
AZ ÁLLAM SEMLEGESSÉGE

Az alább következő három hozzászólás Kis János: „Az állam semleges
sége” című, folyóiratunk 1992/2. számában közölt tanulmányához kap
csolódik, A tanulmány téziseiről a Magyar Politikatudományi Társaság 
Politikaelmélet és -történet című szekciója 1992. november 16-án 
Bozóki András vezetésével vitát szervezett, és a hozzászólások egy része 
ennek a vitának az alapján készült. Folyóiratunk következő számában 
közöljük Kis János válaszát a hozzászólásokra.
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Mivel nem azonos a semlegesség?

A kortárs liberalizmuselmélet egyik központi kérdése az, vajon a 
liberális állam semleges-e. Ahhoz, hogy e kérdést meg tudjuk válaszolni, 
mindenekelőtt tisztáznunk kell, mit értünk semlegességen, pontosabban 
a semlegesség milyen formája várható el a liberális állami berendezke
déstől, s hogy ez a forma valóban a liberális állam megkülönböztető 
jegye-e, tehát csakis és sajátosan a liberális állami berendezkedés 
jellemzője. A nem liberális államok közős jellegzetessége tehát az lenne, 
hogy szemben a liberálissal, valamilyen perfekcionista elven nyugszanak, 
vagyis hatalmi eszközeiket úgy alkalmazzák, hogy azok valamilyen 
meghatározott erkölcsi ideál feltételezett megvalósulását segítsék elő. A 
liberális állam jogrendszere és hatalmi berendezkedése ezzel szemben 
olyan elven nyugodna, amely nem törekszik perfekcionista ideálok 
megvalósítására.

Az az elképzelés, hogy a liberalizmus az állam elvi semlegességét 
feltételezi, nem volt mindig evidens a liberalizmust normatíven, fiíoző- 
fiailag megalapozni kívánó gondolkodók számára, mint ahogyan sokak 
számára ma sem az. Különösképpen a liberalizmus kritkusai mutatnak 
rá előszeretettel, hogy a liberalizmus állítólagos semlegessége téves 
feltételezés. Ez nem véletlen: ha a liberális államról bizonyítható, hogy 
elvileg semleges, lehetetlen legitimitását azzal cáfolni, hogy valamilyen 
elfogadhatatlan ideál megvalósulását segítené elő, mint ahogyan az sem 
állítható róla, hogy akadályozná a kritikusa által megvalósítani kívánt 
ideál érvényesülését. A liberálisok számára az állam elvi semlegességé
nek bizonyítása azonban nemcsak azért lett fontos, mert segítségével 
könnyebb kivédeni a liberalizmust ért kritikákat. Először is kiderült, 
hogy azt a perfekcionista morális eszményt, amelyen a liberális állami 
berendezkedés nyugszik, sokkal nehezebb azonosítani, mint azt koráb
ban hitték. A haszonelvűségről, mint első számú jelöltről, kiderült 
például, hogy — legalábbis klasszikus formájában — a liberális államról
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alkotott intuitív felfogásunkkal sok esetben ellentétes gyakorlatot kíván 
meg. De nem csupán a liberális állami berendezkedés alapjául szolgáló 
erkölcsi ideál azonosíthatatlansága ösztönzött arra, hogy a politikai 
filozófusok egy része feltételezze a liberális állam elvi semlegességét. 
Úgy tűnt, az állam elvi semlegessége magyarázatot adhat a politikai 
kötelezettségekkel kapcsolatos néhány problémára is. Ha ugyanis az 
állam a jogokat és a kötelességeket az elvi semlegesség alapján osztja 
el, kizárt, hogy az állampolgár a reá háruló kötelezettségeket morális 
meggyőződése alapján, mint azokkal ellentéteseket kérdőjelezhesse 
meg. Ez nem jelenti azt, hogy e kötelességek jogosultságát ne vitathatná, 
de a vita alapjául nem egymással összeegyeztethetetlen morális meggyő
ződések, hanem tények és racionálisan vitatható elméletek szolgálnak 
majd.

A következőkben azt szeretném megmutatni, hogy a liberális állam 
elvi semlegességének tézise, a semlegesség megfelelő definíciója mellett, 
nem tartható. Először is megpróbálok az elvi semlegesség egy adott 
meghatározása mellett érvelni, oly módon, hogy megvizsgálom, mivel 
nem azonosítható a semlegesség. Másodszor, megpróbálom kimutatni, 
hogy a publíkus és magánjellegű érvek közti nageli megkülönböztetés 
homályos. Végül szeretnék néhány szót szólni arról az ideálról, amely a 
liberális hatalomgyakorlás elvi alapjául szolgál.

A semlegesség definíciója kapcsán általában a következmények, 
illetve az igazolás semlegességét szokás megkülönböztetni. A következ
mények semlegességén azt értik, hogy az állam egyenlő mértékben segíti 
elő vagy korlátozza az egyes életideálok megvalósulásának lehetőségét, 
míg az igazolás semlegessége azt jelentené, hogy az állam semmilyen 
törvényről vagy intézkedésről nem dönt azon az alapon, hogy az 
valamely éíetideál megvalósulását elősegíti vagy korlátozza. Világos, 
hogy a semlegesség e két fogalma között különbség van, hiszen abból, 
hogy egy adott döntés során nem vagyok tekintettel semmilyen életide
álra, még nem következik, hogy döntésem egyenlő módon hat a külön
böző ideálok megvalósulásának lehetőségeire. De bármelyiket fogadjuk 
is el e definíciók közül, vajon megfelelnek-e a politikai semlegességről 
alkotott intuitív fogalmunknak?

A semlegesség fogalmának tisztázásakor, úgy gondolom, a legegysze
rűbb a semleges gyakorlat fogalmából kiindulnunk. Semleges gyakorla
ton azt értjük, hogy valamely egyénnek vagy szervezetnek noha lehető
sége volna arra, hogy adott konfliktusba beavatkozzék, ezt mégsem teszi. 
A semleges gyakorlat tehát két dolgot feltételez: egyrészt a konfliktust, 
másrészt a beavatkozás lehetőségét. Az állam és polgárai viszonyában 
ez azt jelenti, hogy vannak olyan konfliktusok az állampolgárok között, 
amelyekbe az állam nem kíván, például a törvényhozás eszközével, 
beavatkozni. Ebből pedig az következik, hogy az állam és az állampol
gárok közti semleges gyakorlat mérték kérdése: alig van olyan állam, 
legyen mégoly totalitárius is, amely ne folytatna semleges gyakorlatot az 
állampolgárok közti bizonyos konfliktusok tekintetében. Csak egy Szép 
Új Világban'képzelhető el, hogy ne legyen olyan állampolgárok közti
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konfliktus, amely elkerüli az állam vigyázó tekintetét. Kétségtelen tény 
azonban, hogy a liberális államot sokkal nagyobb mértékben jellemzi a 
polgárai közti konfliktusok irányában megnyilvánuló semleges gyakor
lat, mint a különböző bal- vagy jobboldali fundamentalista államokat. 
A legtipikusabb példa talán a vallásgyakorlattal kapcsolatos: a liberális 
állam semleges gyakorlatot folytat a különböző egyházak tevékenységé
vel kapcsolatban, vagyis törvényileg nem tiltja és nem is pártolja egyik 
vallás gyakorlását sem. Amikor azonban azt a kérdést tesszük fel, hogy 
a liberális állam semleges-e vagy sem, nem arra gondolunk, hogy 
nagyobb mértékben alkalmazza-e a semleges politikai gyakorlatot, ha
nem arra, hogy e politikai gyakorlat a semlegesség elvén nyugszik-e. Ez 
az a kérdés, amelyet Kis János a semlegesség semleges igazolása 
problémájának nevez.

Mielőtt azonban rátérnék a kérdés vizsgálatára, szeretnék néhány 
következtetést levonni abból, amit a semleges gyakorlattal kapcsolatban 
fentebb állítottam. A legfontosabb következtetés talán az, hogy a 
„következmények semlegességéről” beszélni, szigorú értelemben, cont- 
radictio in adjecto. Amit a fenti definíció a „következmények semleges
ségének” nevez, az sokkal inkább az esélyegyenlőség biztosítása, ami 
aktív beavatkozást követei meg. A semlegesség, mint norma, nem egy 
adott konfliktus igazságos rendezésének biztosítását követeli meg, ha
nem a konfliktustól való távolmaradást. Vannak persze esetek, amikor 
az igazságosság vagy az esélyegyenlőség megkövetelte gyakorlat egybe
esik a neutrális gyakorlattal, de ez távolról sincs mindig így. A futball
bíró tói általában elvárjuk, hogy igazságos vagy pártatlan legyen, de ez 
nem jelenti azt, hogy helyesnek tartanánk, ha leülne a pálya szélére és 
onnan figyelné az eseményeket; épp ellenkezőleg, azt várjuk, hogy 
aktívan beavatkozzék a játék igazságos lefolyása érdekében. A futball- 
bírót persze semlegesnek mondhatjuk egy másik értelemben is: azt 
gondolhatjuk, hogy a futballbíró azért képes az igazságos döntésre, mert 
nem szurkol egyik csapatnak sem. Ebben az értelemben a semlegesség 
valóban elősegítheti az igazságosság érvényesülését, de nem szükségsze
rű feltétele annak, hiszen akkor is dönthet pártatlanul, ha az egyik 
csapatot jobban kedveli, mint a másikat. A semleges gyakorlat sem 
feltételezi az érzelmi semlegességet; nyugodtan szoríthatok az egyik 
félért, anélkül, hogy bevatkoznék egy konfliktusba.

