálnának? Ha valami mást jelent, akkor az érvünk nem szól 

ezek ellen az előzetes valószínűségek ellen, de meg kell jegyezni, hogy a szabadakarat-vitában 

nem másról, mint ezekről a metafizikailag robusztus előzetes valószínűségekről szokás vitázni.  

Ezért is van az, hogy 2)-es premissza is plauzibilisnek tűnik. Ha egy dobókocka 

esetében az előzetes valószínűségek határozzák meg, hogy az egyes lehetséges eredményeknek 

mekkora az előzetes valószínűsége, akkor azt már semmi sem határozza meg közelebbről, hogy 

az a sorozat következik-e be, amelyiknek a kezdete [I. dobás: 6; II. dobás: 1; III:6; 1….], vagy 

amelyiknek  [I:1, II:6; III:1;…]. Ehhez hasonlóan nyilván Aliz sem kontrollálja, hogy pontosan 

melyik sorozat következik be döntései nyomán. 

 3)-as premissza megint csak elfogadhatónak látszik.  Ha véletlenszerű, hogy Aliz a [I: 

hazudik; II: igazat mond; III: hazudik;…] mintázattal kezdi a visszajátszások sorát vagy az [I: 

igazat mond; II: hazudik; III: igazat mond;…] mintázattal, akkor az is véletlenszerű, hogy az 

első alkalommal Aliz igazat mond vagy hazudik. 

 4)-es premissza igazsága fogalmi elemzéssel belátható: ha valami nagymértékben 

véletlenszerű, akkor az nem lehet kontrollált. 5)-ös premissza megalapozását pedig az előző 

szakaszok – reményeim szerint – elvégezték. 

 De egy másik, indirekt módon is be lehet látni a konklúzió helytállóságát. Induljunk ki 

abból, hogy Aliz végső közvetlen kontrollt gyakorol afelett, hogy melyik elhatározást hozza 

létre, s ezáltal fokozottan kontrollálja, hogy melyik alternatív döntést választja. Tegyük fel, 

hogy az eredeti szituációban, még a visszajátszások előtt, azt választja, hogy igazat mond. 
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Azután Isten visszajátssza az egészet. Ekkor Aliz megint csak abban a helyzetben van, hogy 

választhat az őszinteség és a hazudozás között. Miért ne választhatná megint az őszinteséget? 

Mivel pedig Aliz újra és újra fokozott kontrollt gyakorol afelett, hogy hogyan használja saját 

oksági erejét, fokozottan kontrollálja azt is, hogy milyen elhatározásra jut. Ha pedig Aliz 

fokozott kontrollt gyakorol minden egyes esetben afölött, hogy melyik elhatározás szülessen 

meg, akkor azt is kontrollálja, hogy pontosan melyik sorozat jöjjön létre. És ha Aliz 

kontrollálja, hogy melyik sorozat jöjjön létre, akkor Aliz döntéseivel kontrollálja a sorozatban 

található eloszlást is – nem pedig valamiféle előzetes valószínűségek játsszák el ezt a szerepet. 

Ha az előzetes valószínűségeknek még annyi szerepük sincs, hogy kellően hosszú sorozat 

esetén kontrollálják az eloszlást, akkor nincs sok értelme feltételezni a létezésüket. 

 A végső közvetlen kontroll tehát nem összeegyeztethető az előzetes valószínűségekkel. 

Ha valami kontrollálja, hogy milyen irányba folytatja az oksági tevékenységét, akkor nem lehet 

valószínűségeket rendelni az egyes alternatívákhoz. (Csupán ahhoz lehet előzetes 

valószínűségeket rendelni, hogy ez az oksági aktivitás mennyiben lesz sikeres. Ám itt nem erről 

van szó, mindvégig föltettük, hogy az emberek azt nagy biztonsággal képesek kontrollálni, 

hogy milyen szándékot alakítanak ki). Ezért a szabad döntések és a fokozott kontroll esetében 

el kell vetnünk, hogy léteznének előzetes valószínűségek (hasonló konklúziót von le Ginet 

2007, 250; és Buchak 2013, 25). 

 

3.4.2.2. Az előzetes valószínűségek hiánya és az ágens-okozás 

 

Minden bizonnyal viszonylag ritka, hogy valamely létező nemcsak más létezőket vagy a saját 

jellemzőit képes kontrollálni, de azt is, hogy milyen irányba folytat oksági tevékenységet. 

Ennek megfelelően a legtöbb indeterminisztikus folyamat esetében léteznek metafizikailag 

robusztus előzetes valószínűségek. Ha a részecskék valóban indeterminisztikus módon 

viselkednek, és a kvantumfizika által talált törvényszerűségek a tőlünk függetlenül létező 

objektív valóságot írják le, akkor az azt jelenti, hogy a részecskék mozgásához metafizikailag 

robusztus előzetes valószínűségeket rendelhetünk. Ám ha az előzetes valószínűségektől mentes 

indeterminisztikus folyamatok olyan különlegesek, akkor szükség van valamiféle metafizikai 

magyarázatra, hogy hogyan lehetségesek. 

 Az ágens-okozás elmélete jó magyarázattal szolgál erre. Tegyük fel, hogy a 

világunkban az oksági relációk többsége események között áll fönn. Ezekről az események 

közt fennálló oksági relációkról nem szoktuk azt gondolni, hogy fokozottan kontrolláltak 
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lennének a fenti értelemben. Plauzibilis azt feltételezni, hogy csak akkor lehetséges ilyen 

szokatlan, speciális oksági folyamat, amely végső közvetlen kontrollt foglal magában és 

nélkülözi az előzetes valószínűségeket, ha az oksági relátum első tagja egy speciális metafizikai 

kategóriába tartozik. Hiszen mi mástól lehetne egy oksági folyamat rendkívüli mértékben 

speciális, mint a relátumaitól? 

Ez a speciális metafizikai kategória a szubsztancia, ami különlegessé teszi oksági 

viszonyt. Miért éppen a szubsztancia? Egyrészt azért, mert a szubsztancia az a lehetséges 

oksági relátum, szemben az eseményekkel és a tényekkel, amelyinek legkönnyebben lehet 

önálló, a tulajdonságoktól és eseményektől független oksági erőt tulajdonítani. Másrészt pedig 

azért, mert a történelem folyamán csak és kizárólag a személyekkel kapcsolatban merült föl, 

hogy képesek volnának ilyen speciális kontrollt gyakorolni. A személyeket pedig, ha nem 

akarjuk tulajdonságok vagy események összességeként elgondolni, akkor nem sok más 

választásunk marad, minthogy szubsztanciaként fogjuk fel. 

 De miért ne lehetne csupán eseményekre hivatkozva számot adni ezekről a különleges 

indeterminisztikus folyamatokról, amelyekhez nem tartoznak előzetes valószínűségek és 

képesek megvalósítani a végső közvetlen kontroll valamilyen formáját? Korábban már 

láthattuk, hogy a nem-oksági libertarianizmus az intrinzikus intencionalitással és a speciális 

fenomenológiai karakterrel nem volt képes megfelelő metafizikai magyarázatot nyújtani arra, 

hogy mitől volnának egyes események ilyen különlegesek. 

 A másik nagy libertariánus irányzat, az esemény-oksági libertarianizmus sem tud ezen 

a területen jobban teljesíteni. Az esemény-libertarianizmus (Nozick 1981, van Inwagen 1983, 

Kane 1996, Ekstrom 2000, Balaguer 2004, Mele 2006, Franklin 2012) szerint a szabad 

döntések végkimenetelét különböző indokok (hitek, vágyak, preferenciák stb.), valamint a 

hozzájuk kapcsolódó események okozzák indeterminisztikus módon. Az, hogy Aliz a hazugság 

mellett dönt, az annak köszönhető, hogy hiteinek, vágyainak és egyéb mentális 

tulajdonságainak rendszere indeterminisztikusan a hazugság melletti döntést okozták. 

Ugyanezek a mentális állapotok101 okozhatták volna azt is, hogy Aliz hazudik, ezért mindkét 

                                                           
101 Megkülönböztetnek középponti és nem-középponti esemény-libertarianizmust. Előbbi a releváns 

indeterminizmust a döntésekbe helyezi, míg az utóbbiak a döntés elé vagy mögé. Nem vizsgálom azokat a nem-

középponti elméleteket, mivel összességében implauzibilisnek tartom őket, hiszen nagyon különös volna, ha a 

szabadság székhelye nem a döntésekben, hanem például a döntést megelőző megfontolásban vagy egyéb 

folyamatokban volna. Franklin szellemes megjegyzése is mutatja, hogy az elmélet mennyire különös: Azt 

mondtam filozófusok, nem pedig azt, hogy libertariánusok, hogy világossá tegyem, hogy – tudomásom szerint – 

egyetlen libertariánus sem teszi meg ezt a lépést [egyik sem fogadja el a nem-középponti libertarianizmust]. Azt 

hiszem, ez a tény sokatmondó. „I say ‘philosophers’ rather than ‘libertarians’ to make it clear that no libertarian, 

to my knowledge, makes this move [accepts non-centered libertarianism]. I believe this fact is revealing.” 

(Franklin 2011, 206 lj. 11) 
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döntési alternatíva nyitva állt Aliz előtt a döntés során. Ugyanakkor ez az irányzat az 

események és a tulajdonságok mellett nem vezet be olyan szubsztanciákat, amelyek a saját 

jogukon bírnak oksági potenciállal.  

Az esemény-libertariánus megtehetné, hogy magyarázza az előzetes valószínűségek 

nélküli fokozott kontrollt, hogy bevezet különleges eseményeket. De melyek volnának ezek a 

különleges események? Nehéz kérdés, mert bármely mentális állapot, amivel rendelkezünk, 

olykor olyan módon jön létre, hogy nem szabadon hozza őket létre a cselekvő, s ezért nem is 

tekintjük érte őket felelősnek. Könnyen előfordulhatnak olyan szituációk, ahol nem vagyunk 

felelősek vágyainkért, hiteinkért, szándékainkért – mint azt az izoláció-érv is megmutatta. 

Ezért nehéz rámutatni arra a különleges eseményre vagy tulajdonságra, ami szavatolhatnáa 

fokozott kontrollt és az előzetes valószínűségek nélküli döntés lehetőségét. 

 Egy másik gondolatmenet segítségével is belátható, hogy az esemény-

libertarianizmusnak e téren nehezebb dolga van, mint az ágens-okozás metafizikájának. Ha 

nem köteleződünk el valamilyen davidsoniánus oksági elmélet mellett, ahol a 

tulajdonságoknak nincs ontológiai értelemben oksági szerepük,102 akkor ésszerű feltételezni, 

hogy az előzetes valószínűségek a tulajdonságokra és az indeterminisztikus természeti 

törvényekre épülnek. Vegyük ismét a dobókocka példáját. Az, hogy 1:6-hoz az esélye a hatos 

eredmények, magyarázható azzal, hogy a dobókockának hat oldala van és nem cinkelt, 

valamint azzal, hogy az indeterminisztikus természeti törvények nem teszik eleve 

determinisztikussá a kimenetelt. Ha elfogadjuk, hogy az előzetes valószínűségek mindig a 

tulajdonságokra és az indeterminisztikus természeti törvényekre épülnek, akkor egy olyan 

szubsztanciális oksági folyamatnál, amely csakis magához a szubsztanciához és nem a 

tulajdonságokhoz kötődik, nincs alapunk ezeket az előzetes valószínűségeket feltételezni.  

 Az ágens-okozás elméletében éppen erről van szó. A tulajdonságok csupán kirajzolják 

a lehetőségeket, a döntő szó nem a tulajdonságok oksági erejéé, hanem a szubsztanciális 

ágensé. Nagyon fontos: nemcsak, hogy a szubsztancia van hatással más létezőkre, de a 

szubsztancia rendelkezik olyan hatóerővel, amely nem redukálható le tulajdonságainak 

hatóerejére. Ám ha létezik a tulajdonságok oksági erejétől elkülöníthető oksági potenciál, akkor 

ez utóbbira egyszerűen nem lehet olyan előzetes valószínűségeket építeni, mint a 

tulajdonságokra. Nincsenek olyan indeterminisztikus természeti törvények sem, amelyekben 

bármilyen tulajdonnév vagy személy szerepelne, márpedig ha a személyek saját oksági erővel 

                                                           
102 Tőzsérnek és nekem úgy tűnik, hogy a szabadakarat-vitában implicite szinte mindenki elutasítja Davidson 

megközelítését, mivel a cselekvésekről adott oksági magyarázatokat majdnem mindenki metafizikailag 

értelmezi, s ezzel különbséget tesz okságilag releváns és irreleváns tulajdonságok között.   
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rendelkező redukálhatatlan szubsztanciák, akkor az indeterminisztikus törvények nem szólnak 

és nem is szólhatnak az ő sajátlagos oksági erejükről. 

 Ezzel szemben a tulajdonságok esetében jó okunk van feltenni, hogy mindig törvények 

hatályai alá esnek. Amennyiben a tulajdonságok univerzálék, abban az esetben bárhol 

instanciálják őket, elvárható, hogy azonos körülmények között ugyanúgy viselkedjenek. Ha a 

tulajdonságok trópusok, akkor az egymáshoz nagyon hasonlító trópusoknak kell egymáshoz 

nagyon hasonlóan viselkedniük – ez pedig végeredményben ismét a törvények és a 

törvényszerű következmények irányába mutat. A szubsztanciák viszont egyszeri és 

megismételhetetlen létezők abban az értelemben, hogy még ha két szubsztancia ugyanazokkal 

az intrinzikus tulajdonságokkal is rendelkezik, az akkor is két különböző szubsztancia (Loux 

1998, 117-127). Ezért nem is kell, hogy egymáshoz hasonlóan használják föl sajátlagos oksági 

erejüket. 

 Az tehát látható, hogy a szubsztancia másra nem visszavezethető oksági ereje miért nem 

kapcsolódhat össze előzetes valószínűségekkel. Az azonban egyáltalán nem világos, hogy 

hogyan volnának lehetségesek olyan tulajdonságok, amelyekhez nem kapcsolódnak 

indeterminisztikus természeti törvények. Ha egyszer a jól megszokott tulajdonságok esetében 

a természeti törvények meghatározzák az előzetes valószínűségeket, akkor más tulajdonságok 

esetében miért nincsenek ilyen törvények? Mi az, ami különleges bennük? Megint csak úgy 

tűnik, hogy a tulajdonságok és a tulajdonságokkal való rendelkezés nem tud olyan jó 

metafizikai magyarázatot nyújtani az előzetes valószínűségek nélküli végső közvetlen kontroll 

jelenségére, mint az ágens-okozás teóriája. 

 

3.4.3. Három súlyos ellenérv az ágens-okozás mint a döntés metafizikája ellen  

 

Számos különböző érvet fogalmaztak meg az ágens-okozás elméletével szemben. Ezek közül 

sok azt vonja kérdőre, hogy vajon metafizikailag lehetséges-e egyáltalán ilyesfajta oksági 

reláció (Broad 1952, 215), mások azt firtatják, hogy vajon összeegyeztethető-e jelenlegi 

természettudományos ismereteinkkel (Pereboom 2001, 69-88). Most csak három olyan 

ellenérv megválaszolására vállalkoznék, amely azt vonja kétségbe, hogy az ágens-okozás 

képes volna-e megfelelő szintű kontrollt biztosítani. Ezek mind a szerencse-érv különböző 

változatai: azt próbálják megmutatni, hogy még ha az ágens mint szubsztancia okozza is, hogy 

melyik elhatározás születik meg, ettől függetlenül végső soron továbbra is szerencse kérdése, 

hogy milyen döntést hoz a cselekvő. Azaz a cselekvő még ezen metafizikai háttér mellet sem 
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gyakorol elégséges kontrollt döntései felett ahhoz, hogy erkölcsi felelősséget tulajdonítsunk 

neki. 

 Peter van Inwagen visszajátszás-érve szerint, ha ezerszer visszajátszanánk azokat a 

döntéseket, amelyeket Aliz mint szubsztanciális ágens-okozott, ugyanolyan véletlenszerű 

mintázatot kapnánk végeredményül, ami az olyan véletlenszerű sorozatokat jellemzi, mint 

például a dobókocka dobások sorozata. Ezért pedig úgy tűnik, hogy a szubsztancia által okozott 

döntések is éppen úgy véletlenszerűek, mint a dobókocka dobások. 

 Az érv csak akkor működik, ha feltételezzük, hogy Aliz döntései kellően hosszú sorozat 

esetén konvergálnának az előzetes valószínűségekhez éppen úgy, mint ahogyan ez a 

dobókocka dobások esetében megfigyelhető. Ám ha eleve feltételezzük, hogy Aliz fokozott 

kontrollal rendelkezik és nincsenek előzetes valószínűségek, semmi okunk feltenni, hogy Aliz 

olyan mintázatot fog produkálni, mint ami kísértetiesen hasonlít más, véletlenszerű sorozatok 

mintázatára. Ahogyan Lara Buchak (2013) megjegyzi, ha nem tételezzük fel az előzetes 

valószínűségek jelenlétét, akkor ugyanakkora alapunk van feltenni, hogy Aliz tízszer hazudni 

fog, majd százszor igazat mondani, majd megint ezerszer hazudni, mint bármelyik más sorozat 

létrejöttét. Ám még ha véletlenül Aliz éppen úgy döntene a visszajátszások során, hogy 

kirajzolódjon egy 50-50%-os megoszlássa rendelkező mintázat, akkor, ha Aliz valóban 

előzetes valószínűségek nélküli fokozott kontrollt gyakorolt, nincs okunk feltenni, hogy az 

egyes döntések véletlenszerűek lettek volna. 

