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8. §  Az A LA pv ETô 
SzA bA DSÁgJOgOK M I N DEN 
TEK I NTETbEN M EgFELELô 

ELR EN DEzÉSE

Most lássuk, hogyan szüntethető meg a második hi-
ányosság. Idézzük fel, hogy e hiányosság azért kelet-
kezik, mert ha meg kell közelebbről határoznunk és 
az eredeti helyzetet követő szinteken össze kell egy-
mással hangolnunk több szabadságjogot, ehhez szük-
ségünk van egy kritériumra. Az alapvető szabadság-
jogok legjobb vagy legalábbis minden tekintetben 
megfelelő elrendezését kell megteremtenünk, a tár-
sadalom adott körülményei alapján. Az igazságosság 
elmélete egyik javasolt kritériumának az látszik, hogy 
az alapvető szabadságjogokat a legkiterjedtebb elren-
dezésüket eredményező módon kell körvonalaznunk 
és összehangolnunk. E kritérium tisztán mennyisé-
gi, hiszen nem különböztet meg fontosabb és kevés-
bé fontos eseteket. Sőt, általánosan nem alkalmaz-
ható, és nem is alkalmaztam következetesen. Amint 
Hart megfigyelte, a legnagyobb kiterjedés kritériu-
ma csak a legegyszerűbb és legkevésbé fontos ese-
tekben alkalmazható is, kielégítő is.1 Az igazságos-
ság elmélete második javasolt kritériuma az, hogy az 
igazságosság elveit alkalmazó eszményi eljárásban az 
egyenrangú polgárok képviselőjének nézőpontját kell 
magunkévá tennünk, és a szabadságjogok elrendezé-

sét azoknak az érdekeknek a fényében kell kialakíta-
nunk, amelyek követését ésszerűnek látjuk számukra 
a megítélés legutolsó megfelelő szintje alapján. Hart 
azonban úgy vélte, ezeknek az érdekeknek a tartal-
ma nem volt elég világosan jellemezve ahhoz, hogy 
ismeretük kritériumként szolgálhasson.2 A két krité-
rium mindenesetre összeütközni látszik, és a szabad-
ságjogok legjobb elrendezése nem minősíthető a leg-
kiterjedtebbnek.3

Meg kell szüntetnem a kritérium e kétértelmű-
ségét. Csábító ugyanis azt gondolni, hogy a megkí-
vánt kritériumnak lehetővé kell tennie számunkra, 
hogy az alapvető szabadságjogokat a legjobb vagy 
legalábbis a lehető legjobb módon körvonalazzuk és 
egyeztessük össze. E megfogalmazás azt sugallja, 
hogy van valami, amiből az alapvető szabadságjogok 
elrendezésének a lehető legtöbbet kell elérnie, hisz 
csak így lelhetnénk fel azt, amelyik a legjobb. Való-
jában azonban hallgatólagosan már az első hiányos-
ság megszüntetésének mikéntjére vonatkozó magya-
rázatnál is feltételeztük, hogy az alapvető szabad-
ságjogok elrendezése nem valaminek (és különösen 
nem az erkölcsi képességek kifejlesztésének és gya-
korlásának) a lehető legnagyobb növeléseként alakí-
tandó ki.4 Nem, e szabadságjogoknak és elsőbbsé-
güknek azokat a társadalmi feltételeket kell minden 
polgár számára egyenlően biztosítaniuk, amelyek 
az általam „legalapvetőbbnek” nevezett két esetben 
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nélkülözhetetlenek a két erkölcsi képesség megfele-
lő kifejlesztéséhez, valamint teljes értékű és tájéko-
zott gyakorlásához.

Az első legalapvetőbb eset az igazságérzethez 
szükséges képességre és arra az összefüggésre vo-
natkozik, amelyben az igazságosság elveit a társa-
dalom alapvető berendezkedésére és annak politi-
kai kérdéseire alkalmazzuk. A politikai szabadság-
jogokat és a gondolkodás szabadságát sorolom majd 
ehhez az esethez. A második legalapvetőbb eset a 
jóról alkotott felfogás kialakításához szükséges ké-
pességgel és a viselkedésünket egész életünk során 
irányító mérlegelő gondolkodás elveinek alkalmazá-
sával kapcsolatos. Ide a lelkiismeret szabadsága és az 
egyesülési szabadság tartozik. A legalapvetőbb ese-
teket az különbözteti meg a többitől, hogy ezekben 
az igazságosság, illetve a mérlegelő gondolkodás el-
veit területileg átfogóan és tárgyukat tekintve alap-
vető jelleggel kell alkalmaznunk. A legalapvetőbb 
eset gondolata teszi majd lehetővé számunkra, hogy 
meghatározzuk a szabadság jelentőségének azt a fo-
galmát, amely segít érzékeltetnünk, miként számol-
ható fel a második hiányosság.5