ígaz-e mármost az, hogy a liberális állam semleges politikai gyakor
lata az elvi semlegességen nyugszik, vagyis azon az elven, hogy a 
törvények igazolása során semmilyen perfekcionista ideál nem jöhet 
számításba? Másképp fogalmazva, lehetséges-e olyan politikai érvelés, 
mondjuk az alkotmányos jogok meghatározása kapcsán, vagy az állami 
beavatkozás korlátozását illetően, amely nincs tekintettel semmiféle 
erkölcsi eszményre? Akik úgy gondolják, mint Nagel vagy Kis János, 
hogy ez lehetséges, azok elismerik a liberális állam elvi semlegességét. 
(Bár Nageí inkább pártatlanságról beszél, ami, mint fentebb láttuk, nem 
teljesen azonos a semlegességgel.) Mások, mint Ráz, vagy az utóbbi 
időben Dworkin, úgy vélik, hogy a semleges gyakorlatot morális eszmé
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nyék igazolják. A továbbiakban én is ez utóbbi álláspont mellett 
szeretnék érvelni.

Nagel és Kis János szerint az állam semlegessége abban nyilvánul 
meg, hogy az autoritatív döntéseknek publikusaknak, pontosabban 
publikus érvekkel igazolhatóknak kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy a 
döntéseknek olyan érveken keli nyugodniuk, amelyek kizárják a publi
kumán nem hozzáférhető indokokat, amilyen a személyes kegyelemre 
vagy megindokolhatatlan személyes meggyőződésre történő hivatkozás. 
E megközelítés ellen általában azt az ellenvetést szokták felhozni, és Kis 
János is ez ellen érvel, hogy a politikai döntések szinte mindegyikében 
szerepet játszanak, ahogyan Ő nevezi, „magánideológiáink”, vagyis sze
mélyes eszményeink, meggyőződéseink. Én azonban úgy gondolom, a 
megkülönböztetés más oldalról támadható. Én azt kérdezném, milyen 
értelemben nem publikusak személyes eszményeink, morális meggyőző
déseink? Nagel válasza e kérdésre az, hogy meg kell különböztetnünk 
azokat a meggyőződéseinket, amelyeket igaznak és publikusan igazolha- 
tónak tartunk azoktól, amelyeket nem. Ez az elmélet azonban episzte- 
mológiai szempontból, enyhén szólva, furcsa. Többen bizonyítani vélték 
ugyanis, hogy a meggyőződés mint propozicionális attitűd implikálja az 
igaznak tartást, vagyis, hogy ellentmondás azt állítani: „Meg vagyok 
győződve róla, hogy p, de nem igaz az, hogyp”. De a bonyolultabb (bár 
ettől nem kevésbé meggyőző) episztemológiai kételyektől eltekintve, 
egyszerűen nem igaz az, hogy akik valamilyen morális ideált akarnak a 
törvényhozás alapjául elfogadtatni, azok úgy vélnék, hogy az adott ideál, 
vagy annak igazolhatósága nem publikus. Épp ellenkezőleg: azok, akik 
a hitet a kegyelem adományának tekintik, minek is bajlódnának azzal, 
hogy törvényekkel akarják kötelezővé tenni? Azok vélik úgy, hogy 
kötelezővé kell tenni a hittanoktatást, akik szerint a bibliaolvasás 
publikus érv a keresztény morál vagy életforma mellett. Ha elfogadnánk 
a nageli megkülönböztetést, akkor abból egy másik, igencsak furcsa 
következmény is adódna: a kötelező hittanórákról szóló politikai dön
tést az ontológiai istenérvről szóló viták kimenetele alapján kellene 
eldöntenünk. Mivel ez az érv logikai természetű, par exellence publikus, 
senki sem vethetné' ellene, hogy valamilyen magánideológía döntene 
Isten létének kérdésében és mindabban, ami létéből életformánkra 
vonatkozóan következik. Márpedig, úgy vélem, a semlegességről alko
tott intuíciónkkal igencsak szemben áll az az elképzelés, hogy állam és 
egyház viszonyának meghatározásakor az ontológiai istenérvre támasz
kodjunk.

Úgy gondolom tehát, az állam semlegességével kapcsolatos érveknek 
nem akörül kell forogniuk, hogy egy autoritatív döntés igazolása pubíi- 
kus érvek segítségével történik-e vagy sem, mivel a perfekcionista dön
tések igazolása is ily módon történik. A kérdés inkább az, hogy az 
autoritatív döntések morális alapon történnek-e vagy sem. Ha a gya
korlati semlegességre vonatkozó döntések morális alapon történnek, 
akkor a liberális állam, bármilyen mértékben támogassa is a gyakorlati 
semlegességet, nem semleges elveken nyugszik. A következőkben azt
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próbálom megmutatni, hogy a gyakorlati semlegesség kérdéséről egy 
pluralista társadalomban lehetetlen morális érvek nélkül dönteni, s hogy 
ebből bizonyos perfekcionista elvek következnek.

Vitathatatlan tény, hogy a liberlizmus abban különbözik minden más 
politikai eszmerendszertől, hogy jóval nagyobb mértékben kívánja meg 
a semleges politikai gyakorlatot. Bár természetesen vannak olyan élet
formák, amelyek érvényesülését kizárja, mégsem célja, hogy egyes 
életformákat, morális meggyőződéseket hatalmi eszközökkel próbáljon 
az állampolgárokra kényszeríteni. E gyakorlati semlegesség azonban 
csak akkor nyugodna semleges elveken, ha lehetséges lenne morális 
vitákban semleges álláspontot elfoglalni morálisan semleges pozícióból, 
vagyis úgy, hogy a döntéstől való tartózkodás ne egy másik, (logikai 
értelemben) magasabb rendű morális döntéstől függjön. Ez azonban 
véleményem szerint lehetetlen.

Tfekintsünk négy különböző életformát: a ferences szerzetesét, az 
odaadó családanyáét, a bártáncosnőét és a kasszafúróét. Egy katolikus 
állam semleges gyakorlatot követel meg az első két esetben, de nem úgy 
a második kettőben. A liberális állam semleges gyakorlatot követel meg 
az első három életforma, de nem úgy a negyedik tekintetében. Vajon 
milyen érvek igazolhatják a semleges gyakorlat efféle kiterjesztését? A 
semlegesség kiterjesztését nyilván az indokolja, hogy míg a katolikus 
állam egy adott morális normarendszer megvalósítását tartja a törvény- 
hozás alapjának, addig a liberalizmus több normarendszer létét is 
elfogadhatónak tartja.

De lehet-e semleges az a meggyőződés, hogy több normarendszer 
együttélése megengedhető? Véleményem szerint nem, éspedig azért 
nem, mert autonómiára kényszerít, legalábbis az autonómiának annak a 
minimális formájában, hogy kénytelen lesz mindenki szembenézni más 
életformák kihívásával — hiszen semleges gyakorlatot csak ott folytathat 
az állam, ahol valamilyen konfliktus, jelen esetben az életformák közti 
konfliktus lép fel. Az pedig, hogy a kihívásokat az ördög praktikájának 
tekintjük-e, vagy olyan alternatíváknak, amelyeken morális meggyőző
déseink, életformánk megmérettetnek, nyilvánvalóan maga is morális 
meggyőződésünktől függ. Kis János is elismeri, hogy „a semleges állam 
a magánéletben leginkább a toleráns és az egyén autonómiáját tisztelet
ben tartó magatartásoknak kedvez”. Én a magam részéről erősebben 
fogalmaznék: a liberális állam megkülönböztető jegye, hogy erre kény
szerít. Rousseau szavaival, de szellemével homlokegyenest ellenkező 
módon, azt mondhatjuk, a liberális állam semleges gyakorlata kény
szeríti az állampolgárokat, hogy szabadok legyenek. A liberalizmus 
kritikusai joggal mutatnak rá, hogy aki ezt a perfekcionista elvet nem 
vallja magáénak, annak semmi oka sem lesz a liberalizmushoz hasonló 
mértékű semlegességet követelni az államtól.



PACZOLAY PÉTER

Az állam semlegességének mítosza?

Az állam semlegességének doktrínájából súlyos gyakorlati politikai 
következmények adódnak, már csak ezért is okkal áll e kérdés különbö
ző szempontú — jogfilozófiai, alkotmányjogi, politikatudományi — 
viták és elemzések középpontjában. Kis János tanulmánya arra keres 
választ, hogy az állam semlegességének gyakran emlegetett metaforája 
miként fordítható át kézzelfogható alkotmányos tanná, és ehhez szük
ségesnek tartja a semlegesség tartalmának tisztázását. A jelen írás 
másképp közelít a témához, amikor a kérdést úgy teszi föl: íehet-e az 
állam egyáltalán semleges?

ESZMETÖRTÉNETI ADALÉKOK
AZ ÁLLAM SEMLEGESSÉGÉHEZ

Az állam fogalma a 16. században jelent meg az európai gondolkodás
ban, és a semlegesség mindjárt a kezdetekkor meghatározó eleme volt 
a koncepciónak. Elsősorban mint a vallási, ideológiai ellentétek fölött 
álló, azok vonatkozásában semleges erőre tekintettek az államra.