 Viszont érdemes észrevenni, hogy az általam adott válasz logikája különbözik attól, 

amit általában az ágens-okozás hívei szoktak adni. Először is, szemben az ágens-okozás 

legtöbb képviselőjével, elismerem, hogy Aliz egyes döntései véletlenszerűek volnának, ha 

előzetes valószínűségeket rendelhetnénk hozzájuk. Másodszor pedig elfogadom, hogy az 

ágens-okozás metafizikájáról nem lehet egyszerűen leolvasni, hogy jelen van a morális 

felelősséghez szükséges fokozott kontroll. Semmi ellentmondás nem rejlik abban a 

feltételezésben, hogy a szubsztancia véletlenszerűen okozza egyik vagy másik elhatározás 

létrejöttét. Csupán abból, hogy az ágens-okozás híve kijelenti, hogy az ágens mint szubsztancia 

okozza a döntés végkimenetelét, még nem következik, hogy a döntés ne lett volna végső soron 

véletlenszerű. Az ágens-okozás koncepciójához még hozzá kell tenni, hogy a szubsztancia 

végső közvetlen kontrollal rendelkezik az általa kifejtett szubsztanciális hatás felett. Az ágens-

okozás létezését nem azért kell feltenni, mert önmagában teljes magyarázatot adna a fokozott 

kontroll és a szabadság jelenlétére. Hanem azért, mert az összes rivális metafizikai elmélet 

közül még leginkább az ágens-okozás metafizikája mellett látszik egyáltalán lehetségesnek az 

előzetes valószínűségeket kizáró, a végső közvetlen kontrollra épülő fokozott kontroll. 
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 Ez a dialektikai különbség sorsdöntő akkor is, ha egy másik, a közelmúltban nagy 

népszerűségnek örvendő szerencse-érvre próbálunk megoldást nyújtani. Alfred Mele (2005; 

2006, 58-78) amellett érvel, hogy ha nincs semmi, ami magyarázná, hogy melyik lehetséges 

alternatíva következik be, akkor csupán szerencse kérdése, hogy melyik lehetőség valósult 

meg. Az ágens-okozás elmélete pedig nem ad magyarázatot arra, hogy egy szabadnak látszó 

döntés esetében melyik alternatíva következik be.  

Mele érve a következőképpen szól. Képzeljük el, hogy Anna megígéri valakinek, hogy 

éjfélkor fel fog dobni egy érmét. Az aktuális világ, amiben Anna megteszi ezt az ígéretet egy 

olyan indeterminisztikus világ, ahol léteznek olyan döntések, melyek kimenetelét nem 

határozzák meg a múlt és a természeti törvények. Anna éppen csak éjfél előtt egy pillanattal 

dönti el, hogy feldobja-e az érmét vagy sem. Ez azt jelenti, hogy lehetséges világok nyelvén 

kifejezve a következő a helyzet. Vannak olyan lehetséges világok, ahol Anna amellett dönt, 

hogy feldobja az érmét, és vannak olyanok, ahol úgy dönt, hogy nem dobja fel. Mele szerint 

úgy látszik, az merőben szerencse kérdése, hogy melyik lehetséges világ lesz az aktuális, mivel 

nincs semmi, ami meghatározná, melyik verzió megvalósulását okozza az ágens. Ha pedig 

nincs semmi, ami meghatározná, hogy milyen irányba befolyásolja az ágens a világ alakulását, 

akkor puszta szerencse kérdése, melyik világ következik be. 

 Mele megoldása a problémára az, hogy ez a fajta szerencse nem veszélyezteti a morális 

felelősség jelenlétét, főleg, ha az életkor előre haladtával egyre inkább megritkulnak az ilyen 

döntések (Mele 2006, 105-133). Ám ha az ágens-okozás elmélete sem tudja eliminálni ezt a 

fajta szerencsét, akkor nincs rá szükségünk, mivel a többi problémát más libertarianus 

elméletek is legalább olyan jól meg tudják oldani, mint az ágens-okozás. 

 Azt hiszem, Mele válasza hibás. Ha a fenti értelemben szerencse kérdése, hogy melyik 

lehetséges döntési alternatíva valósul meg, akkor nincs jelen semmiféle fokozott kontroll, ami 

választ adhatna arra, miért rendelkezünk erősebb kontrollal tetteink felett, mint a gépek és más 

létezők. Ha Anna döntése esetében éppúgy véletlenszerű, hogy melyik alternatíva fog 

megvalósulni, mint egy olyan klímaberendezés esetében, ahol véletlenszerűen dől el, hogy 

végül 24 vagy 22 fokosra hűti le a szoba hőmérsékletét, nehéz látni, hogy Anna miként 

kontrollálná jobban a döntését, mint a klímaberendezés azt, hogy végül hogyan hat a levegőre. 

Hiszen korábban már érveltem amellett, hogy sem a tudatosság, sem más mentális állapotok 

jelenléte nem növeli a kontrollt csak akkor, ha a hatóképességét a kontrollálónak jelentősen 

megváltoztatja.  

Inkább azt kell állítani, hogy az ágens végső közvetlen kontrollt gyakorol afelett, hogy 

milyen hatást fejt ki, azaz milyen elhatározásra jut. Ez abból is látszik, hogy a szabad döntések 



191 
 

esetében nem rendelhetünk előzetes valószínűségeket az egyes alternatívákhoz, míg a 

véletlenszerű folyamatoknál igen. Viszont ezen kívül semmilyen más metafizikai különbséget 

nem tudunk felmutatni véletlenszerű és nem véletlenszerű döntések között, ami természetes – 

hiszen a döntést megelőző múlt nem jelentheti a különbséget véletlenszerű és nem 

véletlenszerű döntések között.  

Megint meg kell jegyezni, hogy ez a megoldás ismét különbözik némileg attól, amit az 

ágens-okozás teoretikusai adnak. Nem azt állítom, hogy önmagában a szubsztancia 

bevezetésével megoldódott a probléma. Az még nem ad választ Mele problémájára, ha valaki 

feltételezi, hogy a cselekvő mint szubsztancia okozza az elhatározást. Ehelyett azt állítom, hogy 

először is fel kell tennünk, hogy szemben a véletlenszerű eseményekkel a szabad döntéseknél 

jelen van a fokozott kontroll, azaz hogy az ágens végső közvetlen kontrollt gyakorol afelett, 

hogy melyik lehetséges világ válik aktuálissá. Ebből következően, ellentétben a véletlenszerű 

folyamatokkal, nincsenek jelen előzetes valószínűségek. Ha pedig jelen van a végső közvetlen 

kontroll, valamint a fokozott kontroll, akkor ez oldja meg a szerencse problémáját, hiszen ami 

fokozottan kontrollált, az nem lehet szerencse kérdése. Az ágenst mint szubsztanciát „csak” 

azért kell bevezetni, mert ez magyarázza a legjobban az előzetes valószínűségek hiányát, 

valamint a végső közvetlen kontroll jelenlétét. 

A harmadik ellenvetés szerint az ágens-okozás metafizikája nem oldja meg a szerencse 

problémáját, ráadásul képtelen számot adni arról, hogy hogyan lehetnének racionálisak az 

ágens elhatározásai. Neil Levy a következőképpen fogalmaz: 

 

Az ágens indokai teszik lehetővé az ágens-oksági erő használatát, de nem képesek a végső ágens-

oksági hatásgyakorlásra magára magyarázatot adni. Ez a végső hatásgyakorlás azok közül a 

lehetőségek közül választ, amelyek választására a cselekvő indokokkal rendelkezik. Ám ezek az 

indokok nem magyarázhatják, hogy miért éppen azt a lehetőséget választja, amelyiket. […] 

Tudnunk kell, hogy az ágens oksági ereje hogyan választ azok közül a lehetőségek közül, melyek 

különböző okokból vonzónak tűnnek számára. Hogyan képes racionálisan értékelni ezeket a 

lehetőségeket? Az indokok befolyásoló ereje nem merült ki abban, hogy kirajzolták a 

lehetőségeket? Ha igen, akkor a cselekvő választása indokolatlan és önkényes. Még egyszer, az 

indokokat kétszer számítanánk be, ha azt állítanánk, hogy egy olyan indokra támaszkodva 

választja valamelyik lehetőséget, amelyik elérhetővé tette számára mint valós alternatívát. (Levy 

2011, 67-72)103   

                                                           
103 The agent’s reasons bring her to the point at which the agent-causal power is exercised, but they are unable to 

explain the final agent-causal push itself. This final push selects from among options for which the agent has 

reasons, but those reasons cannot explain why she selects the option she chooses. […]Now we need to know 

how the agent-cause goes about choosing between the alternatives towards which she is variously inclined. How 

is she able rationally to evaluate these alternatives? Hasn’t the force of her reasons been exhausted in arraying 
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Ahogy korábban említettem, az ágens-okozás metafizikájában az indokok (vágyak, hitek, 

preferenciák stb.) a szabad döntések során csupán azt magyarázzák, miért éppen azokat az 

alternatívákat képes az ágens racionálisan választani, amelyeket. Azt viszont nem 

magyarázzák, hogy a két vagy több alternatíva közül miért éppen annak a megvalósulását segíti 

elő a szubsztanciális ágens hatáskifejtésével, amelyet. Levy szerint ez egyet jelent azzal, hogy 

a szubsztanciális ágens által végrehajtott végső hatásgyakorlás nem racionális, azaz önkényes, 

azaz szerencse kérdése. 

 Egyetértek Levy-vel abban, hogy az indokok nem magyarázzák, hogy az ágens miért 

éppen az egyik komolyan megfontolandó alternatívát választja a másik helyett. Azzal is 

egyetértek, hogy az egyaránt – bár más-más okokból – racionálisnak látszó lehetőségek közti 

választás mindig önkényes ebben az értelemben, hogy az indokok segítségével nem lehet 

megmagyarázni, miért éppen az egyik racionális alternatívát favorizálta az ágens a másik 

helyett. Azzal viszont nem értek egyet, hogy az ilyen értelemben önkényes döntés szerencse 

kérdése volna. Tegyük fel, hogy a szubsztancia végső közvetlen kontrollt gyakorol afelett, hogy 

milyen irányba gyakorolja oksági tevékenységét. Habár ebben az esetben önkényes, hogy a 

szubsztancia melyik irányba befolyásolja az események menetét, mégsem véletlenszerű, hiszen 

a szubsztancia kontrollálta, hogy melyik irányba gyakorolja oksági potenciálját. 

 Levy szerint persze a fő probléma az, hogy még ha kontrolláltnak is tekintjük ezt a 

hatásgyakorlást, a morális felelősséghez és a szabad akarathoz ez mégiscsak csekély, mivel 

vak és irracionális az a kontroll, amelyet a szubsztancia gyakorol. Levy számára a szubsztancia 

választása egyik vagy másik alternatíva között éppen olyan vak, mintha valaki találomra, 

mindenféle megfontolás nélkül választaná ki egyiket a másik helyett. 

 Levy hibája abban gyökeredzik, hogy nem veszi figyelembe, az indokok és egyéb 

fontos mentális tulajdonságok ugyan megkülönböztethetőek magától a szubsztanciától, de 

mégiscsak a szubsztanciaé ezek a tulajdonságok. A szubsztancia számára éppen azért tűnnek 

komolyan vehetőnek az egyes alternatívák, mert rendelkezik indokokkal, hitekkel, vágyakkal 

és preferenciákkal, s képes átlátni, hogy az egyes választási lehetőségek következményei 

hogyan viszonyulnak a preferenciáihoz és vágyaihoz. Az egy másik kérdés, hogy a 

szubsztancia majd a tulajdonságaira nem redukálható oksági erejét fogja használni a végleges 

                                                           
the options before her? If so, then she chooses for no reason; that is, arbitrarily. It would be double counting of 

reasons, once again, to hold that she chooses one of her options for some of the reasons that made it available to 

her as a live option.  
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döntésnél, de ettől még az ágens mint szubsztancia látja át, hogy melyik választásnak melyek 

az előnyei. Ezért az ágens döntését nem lehet ahhoz hasonlítani, mint amikor valaki vakon, 

mindenféle információ és összefüggés figyelembevétele nélkül választ. Ez onnan is látszik, 

hogy a választás után a szabad döntéshozó meg tudja indokolni választását azzal, hogy felfedi, 

miért látszott ez a döntés racionálisnak.  

Az ettől függetlenül mégis igaz, hogy bár az ágens indokok alapján választ, az indokok 

nem magyarázzák meg teljesen miért éppen azt az alternatívát választotta az ágens, amelyiket, 

nem pedig egy másikat. De ettől a szabad választás nem irracionális, hanem szuperracionálissá 

válik. A világ metafizikai térképére egy új kezdetet (fresh start, lásd Steward 2012) helyez el, 

amely új kezdet még a racionalitás törvényeiből sem vezethető le. Meghaladja a racionalitást, 

nem pedig alatta marad. Az igazi választási dilemmák éppen attól dilemmatikusak, hogy nincs 

olyan racionális érv, amely megnyugtatóan el tudná intézni a problémát – ezért a cselekvőre 

vár a feladat, hogy válasszon és elköteleződjön.  Mivel ez a választás a racionális 

megfontolásokat figyelembe véve, fokozottan kontrollálva megy végbe, ezért, bár nem a 

racionalitásé a döntő szó, mégsem tekinthetjük az ilyen választásokat véletlenszerűnek vagy 

irracionálisnak. 

 

3.4.4. Egy restriktivista vízió a morális fellősségről és a szabad akaratról 

 

Mielőtt rátérnék a szabad akarat és a morális felelősség legtöbbet vitatott kérdésére, hogy vajon 

összeegyeztethető-e a determinizmussal vagy nem, rögzíteném, s néhol kiegészíteném, hogy a 

fentiek alapján milyen vízió rajzolódik ki a morális felelősségről és a szabad akaratról. 

 A szabad akarat és a morális felelősség szíve a végső közvetlen kontroll, amivel a 

cselekvő képes azt kontrollálni, hogy melyik hatásmechanizmust indítsa el. Mivel ahhoz, hogy 

a hatásmechanizmus elindítása ne legyen véletlenszerű, arra van szükség, hogy a cselekvő 

számára is megkülönböztethetőek legyenek az alternatívák, ezért a végső közvetlen kontroll 

feltétele, hogy a cselekvő számára valamiképpen reprezentálódjanak a lehetséges alternatívák. 

Mivel az ismert jelenségek közül a döntés során van jelen egyszerre a lehetőségek 

reprezentációja, valamint az, hogy egy új hatásmechanizmus elindul, ezért joggal 

feltételezhetjük, hogy a döntés a szabad akarat és a morális felelősség magja. 

 A szigorú értelemben vett szabad döntés első szakasza a megfontolás (deliberation). 

Ebben a szakaszban rajzolódnak ki a cselekvő számára a lehetőségek és tisztázódik, hogy az 

egyes alternatívák milyen kapcsolatban állnak a vágyakkal, értékekkel, hitekkel és más egyéb 



194 
 

indokokkal. Csak azok az alternatívák maradnak talpon a megfontolási fázis után, amelyekhez 

a megfontolás során a cselekvő képes kellően jelentős gyakorlati érdeket kapcsolni. Ennyiben 

az indokok az okai annak, hogy a megfontolás során melyik, gyakorlatilag is releváns 

alternatívák rajzolódnak ki a cselekvő számára. 

 A megfontolás lezárulásával jön a szigorú értelemben szabadnak mondható döntési 

folyamat legfontosabb szakasza az elhatározás (decision). Ekkor az ágens a tulajdonságaitól 

elkülöníthető szubsztanciális hatóerejét latba vetve, amelynek használatát végső és közvetlen 

kontroll alatt tartja, kialakítja, hogy melyik, az egyik alternatíva megvalósítását célzó szándék 

szülessen meg. Az elhatározás racionális, mivel az indokok és a megjelenő reprezentációk 

mind az ágensnek mint szubsztanciának a tulajdonságai, és a szubsztancia számára ezek által 

rajzolódnak ki a gyakorlatilag releváns alternatívák. Ám az elhatározás annyiban 

szuperracionális, hogy a szubsztancia, és nem az indokok rendszere tartja fokozott kontroll 

alatt, hogy melyik szándék születik meg.  Az ágens elköteleződése egyik vagy másik alternatíva 

mellett meghaladja az értelem szavát, mivel bármelyik elköteleződése mellett döntött volna, az 

egyformán racionálisnak lett volna tekinthető. 

 Ebből következik, hogy a szabad döntéseknek ez az elmélete restriktivista (van 

Inwagen 1989). Ez azt jelenti, hogy nem az összes racionális döntési folyamatot tekinti a szó 

szoros értelmében szabadnak, csak azokat, ahol a megfontolás után legalább két olyan 

alternatíva választható, melyek racionálisak. Az ilyen döntések csupán a döntések egy 

részhalmazát képezik. Talán a következő példák a legtipikusabbak:  

i) olyan alternatívák közötti döntés, amelyek más és más értékekhez kapcsolódnak. 

Jean-Paul Sartre egyik példája tökéletesen idevág: amikor valakinek aközött kell döntenie, 

hogy csatlakozik-e a francia ellenálláshoz a második világháborúban, vagy inkább otthon 

marad ápolni a beteg anyját. 

ii) Morális és nem-morális alternatívák közti döntés. Például amikor valaki azon 

vacillál, hogy egy adott helyzetben megcsalja-e a házastársát, miközben tudja, hogy ez a lépés 

morálisan helytelen volna. 

iii) Hosszú- és rövidtávú haszonnal járó alternatívák közti döntés. 

 

Ezek a döntések nem feltétlenül szabadok a szó szoros értelmében, bár úgy vélem, többnyire 

azok. Tegyük fel, hogy András jellemének a része az, hogy gyűlöli a korrupció minden 

formáját. Ha Andrást megpróbálják megvesztegetni, akkor András számára ugyan világos lesz, 

hogy két alternatíva áll előtte, de a megfontolás során az egyik alternatíva, mint a 

megvesztegetés egy formája, azonnal kiesik majd a gyakorlatilag releváns alternatívák közül, 
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köszönhetően jellemének és preferenciáinak. Ezért a szó szoros értelmében András nem szabad 

arra, hogy a kenőpénz elfogadása mellett döntsön. Az adott szituációban a meglévő 

tulajdonságai mellett nincs egészleges hatóképessége arra, hogy mint szubsztancia elindítson 

egy olyan hatásmechanizmust, ami a kenőpénz elfogadásában végződne. 

 Ez a példa nemcsak azt mutatja, hogy a morális döntések nem feltétlenül szabadok a 

szó szigorú értelmében, hanem hogy a szabad döntés kifejezésnek ez a használata 

meglehetősen eltér a hétköznapi szóhasználattól. De ennek jó oka van. Ez nem más, minthogy 

a szabad döntések kifejezést fenn akarom tartani azoknak a döntéseknek, amelyekben a 

cselekvő végső közvetlen kontrollt gyakorol döntésének kimenetele felett, mivel szabad 

döntéseknek azokat a döntéseket akarom nevezni, amelyek a morális felelősség végső forrását 

jelentik. 