Az eredmény az lesz, hogy az eredeti helyzetet 
követő szintek kritériumának úgy kell körvonalaz-
nia és összehangolnia az alapvető szabadságjogo-
kat, hogy a kérdéses jó berendezkedésű társadalom 
körülményei között, amelyben a két legalapvetőbb 
eset felmerül, megengedjék a két erkölcsi képesség 
megfelelő kifejlesztését, valamint teljes értékű és tá-
jékozott gyakorlását. A szabadságjogok ilyen elren-
dezését nevezem majd „minden tekintetben megfe-
lelőnek”. E kritérium a szabadságjogok elrendezé-
sét az egyenrangú polgárok képviselőjének ésszerű 
érdekeivel összhangban, az imént említett második 
kritérium szerint alakítja ki. Azok a meggondolások 
ugyanis, amelyek alapján a felek az eredeti helyzet-
ben magukévá teszik az igazságosság két elvét, egy-
értelművé teszik, hogy ezeket az érdekeket, amint az 
eredeti helyzetet követő szinteken felmerülnek, egy 
minden tekintetben megfelelő elrendezés szolgálja a 
legjobban. Vagyis a második hiányosság megszünte-
tésénél azt a módszert visszük tovább, amelyet az el-
ső felszámolásánál követtünk.

Két okunk van arra, hogy az alapvető szabadság-
jogokat körvonalazó és összehangoló elrendezést il-
letően elutasítsuk a lehető legnagyobb valamilyen 
gondolatának alkalmazását. Egyrészt arra vonat-
kozóan, hogy miből kellene a lehető legtöbbet elér-
nünk, a gondolat ellentmondásos. Nem tudjuk rög-
tön a lehető legtöbbet elérni a két erkölcsi képes-
ség kialakítása és gyakorlása terén. És akár az egyik, 
akár a másik képességet nézzük önmagában, hogyan 
kellene elérnünk kifejlesztését és gyakorlását tekint-

ve a lehető legtöbbet? Azt kellene elérnünk, hogy 
a lehető legtöbb mérlegeléssel lehessen minden más 
tényezőtől függetlenül rábólintani a jó valamely fel-
fogására? Ez képtelenség. Sőt, mi több, ki sem tud-
juk alakítani magunknak e képességek lehető legna-
gyobb mértékű kifejlesztésének gondolatát. Ami a 
kezünkben van, az a jó berendezkedésű társadalom 
egy felfogása, bizonyos általános vonásokkal és alap-
vető intézményekkel. Miután ez adott, kialakítjuk 
e képességek kifejlesztésének, illetve gyakorlásának 
a két legalapvetőbb eset számára megfelelő és a két 
legalapvetőbb esethez viszonyított gondolatát.