Az állam fogalmának első, jogilag is kidolgozott elmélete, Jean Bodin 
szuverenitástana a versengő felek fölött álló állam (közösség) koncep
ciójára épült. Az államnak nem volt feladata többé, hogy igazságot 
tegyen vallási vitákban. Elvált egymástól a hitbeli meggyőződés, feleke
zeti hovatartozás és az állam iránti lojalitás. Medici Katalin kancellár
jának, L Hopitalnak 1562-ben mondott beszéde ékesen illusztrálja e tan 
gyakorlati politikai konzekvenciáit: „Nem a vallás, hanem az állam 
ügyeinek rendezése itt a kérdés; lehetnek olyan polgárok is, akik nem 
keresztények, ... és békességben lehet élni azokkal, akik más nézetet 
vallanak.”
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Az állam semlegességének e kezdeti, az ellentétek felett álló felfogása 
a szuverenitás későbbi értelmezésében egyre inkább az állam minden- 
hatóságának tételezése felé tolódott el: Hobbes, részben Rousseau, majd 
Hegel államelméletében az állam a közérdek megtestesítője, az általános 
akarat képviselője, s mint ilyen megkérdőjelezhetetlen.

Ettől eltér a politikai liberalizmus elsősorban Locke nyomaiban járó, 
toleranciát hirdető államkoncepciója, míg a pluralizmus felfogásában az 
állam csak az egyike a társadalmat alkotó számtalan közösségnek 
(Laski). A liberális felfogásból legtartósabban az állam pártatlan, elfo
gulatlan döntőbíróként való szemlélete maradt meg.

A liberális államfelfogás semlegességet hirdető tanának radikális 
konzervatív kritikáját Carl Schmitt adta: az abszolutisztikus és liberális 
állam semleges volt; a 20. században ez nem igaz. Az állam semlegessé
gét a gazdasággal, a hagyományosan nem-állami területekkel (vallás, 
oktatás, kultúra) szemben a beavatkozás, állam és társadalom összeol
vadása váltja föl: minden társadalmi probléma közvetlenül állami prob
lémává válik, nincs többé semleges terület.

A második világháború után a nyugati típusú demokráciák jellemzője 
a pártállammá szerveződött társadalom, melyben a pártok szerepe 
meghatározó.

Ha kettéválasztjuk azt a két kérdést, hogy az állam semlegessége 
kívánatos-e, illetve hogy lehetséges-e, akkor a normatív és a leíró 
tudományeszmény klasszikus kérdéséhez jutunk el. A normatív szem
pontú, illetve leíró megközelítés más-más módszert jelent és lényegesen 
különböző gyakorlati következménnyel jár. Ezt azért indokolt hangsú
lyozni, mert jó fél évszázada az utóbbi megközelítés tekinthető általá
nosnak, a diszkusszió eszmetörténeti helyét ezért mindenképpen jelezni 
kellett.

AZ ÁLLAM SEMLEGESSÉGÉNEK NORMATÍV TARTALMA

Az állam semlegességével szorosan összefüggő kérdés: mi az állam 
funkciója adott közösségben — társadalomban, illetve a társadalommal 
szemben —, és mik az állami cselekvés határai.

Az állam fogalmának tisztázása vagy legalábbis meghatározási kísér
lete az első feladat, amellyel ki kell egészíteni a kérdéskör tárgyalását. 
Az állam kényszerszervezet, mely felségterületén minden emberre köte
lező szabályokat alkot, és ezek megsértését erőszak alkalmazásával 
szankcionálja. Persze nem a definiálás lényeges itt önmagában. Az a 
fontosabb, hogy milyen funkciót tölthet be az állam abban a filozófiai 
elképzelésben, amely semlegességét tételezi föl. Az állam akkor tekint
hető semlegesnek, ha a társadalmi konfliktusokon kívül és azok fölött 
álló szervezetként működik. Ez az eszmény arra az elképzelésre épül, 
hogy az állam a polgárok és szervezeteik — közöttük a pártok — fölött 
álló és azoktól független intézmény. Az állam e fogalma rendkívül 
absztrakt, és még nehezebben értelmezhető, mint a semlegesség fogalma.



POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1993. 3. szám 129-135 131

Az állam ugyanis megosztott — és többek között ennek eredménye
ként is —, korlátozott. Különösképpen világossá válik az állam tagolt
sága, ha az államhatalmat a felhasználásával kapcsolatos űn. autoratív 
döntéseken keresztül kívánjuk megragadni: az ilyen döntések példája
ként említett parlamenti törvény, a kormányhatározat és a bírói ítélet 
természetüket tekintve rendkívül eltérő normák. A parlamenti döntések 
normális esetben a választásokon elnyert többség véleményét tükrözik, 
a többséget pedig pártok alkotják, és e pártoknak nem semleges, hanem 
nagyon is „pártos” elképzeléseik vannak alapvető kérdésekről. Azt 
elvárni, hogy e pártok saját — akár ideológiai — elképzeléseik meg
valósítását, vagyis törvényi formába öntését önként korlátozzák, nem
csak illúzió, hanem ellentétes volna a választói akarattal is. A kormány- 
határozatok természete igen eltérő lehet, és magának a kormánynak a 
természete is változik attól függően, hogy milyen alkotmányos be
rendezkedésről van szó. Végül a független és semleges bírói hatalmi ág 
döntései is differenciáltan kezelendők; e vonatkozásban sok jogrend
szer a laikusok részvételével (pl. esküdtek) próbálja azt a távolságot 
csökkenteni, mely a peres ügyben érintett fél, és a döntést hozó állam 
között van.

Az állam fogalmának egységes és differenciálatlan használata hiányol
ja a szükséges meggyőző és magyarázó erővel rendelkező érveket. Az 
állam nem egységes, hanem rendkívül bonyolult viszonyokból és eljárá
sokból tevődik össze.

Mégis vannak bizonyos elvek, melyeket — legalábbis az alkotmányos 
jogállamokban — egyaránt tiszteletben kell tartania a parlamentnek, a 
kormánynak és a bíróságoknak is, noha egyébként igen eltérő jellegűek, 
különösen a politikai elkötelezettségük tekintetében. Bizonyos elveket 
egyikük sem hághat át. Ennek oka valóban abban rejlik, hogy az al
kotmány mögött meghúzódnak olyan elvek, nem szó szerint leírt elvek, 
amelyek általánosabb, mögöttes vázát képezik az alkotmánynak. A 
viszony ezen elvek és az alkotmány között azonban némileg eltér a 
klasszikus elképzeléstől: Carl Schmitt már idézett kritikája teljesen jogos, 
századunkban nincsenek semleges kérdések, és az állam sem lehet semleges 
a klasszikus liberális államfelfogás értelmében. Az 1945 utáni alkotmányos 
és politikai fejlődés azonban általánossá tett egy sajátos „védelmi techni
kát”, mely egyaránt korlátozza az állam különféle szerveit.

Ez pedig az alkotmányosság követelménye, abban az értelemben, 
hogy az alkotmány felsőbb jog: vannak olyan szabályai, melyeket nem
csak a végrehajtó hatalom, hanem a parlamenti többség sem hághat át, 
a bírói hatalom pedig védelmez. E felsőbb jog magasabb morális elvek 
pozitivitását, tételesjogi megfogalmazását jelenti. E magasabb jog elkép
zelhető olyan elvekben is, melyeket szó szerint nem tartalmaz az írott 
alkotmány. Az ilyen morális elvek alkotmányba foglalása jogfflozófíaí, 
közelebbről jogértelmezési kérdés. A politikai morál alapelvei jelen 
vannak az alkotmányban és az írott alkotmány szövege mögött is. Itt
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ugyanis a kérdés az, hogy az alkotmány kodifikál-e morális elveket, s 
azoknak milyen szerepük lehet az alkotmány alkalmazásában és értel
mezésében.

A SEMLEGESSÉG AZ ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁSBAN

Kössük össze az alkotmány mögötti elvek létét a semlegesség kérdésével. 
Az alkotmány értelmezése során alkalmazandó semleges elvek kérdését 
az amerikai alkotmányjogi irodalom terjengősen tárgyalja, és a magyar 
alkotmánybíráskodásnak is ez az egyik alapkérdése. Érdemes kitérni az 
állam semlegességét illető alkotmánybírósági gyakorlat néhány vonatko
zására.

Az Amerikai Egyesült Államokban a Supreme Court ellentmondásos 
gyakorlatot követ ebben a kérdésben — mint persze annyi másban is —, 
mégis ez az ellentmondásosság tanulságos vizsgált témánk vonatkozásá
ban. Ugyanis épp a differenciáltságra hívja fel a figyelmet, arra, hogy 
nehéz általában vett államról és általában vett semlegességről beszélni. 
A Supreme Court ellentmondásos gyakorlata ráadásul nemcsak akkor 
ismerhető fel, ha hosszabb időszak döntéseit vetjük egybe, hanem az 
egymást rövid időn — néhány napon — belül követő különböző 
ítéletekben is. 1991 júniusában a köztudottan meggyőzödéses konzerva
tív Rehnquist főbíró által vezetett testület a véleménynyilvánítási sza
badság (free speech) ügyében kitartva korábbi liberális gyakorlata 
mellett, egészen addig — az európai szemmel szélsőségesnek tűnő 
álláspontig — elment, hogy a Ku-Klux-Klan-tagok keresztégetése is 
alkotmányosan védett véleménynyilvánítás. Ezzel szemben az abortusz 
megítélésében konzervatív irányba mozdult el a bíróság, noha nem oly 
mértékben, ahogy azt a szakértők várták. Ráadásul — talán leginkább 
kirívó döntésével — a tulajdon védelmének kérdésében megengedte a 
környezetvédelmi célzatú állami beavatkozást.