 Ez nem azt jelenti, hogy egyedül a szabad döntéseinkért lennénk erkölcsileg 

hibáztathatóak. Amennyiben például szabad döntésünknek előre látható következménye volt 

valamilyen esemény, akkor nemcsak a döntésért, hanem a következményért is felelősek 

vagyunk. Klasszikus példa az, amikor valaki ittasan ül be a volán mögé, miközben tudatában 

van annak, hogy az ilyen felelőtlen viselkedés milyen következményekhez vezethet. Ebben az 

esetben senki sem vitatná, hogy felelősséget visel a balesetért, habár az alkohol lehetetlenné 

tette, hogy kellően gyorsan reagáljon egy szokatlan – jóllehet önmagában ártalmatlan – 

forgalmi helyzetre. 

 Robert Kane (1996) mint a restriktivista libertarianizmus egyik legjelentősebb 

képviselője, levonta a megfelelő következtetést: ha csak a szabad döntésekért vagyunk 

felelősek, akkor minden másért, amiért a hétköznapi életben felelősnek tartanak minket, azért 

vagyunk felelősek, mert azok a szabad döntések következményei. Ezért nála a szabad döntések 

egyben jellemalakító döntések is: hiteinkért, vágyainkért, érzelmeinkért, mulasztásainkért és 

legfőképpen, jellemünkért csak akkor vagyunk felelősek, ha ilyen szabad és egyben 

jellemalakító döntéseink következményei. 

 A jellemfejlődésnek ezen döntésközpontú elméletet Huoranszki Ferenc (2011, 165-

182) azzal támadta, hogy a döntéseinknek a jellemalakító hatása nem látható előre, s nem is 

mindig eléggé jelentős. Egyfelől azon igyekezetünknek, hogy jó jellemre tegyünk szert, 

lehetnek rossz hatásai is. Huoranszki egyik példája szerint, ha valaki barátságos emberré 

szeretne válni, az járhat azzal a negatív következménnyel is, hogy képmutatóvá válik. Ez olyan 

nem várt következmény, amiért aligha azért vagyunk felelősek, mert egy korábbi döntésünk 

eredménye, hiszen az nem volt előre látható. Másfelől nagyon sok eseményt, amiért felelősnek 

tartanak minket, nem lehet visszavezetni ilyen, korábbi jellemalakító döntésekre. Egy 
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szórakozott professzor, aki elfelejti becsukni egy olyan szoba ajtaját, amiben viszonylag sok 

értéket őriznek, morálisan elítélhetőnek látszik annak ellenére, hogy nehéz elképzelni, hogy ez 

a feledékenység valamilyen korábbi döntésnek (vagy döntés elmulasztásának) az eredménye 

legyen. 

A két ellenvetésre annak a gondolatmenetnek a segítségével válaszolnék, amelyet a 

cselekvő-kontroll episztemológiai feltételeivel kapcsolatban vetettem fel (hasonló válasz 

található Bernáth 2014b-ben). Eszerint valaki akkor is felelős lehet valamilyen 

következményért, ha az nem volt előre látható a cselekvő szempontjából nézve. Ernő a „Tiltott 

doboz” című példában nem tudja, hogy a doboz kinyitása egy nem halálos, de kellemetlen 

tünetekkel járó betegség elterjedéséhez vezet, mégis felelős ezekért a következményekért, 

mivel tudta, hogy a dobozt morálisan rossz volna kinyitni. 

 Amennyiben a képmutatás olyan elhibázott választás következménye, ahol az egyik 

alternatíva morálisan rossznak mutatkozott meg, (vagy elvárható lett volna, hogy morálisan 

rosszként mutatkozzon meg), és a cselekvő ezt az alternatívát választotta, akkor a cselekvő 

felelős a döntés megfelelő mértékben morálisan rossz következményeiért. Ha a professzor 

korábban észlelte, hogy sokszor elhanyagolja az olyan problémákat, amelyeken mások jóléte 

múlik, de úgy döntött, hogy nem kíván az ilyen „földies” kérdésekre koncentrálni, mivel 

számára fontosabb a tudományos tevékenysége – meg lehet tudta, vagy tudnia kellett volna, 

hogy ez a döntése morálisan helytelen – felelős a későbbi feledékenységéért. Akkor is, ha a 

korábbi döntés esetében nem tudta, hogy ez a fajta hozzáállás úgy fogja hosszútávon 

befolyásolni a jellemét, hogy akkor sem tud odafigyelni mások érdekeire, ha azok nagyban 

sérülnének. Ehhez hasonlóan: ha valaki csak azért akar barátságos lenni, mert szeretné, ha ez 

által az emberek hajlamosabbak lennének segíteni céljai elérésében, akkor ezzel a szándékkal 

probléma van, mivel az bújik meg mögötte, hogy a többi embert egyfajta eszköznek tekinti 

saját céljai eléréséhez – erről pedig tudja, vagy legalábbis tudnia kellene, hogy morálisan 

helytelen. Ennek következtében éppen amiatt hibáztatható a kialakult képmutató 

magatartásáért, mert az egy olyan döntésnek köszönhető, ahol a morálisan rossz alternatívát 

választotta. 

 Huoranszki úgy véli, hogy egyes döntések akkor is jellemhiba kialakulásához 

vezethetnek, ha morálisan teljesen jó szándék vezérli őket. Tegyük fel, hogy valaki azért 

szeretne barátságosabb lenni, mert úgy ítéli meg, hogy sokszor túlságosan is mogorván szól az 

emberekhez, annak ellenére, hogy többnyire jobbat érdemelnének. Ez azt jelenti, hogy a saját 

attitűdjén éppen azért változtatna, hogy másoknak jobb legyen. Ez azzal jár, hogy sok esetben, 

még ha rosszul is érzi magát, úgy tesz, mintha minden rendben volna, csak hogy ne sértse meg 
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fölöslegesen mások érzéseit. Nos, én nem tudom elképzelni, hogy ha valaki ezzel a fajta 

attitűddel próbál változtatni viselkedésmódján, akkor annak az legyen a végeredménye, hogy 

a cselekvőben rossz jellemvonások szilárdulnak meg. Ha valaki tényleg másokért próbál 

változtatni a saját viselkedésén, akkor értelemszerűen próbál odafigyelni arra, hogy hogyan hat 

másokra a megváltoztatott viselkedése. Ha észreveszi azt, hogy a megváltozott attitűdjei 

kezdenek ahhoz vezetni, hogy mások előtt akkor is jobb színben tünteti fel magát, ha annak 

semmi köze nincs a kedélyállapotához, azaz a jólfelfogott udvariasságon túlmenve 

képmutatóan kezd el viselkedni, akkor nyilván igyekszik ezt majd korrigálni. Hacsak nem az 

volt eredetileg is a helyzet, hogy mások szolgálata helyett az állt akaratának fókuszában, hogy 

elérje, mások jobbnak lássák őt, mint amilyen. 

 El kell azonban ismerni, hogy logikailag mindenképpen lehetséges, hogy morálisan 

fedhetetlen döntések hosszútávon rossz jellemvonások kialakulásához vezessenek. Eltekintve 

attól, hogy az ilyen esetek valószínűleg viszonylag ritkák, erre azt kell mondani, hogy az ilyen 

esetekben az illető morálisan nem felelős a rossz jellemvonásért, s azokért a cselekedetekért 

sem, amelyek szükségszerűen következnek bizonyos helyzetekben a jellemvonásból. 

 Már ez a megállapítás is mutatja, hogy az ágens-okozás fenti, kétségkívül szokatlan 

restriktivista változatának az a következménye, hogy nagymértékben az előzményeken múlik, 

hogy felelősek vagyunk-e a szigorú értelemben véve nem szabad döntéseinkért, valamint a 

hiteinkért, vágyainkért, érzelmeinkért, jellemvonásainkért, mulasztásainkért és 

cselekedeteinkért. Hogy a professzor morálisan hibáztatható-e azért, hogy elfelejtette bezárni 

az ajtót, attól függ, hogy vajon ez a mulasztás végső soron olyan jellemalakító döntésből vagy 

döntésekből eredt, ami a forrása a professzor szórakozottságának, vagy pedig valamilyen más 

okból. Ha például professzor neveltetése, öröklött tulajdonságai vagy valamilyen agyműködési 

hibának tudható be a feledékenység, s a professzornak esélye sem lett volna valamilyen 

jellemalakító döntés segítségével elkerülni, hogy az a feledékenység jellemezze őt, akkor – 

habár ez külső szemlélő számára aligha lehet nyilvánvaló – morálisan nem felelős a 

mulasztásáért. 

 A morális felelősségnek ebből a restriktivista kontrollközpontú szemléletéből 

valamelyest más gyakorlat következik a morális hibáztatást és dicséretet tekintve, mint ami a 

hétköznapok során a legmegszokottabb. Ez sokak számára ez az elmélet legnagyobb hátránya 

lehet – számomra viszont az elmélet egyik legnagyobb előnye.   

A hétköznapok során, úgy gondolom, a morális felelősség megítélésekor olyan 

heurisztikát használunk, amely elüt attól a gyakorlattól, ami a legmegfelelőbb volna. Ahogyan 

már Sher kompatibilista elméletét elemezve állítottam, majd az összes döntésnél önkénytelenül 
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azt feltételezzük, hogy tudatos szabad döntésről van szó, s a legtöbb cselekvésnél azt 

gondoljuk, szinte elkerülhetetlenül, hogy tudatos szabad döntés következménye. Ennek 

legfőbb oka, hogy ha valakit racionális és tudatos lényként azonosítunk, akkor döntéseit és 

cselekedeteit gyakorlatilag automatikusan szabadnak tekintjük. Ennek mélyén az található, 

hogy a racionális és tudatos lényt úgy értelmezzük, mint aki tudatában van bizonyos 

alternatíváknak, képes ezeket mérlegelni, és a mérlegelés alapján kiválasztani. Ez igaz is, de 

az alternatívák tudatosulását és a mérlegelést tévesen azonosítjuk a végső közvetlen kontrollal 

és így a fokozott kontroll jelenlétével. 

Egyszerűen nem úgy tekintünk a tudatos racionalitásra, mint ami lehetne 

mechanisztikus. Ennek talán egyik fő oka, hogy saját magunkat soha nem úgy érzékeljük, mint 

akiknek a gondolkodásmódja mechanisztikus volna. Nem érzékeljük, hogy gondolkodásunk 

adott esetben olyan útvonalat követ, amit a döntési folyamat előtt már meglévő mentális 

állapotaink és a minket érő ingerek előzetesen meghatároztak. Ez ahhoz hasonló, mint amikor 

egy gép esetében a hardware állapota és a bemenet előre meghatározza a kimenetet. 

Ugyanakkor, ha jobban meggondoljuk, nem is olyan nehéz számos racionális és tudatos 

cselekvést mechanisztikusnak tekinteni. Olykor a racionális megfontolás eredményét is éppen 

úgy meghatározza a bemenet és a kiinduló állapot, mint ahogy ezt a gépek esetében láthatjuk. 

Peter van Inwagen egyik példája ezt nagyon meggyőzően illusztrálja: 

 

Vegyük a szegény Nightingale esetét, aki C. P. Snow The Masters című regényében szerepel. 

Nightingale a Royal Society tagja szeretne lenni – az 1980-as évek kedvelt kifejezésével élve, a 

felvételét annyira akarja, hogy már szinte érzi a siker az ízét a szájában. […] Most tegyük fel, 

hogy szegény Nightingale a választás napján a körmeit rágva ül a szobályában, arról álmodozva, 

hogy milyen lesz, ha saját magát az „F. R. S” címmel illetheti. Ekkor megcsörren a telefon. 

Felkapja a telefont, beleszól: „Nightingale” − megsüketítve hívóját.104 (van Inwagen 1989, 411) 

 

Ahogy van Inwagen is érvel mellette, amennyiben feltesszük, hogy Nightingtale leghőbb vágya 

az, hogy a Royal Society tagja legyen, s feltesszük, hogy Nightingale jellemét sem őrület, sem 

Isten nem változtatja meg hirtelen, akkor nehéz lenne mást gondolni, minthogy a telefon 

csörgése az adott körülmények között ahhoz vezet, hogy Nightingale felkapja a telefont. 

                                                           
104 Consider the case of poor Nightingale in C.P. Snow's novel The Masters. Nightingale wants to be a Fellow of 

the Royal Society - in  the idiom of the 1980s, he wants this distinction so badly he can taste it. […] Now 

suppose that poor Nightingale, on the day of the election, is sitting in his rooms biting his nails and daydreaming 

about being able to call himself 'F.R.S.'. The telephone rings. He snatches it from its cradle and bawls, 

"Nightingale here," doubtless deafening his caller.  
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Nightingale belülről természetesen nem éli meg azt, hogy ez az elhatározása és tette előzetesen 

szándékai, vágyai, hitei, valamint a telefoncsörgés észlelése által előre meg volt határozva. De 

ez mit sem változtat azon, hogy az adott körülmények között – beleértve a szituációt a 

természeti törvényekket és Nightingale tulajdonságait – Nightingale éppen abban az 

értelemben fel kellett hogy vegye a telefont, mint ahogy a klímaberendezés is annak 

megfelelően kell hogy működjön, amilyen jelet a távirányítótól kap. 

 Timothy O’Connor (2000, 102-107) mint az ágens-okozás egyik legprominensebb 

képviselője amellett érvel, hogy az ilyen esetek nagyon ritkák, s többnyire az ágens a szó szoros 

értelmében szabadon határozza meg, mit tegyen. Az egyik érve szerint, még ha igaz is, hogy 

egyes alternatívák racionálisan nem választhatóak a cselekvő számára, majdnem mindig egynél 

több alternatíva marad nyitva a cselekvő számára. A fenti példánál maradva ezt az illusztrálná, 

hogy ha feltennénk, hogy Nightingale számára nemcsak az a lehetőség áll nyitva, hogy 

felvegye a telefont, hanem, hogy sietve vegye fel a telefont vagy csak néhány csörgés után. 

O’Connor másik érve szerint többnyire, még ha hirtelen nem is találunk indokokat az alternatív 

cselekvésre, folyamatosan nyitva áll a lehetőség, hogy a későbbiekben találni fogunk. Ha azon 

gondolkodunk, hogy elmenjünk-e egy előadásra vagy sem, majdnem mindig lehetséges, hogy 

idővel rádöbbenünk olyan lehetséges indokokra, amelyeket a döntési folyamat elején nem 

vettünk számításba, s ami megnyithat egyes lehetőségeket mint racionális alternatívákat. Végül 

pedig O’Connor azt állítja, hogy még ha igaz is, hogy azokban az esetekben, amikor 

nyilvánvaló, mit tegyünk – mint Nightingale történetében −, bizonyos értelemben 

elkerülhetetlen valamelyik cselekvés, akkor is az ilyen döntések és cselekvések ritkák, és a 

legtöbb döntés, amit életünk folyamán hozunk, nem ilyen. 

 Meglátásom szerint a restriktivizmus lényege nem az, hogy a szabad döntések száma 

kevés volna életünk folyamán – habár az olyan restriktivisták, mint van Inwagen, kétségkívül 

ezt is sugallják. A restriktivizmus fontos tézisének azt tartom, hogy amennyiben az egyik 

alternatíva egyértelműen jobbnak látszik a cselekvő számára – köszönhetően a mentális 

állapotainak −, mint a többi, akkor nem beszélhetünk a szó szoros értelmében szabad döntésről. 

Az egy másik, javarészt empirikus kérdés, hogy darabszámra hány olyan döntést élünk át, ahol 

az adott szituációban nemcsak egy, hanem több alternatíva tűnik komolyan veendőnek. 

 Hogy alátámasszam, mennyire nem következik a restriktivizmusból, hogy nagyon 

ritkák volnának a szabad döntéseink, két példát említenék meg. Az egyik az akaratgyengeség 

példája. Az akaratgyengeség jelensége egyrészt nagyon gyakori az életünkben, másrészt – 

amennyiben nem patologikus okai vannak – ezekre a döntési szituációkra mindig igaz, hogy 

két, az ágens számára különböző szempontokból jónak látszó lehetőségek közül kell választani. 
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Általában a moralitás csap össze valamilyen más vággyal, de ez nem feltétlenül van így. Ha az 

akaratgyengeség jelensége felfogható úgy, mint ami a szabad választás egy olyan formája, ahol 

a cselekvő a szó szoros értelmében szabadon dönt, akkor könnyen belátható, hogy a szabad 

döntések egyáltalán nem olyan ritkák. A másik példa a kis jelentősségű események során, 

például játék közben hozott döntések. Oda sem figyelünk, de egy-egy játék során számtalan 

nem mechanisztikus döntéssel kell szembenéznünk, különösen, ha a játék új, és nem alakultak 

ki mechanisztikus szokásaink. Egy játék során sokszor kell döntenünk aközött, hogy támadó 

vagy inkább védekező taktikával játszunk-e, hogy kipróbálunk-e valamilyen új stratégiát, vagy 

maradunk a réginél, satöbbi. Bár ezek a döntések nem életünk nagy, drámai döntései, mégis 

igaz lehet rájuk – s úgy gondolom nagy részükre valóban igaz −, hogy a döntés során a cselekvő 

más és más szempontokból jónak látszó alternatívákkal néz szembe, amelyek közül az adott 

pillanatban választania kell. Ezek a „kis dilemmák” jól mutatják, hogy a restriktivizmus nem 

feltétlenül állítja azt, hogy egyedül életünk nagy, drámai döntései volnának szabadok.  

 Ám ha nem tudjuk, hogy döntéseinknek pontosan hány százaléka szabad a szó szoros 

értelmében, akkor abban sem lehetünk biztosak, hogy egyedi döntések közül melyek szabadok. 

Abban pedig még kevésbé lehetünk biztosak, hogy a szó szoros értelemben véve nem szabad 

döntéseink indokai végső soron honnan származnak: szabad döntéseinkből, vagy valahonnan 

máshonnan. Ezért, aki elfogadja, hogy az erkölcsi felelősség végső forrása csakis a végső 

közvetlen kontrollra épülő fokozott kontroll lehet, annak el kell fogadnia, hogy sokkal kevésbé 

szabadna magabiztosnak lennünk mások megítélésében, mint eddig hittük. Ha a morális 

felelősséggel kapcsolatos kontroll-feltételek valóban ilyen szigorúak, akkor a morális 

hibáztatással és dicsérettel sokkal óvatosabban kell bánni, mint ahogyan az a jelenlegi morális 

gyakorlatban megszokott. 