Az a másik ok, amiért a lehető legnagyobb eléré-
sének gondolata nem használható, hogy a személy 
nem csupán a két erkölcsi képességből áll. A szemé-
lyeknek van egy meghatározott felfogásuk is. Idéz-
zük fel, hogy a jóról alkotott felfogás a végső célok és 
érdekek, a személyekhez, illetve társulásokhoz fűző-
dő kötöttségek és ragaszkodások valamilyen rendjét 
foglalja magában, valamint azt a világszemléletet is, 
amelynek alapján e célokat és kötődéseket értelmez-
zük. Ha a polgároknak nem lenne meghatározott 
felfogásuk arra vonatkozóan, mi az, amit el akarnak 
érni, a jó berendezkedésű társadalom igazságos tár-
sadalmi intézményei hiábavalók lennének. Az erköl-
csi képességek kialakítására és gyakorlására vonat-
kozó meggondolások természetesen nagymértékben 
ösztönzik a feleket az eredeti helyzetben az alapve-
tő szabadságjogok és elsőbbségük elfogadására. Ab-
ból azonban, hogy a felek nézőpontjából ezek sú-
lyos meggondolások, nem következik, hogy a társa-
dalomban a polgárok számára az erkölcsi képességek 
gyakorlása a jónak vagy a legmagasabb rendű, vagy a 
kizárólagos formája. Nem. E képességek szerepe és 
gyakorlása (a megfelelő esetekben) a jó egy feltétele. 
Vagyis a polgároknak igazságosan és ésszerűen kell 
cselekedniük, amint azt a körülmények megkíván-
ják. Mégpedig ahogy Kant mondaná, igazságos és 
tiszteletet érdemlő (továbbá teljes autonómiájú) ma-
gatartásuk teszi őket méltóvá a boldogságra. Az te-
szi eredményeiket egészen csodálatossá, élvezeteiket 
teljesen jóvá.6 Ám őrültség lenne arra törekednünk, 
hogy a lehető legtöbb igazságos és ésszerű cseleke-
detet hajtsuk végre a lehető legtöbb ezt megkívánó 
alkalom megteremtésével.

9.  §  A SzA bA DSÁgJOgOK 
bEI LLESzTÉSE EgY KÖv ETK EzETES 

ELR EN DEzÉSbE

Az alapvető szabadságjogok minden tekintetben 
megfelelő elrendezésének gondolata alapján most 
már érzékeltetni tudom, miként alakítható ki és mi-
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lyen összehangolásokat kíván az eredeti helyzetet 
követő szinteken az alapvető szabadságjogok rend-
szere. Az alapvető szabadságjogok olyan elrende-
zésére törekszem, amely látni engedi viszonyukat 
a két erkölcsi képességhez, illetve azok gyakorlásá-
nak két legalapvetőbb esetéhez. Az egyenlő politi-
kai szabadságjogoknak és a gondolkodás szabadsá-
gának kell biztosítania, hogy a polgárok, az igaz-
ságérzethez szükséges képesség hatékony és teljes 
körű gyakorlása révén, szabadon és tájékozottan al-
kalmazzák a társadalom alapvető berendezkedésére 
az igazságosság elveit. (Az igazságosság elveit per-
sze kiegészíthetik a politikai szabadságjogok meg-
felelően körvonalazott, méltányos 
értéküket és más lényeges, általá-
nos elveiket megerősítő követel-
ményei.) Ezek az alapvető szabad-
ságjogok megkívánják a képvisele-
ti demokrácia valamilyen formáját, 
valamint a politikai szólásszabad-
ság, a sajtószabadság, az egyesülési 
szabadság és más hasonló szabad-
ságjogok megfelelő védelmezését. 
A lelkiismeret szabadságának és az 
egyesülési szabadságnak kell biz-
tosítania, hogy a polgárok a mérle-
gelő gondolkodás képességeit min-
den tekintetben tájékozottan és 
hatékonyan gyakorolhassák, hogy a jó valamely fel-
fogását életük egészét tekintve kialakíthassák, meg-
változtathassák és ésszerűen követhessék. A továb-
bi (ezeket alátámasztó) alapvető szabadságjogokat, 
a személyi szabadságot és sérthetetlenséget (amelyet 
megsértett például a rabszolgaság és a jobbágyság, 
vagy a költözködés és a pályaválasztás szabadságá-
nak megtagadása), illetve a jog uralmával kapcsola-
tos jogokat és szabadságjogokat úgy kapcsolhatjuk 
össze a két legalapvetőbb esettel, hogy felismerjük 
nélkülözhetetlenségüket a legelsőként megnevezett 
alapvető szabadságjogok megfelelő szavatolásához. 
Egy jó berendezkedésű demokratikus társadalom-
ban a közös és garantált egyenrangú polgári státust 
ezeknek az alapvető szabadságjogoknak az együttes 
birtoklása határozza meg.7

Az alapvető szabadságjogok ilyen elrendezése 
után megmagyarázhatjuk az egyes szabadságjogok 
jelentőségének azt a gondolatát, amelyre szükségünk 
van a második hiányosság megszüntetéséhez. Egy 
szabadságjog kisebb vagy nagyobb jelentősége azon 
múlik, hogy mennyire játszik lényeges szerepet, il-
letve mennyire nélkülözhetetlen intézményes esz-
köz a két legalapvetőbb eset egyikében (vagy mind-
kettőben) az erkölcsi képességek teljes körű, tájéko-
zott és hatékony gyakorlásának védelmezése terén. 