A tulajdon kérdése egyébként nagyon lényeges területre vezet. 
Ugyanis az állami semlegesség, az állami tartózkodás klasszikus területe 
volt a gazdaság. Sőt, a mára eléggé elfelejtett előzmények szerint a 19. 
századi utilitárius filozófia tartózkodásra kötelezte az államot a gazdaság 
és a tulajdon vonatkozásában, ezzel szemben határozottan helyeselte az 
állami kényszeraíkaímazást a tulajdoni rendet veszélyeztetők ellen; nem 
véletlenül vált e korszak jelkép erejű intézményévé a börtön és a 
dologház. A marxizmus kritikája is ezért vette célba épp a kapitalista 
állam gazdasági semlegességét: a semlegesség, a be nem avatkozás 
valójában nagyon is határozottan befolyásolta a vagyoni viszonyokat — 
a tulajdonosok javára. Ebben a vonatkozásban a semlegesség tehát a be 
nem avatkozással volt azonos.
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A SEMLEGESSÉG A MAGYAR ALKOTMÁNYBAN

A semlegesség eddig tárgyalt problémájától nyilvánvalóan eltérő, konk
rét kérdés a hatályos magyar Alkotmányban szereplő utalás a közhata
lom pártsemlegességére. A 3. § (3) bekezdése szerint „a pártok közha
talmat közvetlenül nem gyakorolhatnak. Ennek megfelelően egyetlen 
párt sem irányíthat semmiféle állami szervet. A pártok és a közhatalom 
szétválasztása érdekében törvény határozza meg azokat a tisztségeket, 
közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet 
be”. Ez a szabály alapvetően a korábbi pártállamiságot akarta — 
átgondoltabb alkotmányos koncepció nélkül — kizárni.

A magyar Alkotmány ezen az utaláson kívül nem tartalmaz rendel
kezést a semlegességre nézve. Az állam semlegessége tehát olyan 
alkotmányos elv, mely — Kis János frazeológiájával — „az írott 
alkotmány mögöttes elvei” közé tartozik. Létezik olyan alkotmányérteí- 
mezési felfogás, mely tagadja az alkotmány írott szövegén túl bárminő 
elv, szabály létét, és minden erre történő hivatkozást a bírói aktivizmus 
jegyeként értékel. Az amerikai alkotmányjogi és politikaelméleti iroda
lom egyik legtöbbet tárgyalt témája a Supreme Court aktivizmusának 
kérdése. A bírói aktivizmus fogalmát több értelemben is használják az 
amerikai vitákban; általában azt értik rajta, hogy a bíróság olyan 
politikai döntéseket hoz, melyek a választott vagy felelős politikusokra 
tartoznának.

Az Egyesült Államokban — és részben amerikai hatásra más orszá
gokban is — az egyik alkotmányértelmezési kánon a szövegkötött 
megközelítés. Ez a textualizmusnak is nevezett módszer szigorúan 
ragaszkodik az alkotmány írott szövegéhez, semmilyen rajta kívüli elvet 
vagy anyagot nem tart relevánsnak. E nézet képviselői nem bíznak az 
emberek pártatlanságában, és félnek, hogy néhány ember a többséggel 
szemben gyakorolhatja ezt a hatalmat. Az egyetlen orvosság erre az 
lehet, ha a bírák szigorúan ragaszkodnak a népakaratot megtestesítő 
dokumentum, az alkotmány betűjéhez.

Az ezzel ellentétes nézet szerint az alkotmány rendelkezéseinek van 
egy központi, változatlan magja, de a modern korban felmerülő problé
mákat a modern értékek alapján kell értelmezni. Eszményük az „élő 
alkotmány”, mely igazodik a változó világhoz. Az amerikai alkotmányt 
például igen nehéz módosítani, 200 év alatt alig került sor erre. Az 
alkotmányt ezért bírói értelmezéssel kell a megváltozott társadalom 
igényeihez hozzáigazítani. A leggyakrabban hivatkozott érv a nemek és 
a fajok egyenlőségének megítélésében bekövetkezett változás. De trivi
ális a hivatkozás arra is, hogy az alkotmány szerzői csak az írott sajtó 
szabadságát értették sajtószabadságon, s eszerint a tévét és rádiót az 
elnök cenzúrázhatná. Egy további érv e megközelítés mellett, hogy így 
meg lehet őrizni az alkotmány szerves egységét, nem kell állandóan 
módosítgatni.

Az aíkotnfányértelmezésben a legnagyobb szabadságot a kulturális 
értékelméletek teszik lehetővé, melyek szerint az alkotmányba nem
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foglalt alapvető társadalmi értékek képezik a bírósági döntések alapját. 
E megközelítésen belül egyes irányzatok hivatkoznak a hagyományokra, 
a társadalom erkölcsi konszenzusára vagy a természetjogra.

A magyar Alkotmánybíróság alapjogi gyakorlata — a bíróság saját 
hitvallása és a bírálók szerint is — aktivista. A bírói önmérsékletet 
elsősorban a politikai kérdések esetében gyakorolják — hatáskörük 
megszorító értelmezésével és a politikai viták eldöntésére irányuló 
kezdeményezések (pl. az ún. média-ügy egyes vonatkozásainak) elhárí
tásával.

A semlegesség egyik aspektusának, a világnézeti vagy ideológiai 
semlegességnek viszonylag jól körülhatárolható értelmezését dolgozta 
ki a magyar Alkotmánybíróság (30/1992. [V 26.1 AB határozat).

Az egyebek mellett a vallásszabadság tartalmáról szóló 4/1993. (11.12.) 
AB határozat pedig az állam vallási semlegességére nézve fogalmazott 
meg iránymutatásokat. Az állam vallási semlegességét két alkotmányos 
szabályból vezeti le a határozat: az állam és az egyház elválasztásából 
(60. §), illetve az egyenlőség elvéből (70/A §).

„Az elválasztás elvéből az következik, hogy az állam sem az egyhá
zakkal, sem valamelyik egyházzal nem kapcsolódhat össze intézménye
sen; hogy az állam nem azonosítja magát egyetlen egyház tanításával 
sem; továbbá, hogy az állam nem avatkozik be az egyházak belső 
ügyeibe, és különösen nem foglalhat állást hitbéli igazságok kérdésében. 
Mindebből következik — ami másrészről az Alkotmány 70/A §-ából is 
folyik —, hogy az államnak az egyházakat egyenlőkként kell kezelnie. 
Mivel az állam éppen azokban a tartalmi kérdésekben nem foglalhat 
állást, amelyek a vallást vallássá teszik, a vallásról és egyházról csak 
elvont, „minden vallásra vagy egyházra egyaránt alkalmazható keretsza
bályokat alkothat, amelyek révén ezek a semleges jogrendbe illeszked
nek, s tartalmi kérdésekben a vallások és egyházak önértelmezésére kell 
hagyatkoznia’*.

Az állam keretszabályokat alkot, eljárásokat szabályoz — ez a 
semlegesség tényleges tartalma. A határozat ugyanakkor a „be nem 
avatkozó” típusú semlegesség-felfogással szemben hangsúlyozza, hogy 
az állam vallási semlegessége nem jelent sem tétlenséget, sem közöm
bösséget. Az államnak a pozitív vallásszabadságot is garantálnia kell 
azzal, hogy lehetővé teszi a tudatos választást.

„Az államnak kötelessége, hogy a vallásos meggyőződés kinyilvánítá
sa, tanítása és az életvitelben való követése, az egyházak működése, s 
ugyanígy a vallás elutasítása, továbbá a vallási meggyőződésről való 
hallgatás számára olyan teret biztosítson, amelyben a különböző felfo
gások szabadon képződhetnek és fejlődhetnek, s ezen keresztül lehetővé 
teszik az egyéni meggyőződés szabad kialakítását. Az államnak egyrészt 
ezt a szabad kommunikációs folyamatot kell biztosítania; ez a köteles
sége a gondolatszabadsághoz és szabad véleménynyilvánításhoz való 
jogból is adódik. Másrészt adott esetben gondoskodnia kell más alapvető 
jogok védelméről a vallásszabadsággal szemben is. Végül magára a 
vallásszabadság jogára vonatkozó pozitív szabályozásra is szükség lehet.
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Az államnak szabályozott kompromisszumot kell létrehoznia ott, ahol 
eleve az állami szabályozás hoz létre olyan helyeztet, amelyben a vallás 
és a valíástalanság szabadsága egymást kölcsönösen korlátozza. Ilyen 
»tér« például a kötelező iskolai oktatás keretében folyó világnézeti 
nevelés.”

Az állam vallási semlegességének fontos megvalósulási területe az 
állami iskolák semlegessége.