 Általánosságban azt lehet mondani, hogy minél inkább ismerjük valakinek az 

élettörténetét, mentális állapotát és a szituációt, amiben a döntést meghozta, annál inkább 

megalapozottabban vagyunk képesek morálisan hibáztatni valakit. Ha ez igaz, akkor teljesen 

idegen embereket, akiknek csak a morális hibáztatással/dicsérettel kapcsolatos tetteit ismerjük, 

vagy csak nagyon keveset tudunk róluk, soha nem szabad morálisan hibáztatni vagy dicsérni. 

Ha mégis fellépnek olyan érzelmek, amelyek a morális hibáztatáshoz és dicsérethez 

kapcsolódnak, azokat kordában kell tartani. 

 A hibáztatáshoz kapcsolódó eseménytől is függ, hogy mennyire kell ismerni valakinek 

a múltját ahhoz, hogy a morális hibáztatás megalapozott legyen. A modern korokban népirtásra 

parancsot kiadó diktátorok esetében elég viszonylag keveset tudni az élettörténetükről ahhoz, 

hogy morálisan hibáztassuk őket. Ennek oka az, hogy joggal feltehetjük, hogy a huszadik 
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században elvárható lett volna, hogy az illető felismerje és komolyan vegye azt a morális 

igazságot, hogy etikailag semmi sem igazolhatja a népirtást. Tudnunk kell, hogy nem részesült-

e a diktátor olyan speciális neveltetésben, ami magyarázná, miért nem ismerte vagy vette 

komolyan ennek az elvnek az igazságát, vagy hogy szellemei képességei nem voltak-e 

limitáltak olyan mértékben, hogy lehetetlen volt-e, hogy ezt felfogja. Ám amennyiben ezeket 

a lehetőségeket kizártuk, a morális hibáztatás jogosulttá válik. 

 Minél inkább valószínű, hogy valami valódi szabad döntés vagy annak következménye, 

annál inkább jogosultak vagyunk a hibáztatásra. Ám ezt a kijelentést pontosítani kell, mert úgy 

tűnik, hogy vagy joggal hibáztathatunk valakit, vagy nem, nehéz lenne itt fokozatiságról 

beszélni. 

 Gideon Rosen, bár érvelése néhány ponton különbözik az enyémtől, hasonló 

következtetést von le:105 

 

Mégis azt állítom – és ez kiegészíti a szkeptikus érvet −, hogy annak fényében, amit mondtunk, 

ésszerűtlen volna nagy bizalmat helyeznünk bármilyen pozitív felelősséggel kapcsolatos 

ítéletünkbe. […] A javaslatom gyakorlatilag azt jelenti, hogy bármikor is vizsgáljunk egy egyedi 

rossz cselekedetet, nem vagyunk képesek kizárni azt a lehetőséget, hogy a cselekvőt fel kellene 

menteni […].106 (Rosen 2004, 308-311 – kiemelések az eredetiben) 

 

Rosen is úgy gondolja, hogy csak akkor lehet valaki morálisan hibáztatható bármiért, 

ha az a cselekedet vagy mulasztás végső soron olyan döntésből ered, amelynél világos volt a 

cselekvő számára, hogy az egyik cselekvési lehetőség helytelen, a cselekvő mégis azt 

választotta. Rosen az összes ilyen döntést akratikus döntésnek nevezi. Ennek oka az, hogy úgy 

véli, hogy aki tudja valamely alternatíváról, hogy morálisan helytelen, az azt is tudja, hogy 

mindent összevetve nem szabadna azt az alternatívát választania, ami morálisan helytelen. 

Ugyanakkor úgy vélem, Gideon Rosen téved. Könnyen lehet, hogy valaki tudja, hogy valamely 

alternatíva morálisan helytelen, s ezért nem szabadna azt az alternatívát választania, mégsem 

mondanánk rá, hogy akaratgyenge. Az akaratgyengeség ugyanis feltételezi, hogy az illető 

számára fontos lenne, hogy morálisan helyesen cselekedjen. Ez nem mellékes számára. Ezért, 

ha elképzelünk egy olyan embert, aki tudja, hogy valamely alternatíva morálisan helytelen, 

csak ez nem érdekli, és ezért választja a morálisan rossz lehetőséget, akkor nem neveznénk az 

                                                           
105 Rosen jobban koncentrál a hibáztatás episztemikus feltételeire, mint én. 
106 Nonetheless I claim—and this completes the skeptical argument—that in light of what we have said, it would 

be unreasonable to repose much confidence in any particular positive judgment of responsibility.106 […]The 

suggestion, in effect, is that whenever we consider a particular bad action, we cannot rule out the possibility that 

the agent should be excused […]. 
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illetőt akaratgyengének, mégis úgy ítélnénk meg – amennyiben a megfelelő kontrollfeltételek 

teljesültek –, hogy egy olyan morálisan hibáztatható döntést vitt végbe, amely az 

előzményektől függetlenül hibáztatásra méltó, s későbbi cselekvések hibáztatásának forrása 

lehet. 

 Bár ez a terminológiai probléma sok szempontból fontos, mégsem ezen múlik Rosen 

érvének sikeressége. Rosennel egyetértek abban, hogy csak akkor lehet valaki morálisan 

hibáztatható valamiért, ha az végső soron olyan döntésből ered, ahol az egyik alternatíva 

morálisan rossznak látszott a cselekvő számára és ennek ellenére – végső közvetlen kontrollt 

gyakorolva – a cselekvő a morálisan rossznak látszó alternatívát választotta. A probléma az, 

hogy az esetek túlnyomó többségében nem lehetek biztos abban, hogy a cselekvés, mulasztás, 

hit, érzelem, jellemvonás ilyen döntésekből ered-e vagy sem. Rosen szerint, ha nem lehetek 

biztos abban, hogy valami ilyen döntésből ered, akkor abban sem lehetek biztos, hogy 

megérdemli-e az illető a morális hibáztatást. Továbbá, ha nem lehetek ebben biztos, akkor még 

ha továbbra is úgy ítélem meg, hogy a rossz cselekedet legalábbis valószínűleg valamilyen 

rossz döntésből ered, nincs jogom ezt annyira kétely nélküli sziklaszilárd magabiztossággal 

tennem, mint ahogyan ezt azelőtt tettem volna, hogy végiggondoltam volna a morális 

felelősség és a kontroll filozófiai problémáját. 

 Az egész eddigi gondolatmenetnek ez a legfontosabb gyakorlati következménye. Ha 

helytállóak a korábbi állítások, akkor még ha valaki el is fogadja, hogy létezik a morális 

felelősséget megalapozó végső közvetlen kontroll, a partikuláris cselekedetek túlnyomó 

többségében soha sem lehet egészen bizonyos abban, hogy a cselekvő felelős a döntéséért. Ez 

azt jelenti, hogy a morális felelősséghez semmiképpen sem állhatunk olyan naiv 

magabiztossággal, mint korábban. 

 

3.5. A kompatibilitási probléma 

 

Az eddigi gondolatmenetet végigkövetve úgy tűnik, hogy csak inkompatibilista, libertariánus 

elméletek jöhetnek szóba, mint az erkölcsi felelősség helyes elméletei. Ennek az az oka, hogy 

a fokozott és a végső közvetlen kontroll meghatározásához hozzá tartozik, hogy a kontrolláló 

ágensnek képesnek kell lennie az adott szituációban a jelenlévő tulajdonságai mellett legalább 

kétféle hatásmechanizmust elindítani. Ez pedig, legalábbis elsőre ránézésre, összeütközésben 

áll a determinizmussal. Ha ugyanis a természeti törvények determinisztikusak, akkor mintha 
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mindig mindenki csak egyetlen tevékenységre lenne képes minden egyes pillanatban anélkül, 

hogy megszegné a természeti törvényeket. 

 A szakirodalomban két domináns kompatibilista stratégia található, amelyek 

segítségével igyekeznek elkerülni ezt a konklúziót. Az egyik szerint az alternatív lehetőségek 

igenis összeegyeztethetőek a determinizmussal. Ezért mind a morális felelősség, mind a szabad 

akarat összeegyeztethető a determinizmussal. Ez a kétutas tradicionális kompatibilisták útja 

(Ayer 1954/2004, Saunders 1968, Lewis 1981, Campbell 2005, Fara 2008, Huoranszki 2011, 

Vihvelin, 2013). A másik, az egyutas tradicionális kompatibilisták és a szemi-kompatibilistáké 

radikálisabb: tagadják, hogy a morális felelősséghez szükség volna alternatív lehetőségekre. 

 Először az kétutas tradicionális kompatibilista stratégiára válaszolok alapul véve az 

eddigi elemzést. Amellett fogok érvelni, hogy a legnépszerűbb természeti törvény elméletek 

közül egyedül a humeiánus teóriák azok, amelyekben a determinizmus kompatibilis lehet a 

morális felelősséggel. Ugyanakkor a természeti törvények ilyetén felfogása olyan sok 

problémát vet fel, hogy nem érdemes elköteleződni mellette csak azért, hogy megvédjük a 

kompatibilizmust. Mivel az egyutas kompatibilizmus elméleteit már kritikával illettem a 

második fejezetben, ezért csupán a szemi-kompatibilista (Fischer 1994, 2007; Fischer & 

Ravizza 1998) stratégiát vizsgálnám meg, amelyeknek mesterérvei a Frankfurt-típusú példákra 

épülnek. Amellett fogok érvelni, hogy a Frankfurt-típusú példák nem alapozzák meg azt az 

állítást, amely szerint a morális felelősséghez nincs szükség olyan döntésekre, amelyek során 

nyitott alternatív vannak jelen, ráadásul a szemi-kompatibilisták tévednek abban, hogy 

bármilyen – akár indokérzékeny − mechanisztikus folyamat képes volna megalapozni a morális 

felelősséget. 

 

3.5.1. Miért nem működik a kétutas kompatibilizmus a fenti elemzés fényében? 

 

3.5.1.2. Általános képességek, kondicionális elemzés 

 

A kétutas tradicionális kompatibilizmusnak számos változata lehetséges, de szinte kivétel 

nélkül mindegyik arra az alapötletre épít, hogy a determinisztikus természeti törvények 

jelenléte önmagában nem zárják ki, hogy a cselekvő releváns értelemben képes legyen egynél 

több döntés vagy cselekvés véghezvitelére. 

 A korábbi kontrollelemzésben már érveltem amellett, hogy a morális felelősséghez 

szükséges fokozott kontrollhoz nem elégséges az, hogy az adott létező más szituációban vagy 
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körülmények között képes legyen más cselekvés végrehajtására, azaz a fokozott kontrollhoz 

nem elegendő az általános képesség jelenléte. Ugyanis a klímaberendezés is rendelkezik 

általános képességgel arra nézvést, hogy más hőmérsékletűvé tegye a szoba levegőjét más 

szituációban vagy más körülmények között, így László nem emiatt rendelkezik jobb kontrollal 

a levegő hőmérséklete felett. Ezért a morális felelősséget nem lehetséges általános 

képességekre visszavezetni (ezzel ellentétes vélemény: Campbell 2005), egészleges 

képsségekre és fokozott kontrollra van szükség. 

 Ezért a determinizmus és a másként cselekvés képességének összebékítéséhez az kell, 

hogy az egészleges értelemben vett alternatív cselekvési képesség legyen összeegyeztethető a 

determinizmussal. A történeti előzmények miatt fontos lehet kiemelni, hogy ennek 

következtében az un. kondicionális elemzés önmagában nem elegendő ahhoz (Moore 1912, 

Ayer, 1954),107 hogy biztosítsa a morális felelősséghez szükséges képességet. Még ha igaz is, 

hogy ha S másként döntött volna, akkor másként cselekedett volna, ebből akkor sem 

következik, hogy egészleges értelemben S képes lett volna másképpen cselekedni, mivel ebből 

nem következik, hogy az adott körülmények között S képes lett volna másként dönteni. 

Márpedig ehhez van szükség ahhoz, hogy valóban fokozott kontrollról beszélhessünk. 

 E stratégiához nagyon hasonló az, amikor a kompatibilista úgy igyekszik megvédeni 

álláspontját, hogy azt állítja, az erkölcsi felelősség és a szabad akarat érvényesüléséhez 

elegendő annak igazsága, hogy amennyiben mások lettek volna a természeti törvények vagy a 

távoli múlt, akkor a cselekvő másként cselekedett volna (Saunders 1968, Lewis 1981). Ám 

könnyű belátni, hogy ennek a kondicionálisnak az igazsága megint csak nem elegendő a 

fokozott kontroll biztosításához. Nemcsak Lászlóra vagy más racionális döntéshozókra igaz 

az, hogy ha mások lennének a természeti törvények, másként cselekedtek volna. Igaz ez egy 

egyszerű klímaberendezésre is. Az erkölcsi felelősség, a szabad akarat és a fokozott kontroll 

lényegi vonása ezért nem lehet az, hogy képes lett volna az adott létező másként működni vagy 

cselekedni, amennyiben a természeti törvények vagy a távoli múlt mások lettek volna. 

 A determinizmus és a fokozott kontrollhoz szükséges másként cselekvés kibékítéséhez 

tulajdonképpen az kell, hogy S képességeinek és diszpozícióinak az összessége a 

determinizmus ellenére olyan legyen, hogy azok az adott körülmények között egyaránt és 

                                                           
107 Huoranszki Ferenc egy előadásában felhívta a figyelmet arra, a moore-i analízisnek a feladata elsődlegesen 

nem a kompatibilizmus védelme volt, hanem arra nyújtott egy eszközt, hogy eldönthető legyen, mely 

döntésekkel és cselekedetekkel érdemes egyáltalán mint morális problémával foglalkozni, és morális értékét egy 

konzekvencialista kalkulussal lemérni. Az utókor ennyiben igazságtalan volt Moore-ral, mivel a kondicionális-

elemzés kritikusai nem vették figyelembe a tágabb kontextust. Ám én most ezzel a történeti problémával nem 

tudok behatóbban foglalkozni, ugyanakkor Huoranszki észrevételét önmagában is fontosnak tartom. 
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ugyanabban az értelemben lehetővé teszik a cselekvő számára egynél több döntés és cselekvés 

végrehajtását. Ez két dolog miatt tűnik problematikusnak. Egyrészt azért, mert amennyiben a 

természeti törvények determinisztikusak, abban az esetben mindig minden egyes tn időpontra 

– az előzmények függvényében – egyetlen En esemény bekövetkezését írja elő. Másrészt azért, 

mert közkeletű felfogás szerint senki sem képes megszegni a természeti törvényeket. Ennek 

következtében úgy látszik, hogy amennyiben a determinizmus igaz, akkor mindenki minden 

egyes tn időpontban egyetlenegy döntés vagy cselekvés végrehajtására képes. 

 A kétutas tradicionális kompatibilista alapvetően két stratégia közül választhat. Vagy a 

képesség fogalmát értelmezi úgy át, hogy ne legyen szükség arra, hogy a szó szoros értelmében 

képes legyen az adott pillanatban a megnevezett körülmények között másként cselekedni. Ha 

érvelésem eleddig helytálló volt, akkor ezt nem teheti meg, ugyanis az erkölcsi felelősséghez 

szükséges fokozott kontrollnak éppen ez, az egészleges értelemben vett másként cselekvés 

képessége a feltétele. Vagy pedig a természeti törvényekben rejlő kényszerítő erőt tompítja 

olyan módon, hogy az ne veszélyeztesse a másként cselekvés egészleges képességét és a 

fokozott kontrollt. 

 Tulajdonképpen azt kell a tradicionális kompatibilistának tagadnia, hogy a természeti 

törvények rendelkeznének valamiképpen azzal az erővel – vagy legalábbis olyan erőket írnának 

le −, amelyek képesek kikényszeríteni azt, hogy adott stimulus és körülmények között S 

szükségképpen E1 és ne E2 eseményt idézze elő. Azt állítom, hogy csakis a természeti 

törvények humeiánus értelmezései tesznek lehetővé olyan természeti törvény felfogást, ahol a 

determinisztikus természeti törvények nem veszik el valahogyan a másként cselekvés 

egészleges képességét és a fokozott kontrollt. Ám a természeti törvények humeiánus elméletei 

implauzibilisek, különösen, ha kombináljuk azokat olyan robusztus képességfelfogással, mint 

amilyen a fokozott kontroll fogalma feltételez. 

 

3.5.1.3. Tradicionális kompatibilizmus és természeti törvények 

 

A természeti törvények anti-redukcionista irányzatai tipikus példái olyan természeti törvény 

felfogásoknak, amelyekben a természeti törvények irányítják az eseményeket, és nem engedik, 

hogy az események a természeti törvényeknek ellentmondó irányt vegyenek fel. Ha helyesen 

értelmezem René Descartes és Sir Isaac Newton törvényfelfogását, akik a természeti 

törvényeket Isten által megállapított kormányzó elveknek tekintették, akkor ők a természeti 

törvényeket ilyen ághághatatlan szabályozóknak tartották. A kortársak közül például Tim 
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Maudlin (2007) érvel amellett, hogy a természeti törvényeket primitívumoknak kell tekinteni. 

Akárcsak a régieknél, ez a nézet nála is összekapcsolódik azzal a meglátással, hogy a természeti 

törvények szabályozzák a világ folyását: 

 

Ha a törvények folytonosak és determinisztikusak, akkor a modelleket könnyű felállítani. Az 

egyszerűség kedvéért feltételezzünk egy determininisztikus IFATT-ot [az Időbeli Folyamatok 

Alapvető Természeti Törvényei), és társítsunk hozzá olyan elveket, amelyek a a speciális 

relativitás által leírt téridőn érvényesülnek. Ha az IFATT determinisztikus mind a múlt, mind a 

jövő irányában, akkor a hatérértékek a fizikai mennyiségek egy egyedi eloszlását fogják 

determinálni minden egyes időpontra. Egy ilyen eloszlás leírja azt a fizikailag lehetséges világot, 

amelyet ezek a törvények megengednek.108 (Maudlin 2007, 18) 

 

Mivel Maudlin szerint a természeti törvények megszabják, hogy valamely tn pillanat melyik az 

egyetlen fizikailag lehetséges esemény. Ám ha ez igaz, mivel a döntések és cselekvések fizikai 

események, ezért egy ilyen elméleti keretben a természeti törvények megszabják, hogy egy 

adott tn pillanatot melyik cselekvés vagy döntés lehetséges egyáltalán. Ha pedig minden 

pillanat után csak egyetlen, a természeti törvények által jól meghatározott cselekvés lehetséges, 

akkor a cselekvő minden egyes időpillanatban csupán ezt képes végrehajtani a következő 

pillanatban. Ez pedig azt jelenti, hogy ilyen determinisztikus természeti törvények mellett 

lehetetlen a végső közvetlen kontrollt magában foglaló kontroll gyakorlása, hiszen minden 

egyes időpillanatban csupán egyetlen döntés vagy cselekvés véghezvitelére lehet a cselekvőnek 

egészleges képessége. 