A szólásszabadságra, a sajtószabadságra, a vita sza-
badságára vonatkozó egyes igények súlyát e kritéri-
um alapján kell megítélnünk. Van olyan mondani-
való, amely nem élvez különösebb védelmet. Olyan 
is van, amely egyenesen jogsértő, mint például a be-
csületsértés és a rágalmazás, vagy (bizonyos körül-
mények között) az úgynevezett támadó szavak hasz-
nálata, mi több, politikai mondanivaló olyan kifeje-
zése, amely az erőszak azonnali és törvénybe ütköző 
alkalmazására izgat. Gondos mérlegelést kíván per-
sze, hogy mi teszi jogsértővé a mondanivaló e faj-
táit, mindegyik esetben általában más és más ok-
ból. A magánembereket (nem pedig politikai sze-

replőket) érintő becsületsértésnek 
és rágalmazásnak egyáltalán nincs 
jelentősége a társadalom alapvető 
berendezkedésének megítélésénél 
és szabályozásánál a közügyekre 
vonatkozó gondolkodás számára, 
s az ilyesmi ráadásul magánkárt is 
okoz. Az erőszak azonnali és tör-
vénysértő alkalmazására izgató 
politikai mondanivaló túl romboló 
hatású a demokratikus mechaniz-
mus számára ahhoz, hogy a politi-
kai vita rendszabályai megenged-
hessék, bármi legyen is egyébként 
a kérdéses politikai nézetek jelen-

tősége. Egy jól megtervezett alkotmány úgy igyek-
szik korlátozni a politikai törekvéseket, hogy az azo-
kat vezérlő kellő igazságosság és jóakarat folytán 
erőszakra izgatás ritkán forduljon elő és soha ne je-
lentsen komoly veszélyt. Amennyiben annak rend-
je és módja szerint a forradalmi, mi több, a felke-
lésre buzdító tanok is teljes védelmet élveznek, úgy 
csupán a politikai mondanivaló kifejezésének idejét, 
helyét és módját szabályozzák, tartalmának korláto-
zása nélkül.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a második hiá-
nyosság megszüntetéséhez az alkotmányozó gyű-
lés szintjén az igazságosság első elvét kell alkal-
maznunk. Ez azt jelenti, hogy az igazságos politi-
kai eljárás pontos körvonalazásában a gondolkodás 
szabadságával együtt lényeges szerepet játszanak a 
politikai szabadságjogok. Egy ilyen alkotmányo-
zó gyűlés küldötteinek (akik továbbra is szabad és 
egyenrangú személyekként felfogott polgárok képvi-
selőinek tekintendők, csak most más a feladatuk) az 
igazságos, ugyanakkor működőképes alkotmányok 
választékából azt kell magukévá tenniük, amelyik-
ről úgy gondolják, hogy a legnagyobb valószínűség-
gel eredményez igazságos és hatékony törvényho-
zást. (Azt, hogy melyek a lehetséges igazságos al-
kotmányok és törvényhozások, az igazságosságnak 
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az eredeti helyzetben már elfogadott elvei döntik 
el.) A gyűlés küldötteinek vannak általános ismere-
teik a politikai és a társadalmi intézmények műkö-
déséről, illetve a fennálló társadalmi körülmények-
ről. Ezeken múlik, hogy melyik alkotmányt választ-
ják. Abból indulnak ki tehát, hogy az alkotmány 
olyan igazságos politikai eljárás, amely megtestesí-
ti az egyenlő politikai szabadságjogokat, és azáltal, 
hogy a politikai döntéshozatal folyamatai minden-
ki előtt nyitva állnak, nagyjából egyenlő feltételek-
kel igyekszik biztosítani azok méltányos értékét is. 
Ahhoz, hogy szabadon és tájékozott módon lehes-
sen élni e szabadságjogokkal, az alkotmánynak biz-
tosítania kell a gondolkodás szabadságát is. A lényeg 
először az igazságos és jól működő politikai eljárást 
körvonalazó alkotmány, még a törvényhozás lehet-
séges eredményeinek bármely külön is megfogalma-
zott alkotmányos korlátozását megelőzően. Noha a 
küldöttek birtokában vannak az igazságos és haté-
kony törvényhozás gondolatának, az igazságosság 
második elve, amely pedig része e gondolat tartal-
mának, nincs belefoglalva magába az alkotmányba. 
Sőt, a sikeres alkotmányok története is azt sugallja, 
hogy alkotmányos korlátozásokként nem fogalmaz-
hatók meg megfelelően a gazdasági, társadalmi kü-
lönbségeket és más elosztási kérdéseket szabályozó 
elvek. Úgy tűnik, az igazságos törvényhozást a leg-
jobban olyan alkotmányos eszközökkel érhetjük el, 
amilyen a méltányos képviselet biztosítása.