„A semlegesség azt követeli meg, hogy iskolai tantervét, szervezetét 
és felügyeletét az állam úgy alakítsa ki, hogy a tanulóknak a vallási, 
illetve világnézeti információkat és ismereteket »tárgyilagosan, kritiku
san és pluralista módon közvetítsék*. Az állami iskola nem folytathat 
olyan oktatást, amely a szülők (és a gyermek) meggyőződése figyelmen 
kívül hagyásának minősülhetne.” (Lásd az Emberi Jogok Európai Bíró
ságának ítéletét a Kjeldsen, Busk, Madsen és Pedersen ügyben, 1976. 
december 7.) Ezek a feltételek felelnek meg az állami iskolák tekinteté
ben annak a követelménynek, amelyet az Alkotmánybíróság a monopol
helyzetben lévő országos közszolgálati rádióra és televízióra határozott 
meg a véleményszabadság érvényesülése érdekében. Az erre vonatkozó 
szervezeti megoldások ugyanis akkor alkotmányosak, ha elvileg képesek 
biztosítani a társadalomban meglévő vélemények teljes körű, kiegyen
súlyozott arányú és valósághű kifejezésre jutását (37/1992. [VI. 10.] AB 
határozat). Ezek az ismérvek az állami iskolákra is megfelelően érvé
nyesek. A semleges állami iskola tehát nem lehet elkötelezett egyetlen 
vallás vagy világnézet mellett sem, hanem a szabad és megalapozott 
választás lehetőségét kell nyújtania. „A világnézeti ismeretek teljes körű, 
kiegyensúlyozott arányú és tárgyilagos tanításának az iskola működése 
egészében kell megvalósulnia. Tárgyilagos tanítás esetén az állam nem 
kényszeríthet egyetlen tanárt sem arra, hogy saját meggyőződését elhall
gassa.”

A semlegesség ebben a vonatkozásban tehát aktív állami magatartást 
tételez föl, annak érdekében, hogy a folyamatok, processzusok semle
gessége lehetővé tegye a szabad választást. Ebben az értelemben az állam 
semlegessége — mint eljárást és keretet biztosító semlegesség — az 
értékek pluralizmusát védi, és a köztük való választás szabadságát 
kívánja előmozdítani.

Foglaljuk össze az — egyebek mellett az alkotmánybírósági döntések
ből is leszűrhető — tanulságokat. Az állam a 20. század végén jóval 
összetettebb jelenség annál, mint ahogyan a klasszikus liberalizmus 
idejéből eredő doktrínák és fogalmak magyarázzák. Ezért „az általában 
vett állam általában vett semlegességéről” beszélni értelmetlen. Nagyon 
is fontos viszont követelményeket támasztani az állam egyes meghatá
rozott vonatkozásokban vett semlegességét illetően. Ezt példázza az 
állam vallási semlegességének alkotmánybírósági értelmezése. A plurális 
értékeket védő eljárási semlegesség gyakran az államot igencsak aktív 
cselekvésre készteti. Egy-egy ilyen konkrét vonatkozásban lehet csak az 
állam semlegességéről beszélni.
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Semlegesség — pártatlanság — 
elfogulatlanság

A következőkben Kis János tanulmányának gondolatmenetéhez szeret
nék bizonyos finomításokat ajánlani. Megjegyzéseim inkább az állam 
semlegességével foglalkozó gondolatmenet elágazásának tekinthetők, 
amelyek a jogtudomány szempontját követik. Érvelésem vázlata a 
következő: azt ajánlom, hogy tegyünk különbséget semlegesség, pártat
lanság és elfogulatlanság között. Először felvázolom, mi a különbség e 
három fogalom között — tehát, hogy miképpen gondolom elválasztásu
kat —, majd pedig megkísérlem ennek elméleti megalapozását is. 
Voltaképpen tehát a „semlegesség” fogalmának a politikai filozófiában 
és az alkotmányelméletben nagyjából általánosan — és szerintem diffe
renciálatlanul — használt fogalmát szeretném felbontani,

I.
Mielőtt a tulajdonképpeni feladatnak látnék, szeretném azt egy kissé 
átalakítani. Kis János az állam semlegességéről beszél, én pedig ezt a 
problémát a jog semlegességének kérdésével azonosítom, legalább e 
hozzászólás erejéig. Úgy vélem, ezzel az egyszerűsítéssel még világosab
bá válik, hogy az állam semlegességének problémája nem feltétlenül 
jogi, de mindenképpen normatív — normákkal összefüggő, normák 
„használata” nélkül megoldhatatlan — probléma. Az állam semlegessé
ge kérdésének átalakítása a jog semlegességének kérdésévé egy alkot
mányos állam körülményei között nem okozhat nagy nehézséget, hiszen 
az alkotmányos államban a politikai morál normái egyben a jogrendszer 
alapvető — alkotmányos — normái is (egyebek között vagy talán 
elsősorban ettől alkotmányos egy állam), s ezért az állam semlegességé
nek problémája, legalábbis jelentős részben, szükségképpen azonos a 
jog (pontosabban a jogtartalom) semlegességével. Persze el kell ismerni,
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hogy az állam semlegességének egész kérdésköre nem vezethető vissza 
teljes egészében a jog semlegességére, egyszerűen azért, mert az állam 
tevékenysége nem írható le hiánytalanul jogi fogalomrendszerrel. 
Ugyanakkor az alkotmányos állam egyik követelménye, amelynek telje
sülése nélkül nem beszélhetünk alkotmányos államról, hogy az állam 
tevékenységének meghatározó és legfontosabb mozzanatai alá legyenek 
rendelve a jognak. Az „autoritatív döntés” fogalma — ezzel Kis János 
(3, pont) azokat az állami cselekvéseket jelöli meg, melyekre az állam 
semlegességének elve alkalmazandó —, úgy vélem, feljogosít arra, hogy 
az érvelés egyszerűsége kedvéért az állam semlegességének problémáját 
a jog semlegességének problémájával azonosítsam. Az a körülmény, 
hogy egy alkotmányos államban a politikai morál (ha nem is feltétlenül 
egészében, de lényeges elemeiben) a pozitív jog, pontosabban az alkot
mány része, azzal is együtt jár, hogy a politikai filozófia bizonyos 
problémái egyben alkotmányos és alkotmányjogi problémák. Ennek 
egyik következménye, hogy a politikai morál szabályainak tartalmát nem 
lehet a jogászi „kézművesség’* megszokott és bevált eszközeivel megis
merni, mivel e szabályok a pozitív jogban is megőrzik jog-előtti jelen
tésüket; ezért értelmezésük csak a szabályok „háttérelméletének” isme
retében lehet megalapozott.

Ezek után térjünk vissza nehány szó erejéig az autoritatív döntések 
kérdéséhez. Ez a fogalom felölel minden állami .döntést, amely a 
polgárok számára kényszerítő erejű; ezek a döntések alkotmányos 
államban eleve csak akkor érvényesek, ha nem ellentétesek a joggal vagy 
az alkotmánnyal, tehát ha jogszerűek. így tehát az állam semlegessége 
alkotmányos követelményének megsértése amellett, hogy a politikai 
morál szerint illegitimmé, egyszersmind alkotmányellenessé, végső soron 
érvénytelenné is teszi a semlegesség követelményét sértő döntést. Azt 
javaslom, hogy az autoritatív döntés fogalmán belül válasszunk külön 
legalább két kategóriát, amelyek éppen az állam semlegességének 
követelményét tekintve lényegesen eltérnek egymástól, olyannyira, hogy 
a semlegesség követelménye eredeti értelmében csak az egyikkel szem
ben támasztható értelmesen, a másikra csak per derivationem alkalmaz
ható. Úgy vélem, az autoritatív döntések két csoportra oszthatók: 
normákra és a normákon alapuló döntésekre. A döntés fogalma így 
nyilván más, mint az „autoritatív döntés” fogalmában, ezért döntésen a 
következőkben mindig normán alapuló döntést értek. Alkotmányos 
államokban az állam minden döntése — a jogszerűség általános köve
telménye miatt — szükségképpen kapcsolatban áll jogi normákkal. A 
következőkben amellett igyekszem érvelni, hogy a semlegesség követel
ménye csak a normákra alkalmazható, a döntésekkel szemben csak a 
semlegesség elvéből következő, tehát abból levezethető vagy azon 
alapuló, két rokon követelmény állítható: a pártatlanságé és az elfogu
latlanságé.

A semlegesség fogalmában, ahogyan az általánosan használatos, két 
jelentés fonódik össze: a semlegességé és a pártatlanságé. Kettejük 
közös vonása az, hogy végső megalapozásuk azonos: a polgárok egyen
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lőségén, egyenlő méltóságán alapul mindkettő. Viszont a semlegesség 
követelményét — szerintem a köznyelvi használattal és morális intuí
ciónkkal egyezően — normákkal szemben támasztjuk, míg a pártatlan
ságról (és az elfogulatlanságról) csak döntésekkel kapcsolatban beszél
hetünk. A semlegességnek Kis János által említett analógiája — két 
állam vitájában egy harmadik „semlegessége” — igazából pártatlanság
nak nevezhető, Semlegesnek, a példánál maradva, a nemzetközi hadijog 
szabályai (beleértve a „semlegesség” azaz pártatlanság, szabályait is) 
nevezhetők annyiban, hogy eleve egyenlően és azonosan kezelik a 
hadviselő feleket, függetlenül az általuk vívott háború jogos vagy 
jogtalan céljától.