 Nagyon hasonló a helyzet akkor, ha valaki a természeti törvényeket univerzálék közti 

viszonyoknak tekinti. A David Armstrong (1983), Fred Dretschke (1977) és Michael Tooley 

(1977) által kidolgozott irányzat szerint a természeti törvények azt írják le, hogy mely 

univerzálék közt van jelen az un. „szükségszerűsítés” (vagy N-reláció) viszonya. Ha két 

univerzálé között megtalálható ez a viszony, akkor amennyiben a világ instanciálja tn-ben a 

reláció első tagját, akkor tn-ben vagy valamely meghatározott későbbi időpillanatban 

instanciálnia kell a viszony másik tagját is. Az előbbi univerzálé tehát szükségszerűsíti, hogy a 

másik is instanciálódjon. Ha a természeti törvények valóban ilyen univerzálék közötti viszonyt 

írnak le, akkor a determinisztikus természeti törvények megint csak behatárolják, mi történhet 

                                                           
108 If the laws are continuous and deterministic then the models are easily characterized. For simplicity, let us 

take a deterministic FLOTE [Fundamental Law of Temporal Evolution] and adjunct principles that operate in a 

special relativistic space-time. If the FLOTE is deterministic in both the past and future directions, then the 

boundary values will determine a unique distribution of the physical magnitudes through all time. Such a 

distribution describes a physically possible world relative to those laws, 
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meg. Ugyanis ebben a keretben, hogy ha például a cselekvő részecskéi instanciálják valamely 

univerzálét, amellyel kapcsolatban a determinisztikus természeti törvények előírják, hogy 

merre kell haladniuk a továbbiakban, akkor a részecskéknek nem áll módjukban megszegni 

ezeket a törvényeket, nem képesek másképpen haladni az adott körülmények között, mint 

ahogy az univerzálék között található N-reláció ezt előírja. A magasabb szintű kontroll, az 

egészleges értelemben vett másként cselekvés képessége, valamint a végső közvetlen kontroll 

egyaránt ellehetetlenül, hiszen a cselekvő részecskéinek megkötöttsége miatt a cselekvőnek 

nem áll módjában adott körülmények között egyazon stimulusra különbözőféleképpen 

reagálni. Hiszen ha részecskék tulajdonságai és a természeti törvények egy adott szituációban 

egyetlen mozgást szükségszerűsítenek, akkor az adott körülmények között a cselekvő 

egyetlenféleképpen mozoghat, vagy még inkább, cselekedhet. 

 Ha valaki a természeti törvények diszpozicionalista elméletét fogadja el, akkor sem 

könnyebb semmivel sem összeegyeztetni a determinisztikus természeti törvényeket a fokozott 

kontrollal. A diszpozicionalizmus (Ellis 2001, Molnar 2003, Bird 2007) szerint a természeti 

törvények a tárgyak diszpozicionális tulajdonságaira épülnek rá. Például Coulomb törvénye, 

amely szerint vákuumban két elektromos töltéssel rendelkező részecske között ható erő 

nagysága egyenesen arányos a két töltés szorzatával és fordítottan arányos a közöttük lévő 

távolság négyzetével, azért igaz, mert a részecskék elektromos töltése olyan diszpozíció, 

amivel ha valami rendelkezik, akkor minél nagyobb ez a töltés és minél kisebb a távolság, 

annál jobban taszítja a másik, negatív töltéssel rendelkező tárgyat. Ennek megfelelően, ha a 

természeti törvények determinisztikusak, akkor az annyit jelent, hogy a fizikai tárgyak 

diszpozicionális tulajdonságai mindig olyanok, hogy minden egyes körülmény között, bármely 

stimulust is vesszük alapul, egyetlenegy akciót vagy reakciót tesz lehetővé. Vegyük a 

mozgással kapcsolatos törvényeket. Ha a részecskék mozgása determinisztikus, az azt jelenti, 

hogy a részecskék mozgással kapcsolatos diszpozíciói olyanok, hogy azok minden egyes 

időpillanatban és bármely szituációban csupán egyetlen mozgáspályát tesznek lehetővé. A 

részecskék ez esetben képtelenek másképpen mozogni, mint ahogy mozognak, a 

tulajdonságaikat és a szituációt adottnak tekintve. Ez pedig azt jelenti, hogy az emberek, akik 

részecskékből állnak, ha adottnak vesszük a tulajdonságaikat és valamely szituációt, csupán 

egyetlenegy fizikai folyamatot képesek véghezvinni, azaz ha a tulajdonságaik és a szituáció 

rögzítve van, akkor egyetlenegy döntés vagy cselekvés véghezvitelére képesek az adott 

pillanatban. Ez pedig ellehetetleníti, hogy fokozott kontrollt gyakoroljanak, hiszen nem 

rendelkeznek a másként cselekvés egészleges értelemben vett képességével. 
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 Az előbb említett három természeti törvény felfogásban az a közös, hogy így vagy úgy, 

de realista a nomikus szükségszerűség létezését illetően. A determinizmus mindegyik 

koncepcióban azért zárja ki a végső közvetlen kontrollt, a fokozott kontrollt, valamint a 

másként cselekvés egészleges képességét, mert a determinisztikus természeti törvények 

valamiképpen olyan erőre épülnek rá, vagy olyan erővel bírnak, hogy képtelenné teszik a 

fizikai létezőket, és így az ágenseket arra, hogy egy adott szituációban az adott tulajdonságaik 

mellett egynél több fizikai folyamat véghezvitelére legyenek képesek. Ahogy az ivóvíz a 

palackban nem tud mást tenni, ha − egyébként hétköznapi körülmények között − a hőmérséklet 

hirtelen lezuhan -10 Celsius fokra, minthogy megfagy, ugyanígy, minden egyes ember, minden 

időpillanatban az adott stimulusra csakis egyféleképpen tud reagálni, illetve stimulus 

hiányában önmagától – megint csak, a cselekvő tulajdonságait és a szituációt adottnak tekintve 

– csupán egyféleképpen tud cselekedni. Ahogy a vízre, úgy az emberre is igaz, hogy más 

körülmények között másként reagálna vagy éppen viselkedne, de ez – mint korábban érveltem 

mellette – elégtelen a fokozott kontrollhoz és ezen keresztül a morális felelősséghez. 

 A kétutas tradicionális kompatibilistának egyetlen reménye az, ha valahogy képes a 

determinisztikus természeti törvényekből eltávolítani a nomikus szükségszerűséget vagy 

legalábbis úgy átértelmezni azt, hogy ártalmatlan legyen. Ehhez azt kell állítaniuk, hogy a 

természeti törvények és ezek bázisai semmilyen értelemben nem irányítják, hogy milyen 

esemény következzen be a másik után, csupán leírják, hogy az események mindig vagy 

többnyire hogyan követik egymást. Éppen ilyen természeti törvény elméletekkel szolgálnak a 

természeti törvények humeiánus elméletei. 

 A humeiánus természeti törvény elméletek egyben a természeti törvények regularitás 

elméletei is. A természeti törvények eszerint azt írják le, hogy milyen szabályszerűségek 

találhatóak az eseménytípusok váltakozásában. Coulomb törvénye eszerint nem egy olyan 

metafizikai alapot ír le, ami szükségszerűsíti, hogy a részecskéknek töltésükkel egyenesen, a 

távolsággal pedig fordítottan arányos erővel kell taszítania egy másik, azonos töltéssel 

rendelkező részecskét, hanem csupán rögzíti, hogy a mi aktuális világunkban mindig vagy 

majdnem mindig az történik, hogy ha két egymással azonos töltéssel rendelkező részecske 

közötti taszítóerő mindig a töltés nagyságával egyenesen, míg a részecskék távolságával 

fordítottan arányos. Hogy éppenséggel mindig (vagy majdnem mindig) így történik az aktuális 

világban, az nem jelenti semmilyen szinten sem azt, hogy nem történhetett volna könnyedén 

másképpen. A természeti törvények nem írják elő, hogy szabályozzák, hogy mi történjen. 

Inkább fordítva áll a helyzet. Valamiképpen történnek a dolgok, azután az események 
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sorrendjéről leolvasható, hogy milyen természeti törvényeket rajzolnak ki az események 

mintázata. 

 A humeiánus természeti törvény felfogással szemben leggyakrabban felhozott 

ellenvetés szerint ez az elmélet nem képes különbséget tenni az esetlegesen kirajzolódó 

szabályszerűségek és természeti törvények között. Egy népszerű példával élve induljunk ki 

abból a tényből, hogy sem urániumból, sem aranyból nincs 1 kilométer széles gömb. Ám míg 

az egy természeti törvény, vagy annak egyenes következménye, hogy az uránium tulajdonságai 

miatt nem létezhet egy kilométer széles uránium gömb, addig az aranygömb éppenséggel létre 

is jöhetne – még ha soha nem is jön létre.  

David Lewis Frank Ramsey elméletére támaszkodva kidolgozta az eddigi 

legszofisztikáltabb humeiánus választ a problémára (1986a, 1986b). Eszerint a természeti 

törvények nem egyszerűen leírják az aktuális világban látható szabályszerűségeket. A 

természeti törvények azon szabályszerűségeket leíró állítások, amelyeket felvennénk azon 

deduktív rendszer axiómái közé, amelyik a lehető legegyszerűbb, és a lehető legnagyobb 

magyarázó erővel rendelkezik. Másképpen: azok az állítások fejeznek ki természeti törvényt, 

amelyek tagjai annak az axióma rendszernek, amelyből az aktuális világ lehető legtöbb 

eseménye levezethető úgy, hogy a lehető legkevesebb információt tartalmazó 

szabályszerűséget kifejező állítást vesszük fel. Ezzel Lewis „legjobb rendszer”-elmélete 

magyarázattal szolgál arra, hogy miért természeti törvény (vagy annak egyenes 

következménye), hogy nem létezhetnek 1 kilométer átmérőjű uránium gömböt, hiszen a 

kvantumfizika alapvető szabályszerűségeit, melyekből levezethető, hogy ilyen urániumgömb 

nem jöhet létre, alighanem felvennénk a legjobb rendszer axiómái közé. Ezzel ellentétben nem 

érné meg felvenni azt axiómaként, hogy nincsenek egy kilométer széles aranygömbök, hiszen 

ez az axióma alig valamit tenne hozzá a legjobb rendszer magyarázó erejéhez. Nagymértékben 

csökkenne a rendszer egyszerűsége a semmiért. 

Lewis elmélete számtalan kritikát kapott, s ehelyütt nem lehet célom az ellenvetések és 

a viszontválaszok összefoglalása. Csak három lehetséges észrevételt emelnék ki, amelyek 

szorosan kapcsolódnak ahhoz, hogy miért nem jó ötlet a tradicionális kompatibilistának csak 

azért elfogadnia a humeiánus természeti törvény felfogást, hogy képes legyen összeegyeztetni 

a fokozott kontrollt, a morális felelősséget, illetve a determinizmust. 

Az első ellenvetés szerint ez a természeti törvény felfogás tulajdonképpen azt állítja, 

hogy köznapi értelemben nincsenek is természeti törvények. Azaz nincsen semmiféle olyan 

rendező elv, ami irányítaná, hogy az egyik esemény után miért éppen a másik következik. Az 

események regularitását a természeti törvények nem magyarázzák, hanem leírják. A gravitáció 
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törvényei nem magyarázzák, hogy leesik az alma, hanem csupán kifejezik azt a tényt, hogy az 

almák ilyen és ilyen körülmények között leesnek a fáról. Még egy példával világítanám meg a 

problémát. Tegyük fel, hogy véletlenszerűen leteszek ezer pénzérmét az asztalra. Az érmék 

sorrendje úgy alakul, hogy fej után mindig írás jön. Ezt megfigyelve akár le is írhatnám, hogy 

ebben az érmék kontextusában érvényesül az a „törvény”, hogy fej után mindig írás jön. De ez 

a „törvény” semmilyen értelemben nem oka vagy magyarázata annak, hogy fej után mindig 

írás jön. 

Az pedig, hogy a természet szabályszerűségeit voltaképpen nem magyarázzák a 

természeti törvények, hanem csak leírják, véleményem szerint roppant implauzibilis. 

Magyarázat után kiállt az a tény, hogy a természet ennyire rendezett, nem lehet rá csupán annyit 

mondani, hogy eddig ez így esett. Még akkor sem, hogyha a természeti törvények leíró jellege 

lehetővé tenné, hogy akár determinisztikus természeti törvények mellett is lehetséges legyen a 

végső fokozott kontroll és a másként cselekvés egészleges képessége. Ugyanis igencsak 

implauzibilis állításnak látszik, hogy bár éppen úgy esett, hogy a cselekvők döntései és tettei 

éppen úgy alakultak, hogy azok mindig illeszkedtek a determinisztikus természeti törvényeket 

leíró törvényekhez, de bármikor megtörténhetett volna, hogy a cselekvők ezen törvényekkel 

ellentétesen cselekedjenek – csak éppen nem tették. Micsoda szerencse, kiálthatnánk fel, hogy 

a több milliárd cselekvő minden egyes pillanatban éppen úgy cselekedett, hogy nem szegte 

meg a részecskékre vonatkozó mozgástörvényeket! Aligha elégedhetünk meg egy ilyen 

magyarázattal. 

Voltaképpen Lewis sem elégedett meg ezzel, de megoldása a legtöbb filozófus számára 

elfogadhatatlan. Lewis elméletében semmi „szerencse” nincs abban, hogy a mi aktuális 

világunkban mindig (vagy, ha léteznek csodák, majdnem mindig), a természeti törvényeknek 

megfelelően történnek a dolgok. De ez azért van, mert Lewis genuin modális realizmusa szerint 

minden lehetséges világ fizikai létező (Lewis 1986a). Léteznek olyan világok is, mégpedig 

számtalan, ahol – bár tulajdonképpen ugyanazok a fizikai törvények olvashatóak le a világról, 

mint a miénkben – sokkal többször eltérnek az események ezektől a törvényektől. Aztán 

léteznek olyan világok is, ahol más, vagy szinte semmilyen törvényszerűséget nem lehet 

leolvasni az események soráról. Mi éppen egy nagyon szabályos világban élünk – de mások, 

más világokban sokkal szabálytalanabb világban léteznek. 

A gond ezzel az, hogy ez a magyarázat csak azok számára áll nyitva, akik képesek 

meghozni azt az áldozatot, hogy számottevő bizonyíték nélkül feltételezzék számtalan, a mi 

világunkkal semmilyen oksági viszonyban nem álló (és így elvi alapon megfigyelhetetlen) 

fizikai világ létezését. 
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A második ellenvetésem az, hogy minden belső filozófiai problémája mellett a 

humeiánus természeti törvény elfogadása motiválatlan, ha valaki egyetért azzal is, hogy létezik 

olyan fokozott kontroll a természetben, amely magában foglalja a másként cselekvés 

egészleges képességét és a végső közvetlen kontrollt.  Magának Hume-nak és a humeiánus 

metafizika követőinek, mint Lewis-nak, az egyik legfőbb célja az volt, hogy kiküszöbölje az 

erőket, képességeket, diszpozíciókat és a többi modális tulajdonságot, vagy legalábbis 

visszavezesse őket kategoriális (azaz nem modális) tulajdonságokra. A hume-i szuperveniencia 

tézise szerint a világ teljes ontológiai térképét kirajzolja a kategoriális tulajdonságok 

mozaikszerű egymásmellettisége (Lewis 1986b, ix). A hume-i szuperveniencia tételével nem 

összeegyeztethető a fokozott kontroll forrása, a végső közvetlen kontroll, mivel ez olyan 

kontrollforma, ami nem visszavezethető semmilyen egyéb ontológiai kategóriára. Ha pedig 

nem szándékozunk mindent visszavezetni a kategoriális tulajdonságok egymásmelletiségére, s 

például elfogadjuk a végső közvetlen kontroll jelenlétét, miért értenénk egyet a természeti 

törvények humeiánus értelmezésével? Ha beletörődtünk abba, hogy léteznek olyan létezők, 

amelyeknek diszpozíciói és egyéb modális tulajdonságai nem redukálhatóak kategoriális 

tulajdonságokra és azok viszonyaira, akkor a természeti törvények miért az aktuális világ 

eseményeinek regularitásait írnák le, mintsem inkább azt, hogy a tárgyak miféle képességekkel 

és lehetőségekkel rendelkeznek? 

Kicsit világosabbá tenném egy példa segítségével a problémát. Tegyük fel, hogy valaki 

elfogadja, hogy az emberi cselekvők olykor olyan helyzetbe kerülnek, hogy képesek végső és 

közvetlen kontrollált gyakorolni afelett, hogy D1 vagy D2 elhatározást hozzák-e meg. Mivel az, 

hogy milyen szándékaink vannak, legalábbis ráépülnek az agyállapotainkra, ezért az érintett 

részecskéknek is rendelkezniük kell azzal a modális tulajdonsággal t1-ben, az elhatározást 

megelőző pillanatban, hogy egynél több irányba folytathatják az útjukat. Ha ez a helyzet, akkor 

számomra azt tűnik természetesnek mondani, hogy a természeti törvények 

indeterminisztikusak, hiszen megvan az az egészleges képességük, minthogy egynél több 

alternatív útvonalon haladjanak tovább. Ebben az esetben nyakatekert dolog volna azt az 

álláspontot elfogadni, hogy bár jóllehet, a részecske egynél több útvonalon haladhatott volna 

tovább, azaz mindkét útvonal egyformán nyitott volt a számára diszpozíciónak köszönhetően, 

a természeti törvények mégis determinisztikusak, mert az ágens döntése nyomán D1 döntés 

született, amelynek fizikai alapja megfelelően illeszkedik a korábbi és későbbi események által 

kirajzolt szabályszerűségekhez. 