A kiindulópont tehát az igazságos és hatékony po-
litikai eljárást körvonalazó alkotmány, a törvényho-
zás eredményeinek minden alkotmányos korlátozása 
nélkül. Ám e kiindulópont természetesen még nem 
a végeredmény. Azokat az alapvető szabadságjogo-
kat is tiszteletben kell tartani, amelyek a felfogások 
kialakításának képességét védik, s ez az egyenlő lel-
kiismereti és egyesülési szabadság (valamint a töb-
bi, ezeket erősítő alapvető szabadságjogok) megsér-
tésével szemben további alkotmányos korlátozásokat 
kíván. Ezek természetesen egyszerűen abból ered-
nek, hogy alkalmazzuk az igazságosság első elvét az 
alkotmányozó gyűlés szintjén. Másként is megvilá-
gíthatjuk azonban e korlátozásokat, ha visszatérünk 
a személyek felfogásának ahhoz a kiinduló eszmé-
jéhez, hogy az emberek képesek szokványos és tel-
jes értékű társadalmi együttműködésre, s hogy ké-
pesek, életük egészét tekintve, a méltányos együtt-
működés szempontjainak tiszteletben tartására. Ha 
egyesek számára leszűkítik vagy megszüntetik az 
egyenlő alapvető szabadságjogokat, nem lehetsé-
ges a társadalmi együttműködés kölcsönös tisztelet 
alapján. Láttuk ugyanis, hogy a méltányos társadal-
mi együttműködés szempontjai azok a szempontok, 
amelyekre építve készek vagyunk, életünk egészét 

tekintve, egyenrangú személyekként együttműköd-
ni a társadalom minden tagjával. Amikor nem tart-
ják tiszteletben a méltányos szempontokat, az áldo-
zatokat a megbántottság és a megalázottság érzé-
sei hatják át, a haszonélvezőknek pedig vagy el kell 
ismerniük hibájukat és lelkifurdalást kell érezniük 
miatta, vagy úgy kell az áldozatokat kezelniük, mint 
akik megérdemlik hátrányaikat. Ez mindkét oldalon 
megingatja a kölcsönös tisztelet alapjait. A lelkiis-
mereti és egyesülési szabadság alapvető szabadság-
jogait tehát a kimondott alkotmányos korlátozások 
védelmezik megfelelően. E korlátozások nyilváno-
san kifejezik mintegy az alkotmány előlapján a tár-
sadalmi együttműködésnek azt a felfogását, amelyet 
egy jó berendezkedésű társadalom egyenrangú pol-
gárai vallanak.