A semlegesség követelménye tehát szerintem csak normákkal szem
ben állítható; a jog semlegességének kívánalma eszerint elsősorban a 
jogszabályok, jogi normák tartalmának állít korlátot, ilyen értelemben 
a jog semlegességének kérdése úgy is felfogható, mint a jog és erkölcs 
viszonyának bizonyos elmélete, amelynek célja annak megalapozása, 
hogy alkotmányos berendezkedésű államban milyen erkölcsi kérdéseket 
szabályozhat a törvényhozó a „közösségi morál” megbízottjaként és 
melyeket nem, a közösségi morál részének tekintve a közösség vallásos 
meggyőződését is. A jog semlegességének követelménye más, az előbbi
vel azonban nem összeférhetíen, megközelítésben — mint amilyen Kis 
Jánosé is — az állampolgárok alkotmányos egyenlősége elvének korol- 
láriuma, amely megköveteli, hogy az állam minden polgárt egyenlő 
„tisztelettel” kezeljen. A semlegesség-pártatlanság fogalompárja itt már 
közvetlenül analogikus az állampolgári egyenlőség két alapvető jogi 
felfogásával: ezek közül az egyik elsősorban a jogi normák tartalmát 
meghatározó (s ezzel korlátozó) szabálynak tekinti az egyenlőséget, míg 
a másik, hagyományosabb felfogás a normák helyes alkalmazásával (vagy 
inkább annak bizonyos aspektusaival) azonosítja. A semlegesség kívá
nalma a „tartalmi egyenlőség” speciális esetének tekinthető, mégpedig 
legalább két okból: először azért, mert végső alapja az egyenlő méltóság 
elve, másodszor, mert e kívánalom a jogrendszer valamennyi normájára 
vonatkozik. Ebben a fejtegetésben figyelmen kívül lehet hagyni azt az 
egyébként fontos kérdést, hogy a semlegesség elvének megsértése jogilag 
milyen feltételekkel teszi érvénytelenné az elvet sértő normát, mert most 
csak a norma tartalmának kérdéseit vizsgálom. Világos, hogy egy norma 
megfelelése (és így meg nem felelése) bizonyos alkotmányos elveknek 
(a politikai morálnak) akkor is értelmesen vitatható és vizsgálható, ha 
ennek adott esetben bármely okból nincs közvetlen jogi következménye; 
a lényeges elméleti kérdés mindkét esetben azonos.

A pártatlanság követelménye viszont a formális egyenlőséggel hozha
tó meglehetősen szoros Összefüggésbe: a pártatlanság lényege az érvé
nyes norma (vagy szabály) „helyes”, „korrekt”, „megfelelő” — és 
hasonló jelzőkkel leírható — alkalmazása. A pártatlanság tehát fogal
milag jól elkülöníthető a semlegességtől: minden normát lehet pártat
lanul vagy nem-pártatlanul alkalmazni; így egy nem-semleges norma 
alkalmazása ís lehet pártatlan vagy nem az. Az összefüggés a formális,
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a „törvény előtti” egyenlőséggel kézenfekvő: az egyenlőségnek ez a 
klasszikus kívánalma lényegében a — tetszőleges tartalmú — (jogi) 
normák helyes alkalmazását és ennek garanciáit fogalmazta meg. A 
pártatlanság elválasztható a semlegességtől; különösen szembeszökő ez 
olyan esetekben, amikor az alkalmazott norma semlegessége kétségbe- 
vonhatlan, mint amilyenek a játékszabályok vagy az eljárások szabályai, 
például a parlamenti házszabályok vagy a bírósági eljárás normái, A 
játékszabályoknál maradva, amelyek csak akkor játékszabályok, ha 
semlegesek, a pártatlan alkalmazás döntő fontosságú követelmény. Egy 
futballbíró legnagyobb erénye a játékszabályok pártatlan alkalmazása, 
ugyanez áll a speakerre. Mit is jelent itt a pártatlanság? Fentebb azt 
mondtam, a norma helyes alkalmazását, ez azonban obscurus per obscu- 
rium magyarázat maradna, ha nem próbálnám meg kissé részletesebben 
kifejteni, mit is jelent a helyes normaalkalmazás.

Mindenekelőtt egy norma helyes alkalmazása nem azonos annak 
pártatlan alkalmazásával, mert a helyes normaalkalmazás ennél sokkal 
tágabb fogalom; a helyes normaalkalmazás kérdésköre egyébként is igen 
bonyolult kérdés, amely — más tudományok mellett — a jogtudomány 
egyik alapvető problémája. Az azonban bizonyosan igaz, hogy a pártat
lanság a helyes normaalkalmazás elengedhetetlen alkotóeleme. A pár
tatlanságot egy további kapcsolat is fűzi a semlegességhez, közös bennük 
az, amit anonimitásnak nevezhetnénk: az egyes személyek közötti kü
lönbségtétel tilalma, vagy pozitív fogalmazással az egyenlő elbánás 
kívánalma. A norma pártatlan alkalmazása kizár minden nem a normán 
alapuló különbségtételt az egyes emberek között a norma alkalmazásá
ban, viszont megkívánja a normán alapuló különbségtételt mindenkor, 
amikor ez a normának megfelel. Aki ugyanazt a szabályt másképpen 
alkalmazza akkor, ha egy feketéről és másként ha egy fehérről van szó, 
az nyilván helytelenül alkalmazta a szabályt és nemcsak az egyik, hanem 
mind a két esetben. Ennek az az oka, hogy a két különböző alkalmazás
sal a norma megszűnt ugyanaz lenni, és a példánkban két, egy „fekete” 
és egy „fehér” normává alakult át. Jól mutatja a pártatlanság hallatlanul 
nagy szerepét és önállóságát egy példa. Az Egyesült Államokban a 
halálbüntetés tartalmi alkotmányellenessége kétséges ugyan, de az Egye
sült ÁJlamok Legfelső Bírósága — egy ideig úgy tűnt, véglegesen — 
azért nyilvánította (egyéb indokok mellett) alkotmányellenesnek, mert 
bebizonyosodott: alkalmazása nem-pártatlan. Egy feketének azonos 
cselekményért, azonos normák alapján sokszorosan nagyobb esélye volt 
arra, hogy halálra ítéljék, mint egy fehérnek. Tehát a norma nem-pár
tatlan alkalmazásának következtében az elvben semleges tartalmú nor
ma nem-semleges eredményt hozott létre.

lérmészetesen lehetséges, bár talán ritkábban fordul elő, az előbb 
elemzett eset fordítottja is: egy nem-semleges normát is lehet semlege
sen alkalmazni. Ilyen esetben az eredmény olyan, mintha semleges 
normát alkalmaztak volna; ez pedig, nyilván nem a normának a norma 
szempontjából pártatlan alkalmazása. Mégis kételyeim vannak abban, 
hogy az ilyen normakorrekciót joggal nevezhetjük-e nem-pártatlannak.
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Például az olyan alkotmányos norma, amely egy vallást államvallássá 
tesz, nyilvánvalóan nem semleges; ugyanakkor egyes skandináv államok
ban hagyományosan fenntartják a luteránus államvallás alkotmányos 
szabályát, ám ezt a szabályt úgy alkalmazzák, hogy annak eredménye 
semleges.

A pártatlanság tehát a normaalkalmazás objektivitását jelenti; objek
tivitásnak a norma szempontjából megfelelő alkalmazást nevezhetjük, 
amely racionális módszerekkel ellenőrizhető. A racionális ellenőrizhe
tőség igen fontos eleme a pártatlanságnak: a normaalkalmazás objekti
vitását ellenőrizhető pártatlansága adja. A normaalkálmazónak — és ez 
tág értelemben mindenkit magában foglal, aki egy normával gyakorlati 
viszonyba kerül, tehát azt is, aki maga a norma kötelezettje vagy 
jogosultja, nemcsak a bírót — képesnek kell lennie az adott közösségben 
elfogadott kritériumok szerint igazolnia, hogy a normát helyesen alkal
mazta. A norma objektív alkalmazásáról akkor beszélhetünk, ha a 
norma alkalmazója csak a norma által meghatározott mozzanatokat veszi 
figyelembe a normaalkalmazáskor és csakis azokat. A normaaíkaímazás 
akkor pártatlan, ha ennek a kritériumnak megfelel. Nem objektív 
eszerint az olyan normaaíkaímazás sem, amely egy erkölcstelen, vagy 
egyszerűen helytelen normát „helyesen”, de a normát eltorzítva, átala
kítva alkalmazza. Megjegyzem, az ilyesmi a jogban igen gyakori jelenség; 
viszont legtöbbször az ilyesfajta, egyébként sok szempontból helyes és 
elfogadható gyakorlat a normaalkalmazás objektivitása látszatának, 
fikciójának fenntartásával történik. A jogi érvelés kánonjai maguk is 
számos ilyen korrekcióra lehetőséget adó eszközt ismernek, amelyek — 
általános elfogadottságuk miatt — objektív, igazolható jogalkalmazás
nak számítanak.

Van a pártatlanság fogalmának még egy eleme, amely segít elhatárolni 
az elfogultságtól. Ez pedig az, hogy a pártatlanság nem a normaalkalma
zási szituációban résztvevők interperszonális kapcsolatában keresendő, 
hanem a norma és az alkalmazási helyzet közötti viszonyt torzítja el a 
normaalkalmazó. Amikor a weimari köztársaság idején a bírói kar 
nem-pártatlanul ítélkezett olyan büntetőügyekben, amelyeknek politikai 
jelentősége volt, akkor itt aligha arról volt szó, hogy kifejezett személyes 
ellenszenv, gyűlölet vezette őket, inkább az, hogy a büntetőjogi szabá
lyokat nem objektív módon, nem csak a büntetőnormában benne 
foglalt mozzanatokat és csak azokat alapul véve alkalmazták, hanem 
mintegy torzítva; döntéseiket olyan mozzanatokra alapozták, amelyeket 
a büntetőnorma nem tartalmazott. Ez a jelenség természetesen sokféle
képpen magyarázható, például szociológiai vagy szociálpszichológiai 
eszközökkel, de ettől függetlenül a normaalkalmazás biztosan továbbra 
is híján lesz a pártatlanságnak. A weimari bírák nem-objektivitásának 
— azaz: szubjektivitásának — oka az, hogy a normatartalom semleges
ségét nem fogadják el és a saját nem-semleges normavariánsukkal 
helyettesítik. Megjegyzendő, hogy ezt nyilván nem a normaaíkaímazás 
minden esetében teszik, hanem csak egyes körülhatárolható eseteiben;
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ha ugyanis nem erről lenne szó, akkor már nem pártatlanságról, hanem 
a norma érvénytelenítéséről lehetne csak beszélni.