A harmadik ellenvetés a fatalizmushoz kapcsolódik. Lewis-nál a humeiánus természeti 

törvény felfogás kéz a kézben együtt jár az eternalista-perdurantista idő és változás elmélettel. 
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Eszerint nemcsak a jelen, hanem a múlt és a jövő is létezik, ahhoz hasonlóan, mint ahogy egy 

fizikai tárgynak – például egy asztalnak − nem csak a közepe létezik, hanem az attól jobbra, 

illetve balra található részei is. Ám ez azt jelenti, hogy már akkor igaz az a mondat, hogy 

„László 2016.03.03. során 15:00-kor bekapcsolja a légkondicionálót”, amikor Lászlónak még 

meg sem fordult a fejében, hogy ilyet fog tenni. Olybá tűnik, hogy az egyes időpillanatok 

tartalma öröktől fogva rögzítve van, mivel a fenti mondat minden egyes időpillanatban igaz 

(sőt, ha létezik olyan lény, amely az időn kívül képes elgondolni az állítást, akkor az időn kívül 

is igaz lesz mindig ez az állítás). Ha pedig öröktől fogva igaz, hogy „László 2016-03-03. során 

15:00-kor bekapcsolja a légkondicionálót”, akkor öröktől fogva csak az a lehetőség lehet 

aktuális, hogy László az említett időpontban bekpacsolja a légkondícionálót. Ehelyütt nincs 

lehetőség arra, hogy részletesebben tárgyaljam a fatalizmus problémáját. Mindenesetre 

figyelmeztető jel, hogy a humeiánus természeti törvény koncepció, még ha meg is szabadítana 

a determinizmusból következő nehézségektől, helyükbe a fatalizmus problémáit tenné. 

Ha a fenti fejtegetések helytállóak, akkor az egészleges értelemben vett másként 

cselekvés képessége, a végső közvetlen kontroll és a fokozott kontroll vagy nem kompatibilis 

a determinizmussal, vagy pedig egy olyan humeiánus természeti törvény felfogást kell 

elfogadni, amely önmagában véve sem túl plauzibilis, s nagyon nehezen illeszthető ahhoz a 

metafizikailag robusztus kontrollelmélethez, melynek keretében a fokozott kontroll 

elgondolható. Ha emellett még az is igaz, hogy a fokozott kontroll valóban feltétele a morális 

felelősségnek, akkor a tradicionális kompatibilizmus legalábbis egy implauzibilis álláspont. 

Mindez különösen az „új diszpozicionalisták” (Campbell 2005, Fara 2008, Huoranszki 

2011, Vihvelin 2013) projektjére vet rossz fényt. Akadnak az irányzatnak olyan követői, akik 

a diszpziciók és képességek elemzésével odáig jutnak el, hogy kimutatják, bizonyos értelemben 

a cselekvők a determinizmus igazsága esetén is képesek lettek volna másként cselekdni, mivel 

a képességeik, ha mások lettek volna a körülmények, lehetővé tették volna, hogy másképpen 

cselekedjenek (ha jól értem Vihvelin 2013-at, akkor ez az érvelés lényege. Hasonló értelmezés 

található Franklin 2013-ban). Ez a stratégia, mint említettem, azzal a problémával kell szembe 

nézzen, hogy a fokozott kontrollhoz nem elegendő az ilyen értelemben vett, általános másként 

cselekvés képessége. Más „új diszpozicionalisták”, mint Huoranszki Ferenc helyesen 

kihangsúlyozzák, hogy ezek az un. általános képességek nem elegendőek a szabad akarathoz 

és a morális felelősséghez (Huoranszki 2011, 66.). Viszont ennek az az ára, hogy következetes 

maradjon az érvelés, hogy Huoranszkinak el kellene fogadnia a természeti törvények 
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humeiánus értelmezését.109 (Bár Huoranszki nem köteleződik el ebben az irányban, sőt egy 

megjegyzése ennek kifejezetten ellentmond (, de többnyire úgy beszél, legalábbis számomra 

úgy tűnik, mintha így értelmezné a természeti törvényeket). Ha az érveim helytállóak, ez a 

keveréke a humeiánus törvényfelfogásnak és az egészleges értelemben vett másként 

cselekvésnek implauzibilis, és ezért el kell vetni Huoranszki és más „új diszpozicionalisták” 

megoldását. 

 

3.5.2. Frankfurt-típusú példák, szemi-kompatibilizmus és indokérzékenység 

 

Ebben a szakaszban nem lehet az a célom, hogy áttekintsem a Frankfurt-típusú példák 

szakirodalmát. Inkább csak arra törekednék, hogy megmutassam, a Frankfurt-típusú példák 

miért nem cáfolják a fenti gondolatmenetet, amelynek egyik eredménye az volt, hogy a morális 

felelősség feltétele olyan döntések létezése, amelyek során a cselekvők egészleges értelemben 

képesek nemcsak egy, hanem több alternatíva megvalósítására, ráadásul úgy, hogy végső 

közvetlen kontrollt gyakorolnak afelett, hogy melyik alternatívát valósítják meg. 

 Harry Frankfurt (1969) által először felvázolt példatípusnak rengeteg változata van. 

Korábban már idéztem annak a John Martin Fischer-nek a kedvenc példáját, aki a 

legelkötelezettebb használója ezen érvelési módnak és a szemi-kompatibilizmus legelszántabb 

védelmezője. Mivel ezt a példát még sok oldallal korábban idéztem, a világosság kedvéért 

álljon itt ismét a példa: 

 

Jones azt a döntését, hogy kire szavazzon a választásokon, az utolsó pillanatokra hagyja, mint 

ahogy az étteremben sokan arra a pillanatra hagyják a választást, amikor a pincér megérkezik 

hozzájuk. Jones bemegy a szavazófülkébe, „normális” módon megfontolja a problémát, majd a 

Demokratákra szavaz. Jones a saját választásának köszönhetően voksol a Demokratákra. Jones 

nem tudja, de az agyában található egy csip, amely lehetővé teszi egy nagyon kedves és 

kiváltképpen progresszív gondolkodású agysebésznek (Black), hogy megfigyelje Jones agyát. 

Az egysebész azt szeretné, hogy Jones a Demokratákra szavazzon, ezért ha azt látja, hogy Jones 

arra készül, hogy a Demokratákra szavazzon, akkor nem avatkozik közbe – az agyát csupán 

megfigyelés alatt tartja. Ám ha az agysebész azt látja, hogy Jones arra készül, hogy a 

Republikánusokra szavazzon, akkor az ügyes kis elektronikus szondája segítségével akcióba 

lendül, és olyan módon stimulálja Jones agyát, hogy Jones biztosan amellett döntsön, hogy a 

Demokratákra szavaz (és ennek megfelelően a szavazófülkében a Demokratákra teszi le a 

                                                           
109 Bár Huoranszki nem köteleződik el ebben az irányban, sőt egy megjegyzése ennek kifejezetten ellentmond 

(Huranszki 2011, 188 – 12. megjegyzés), de többnyire úgy beszél, legalábbis számomra úgy tűnik, mintha így 

értelmezné a természeti törvényeket. 
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voksát). A jelenlegi felállás szerint azonban úgy tűnik, Jones szabadon döntött a Demokraták 

mellett, sőt szabadon voksolt a Demokratákra, habár nem választhatott vagy cselekedhetett volna 

másképpen, mint ahogy cselekedett.  Úgy tűnik, hogy Jones rendelkezett vezérlő-kontrollal 

afelett, hogy kire szavaz, de nem rendelkezett regulatív-kontrollal a választása, valamint voksa 

felett.110 (Fischer 2007, 58) 

 

Fischer a példa segítségével amellett érvel, hogy a morális felelősséghez nincs szükség arra, 

hogy egy adott pillanatban a cselekvő előtt egynél több alternatíva legyen nyitott. Ebből 

következően a morális felelősséghez arra sincs szükség, hogy a cselekvő regulatív kontrollal 

bírjon afelett, hogy melyik nyitott alternatívát választja. Ám az általam definiált végső 

közvetlen kontroll és a ráépülő fokozott kontrollt egyaránt a regulatív kontroll egy-egy formája, 

ezért a Frankfurt-típusú példák, ha sikeresek, cáfolják a morális felelősség általam kifejtett 

elméletét is. Fischer szerint nem a regulatív kontroll valamilyen formája biztosítja a morális 

felelősség lehetségességét, mint a végső közvetlen kontroll, hanem a vezető kontroll, ami akkor 

valósul meg, ha a választás és a cselekvés a megfelelő folyamat következménye. Fisher 

elméletében ez a megfelelő folyamat az elhatározást megelőző indokérzékeny latolgatási 

folyamat, amelyre igaz az, hogy ha mások lettek volna a cselekvő indokai, amelyek 

befolyásolták a cselekvő döntési folyamatát, akkor az más eredménnyel zárult volna. Fischer 

számára egyértelmű, hogy a fenti példában azért tartjuk Jones-t felelősnek, mert bár az 

agysebész mesterkedéseinek eredményeképpen nem álltak előtte nyitva alternatív lehetőségek, 

a döntési folyamat, ami az elhatározáshoz vezetett, egy indokérzékeny latolgatási folyamat 

volt. 

 A legnagyobb probléma a Frankfurt-típusú példákkal, hogy azon változataiban, 

melyeknek esetében egyértelműen jelen van az az intuíciónk, hogy Jones felelős, valahol 

mindig találhatóak alternatív lehetőségek. Frankfurt eredeti példájában, ahol az agysebész csak 

azután avatkozna be, miután a cselekvő eldöntötte, hogy nem azt teszi, amit az agysebész 

szeretne, egyértelmű, hogy a cselekvő arra vonatkozóan rendelkezett alternatív lehetőségekkel, 

                                                           
110 Jones has left his political decision until the last moment, just as some diners leave their decision about what 

to order at a restaurant to the moment when the waiter turns to them. In any case, Jones goes into the voting 

booth, deliberates in the “normal” way, and chooses to vote for the Democrat. On the basis of this choice, Jones 

votes for the Democrat. Unbeknownst to Jones, he has a chip in his brain that allows a very nice and highly 

progressive neurosurgeon (Black) to monitor his brain. The neurosurgeon wants Jones to vote for the Democrat, 

and if she sees that Jones is about to do so, she does not intervene in any way – she merely monitors the brain. 

If, on the other hand, the neurosurgeon sees that Jones is about to choose to vote for the Republican, she swings 

into action with her nifty electronic probe and stimulates Jones’ brain in such a way as to ensure that he chooses 

to vote for the Democrat (and goes ahead and votes for the Democrat). Given the set-up, it seems that Jones 

freely chooses to vote for the Democrat and freely votes for the Democrat, although he could not have chosen or 

done otherwise: it seems that Jones exhibits guidance control of his vote, but he lacks regulative control over his 

choice and also his vote. (Fischer 2007, 58) 
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hogy milyen elhatározást hoz, sőt, ezt végső közvetlen kontrollálta is. A szabadságnak ez a 

szikrája (flickr of freedom) nagy veszélyt jelent a Frankfurt-típusú példákra, hiszen amíg a 

szabadságnak ez a szikrája jelen van, addig az inkompatibilisták érvelhetnek úgy, hogy éppen 

azért tartjuk erkölcsileg felelősnek a cselekvőt, mert mind az alternatív lehetőségek, mind a 

lehetőségek választását a véletlenszerűségtől megóvó kontroll jelen van. Voltaképpen a 

szabadságnak nem csak egy kis szikrája van jelen: a példa megengedi, hogy a háttérben a lehető 

legrobusztusabb metafizikai szerkezettel rendelkező szabadság működjön. Amit az agysebész 

elvesz, az csupán a döntés következményei felett élvezett kontroll (hasonló ellenvetéseket 

fogalmaz meg Bernáth 2012). 

 Fischer ezért igyekszik is úgy kiegészíteni a fenti példát, hogy a szabadságnak ezt a 

szikráját kiküszöbölje belőle, amennyire csak lehet: 

 

Egészen pontosan honnan tudja az agysebész készüléke annyira biztosan, hogy Jones kire 

készül szavazni? Frankfurt maga elég homályosan fogalmaz ezzel kapcsolatban, de képzeljük 

el, hogy Jones agya beiktat egy bizonyos nurológiai mintázatot, ha Jones azt készül választani, 

hogy a Republikánusokra szavaz. A csip képes finoman közvetíteni ezt az információt az 

agysebésznek, amit aztán fel tud használni céljai elérésére. Természetesen a puszta lehetősége 

annak, hogy valakinek az egyműködése egy bizonyos neurológiai mintázatot mutat, ama 

elmélet szerint nem elég robusztus ahhoz, hogy a morális felelősség tulajdonítását 

megalapozza, amely szerint az alternatív lehetőségekhez való hozzáférés a morális felelősség 

feltétele. Ezért ha a morális felelősségnek feltétele az a fajta kontroll, amely magában foglalja 

különböző, a cselekvő számára genuin módon nyitott utak közti válogatást, akkor a puszta 

lehetősége annak, hogy valakinek az agy szándékolatlanul valamilyen neurológiai mintázatot 

mutat, nem tűnik olyasminak, ami a lehetőségek közti „válogatás” megfelelő módjának 

számítana. […] Egy ilyen kicsiny lehetőség csupán a „szabadság szikrája”, és ama 

megközelítés szerint nem elég robusztus ahhoz, hogy megalapozza a morális felelősséget, 

amely szerint a morális felelősséghez regulatív kontrollra van szükségünk.111 (Fischer 2007, 

58-59) 

 

                                                           
111 How exactly does the neurosurgeon’s device reliably know how Jones is about to vote? Frankfurt himself is 

vague about this point, but let us imagine that Jones’s brain registers a certain neurological pattern if Jones is 

about to choose to vote for the Democrat, and a different pattern if Jones is about to choose to vote Republican. 

The chip can subtly convey this information to the neurosurgeon, which she can then use to good effect. Of 

course, the mere possibility of exhibiting a certain neurological pattern is not sufficiently robust to ground 

ascriptions of moral responsibility, on the picture that requires access to alternative possibilities. That is, if 

moral responsibility requires the sort of control that involves selection from among various paths that are 

genuinely open to an agent, the mere possibility of involuntarily exhibiting a certain neurological pattern would 

not seem to count as the relevant sort of “selection.”[…]. Such an exiguous possibility is a mere “flicker of 

freedom” and not sufficiently robust to ground moral responsibility, given the picture that requires regulative 

control for moral responsibility.  
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Nevezzük a-b-c mintázatnak azt, amelyik meg kell hogy előzze azt, hogy Jones a 

republikánusokra való voksolás mellett dönt, x-y-z mintázatnak pedig azt, amelyik a 

demokratákra való szavazás melletti döntést előzi meg. Bár Fischer jóval részletesebben meséli 

el, mint Frankfurt, hogy hogyan is működik a döntés befolyásolására képes szerkezet, maradt 

egy fontos tisztázatlanság. Fischer példája alapján úgy tűnik, mintha a szerkezet akkor lépne 

működésbe, amikor a cselekvő ugyan készül arra, hogy a demokraták melletti voksolás mellett 

döntsön, de még nem döntött úgy. De ha valaki erőfeszítést tesz arra vonatkozóan, hogy valami 

mellett döntsön, akkor mégis milyen értelemben nem döntött még a szóban forgó dolog 

mellett? Ez egy elég zavarba ejtő kérdés, hiszen általánosságba véve, ha valami mellett 

„megpróbálok” dönteni, akkor már amellett is döntöttem. A szó szoros értelemben nem lehet 

készülni a döntésre, vagy megpróbálni valami mellett dönteni. Lehet valamit újra és újra 

megfontolni, vagy vágyakozni arra, hogy képesek legyünk valami mellett dönteni, de teljes 

képtelenség az, hogy készülődjünk arra, hogy valami mellett döntsünk vagy megpróbálni 

valami mellett dönteni. Ha így fogjuk fel Fischer példáját, annak egyszerűen nincs értelme, 

mivel egy hibás döntéselméleti képre alapoz. 

 Talán Fischer arra gondol, hogy léteznek bizonyos véletlenszerű neuronkisülések, 

amelyek mindig megelőzik a döntéseinket. Ha tényleg létezne ilyen együttjárás, annak két 

magyarázata volna lehetséges: a neuronkisülés már maga a döntés (ám ezt Fischer példája 

kizárja), vagy pedig a neuronkisülés meghatározza, hogy hogyan fogunk dönteni. Csakhogy, 

ha véletlenszerű neuronkisülések határozzák meg, hogyan fogunk dönteni – és ez történik 

Jones-szal is a módosított példában −, akkor aligha hihető, hogy Jones-nak vagy bárki másnak 

van morális felelőssége. Ha nem uraljuk az agykisüléseinket, akkor nem uraljuk a belőlük 

mindenképpen fakadó tetteket sem. 

  Hozzá kell tegyem, hogy a Frankfurt-típusú példák bizonyos értelemben nyitott kapukat 

döngetnek, amennyiben olyan elméletekről van szó, amelyeket a fenti kontrollelemzéshez 

hasonló eszmefuttatásokra építenek. Ugyanis a fenti elemzésben nem azt állítom, hogy minden 

egyes cselekvés esetében szükség van arra, hogy képesek legyünk másképpen cselekedni, mint 

ahogyan cselekedtünk. Mivel véleményem szerint a morális felelősség székhelye a döntés, 

ezért elegendő, ha dönthettünk volna másképpen, mint ahogyan dönthettünk vagy pedig egy 

korábbi döntésünk okolható azért, hogy nem voltunk képesek másképpen dönteni. Ha ezek a 

feltételek teljesülnek egy döntés esetében, akkor az általa okozott cselekvésért felelősek 

vagyunk, amennyiben a döntés morális jellegének megfelel a kérdéses cselekvés, akkor is, ha 

az esemény bekövetkezését magát nem kontrollálta a cselekvő (lásd 3.3.2-es szakaszt). A 

Frankfurt-típusú példák, amennyiben nem a döntés valamilyen hibás felfogására 
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támaszkodnak, összhangban vannak az általam adott elemzéssel, mivel a Frankfurt-típusú 

példák szigorúan nézve csak annyit tudnak bizonyítani, hogy olykor nincs szükség arra, hogy 

legyenek alternatív lehetőségeink és fokozott kontrollunk valamilyen esemény vonatkozásában 

ahhoz, hogy morálisan felelősek legyünk érte. 

 Ahogy korábban érveltem mellette, az a következtetés viszont hibás, amit egyes 

kompatibilisták – így például Fischer – levonnak a Frankfurt típusú példákból: hogy soha nincs 

szükség alternatív lehetőségekre ahhoz, hogy felelősek legyünk valamiért. Hiszen a fenti 

elemzés fényében a fokzott kontroll és az egészleges értelemben vett másként cselekvés 

képessége távoli feltétele a morális felelősségnek. 

 Ennek a következtetésnek a helyességére utal az is, hogy amint Jones előtörténetét 

megfelelő módon megváltoztatjuk, eltűnik az az intuíciónk, hogy Jones felelős volna a tettéért. 