Ahhoz, hogy nagy vonalakban előttünk álljon, 
miként számolható fel a második hiányosság, eny-
nyi elég is, legalábbis az alkotmányos szinten. A kö-
vetkező szakaszban a szólásszabadsággal foglal-
kozom majd röviden, annak érzékeltetésére, hogy 
miként szüntethető meg e hiányosság egy megha-
tározott alapvető szabadságjog esetében. Ezt meg-
előzően azonban még meg kell jegyeznem, hogy az 
alapvető szabadságjogoktól eltérően, amelyeket kü-
lönböző alkotmányos feltételek védenek (a politikai 
szabadságjogok méltányos értékének garanciáját is 
közéjük sorolva), valamennyi más törvényes jogot és 
szabadságjogot a törvényhozás szintjén kell megha-
tároznunk, az igazságosság két elve és más szüksé-
ges elvek alapján. Ebből következik például, hogy a 
termelőeszközök magántulajdonának vagy társadal-
mi birtoklásának kérdését nem tudjuk megválaszol-
ni az igazságosság első elvének szintjén. A megoldás 
ugyanis az adott ország hagyományaitól és társadal-
mi intézményeitől, sajátos problémáitól és történelmi 
körülményeitől függ.8 Sőt, még ha vissza is vezet-
hetnénk a magántulajdont vagy a köztulajdont sa-
játos alapelvekre vagy alapvető jogokra valamilyen 
meggyőző filozófiai érveléssel (olyan meggondolá-
sokkal, amelyek legalábbis számunkra és esetleg né-
hány rokon lélek számára meggyőzők), akkor is jó 
okunk lenne arra, hogy az igazságosság olyan felfo-
gását alakítsuk ki, amely ezt nem tételezi fel. Amint 
ugyanis korábban láttuk, a méltányosságként felfo-
gott igazságosságnak politikai felfogásként az a cél-
ja, hogy megoldja a demokratikus hagyomány arra 
vonatkozó, kilátástalan vitáját, hogy milyen legyen 
a társadalmi intézmények elrendezése, ha annak a 
polgárok mint erkölcsi személyek szabadságához és 
egyenlőségéhez kell igazodnia. Aligha valószínű, 
hogy valamely filozófiai érvelés meg tudja győzni 
a másik oldalt nézetei hibás voltáról egy olyan kér-
désben, amilyen a termelőeszközök magántulajdo-
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na vagy köztulajdona. Gyümölcsözőbbnek látszik 
megkeresni az egyetértés olyan lehetőségeit, ame-
lyek benne rejlenek a demokratikus társadalmak kö-
zös kultúrájában és így a személynek, valamint a 
társadalmi együttműködésnek e közös kultúrát alá-
támasztó felfogásában.

Ezek az elgondolások bizonyára nem egyértel-
műek és többféleképpen is megfogalmazhatók. Ezt 
továbbra is szem előtt kell tartanunk. Igyekeztem 
azonban megmutatni, hogy melyek a lehetséges ér-
telmezések, majd azt is érzékeltetni próbáltam, mi-
ként használható fel az eredeti helyzet gondolata ar-
ra, hogy ezeket az értelmezéseket az igazságosság 
meghatározott, az erkölcsi filozófia hagyományá-
ból levezethető elveihez kössük. Az elvek azután le-
hetővé teszik sok vagy egyenesen a legtöbb alapve-
tő alkotmányos jogunk és szabadságjogunk magya-
rázatát, és ahhoz is útmutatást adnak, hogy miként 
döntsünk, a törvényhozás szintjén, az igazságosság 
fennmaradó kérdéseiben. Az igazságosság két elve 
révén van egy közös ítélőszékünk, amelyhez felleb-
bezhetünk a tulajdon kérdésében, amint az az adott, 
illetve a várható társadalmi körülményeknek meg-
felelően felmerül.

Összegezésként tehát azt mondhatjuk, hogy az 
alkotmány körvonalaz egy igazságos politikai el-
járást, illetve olyan korlátozásokat foglal magában, 
amelyek védik az alapvető szabadságjogokat és biz-
tosítják azok elsőbbségét. Minden további kérdés a 
törvényhozás szintjére marad. Egy ilyen alkotmány 
megfelel a demokratikus kormányzás hagyományos 
eszméjének, ugyanakkor helyet ad a jogi felülvizsgá-
lat intézményének.9 E felfogás szerint az alkotmány 
nem az igazságosság elvein vagy alapvető (természe-
tes) jogokon alapul közvetlenül. A személy és a tár-
sadalmi együttműködés, a modern demokratikus 
társadalmak közös kultúrájának egy megfelelő fel-
fogása az alapja.10 Hozzá kell tennem, hogy az egyes 
szintek tárgyalásánál mindig ugyanarra az eszmé-
re támaszkodom, arra, hogy az elfogadhatóság min-
den szinten korlátozza és maga alá rendeli az ész-
szerűséget, miközben a mérlegelést végző, ésszerű 
gondolkodású megbízottak jellemzése és korláto-
zottsága változik. Amíg a felek az eredeti helyzet-
ben ennek megfelelően olyan ésszerű autonómiájú 
képviselők, akiket az elfogadhatóságnak az eredeti 
helyzetbe belefoglalt feltételei korlátoznak, s akik-
nek az a feladatuk, hogy elfogadják az igazságosság 
elveit az alapvető berendezkedés számára, az alkot-
mányozó gyűlés küldötteinek már kisebb a mozgás-
terük, amennyiben nekik már az igazságosságnak az 
eredeti helyzetben elfogadott elveit kell alkalmaz-
niuk egy alkotmány kiválasztására. Amint egymást 
követik a szintek, amint a feladat változik, egyre 