Az elfogultság viszont, bár ez is normaalkalmazási torzítás, más 
természetű: az elfogultság elsősorban pszichikus diszpozíció, a norma- 
alkalmazás személyes motiváción alapuló torzulása. Elfogultságot ezért 
csak annak vethetünk a szemére, akinek kívül kellene állnia egy 
konfliktuson, de nem teszi. Paradigmatikus esete ennek a bírói elfogu
latlanság követelménye: az eljárásjogi jogszabályok a bíráktól az kíván
ják meg, hogy ne legyen — erkölcsi, anyagi, érzelmi — személyes 
érdekeltségük azokban az ügyekben, amelyekben ítélkeznek. A bírák 
kizárásának szabályai azt akarják megelőzni, hogy a bírák elfogultan 
ítélkezzenek. A pártatlanság ezzel szemben, természetesen, minden bíró 
számára minden ügyben kötelező norma: a bírói pártatlanságot a bírói 
függetlenség intézménye védi. Úgy gondolom, a bírói függetlenség 
fogalmának elemzése igazolhatja azt, amit fentebb mondtam: a bíró 
függetlensége pártatlanságának kötelezettsége és egyben ennek védelme. 
A bíró függetlensége — ebben az összefüggésben — annyit tesz, hogy a 
bíró a normaalkalmazásban a normán kívül más szempontot nem 
ismerhet, másfelől viszont e tevékenységének ellenőrizhetőnek kell 
lennie; ezt szolgálja a bírói döntések indoklásának kötelezettsége, 
amelyben a bíró köteles nyilvánosan igazolni döntését, tehát azt, hogy 
az valóban helyesen alkalmazott jogi normán alapul.

E ponton válik láthatóvá a semlegesség és pártatlanság között egy 
további párhuzam, amely a publikus és privát érvekkel történő igazolha
tóság közötti különbségtétellel (4. pont) kapcsolatos. Egy normaalkal
mazás akkor nevezhető pártatlannak, ha helyessége pub likas érvekkel 
igazolható; ezzel szemben elfogult minden — erkölcsi, jogi vagy bármely 
más — normaalkalmazás, amely csak privát érvekkel igazolható. A jognál 
maradva, a bírói döntésnek érvényességi kelléke publikus érvekkel való 
igazolhatósága: vagyis a bírónak döntését publikus, tehát mindenki 
számára hozzáférhető, érvekkel kell indokolnia. A bíró indoklási kötele
zettsége aligha túlbecsülhető fontosságú garanciája a bíró pártatlanságá
nak; bármi legyen is a privát meggyőződése, az csak akkor érvényesíthető 
a döntésben, ha a magán- („belső”) meggyőződés eredménye publikus 
érvekkel is igazolható. Ha nem tekintjük a ténykérdések eldöntését — 
ezek gyakorlati jelentősége természetesen rendkívül nagy, de itt inkább 
a common sense a helyesség mércéje, olyannyira, hogy az esküdtszék! 
rendszerben nem is hivatásos jogász feladata a ténymegállapítás —, a 
legfontosabb és elengedhetetlen publikus érv természetesen a jogi 
norma. Azonban legalább ennyire fontosak azok a jogrendszerben 
elfogadott érvelési módszerek, kánonok, amelyek a normaalkalmazás 
helyességének mércéi; ezek közül a leggyakrabban emlegetettek, bár 
korántsem az egyedüliek, a jogértelmezés szabályai. Jelentőségük a jog 
gyakorlati működésében semmivel nem marad el a jogi normák mögött.

A bírói cfóntési folyamat mint a szubjektumban lejátszódó esemény- 
sorozat a külvilág számára alig hozzáférhető, s mint ilyen ellenőrizhe
tetlen, ekképp a bíró döntése valójában akár kizárólag privát érveken
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alapulhatna. Az indoklási kötelezettség szerepe éppen az, hogy lehetet
lenné tegye, de legalábbis nagyon megnehezítse a privát meggyőződések 
érvényesítését a bíráskodásban: ha például egy bíró a homoszexualitásról 
vallott privát jellegű véleményét érvényesítené ítéletében, ezt nem tudná 
(például a mai magyar jogban) publikus érvekkel alátámasztani. A bírói 
pártatlanság követelménye tehát úgy is megfogalmazható, hogy a nor
mán és a vele összefüggő nyilvános érveken alapuló igazolásnak el kell 
nyomnia a privát érveket, sőt a privát ismereteket is: ez indokolja azt 
az ismert szabályt is, hogy a bíró „magánismereteit’1 nem használhatja 
fel döntéseiben — legalábbis azok indoklásában nem.

Eddigi fejtegetéseim eredménye az, hogy a semlegesség követelménye 
feltétel nélkül csak az autoritatív döntések egy csoportjával, a normákkal 
szemben támaszható. Az autoritatív döntések egy másik csoportja, a 
normákon alapuló döntések esetében csak pártatlanságot és elfogulat
lanságot követelhetünk meg.

II.
A következőkben a vázolt fogalmi distinkciók mélyebb, mondhatnám, 
filozófiai alapjait szeretném egy kissé felderíteni és ezzel az eddig 
mondottakat valamelyest meggyőzőbbé tenni. A semlegesség és pártat
lanság közötti distinkció végső elemzésben a norma igazolása és a norma 
alapján hozott döntések vagy más cselekvések igazolása közötti különb
ségen alapul. A kettő közötti különbségtétel távolról sem magától 
értetődő, ámde annál fontosabb.

Norma és döntés (vagy cselekvés, hiszen minden tudatos cselekvés 
egyben döntés is) között a fő különbség abban van, hogy a norma 
cselekvések leírása és deontikus minősítése, amelynek általánosítható 
alakja a következő: ’D()\ ahol egy magatartás leírása és D annak 
deontikus minősítése (megengedett, tilos, nem tilos stb.). A norma tehát 
kijelentés, ha úgy tetszik, performatív nyelvi aktus, amelynek célja 
emberi magatartások előidézése egy társadalmi gyakorlatban. A cselek
vések vagy döntések pedig nem kijelentések, mint a normák, hanem 
valóságos események, amelyek vagy megfelelnek a normának, vagy nem.

A norma igazolása és a normán alapuló cselekvés igazolása között az 
alapvető összefüggés az, hogy egy cselekvést igazolhatunk azzal, hogy 
egy norma szerint cseledtünk, míg egy norma igazolásához egészen 
másfajta gondolati eljárásokra van szükségünk, amelyek egyébként 
normatípusonkéní (erkölcsi, jogi normák) jelentősen eltérőek lehetnek. 
A semlegesség követelménye normák igazolására szolgál, míg a pártat
lanság (és az elfogulatlanság) cselekvéseket, illetve azok egy típusát, a 
normaalkalmazó döntéseket, igazolja (vagy igazolhatja). A jogban a 
legjellegzetesebb — többé vagy kevésbé formális — igazolási eljárás 
annak bizonyítása, hogy a norma az adott jogrendszer (érvényességi) 
szabályainak megfelelő eljárás szerint jött létre, tehát jogilag érvényes. 
Egy norma jogi érvényessége persze nem teszi feleslegessé a norma más 
lehetséges, például erkölcsi, politikai vagy akár gazdasági, igazolását 
(legalábbis eleve és feltétlenül nem); azonban a demokratikus-alkotmá
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nyos törvényhozási eljárás önmagában (mint általában a jogi eljárások) 
bizonyos feltételes, príma facie igazoló erűvel, legitimációval bír a 
norma tartalmára nézve is.

A normák igazolásának több különböző eljárása ismeretes, s nem 
utolsósorban éppen a normaigazolási eljárások (azaz a megengedett, 
elfogadott normaigazoíási módszerek) különböztetik meg egymástól a 
különböző normarendszereket, A jogban ’ például, mint említettem, a 
normák igazolásának legközönségesebb eljárása annak bizonyítása, hogy 
a jogrendszer szabályainak megfelelő módon jöttek létre. Egy vallási 
normarendszerben a norma igazolásának fő módja annak kimutatása, 
hogy az igazolandó norma visszavezethető egy isteni kinyilatkoztatáson 
alapuló normára (például az abortusztilaíom a „ne Ölj” parancsára). A 
normaígazolás, mint a példák is mutatják, minden esetben egy másik, 
rendszerint általánosabb normának való megfelelés igazolását is magá
ban foglalja. A politikai-, jog- vagy éppen morálfilozófia egyik mindun
talan visszatérő alapkérdése éppen azoknak a kiinduló normáknak a 
megtalálása, amelyek a lehető legszélesebb körben és legerősebben 
képesek más normákat igazolni. A semlegesség mint normaigazoló 
norma — mint Kis János kimutatja — maga is egy másik normával, az 
egyenlő tisztelet elvével igazolható. Elképzelhető, sőt feltehetőleg he
lyes, például olyan felfogás is, hogy egy normát csak akkor tekinthetünk 
erkölcsileg érvényesnek, ha van semleges igazolása; semleges igazolás
nak tekinthető például a norma racionális elfogadhatósága, univerzalí- 
zálhatósága. A semleges igazolás követelménye Önmagában nem elegen
dő a norma igazolására; inkább arról beszélhetnénk, hogy a semlegesség 
a norma igazolásával szemben támasztott követelmény: egy normának 
igazolhatónak kell lennie, az igazolásnak pedig semlegesnek. Az igazolás 
semlegessége megkívánja, hogy csak olyan érveket szabad figyelembe 
venni a norma igazolásánál, amelyek (a releváns közösségen belül) 
mindenki helyzetét egyenlően veszik tekintetbe, s mint ilyenek mindenki 
számára elfogadhatóak, ésszerűek — a fogalom Perelman által beveze
tett értelmében.