Tegyük fel, hogy a gonosz agysebészünk Black, még elvetemültebb, mint az eredeti Frankfurt-

típusú példában. Biztosra akar menni, és nemcsak egy chipet ültet be Jonesba, de olyan módon 

változtatja meg Jones agyának szerkezetét, hogy Jones azokat a politikai irányelveket 

preferálja, amelyeket a demokraták a magukénak vallanak, s választási beszédeikben hirdetnek. 

Így amikor Jones elmegy választani, úgy dönt – a chip beavatkozása nélkül −, hogy a 

demokratákra szavaz. Amennyiben így kerekítjük ki Jones történetét, egyből világossá válik, 

hogy Jones nem felelős. Véleményem szerint azért, mert ilyenkor már tudat alatt sem tudjuk 

feltételezni, hogy Jones akár távoli fokozott kontrollt gyakorolt volna saját döntése felett, 

hiszen a beültetett preferenciák mellett nem volt képes másképpen dönteni, mint ahogyan 

döntött, és tudjuk, hogy a választásáért felelős preferenciákért nem felelős. A Frankfurt-típusú 

példák tehát nem jó érvek amellett, hogy a fokozott kontroll ne lenne távoli feltétele a morális 

felelősségnek. 

 A szemi-kompatibilisták és mások, akik fontosnak tartják az autonómia-feltétel 

érvényesülését (pl. Mele 1995, Haji & Cuypers 2008), más magyarázatot adnának, hogy Jones 

és a túlságosan is biztosra menő Black történetében miért nincs Jones-nak morális felelőssége. 

Azért, mert Jones múltjában egy olyan beavatkozást figyelhetünk meg, ami elveszi azt a 

lehetőséget, hogy Jones indokait, amely alapján döntött a sajátjának tekintsünk. 

 Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az egész eddigi elemzésem arra irányult, hogy 

kimatassam, egy pszichológiailag teljesen „normálisnak” tekinthető oksági lánc miért nem 

biztosíthatja a morális felelősséget, amennyiben a determinizmus minden releváns értelemben 

kizárja az alternatív lehetőségek elérhetőségét. 

 Azt állítottam, hogy csak akkor hibáztatható valaki valamiért, ha az illető tehet arról, 

amiért hibáztatják. Hogy az emberek tehetnek bizonyos dolgokról, szemben a gépekkel, az azt 
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magyarázza, hogy bizonyos tekintetben erősebb kontrollal rendelkeznek, mint az életüket 

segítő gépek. Azt is állítottam, hogy a kontroll erősségét számtalan módon lehet növelni, de 

mindig csak úgy, hogy valamilyen módon növeljük a kontrolláló hatóképességét. Az emberek 

pedig csak egyetlenegy szegmensben rendelkeznek szisztematikusan nagyobb 

hatóképességgel, mint a gépeik. A gépek kontrollja is lehet olyan átfogó, gyors stb., mint 

bármelyik emberé. Az egyetlen különbség, ami magyarázatot adhat arra, hogy az embernek 

miért van egy bizonyos tekintetben nagyobb kontrollja az őket körülvevő események felett, 

mint a gépeknek, az az, hogy a gépek minden egyes hatásra vagy stimulusra egészleges 

értelemben csak egyféleképpen képesek reagálni, vagy ha mégis többféleképpen tudnak, akkor 

nem képesek kontrollálni, hogy melyik reakciót mutassák. Ezzel szemben az ember olykor 

képes arra – a genuin szabad döntései során −, hogy egy adott stimulusra többféleképpen 

reagáljon, s kontrollálja is, melyik reakcióval él. Ennyiben az emberi reakciók olykor – a 

gépekkel ellentétben – nem mechanisztikusak. 

 A szemi-kompatibilisták minderre azzal válaszolnának, hogy igenis van egy másik 

különbség az ember és a gép között, ami magyarázhatja, hogy az embernek miért van magasabb 

szintű kontrollja, mint a gépeknek. Szerintük a különbség lényege az, hogy az emberek 

döntései közepesen indokérzékenyek,112 szemben a gépek „döntéseivel”. Leegyszerűsítve ez 

azt jelenti, hogy az emberek külső és belső indokokkal rendelkeznek – vannak hiteik, vágyaik, 

képesek az őket körülvevő szituáció egyes részleteit úgy észlelni, mint amelyek gyakorlati 

szempontból releváns indokokat szolgáltatnak −, és döntéseik éppen megfelelő mértékben 

érzékenyek arra, hogy milyenek is ezek az indokok. Azaz a morálisan felelős cselekvőkre igaz 

az, hogy másként döntenének és cselekednének, amennyiben mások lennének a hiteik, a 

vágyaik, valamint a világ másként jelenne meg számukra.  

Hajlandó vagyok elfogadni, hogy az általunk gyártott gépek csupán arra érzékenyek, 

hogy milyen fizikai állapotok veszük őket körül, arra nem, hogy milyen „indokaik” lehetnek a 

cselekvésre. Csakhogy ez a különbség azt nem magyarázhatja, hogy a gépeknél bizonyos 

tekintetben nagyobb kontrollal rendelkezünk tetteink és az események felett. Ez a különbség 

legfeljebb arra adhat magyarázatot, hogy mi mást vagyunk képesek kontrollálni, mint a gépek. 

Az indokérzékenységünknek része, hogy minket nemcsak fizikai jellemzők, de morális 

értékek, hitek és vágyak is befolyásolhatnak döntéseinkben. De – és azt hiszem, ez elég világos 

                                                           
112 Fischer és Ravizza még egy további feltételt is meghatároz a morális felelősség feltételeként, nevezetesen, 

hogy a cselekvőnek úgy kell tekintenie önmagára, mint aki cselekedeteinek autonóm forrása. Mivel ez a feltétel 

– számomra úgy tűnik – nem azt a célt szolgálja, hogy hangsúlyozza a kontroll-feltételek érvényesülésének 

jelentőségét, hanem egy attól független – véleményem szerint roppant különös – episztemikus-feltételt vezet be, 

ezért eltekintek e feltétel tárgyalásától. 
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– ha csak akkora mértékben vagyunk képesek kontrollálni, hogy morálisan jót vagy rosszat 

cselekedjünk egy adott helyzetben, mint amekkora mértékben egy klímaberendezés képes 

kontrollálni egy adott szituációban, hogy 24 vagy 22 Celsius fokra hűtse le a hőmérsékletet, 

akkor egyáltalán nem tehetünk arról, hogy morálisan jól vagyrosszul cselekszünk, mint ahogy 

egy klímaberendezés sem tehet arról, hogy 24 vagy 22 Celsius fokosra hűti-e le a 

hőmérsékletet. 

 Még egyszer: miért is nem tehet arról a klímaberendezés, hogy hány fokosra hűti le egy 

adott helyzetben a szoba hőmérsékletét? Azért, mert nem tehet arról, hogy hogyan 

programozták be (milyenek a kezdeti tulajdonságai), nem tehet arról sem, hogy milyen 

stimulust kap (milyennek érzékeli a szoba hőmérsékletét), nem tehet arról, hogy a természeti 

törvények következtében, ha T tulajdonságai vannak, akkor St stimulusra R reakciót kell adnia. 

Ha pedig mindezekről nem tehet, akkor hogyan is tehetne R reakcióról? Nem is gondoljuk, 

hogy a klímaberendezések bármiről is tehetnének. 

 Ám ha mindez igaz egy emberről is, miért gondolnánk, hogy bármiről is tehet, bármiért 

is felelős? Vegyük valakinek az első döntését. Ekkor még biztos nem tehet kezdeti T 

tulajdonságairól, amelyek a természeti törvényekkel karöltve minden egyes St1, St2, St3… 

stimulussal kapcsolatban rendre meghatározzák, hogy milyen R1, R2, R3 reakciót kell adnia. És 

ahogyan a klímaberendezés esetében, itt is nehéz látni, hogy ha egyetlen meghatározó elemről 

sem tehet az ágens, akkor hogyan tehetne az általuk meghatározott eredményről, reakcióról. 

Az, hogy az St1 stimulus vagy éppen a T tulajdonság lehet valamiféle indok is, semmit sem 

segít, hiszen az továbbra is érvényes marad, hogy a reakciót kiváltó egyetlen jellemzőről sem 

tehet a cselekvő. 

 Ugyanezt végig lehetne zongorázni más mentális vagy nem mentális jellemzőkön. Nem 

ismétlem meg azokat a korábbi példáimat, amelyek azt próbálták megmutatni, hogy amíg a 

tudat, a célok, a szándékok stb., amíg nem változtatnak a fenti sémán, addig semmit sem 

számítanak abban a tekintetben, hogy ki miről tehet. Ha a kontroll hatóképesség-elmélete 

helyes, valamint valóban a kontroll erőssége kell hogy legyen a magyarázata annak, hogy az 

emberek − szemben a gépekkel − tehetnek valamiről, akkor ha például a tudat nem változtat a 

reakció mechanikusságán, csupán egy lesz azon T tulajdonságok között, amelyek 

beilleszthetőek a sémába. Erre utal az is, hogy ha hirtelen kiderülne, hogy a pán-pszichizmus 

egy bizarr formája igaz, ettől hirtelen nem gondolnánk azt, hogy a klímaberendezések bármiről 

is tehetnek. Legföljebb óvatosabban kapcsolnánk be őket, nehogy fájjon nekik. 

 Az is világos, hogy semmit sem segít ezen, ha hozzátesszük, hogy az emberek gyakran 

úgy reagálnak bizonyos stimulusokra, hogy amellett, hogy valahogy hatnak a világra, a saját 
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tulajdonságaik közül is egynéhány megváltozik. Tegyük fel, hogy a világ determinisztikus, és 

ebben a világban egy gyerek azt a döntést hozza meg, hogy mások bosszantása érdekében – 

ugyanis a gyermek nagy csínytevő − lehűti a szobát 5 Celsius fokosra. Ám a szülei ezt zokon 

veszik, és nagyon megbüntetik a gyermeket, aminek hatására keservesen sírni kezd, és elmegy 

minden kedve az ilyen és ehhez hasonló csínyektől. Mivel a természeti törvények 

determinisztikusak, nem tehette meg, hogy ne sírással reagáljon, ahogy arra sem volt esély, 

hogy a büntetés hatására ne ilyen irányba változzon meg. Ha valóban nem tehet arról, hogy 

ilyen irányban változott meg, miért is tehetne arról, ha a későbbiekben majd egy hasonló 

szituációban eltekint majd a csínytevéstől? Itt is lehetne egy párhuzamos példával élni. Ha egy 

klímaberendezés eleve úgy van beprogramozva, hogy amennyiben 5 Celsius fokosra hűti a 

szobát, s valaki megnyomja a „soha több ne tedd ezt” feliratú gombot, abban az esetben ő soha 

semmilyen körülmények között nem fog így tenni, akkor nem mondanánk, hogy egy későbbi 

esetben a klímaberendezés tehet arról, hogy minden próbálkozás ellenére nem lehetett őt 

beprogramozni arra, hogy ismét 5 Celsiusra hűtse a szobát.     

 Bármilyen jól kidolgozottak is legyenek egyébként ezek a kompatibilista elméletek, 

amíg az egyének a determinisztikus világban minden egyes stimulus hatására csupán egyetlen 

cselekvést tudnak végrehajtani, addig – az általam kifejtett elmélet fényében – végső soron 

nem tehetnek semmiről, s nincs morális felelősségük.  

 

 

3.5.3. Összefoglalás: az eszköz-érv. Viszonya a dizájn- és manipuláció-érvhekhez 

 

Ebben a szakaszban összefoglalom az eddigi elemzések eredményét, és egy rövid érv 

formájába öntöm. Az első fejezetben amellett érveltem, hogy a morális felelősség fogalmát az 

érdem fogalmához kell kötni. Eszerint morálisan akkor és csak akkor felelős valaki valamiért, 

ha – amennyiben az a valami, amiért a cselekvő felelős, morálisan jó vagy rossz – morális 

hibáztatást/dicséretet érdemelne. Ha az első fejezet gondolatmenetében nincs végzetes hiba, 

akkor megmutatja, hogy miért nem megfelelőek az olyan kompatibilista stratégiák – mint 

például a tisztán konzekvencialista morálisfelelősség-elméletek −, amelyek a morális 

felelősségnek egy alternatív normatív elemzését adják. A második fejezet amellett érvelt, hogy 

nem lehetünk felelősek olyan tulajdonságokért, amelyekről nem tehetünk. Azaz nem lehetünk 

morálisan hibáztathatóak olyan tulajdonságokért, amelyeket nem kontrolláltunk – vagy abban 
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a formában, hogy kontrolláltuk a tulajdonság létrejöttét, vagy abban a formában, hogy 

valamikor képesek lettünk volna kontrollálni, hogy eltűnjön a már kialakult tulajdonságunk.   

A két fejezetből tehát együttesen az következik, hogy csak azért lehetünk erkölcsileg 

felelősek, amit kontrollálunk. Ezt felvehetjük első premisszának ahhoz az érvhez, amelynek 

nagyobbik része a harmadik fejezetben bontakozott ki: 

 

1.0. Csak azért lehetünk erkölcsileg felelősek, amiért morális dícséretet/büntetést érdemelnénk, 

amennyiben annak pozitív vagy negatív morális értéke volna. (1. fejezet) 

1.1.Csak azért érdemelhetünk morális hibáztatást vagy dícséretet, amiről tehetünk. (2 fejezet) 

1.2.Csak arról tehetünk, amit kontrollálunk. (2. fejezet) 

1. Csak azért lehetünk erkölcsileg felelősek, amit kontrollálunk. (1-2 fejezet) 

2. Ahhoz, hogy valamiért erkölcsileg felelősek legyünk, jobban kell kontrollálnunk az 

eseményeket, mint ahogyan erre a különböző eszközeink képesek. (3. fejezet) 

3. Az, hogy a kontrolláló milyen jól képes kontrollálni az eseményeket, attól függ, hogy 

milyen hatóképességgel rendelkezik. (3. fejezet) 

4. Az ember csak akkor rendelkezik az eszközeire nem jellemző nagyobb 

hatóképességgel, amely magyarázza, hogy az ember az eszközeivel ellentétben 

rendelkezik morális felelősséggel, ha az ember egészleges értelemben képes K 

körülmények113 között valamely t időpontban egyes St stimulusok hatására legalább 

kétféle hatásmechanizmust kontrolláltan elindítani. (3. fejezet) 

5. Ha az aktuális világ természeti törvényei nem-humeiánus és determinisztikus természeti 

törvények, akkor senki sem képes egészleges értelemben K körülmények között t 

időpontban St stimulus hatására kétféle hatásmechanizmust kontrolláltan elindítani. (3. 

fejezet) 

K: Ha a természeti törvények nem-humeiánus determinisztikus természeti törvények, akkor 

senki sem lehet felelős a cselekedeteiért. 

 

Miért nevezem az érvet eszköz-érvnek? Azért, mert a jó eszközt az jellemzi, hogy az egyes 

stimulusokhoz egyértelműen hozzá lehet rendelni, hogy hogyan fog rá reagálni, s milyen hatást 

tesz a környezetére. A jó hőmérsékletszabályozóra az jellemző, hogy mindig annak megfelelő 

hatásmechanizmust indít el, amilyen utasítást kap. A másik ok, hogy a fenti-érv hasonlóságot 

                                                           
113 Mint korábban említettem, a körülményekbe beleértem azt is, hogy az adott pillanatban a kontrolláló milyen 

tulajdonságokkal rendelkezik. 
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mutat a dizájn-érvekkel és a manipuláció-érvekkel, amelyeket az inkompatibilisták használnak 

a kompatibilistákkal szemben. Ezekben az érvekben valaki képes arra, hogy valakit 

eszközszerűen használjon. Ugyanakkor a fenti érvet nem sorolnám a dizájn- vagy a 

manipuláció-érvek közé, mert sem manipulációról, sem tervezésről nem esik bennük szó. 

 Az eszköz-érv legnagyobb előnye, hogy az inkompatiblista aggályok fő forrását juttatja 

kifejezésre. Nevezetesen, hogy végső soron semmivel sem kontrolláljuk jobban önmagunkat, 

mint azt az állatok, az eszközök vagy egyszerű tárgyak teszik. A tárgyakra, az eszközökre vagy 

az alacsonyabb rendű élőlényekre egyaránt jellemző, hogy ha valaki teljesen ismerné a 

tulajdonságaikat és a természeti törvényeket, akkor előre meg tudná mondani, hogy az egyes 

stimulusokra (vagy éppen a stimulus hiányára) hogyan fognak reagálni. De könnyű belátni, 

hogy ha semmilyen lényegi különbség nincs a gépek és a többi élőlény működési elve között, 

akkor az élőlények sem felelősek semmiért. Hiszen már a gépek esetében sem az a fontos, hogy 

milyen anyagból épülnek fel, vagy hogy mennyire bonyolultak. A számítógép és a villanykörte 

egyaránt nem tehetnek arról, hogy mit tesznek, jóllehet a számítógépben végbemenő 

folyamatok sokkal bonyolultabbak, mint a villanykörtében. Hanem az, hogy a bemenet és az 

eszköz tulajdonságai egyértelműen meghatározná a kimenetet. 