kevésbé általánossá és egyre sajátosabbá válva, an-
nál szigorúbbak lesznek az elfogadhatóság korlátai 
és annál vékonyabbá válik a tudatlanság fátyla. Az 
ésszerűséget tehát minden szinten másképpen kor-
látozza az elfogadhatóság. Amíg korlátai az erede-
ti helyzetben a legkevésbé szigorúak és a tudatlan-
ság fátyla a legszigorúbb, az ítélkezés szintjén a leg-
szigorúbbak a korlátok, és a tudatlanság fátyla itt a 
legkevésbé szigorú. A szintek sora teljes mértékben 
arra szolgáló eszköz, hogy kialakíthassuk az igazsá-
gosság valamely felfogását és elveit a helyes sorrend-
ben a helyes tárgyra alkalmazhassuk. Természete-
sen az eszköz nem egy tényleges politikai eljárás le-
írása, s még kevésbé valamely alkotmányos politikai 
rendszer várható működéséről ad számot. Része az 
igazságosság egy felfogásának, s noha a demokrá-
cia rendszerének magyarázatához kapcsolódik, nem 
maga a magyarázat.

10.  §  A SzA bA D pOLITI K A I 
MON DAN I vA LÓ

A második hiányosság felszámolásának módjá-
ról adott eddigi vázlatom rendkívül elvont. Ahhoz, 
hogy közelebbről lássuk, miként kell eljárnunk, itt 
és a következő szakaszban megvizsgálom a gondol-
kodás szabadságához és az első legalapvetőbb eset-
hez tartozó alapvető szabadságjogok közül a poli-
tikai mondanivaló és a politikai sajtó szabadságát. 
Ezzel érzékeltetem majd, hogy miként kell az ere-
deti helyzetet követő szinteken közelebbről is kör-
vonalaznunk, illetve egymással összehangolnunk az 
alapvető szabadságjogokat, s hogy miként tükrö-
zi egy meghatározott szabadságjog jelentőségét sze-
repe egy minden tekintetben megfelelő elrendezés-
ben. (A jelentőség fogalmáról lásd az iménti 9. sza-
kasz második bekezdését.)

Azzal a megjegyzéssel kezdem, hogy az alapvető 
szabadságjogok nem csupán egymást, de önmagu-
kat is lehatárolják.11 A jelentőség fogalma érzékelte-
ti, hogy miért van ez így. Az a követelmény ugyan-
is, hogy az alapvető szabadságjogok mindenki szá-
mára ugyanazok, maga után vonja, hogy csak akkor 
tehetünk szert nagyobb szabadságra, ha ebben má-
sok is részesülnek. Lehetséges például, hogy azt sze-
retnénk, tartozzanak bele szólásszabadságunkba (a 
politikai mondanivaló szabadságába) a közterületek 
akadálytalan igénybevételét és a társadalmi erőforrá-
sok ingyenes használatát biztosító jogok. Csakhogy 
szabadságunk e kiterjesztése, amikor mindenki ré-
szesül benne, annyi zűrzavart és társadalmi feszült-
séget okozna, hogy ezzel valójában nagymértékben 
csökkenne a szólásszabadság ténylegesen élvezhető 
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területe. Egy alkotmányozó gyűlés küldöttei, aki-
ket (az alapvető szabadságjogok minden tekintetben 
megfelelő elrendezésének kialakításában) az egyen-
rangú polgárok képviselőinek ésszerű érdekei vezé-
relnek, felismerik e következményeket, s így elfogad-
ják (mindig az egyenlőség alapján) a hely és az idő, 
valamint a közhasználatú létesítmények igénybe-
vételének indokolt szabályozásait. A legjelentősebb 
szabadságjogok kedvéért elállnak a társadalmi erő-
források szabad használatára vonatkozó sajátos igé-
nyektől. Ez lehetővé teszi számukra olyan szabályok 
bevezetését, amelyek hatékony területet biztosítanak 
a szabad politikai mondanivaló számára (a legalap-
vetőbb esetet tekintve). Nagyrészt ugyanilyen meg-
gondolások érzékeltetik, hogy miért lesz önkorláto-
zó a lelkiismeret szabadságának alapvető szabadság-
joga is. Itt is elfogadnának indokolt szabályozásokat, 
hogy biztosítsák e szabadság döntő területének épsé-
gét, vagyis a gyülekezetek belső életének szabadsá-
gát és sérthetetlenségét, valamint azt a szabadságot, 
hogy mindenki szabadon határozhassa meg a maga 
vallási kötöttségeit.