A normaaikaImazás pártatlansága — éppúgy mint a norma semleges
sége — meta-elvnek, a normaalkalmazás helyességének igazolására 
vonatkozó követelménynek tekinthető: a pártatlanság önmagában nem 
igazolja a normaalkaímazás helyességét, de a no rmaaika ímazás minden 
igazolásának pártatlannak kell lennie. Egy norma alkalmazásának he
lyessége azt jelenti, hogy egy adott szituációban a norma valóban 
alkalmazandó, tehát a norma alapján kötelezettségek, jogok és ezek 
modalitásai jönnek létre. A norma alkalmazásában igazoltságát, érvé
nyességét eleve adottnak vesszük, ezért a normaalkalmazás helyességét 
nem a norma igazoltsága dönti el, hanem az, hogy a norma egy adott 
szituációnak megfelel-e. Nehéz kérdés, hogy mit értsünk valójában ezen 
a „megfelelésen”; talán a legáltalánosabban azt mondhatjuk, hogy egy 
valóságos szituáció izomorfiáját értjük az azt leíró normarésszeí. A 
normaalkaímazás három alapvető mozzanatból áll; a norma jelentésé
nek megállapításából (a norma intenziója), annak eldöntéséből, hogy a



BRAGYOVA ANDRÁS 144

norma megállapított jelentésének megfelel-e a szituáció (a norma 
extenziőja), végül pedig az előzőek alapján normatív következtetések 
levonásából. A normaalkalmazási folyamat végeredménye tehát egy 
(individuális) normatív állítás, amely akkor helyes, ha a norma alapján 
igazolt.

A normaalkalmazásban tehát háromféle állítást kell igazolni:
1. a norma értelmének (intenziójának) megállapítása helyes — ez a 

norma „értelmezése”;
2. egy adott szituáció „esete” a normának (a norma extenziőja);
3. a normatív következtetések levonása (1) és (2) alapján helyes.
E folyamatnak a jogban igen nagyszámú szabálya van, mint például 

az értelmezési direktívák, amelyekről fentebb volt már szó, de általában 
mindaz az ismeret, amely a gyakorló jogász szaktudásának lényegét teszi 
ki. A döntő érv azonban, úgy gondolom, az, hogy minden norma, még 
a legkonkrétabb is, elkerülhetetlenül meghagy egy bizonyos cselekvési 
szabadságot a normaalkaímazónak; szabadságon itt meg nem határozott
ságot értve. Ha ez nem így lenne, akkor a normaalkalmazás nem lenne 
specifikusan igazolásra szoruló tevékenység. Hangsúlyozandó, hogy itt a 
norma és egy valóságos szituáció közötti kapcsolat létrehozása az, ami 
igazolást kíván, s ez fogalmilag világosan elkülöníthető a norma igazo
lásától. A normaalkaímazás igazolása annak a diszkréciónak a gyakorlá
sára vonatkozik, amely minden norma alkalmazásban elkerülhetetlenül 
megtalálható. Ezt a diszkréciót kell a normaalkalmazónak „pártatlanul” 
gyakorolnia.

A pártatlanság tehát a normaalkaímazás igazolására vonatkozó (tehát 
meta-igazoíási) elv, s lényegében azt határozza meg, milyen érvek 
elfogadhatók és milyenek nem a normaalkalmazási diskurzusban. A 
normaalkalmazási diskurzus helyességének alapvető mércéje tehát an
nak pártatlansága. Közelebbről vizsgálva a normaalkalmazás igazolását 
(nemcsak a jogban), két fő típusa különíthető el: a külső és a belső 
igazolás. A belső a normaaíkaimazásban foglalt következtetések helyes
ségének igazolását jelenti, míg a külső a premisszák helyességének 
igazolása; a jogtudományban hagyomány a jogalkalmazási döntés belső 
igazolását szillogizmusként, dedukcióként felfogni.

A normaalkaímazás külső igazolása tartalmi igazolás: ennek két 
különleges — a normaigazolástől és a formális-belső igazolástól jól 
elkülöníthető — eljárása van: az egyik az alkalmazandó norma kiválasz
tásának igazolása, a másik a norma és az „eset”, a szituáció közötti 
viszony helyes megállapítása. Mindkét kérdés a jogtudomány sokat 
vitatott tárgykörei között is előkelő helyen szerepel. A premissza 
kiválasztása, azaz az alkalmazandó norma meghatározása alapvető dön
tés arról, hogy a norma „releváns-e”, illeszkedik-e az adott szituációhoz. 
A norma kiválasztása mindig igazolásra szoruló döntés, hiszen a normák 
világa elég tág ahhoz, hogy bármely szituáció elemei között oly módon 
válogassunk, hogy az egymással mindig konkuráló normák közül néme
lyeket mellőzzünk mint „irrelevánsát”, másokat pedig, ellenkezőleg, 
relevánnsá nyilvánítsunk; ne feledjük, e tekintetben nemcsak egy nor
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ma rendszerben mozoghatunk, hanem esetleg normarendszerek — er
kölcs, jog, vallás — között is. A relevancia nem érvényességi kérdés: itt 
az érvényesnek elismert) normák közötti választásról van szó. A releváns 
norma kiválasztásának különösen érdekes — és a relevancia problémát 
explicitté tevő — esete a normák összemérése néven ismert eset: itt két 
(vagy több) érvényes, azonos tényállásokat szabályozó, de összeegyeztet
hetetlen norma közül kell kiválasztani az alkalmazandó!. Ennek a 
morálfilozófiából ismerős példája a „ne hazudj” szabályának relevanci
ája akkor, ha a szabály megtartása ártatlan ember életét oltaná ki — 
azaz: a „ne hazudj” és a „ne ölj” erkölcsi normáinak összemérése. A 
tételes jogban hasonló kérdések az alkotmánybíráskodásban az alapjo
gok védelmében gyakorta előfordulnak: ha egy irodalmi mű igaz ábrá
zolása valakit becsületében sért, a két érvényes norma — a művészet 
szabadsága, illetve a személyiség védelme — közül melyik a releváns?

A normaalkalmazás külső igazolásának másik eljárása a már releváns
nak elismert norma és egy szituáció „összevetése”, annak megállapítása, 
hogy „esete-e” a szituáció a releváns normának vagy sem. Ezt a 
kérdéskört a jogtudományban hagyományosan a szubszum(p)ció fogal
mával szokás leírni, de talán helyesebb a „minősítés” fogalmát használni. 
A normaalkalmazónak azt kell eldöntenie, hogy a normában foglalt 
fogalmak extenzíójába tartozik-e egy bizonyos szituáció elemei közül 
valamelyik. Ez jellegzetesen olyan probléma, amely specifikusan a 
normaalkalmazásban fordul csak elő: a norma maga legfeljebb a normá
ban alkalmazandó fogalom íntenzióját képes, és csak erős korlátok 
között, definiálni. A normaalkalmazónak tehát szükségképpen szabad
sága van annak eldöntésében, hogy a normákban (s megint a jogot 
hozhatjuk jellegzetes, de nem egyedüli példának) alkalmazott igen nagy 
számú fogalomnak mi az esete, és mi nem. Ha azt kívánjuk megállapí
tani, hogy az eutanázia emberöíés-e, akkor vizsgálhatjuk azt, hogy az 
eutanázia fogalma az emberölés fogalma alá tartozik-e; másrészt, s ez a 
tulajdonképpeni minősítés, azt is el kell döntenünk, hogy egy adott 
cselekmény (például méreg adása valakinek) eutanázia-e vagy sem. A 
normaalkalmazás, kivált a bíráskodás leghétköznapibb gondolati műve
lete ez, amely a kanti „ítélőerő” fogalmi körébe tartozik. Ez a művelet 
— annak eldöntése, hogy egy esemény, dolog vagy cselekvés milyen 
fogalom „alá vonható” — mindeddig elkerülte a logikai formaiizációt. 
A minősítés művelete tehát kivált rászorul az ésszerűség kontrolljára, 
ha a szigorúan vett racionalitásé nem vonatkozhat rá.

Befejezésül röviden utalok még arra, hogy az ésszerűség követelmé
nye — amely par excellence semleges követelmény — mindig beleérten
dő a pártatlanság követelményébe. A jogi döntések igazolásánál (Alexy- 
néí „általános praktikus igazolás”) önálló, független követelménynek 
tekintik, a jogszerűség mellett, a döntés ésszerűségét. A pártatlan döntés 
tehát ésszerű, az ésszerűtlen viszont eleve nem lehet pártatlan. E tétel 
további következményeinek vizsgálatára azonban e hozzászólásban már 
nincs hely, de talán szükség sem.