 Ezt talán még könnyebben belátjuk, ha az élőlényeket – csakúgy, mint a gépeket – 

részecskék egyszerű halmazaként gondoljuk el. Ebben az esetben, ha ráközelítünk az 

élőlényekkel történő eseményekre, gyakorlatilag ugyanazt láthatjuk, mint a gépeknél. Ha 

számítógépemen leütöm a billentyűt, akkor az ujjaim részecskéinek és a billentyűzet 

részecskéinek kölcsönhatása indít el egy nagyon bonyolult folyamatot, amit végső soron úgy 

is le lehetne írni, hogy a részecskék egymást taszigálva segítik elő azt, hogy éppen az a folyamat 

játszódjon le, hogy a monitoromon az a szöveg jelenjen meg, amit begépelek. Ha a korábbi 

példák Lászlója is egy ilyen determinisztikus rendszer, abban az esetben – bár minden 

bonyolultabb – hasonlóan lehet leírni azt az eseménysort, ami azzal kezdődik, hogy Béla 

megkéri, a klímaberendezés segítségével melegítse fel a szobát. Géza, ahogy megszólal, 

megrezegteti a levegőt, a levegő rezgése úgy stimulálja László fülében található bonyolult 

szerves szerkezetet, hogy az olyan elektromos jeleket ad le, amelyek László agyának 

részecskéit olyan mozgásra késztetik, amelyek oda vezetnek, hogy László kezét úgy mozdítja 

meg, hogy Géza kérésének megfeleljen. Csakúgy, mint a gépelés esetében, az egész folyamat 

ahhoz hasonló, amikor egy dominó sor tagjai dőlnek el szépen egymás után. A lényeget 

tekintve nincs különbség a fenti folyamatok és a dominók eldőlése között, mivel nem számít, 

hogy a folyamatban résztvevő részecskék parányiak-e vagy akkorák, mint egy dominó, mint 

ahogy az sem, hogy a folyamatban résztvevő tagokat tovább lehet-e osztani.  
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 Az sem számít, hogy a sorozat tagjai fizikaiak vagy mentálisak-e, amíg a folyamat tagjai 

éppen úgy viselkednek, mint a dominók: az őket ért hatás és a saját természetük meghatározza, 

hogy hogyan fognak reagálni a hatásra. Ahogyan nem számít, hogy a sorozat tagjai részecskék-

e vagy dominók, hogy kicsik-e vagy nagyok, ugyanúgy nem számít, hogy a térben 

helyezkednek-e el vagy sem, vagy hogy van-e mentális tartalmuk vagy sem, amíg éppen úgy 

viselkednek, mint a dominók. Ahogy dominókat nem lehet hibáztatni azért, hogy egy külső 

pöccintés hatására úgy dőlnek el, ahogy, ugyanígy egy gondolatsor végigfutását sem lehet 

bármiben hibásnak találni, ha a gondolatok éppen úgy kényszerítik ki egymás és végül a 

cselekedet megszületését, mint ahogy a dominók mozgási energiája a másik dominó eldőlését. 

 Ami igazán számít a morális felelősség tekintetében, hogy az ágens mechanikusan 

reagál-e a stimulusokra vagy sem. Azaz az számít, hogy az ágens stimulus hatására több 

reakció közül választhat és kontrollálhatja, hogy melyik reakció következik-e be vagy sem. Ha 

nem, akkor elvileg elképzelhető, hogy valamilyen kellően nagy hatalommal rendelkező 

személy minden nehézség nélkül úgy használja őket, mintha eszközök lennének. Ahogyan a 

számítógépet vagy egy dominót. 

 A problémának ezt az oldalát ragadják meg a manipuláció-érvek és a dizájn-érvek. 

Közülük is a legszemléletesebben a zigóta-érv, ami kimutatja, hogy egy hatalmas istenség 

kezében – ha a világ determinisztikus – bármelyik ember éppen úgy lehet alkalmas eszköz, 

mint ahogyan egy számítógép egy ember kezében. Alfred Mele a következőképpen fogalmazza 

meg a zigóta-érvet: 

 

Diana Mary-ben megteremti Z zigótát. Z atomjait azért állítja össze éppen úgy, ahogy, mert azt 

akarja, hogy egy bizonyos E esemény következzen be harminc év múlva. Diana képes levezetni 

az univerzum Z megalkotása előtti állapotából, valamint a determinisztikus természeti 

törvényekőbl, hogy egy zigóta éppen azzal a felépítéssel, ami Z-t Mary-ben jellemzi, egy olyan 

ideális értelemben önmagát kontrolláló cselekvővé fog fejlődni, aki 30 évvel később racionális 

megfontolás nyomán úgy fog ítélni, hogy Cs cselekvés végrehajtása a legjobb, és ezen ítélet 

alapján véghez viszi A cselekvést, amit egyet jelent E esemény bekövetkezésével. Ha ez a 

cselekvő, Ernie, rendelkezik bármilyen romlatlan értékekkel ebben a pillanatban, ezek nem 

motiválják Cs cselekvést. 30 évvel később Ernie egy mentálisan egészséges, ideális értelemben 

saját magát kontrolláló személy, aki rendszeresen gyakorolja az önkontrollt levetővé tevő 

képességeket és nincsenek releváns kényszeres és kényszerítő erejű attitűdjei. Ernie hitei 

elősegítik a tájékozott megfontolást minden kérdésben, ami érdekli őt, továbbá egy megbízható 

döntéshozó. Így megfelel azoknak az elégséges kompatibilista feltételeknek, amelyeket 

korábban javasoltam a szabad Cs cselekvés kritériumainak. […] 
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 Ez az alapja egy olyan manipuláció-érvnek az inkompatibilizmus mellett, amely 

elkerüli Pereboom sikertelen négy-eset érvének a problémáit. Ezt az érvet zigóta-érvnek hívom. 

Ez, vázlatosan, a következőképpen néz ki: 

 

1. Köszönhetően annak, ahogyan a zigótát megalkották az ő determinisztikus univerzumában, 

Ernie nem egy szabad cselekvő és nem felelős semmiért. 

2. Azon egyének esetében, akik a zigótából kifejlődnek, a szabad cselekvés és a morális felelősség 

problémáját tekintve, nincs releváns különbség aközött, ahogy Ernie létrejön, és ahogyan egy 

ember létrejön egy szokványos determinisztikus univerzumban. 

3. Következésképpen a determinizmus kizárja a szabad döntést és a morális felelősséget.114 (Mele 

2006, 188-189) 

   

   

Mele érve számos kritikát (lásd pl.: Kearns 2012, Schlosser 2015) kapott, de én most csak egyet 

– s véleményem szerint a legerősebbet – emelnék ki. Fischer (Fischer 2011) szerint a fő 

probléma az, hogy a kompatibilistának pusztán a Diana-történet miatt nincs semmi oka 

elfogadnia 1-es premisszát. Fischer azzal kezdi, hogy felvázol egy mindennapos történetet. 

John és Mary szeretkeznek, és bár védekeznek, Mary mégis teherbe esik. A pár úgy dönt, hogy 

megtartják a gyermeket és Ernie-nek nevezik. Bár nem tudják, de a gyermek fogantatásának 

pillanatában az akkori világállapotból és a természeti törvényekből le lehet vezetni, hogy Ernie 

Cs cselekvést fogja valamikor a jövőben végrehajtani. Fischer szerint ebben az esetben intuitíve 

plauzibilisnek tűnik, hogy a determinisztikus természeti törvények ellenére Ernie-t erkölcsileg 

felelősnek tartsuk a későbbiekben bekövetkező Cs cselekedetért. Vagy legalábbis a 

kompatibilista számára mindenképpen ez a helyzet. Most tegyük fel, hogy John és Mary 

                                                           
114 Diana creates a zygote Z in Mary. She combines Z’s atoms as she does because she wants a certain event E 

to occur thirty years later. From her knowledge of the state of the universe just prior to her creating Z and the 

laws of nature of her deterministic universe, she deduces that a zygote with precisely Z’s constitution located in 

Mary will develop into an ideally self-controlled agent who, in thirty years, will judge, on the basis of rational 

deliberation, that it is best to A and will A on the basis of that judgment, thereby bringing about E. If this agent, 

Ernie, has any unsheddable values at the time, they play no role in motivating his A-ing. Thirty years later, Ernie 

is a mentally healthy, ideally self-controlled person who regularly exercises his powers of self-control and has 

no relevant compelled or coercively produced attitudes. Furthermore, his beliefs are conducive to informed 

deliberation about all matters that concern him, and he is a reliable deliberator. So he satisfies a version of my 

proposed compatibilist sufficient conditions for having freely A-ed. […] 

Here, there is the basis for a manipulation argument for incompatibilism that avoids the problems with 

Pereboom’s unsuccessful four-case argument. I call it the zygote argument. It runs, in skeleton form, as follows: 

1. Because of the way his zygote was produced in his deterministic universe, Ernie is not a free agent 

and is not morally responsible for anything. 

2. Concerning free action and moral responsibility of the beings into whom the zygotes develop, there 

is no significant difference between the way Ernie’s zygote comes to exist and the way any normal human 

zygote comes to exist in a deterministic universe. 

3. So determinism precludes free action and moral responsibility. 
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valamiképpen tudták, hogy ha Ernie-t megtartják, akkor Cs cselekedetet fogja a jövőben 

végrehajtani, és éppen ezért tartják meg a fiút. Fischer szerint annak a számára, aki eddig 

szimpatizált a kompatibilizmussal, mindenképpen továbbra is hihető lesz, hogy Ernie 

morálisan felelős Cs cselekedet végrehajtásáért. Ám ha a morális felelősség szempontjából 

mindegy, hogy milyen szándékkal hoznak létre egy ágenst, akkor tovább lépve azt kell 

mondani, hogy ha Ernie-t egy istennő hozta létre azzal a szándékkal, hogy végrehajtsa Cs 

cselekvést, a kompatibilistának természetesen felelősnek kell tartania Ernie-t, s nem világos, 

hogy ez miért volna problematikus a kompatibilista számára (Fischer 2011, 1-4). Fischer 

kritikájának lényege az, hogy még ha a Diana eset valamiért azt az érzetet kelti is bennünk, 

hogy a kompatibilizmus implauzibilis, vannak nagyon hasonló történetek, amelyek legalább 

olyan jók, mint a Diana-történet, és éppen az ellenkező irányba mutatnak. 

A válaszom Fischer érvelésére az, hogy a Diana-történet azért jobb, mint a „John és 

Mary”-történet, mert a Diana-történet megmutatja, hogy ha a determinizmus igaz, akkor Ernie 

metafizikai szerkezete lényegét tekintve olyan, mint egy eszközé: alkalmas kezekben teljesen 

megbízható eszköznek bizonyulhat. Ennek mélyebb oka pedig az, hogy a stimulusokra minden 

időpillanatban csak egyetlen válaszrekciót képes egészleges értelemben adni. A „John és 

Mary” történetben ez nem válik világossá, mivel John és Mary nem a várható stimulusokat 

elővételezve készítik el a zygótát, mint Diana, s ezért nem látjuk az ő történetükben Ernie-t 

olyannak, mint egy eszköznek. Pedig ha a determinizmus (nem humeiánus módon) igaz, akkor 

mindnyájan olyanok vagyunk, mint bármely megbízható eszköz, legalábbis abban a 

tekintetben, hogy minden egyes stimulusra egészleges értelemben egyetlen választ tudunk 

adni.  

 Hogy a zigóta- és a manipuláció-érveknek nagy intuitív erejük van, az nem másnak 

köszönhető, minthogy felszínre hozzák, hogy a determinizmussal együttjár ez az eszközszerű 

metafizikai szerkezet. Ez a metafizikai szerkezet a felelős azért, hogy a determinizmus 

fennállásakor nincs egyetlen cselekvőnek sem morális felelőssége. Ahogyan az eszközöket 

sem hibáztathatjuk azért, hogy úgy reagálnak a stimulusokra, ahogyan reagálnak, ha a 

determinizmus igaz, akkor az embereket sem hibáztathatjuk azért, amit tesznek. 

 A zigóta- és a manipuláció-érvek legfőbb előnye az eszköz-érvvel szemben, hogy egy 

történetbe ágyazódnak, s ezért sokkal intuitívabb módon közvetítik, hogy mi a probléma a 

determinizmussal. Ezzel szemben az eszköz-érv erősen kell hogy támaszkodjon egy olyan 

kontroll-elemzésre, amelyből kiderül, hogy bármi csak akkor növelheti a kontrollt valami 

felett, ha valahogyan növeli a kontrolláló hatóerejét is a kontrollált felett. Amíg ez az elemzés 

nem áll készen, addig talán sokak számára kontraintuitívnak tűnhet, hogy önmagában, azaz a 
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hatóerő problémájától függetlenül, a kontroll erősség és a morális felelősség tekintetében nincs 

jelentősége annak, hogy az adott létezőnek vannak-e mentális állapotai vagy sem. Ezért nem 

állítom, hogy az itt bemutatott eszköz-érv önmagában a fenti kontroll-elemzés nélkül egy erős 

érv volna. Az eszköz-érv inkább öszefoglalja a fenti gondolatmenetet. 
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Összefoglalás 

 

A disszertáció célja az volt, hogy alapvető etikai meggyőződéseket elemezve a kontroll 

fogalmának vizsgálatán keresztül megmutassa, a morális felelősség inkompatibilis a 

determinizmussal, valamint, hogy az ágens-okozás elmélete adhatja a legjobb magyarázatot a 

morális felelősség és a szabad akarat jelenségeire. 

 Az első fejezetben amellett érveltem, hogy ha valaki morálisan felelős valamiért, az azt 

jelenti, hogy az illető megérdemli a morális hibáztatást vagy dicséretet azért, amiért felelős, 

amennyiben az morálisan rossz vagy jó volt. A rivális koncepciók ellen példák és 

gondolatkísérletek segítségével érveltem, és az érdem fogalmának elemzésével választ adtam 

néhány ellenvetésre, miközben igyekeztem világosabbá tenni, hogy miben is áll a morális 

felelősség érdemelmélete.  

 A második fejezet célja az volt, hogy érveljen amellett, hogy a morális hibáztatás vagy 

dicséret végső érdemalapja nem lehet valamely tulajdonság birtoklása. Azaz nem lehet valakit 

hibáztatni valakit valamely tulajdonságáért, csak akkor, ha az a tulajdonság a cselekvő 

valamely korábbi aktivitásának (mulasztásának vagy cselekedetének) köszönhető.  

Egyrészt kísérletet tettem arra, hogy megmutassam, mennyire implauzibilis Strawson 

naturalista felelősségelmélete. A legfontosabb érvek ezen megközelítéssel szemben, hogy a 

morális felelősség nehezen elfogadható relativizálásához vezet, továbbá, hogy éppen a 

jelenlegi gyakorlatnak az alapelvei azok, amelyek segítségével kritikát gyakorolhatunk a 

jelenlegi gyakorlat központi elemei és annak alapelvei felett – melyeket Strawson, hibásan, 

kritizálhatatlannak tartott. Ezért, még ha olykor a gyakorlatban egyesek tulajdonságok 

birtoklását tekintik is a morális hibáztatás végső érdemalapjának, ez a tény önmagában nem 

igazolhatja ezt az eljárást.  

Másrészt pedig érveltem mindazon elméletek ellen (igazi-én elmélet, 

attribucionalizmus, oksági-elmélet), amelyek hajlanak arra, hogy a tulajdonságokat végső 

érdemalapnak tekintsék. Két fő érvem az izoláció-érv volt, valamint a morális hibáztatás 

elemzéséből vett érv. Előbbi egy gondolatkísérlet segítségével azt demonstrálja, mennyire 

implauzibilis valakinek morális felelősséget tulajdonítani tulajdonságaiért és a belőlük 

szükségszerűen következő tettekért, amennyiben az illető nem tehet a problematikus 

tulajdonságokról. Utóbbi arra támaszkodik, hogy valaki csak akkor hibáztathat valakit, ha azt 

is gondolja, hogy a hibáztatott tehet arról, amiért hibáztatják – máskülönben nem hibáztatásról, 

hanem haragról, undorról vagy más hasonló érzelemről kellene beszélnünk. Valaki pedig csak 

akkor tehet valamiről, ha az a cselekvő mulasztásának vagy cselekedetének a következménye. 
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Ebből következik, hogy szemben azzal, amit néhány kompatibilista állít, a kontroll fogalmának 

igenis központi szerepe van a morális felelősség vizsgálatában. 

A harmadik fejezet ennek megfelelően a kontroll fogalmának elemzéséről és a belőle 

levonható tanulságokról szól. Egy gondolatkísérlet alapján abból a – talán – mindenki számára 

elfogadható elgondolásból indulok ki, hogy a morálisan felelős emberek bizonyos tekintetben 

mindnyájan erősebb kontrollt gyakorolnak tetteik felett, mint a természeti létezők vagy a gépek 

bármilyen folyamat felett. Ez az erősebb kontroll magyarázza, hogy a gépek semmiről sem 

tehetnek, míg az emberek igen. A kontroll rivális elméletének bírálata után igyekeztem 

kidolgozni a kontroll hatóképesség-elméletének alapjait. E szerint a kontroll jelenléte és 

minősége arra épül, hogy a kontrolláló milyen hatóképességekkel rendelkezik a kontrollált 

vonatkozásában. Arra a következtetésre jutottam, hogy azt, hogy a legtöbb létező semmiről 

sem tehet, szemben az emberekkel, csak az magyarázhatja, hogy a morálisan felelős emberek 

képesek fokozott kontrollt gyakorolni tetteik és mulasztásaik felett, ellentétben a többi 

létezővel. Ennek a fokozott kontrollnak a kulcsa a végső közvetlen kontroll, amely abban áll, 

hogy a szabad és morálisan felelős cselekvő képes kontrollálni, hogy az őt ért stimulusok 

hatására melyik hatásmechanizmust indítja el. Ez a fajta végső és közvetlen kontroll csak akkor 

férne össze a determinizmussal, ha a humeiánus természeti törvény elméletek valamelyikét 

fogadnánk el, csakhogy a fokozott kontroll és ezen humeiánus elmélet kombinációja 

meglehetősen implauzibilis. 

A harmadik fejezetben amellett is érvelek, hogy ha morális felelősség központja a végső 

fokozott kontroll, akkor az összes libertariánus elmélet közül az ágens-okozás elméletét 

érdemes választanunk, mivel a cselekvőnek mint szubsztanciának az elgondolása képes a 

legjobban magyarázni, hogy hogyan lehetséges a fokozott kontroll. Ennek oka az, hogy a 

fokozott kontroll nem fér össze a metafizikailag robusztus előzetes valószínűségekkel, és az 

előzetes valószínűségek hiányát legjobban azzal lehet magyarázni, ha feltesszük, hogy olykor 

nem a tulajdonságok és a természeti törvények, hanem a szubsztancia maga kontrollálja, hogy 

melyik lehetőség valósuljon meg. Ugyanakkor hangsúlyozom, hogy nem kell, hogy az összes 

cselekedetet, mulasztást vagy tulajdonság megszerzését közvetlenül előzze meg egy olyan 

döntés, amelyben szerepet kap a végső és közvetlen kontroll. Elegendő, ha valamikor a 

távolabbi múltban volt egy ilyen választás, és megfelelő módon ennek a választásnak a 

következménye a későbbi választás. Ennyiben az ágens-okozásnak egy sajátos, restriktivista 

változata mellett állok ki, amely szerint számos olyan hétköznapi döntésünk van, amely a szó 

szoros értelmében nem nevezhető szabadnak – mivel nincs jelen benne a végső közvetlen 
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kontroll −, mégis morális felelősséget viselünk értük, mivel valamilyen korábbi döntésnek a 

következménye az, hogy a szóban forgó választás éppen úgy zajlik le, ahogy. 
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