Forduljunk most a politikai 
mondanivaló szabadságának alap-
vető szabadságjoga felé, és fontol-
juk meg, hogyan tudjuk meghatá-
rozni döntő területének védelmé-
ben sajátosabb szabadságjogait. 
Ne felejtsük el, hogy amikor a tár-
sadalom alapvető berendezkedé-
sére és politikai kérdéseire alkal-
mazzuk az igazságosság elveit (és 
szükség esetén a többi általános el-
vet), a legalapvetőbb esetre kell összpontosítanunk. 
Úgy gondolunk ezekre az elvekre, mint amelyeket 
igazságérzetük alapján egy demokratikus politikai 
rendszer szabad és egyenrangú polgárai alkalmaz-
nak. Az a kérdés, hogy az erkölcsi képesség szabad, 
teljes körű és tájékozott megnyilvánulásához milyen 
sajátosabb szabadságjogok, illetve jogszabályok nél-
külözhetetlenek.

Mint korábban, most sem egy általános meghatá-
rozással körvonalazom e szabadságjogokat. Csupán 
olyan szempontokból indulok ki, amelyeket a politi-
kai mondanivaló szabadságának döntő területe szá-
mára sarkalatosnak mutat az alkotmányos tanok tör-
ténete. Ilyen sarokkő például, hogy semmilyen for-
mában nem bűncselekmény a „lázító becsületsértés”,+ 
hogy nem létezik egészen rendkívüli eseteket kivé-
ve a sajtószabadság előzetes korlátozása, s hogy teljes 
védelmet élvez a forradalmi és felforgató tanok kép-
viselete. E három sarokkő kijelöli és bizonyos pár-
huzamokkal lefedi a politikai mondanivaló szabad-
ságának döntő területét. Azt, hogy miért van ez így, 

ezeknek az alkotmányos szabályoknak az átgondo-
lása hozza napvilágra.

Az a szabad társadalom ily módon, ahogy Kalven 
mondta, ahol a kormányzat rágalmazása képtelen-
ség, ahol ilyen bűncselekmény nem létezik.

„A lázító becsületsértés bűncselekményének hi-
ánya a szólásszabadság gyakorlati próbaköve. Azt 
mondanám, erre való a szólásszabadság. Az olyan 
társadalom, melyben bűncselekmény a lázító becsü-
letsértés, nem szabad társadalom, bármilyen más vo-
násai legyenek is. Az, hogy a társadalom bűncselek-
ménynek tekinti-e az obszcenitást vagy sem, nem 
változtat alapvető jellegén. A lázító becsületsértés 
megbüntetésével, úgy látom, nem ez a helyzet. Az, 
hogy ezt bűncselekménynek tekintik, meghatározza 
a társadalmat.”12

Kalven, úgy vélem, nem azt mondja ezzel, hogy 
a lázító becsületsértés mint bűncselekmény hiánya 
jelenti a politikai mondanivaló teljes szabadságát. 
Csak azt, hogy ez szükségszerű feltétel. Méghoz-
zá olyannyira, hogy amint biztossá vált a feltétel ki-

elégítése, máris sokkal könnyeb-
ben teszik helyére a többi fontos 
sarokkövet. Az, ahogyan a kor-
mányzatok a történelem során fel-
használták e bűncselekményt a bí-
rálat és az ellenzék elnyomására, 
illetve hatalmuk őrzésére, jól ér-
zékelteti, milyen nagy jelentősé-
ge van e szabadságnak az alapvető 
szabadságjogok valamely minden 
tekintetben megfelelő elrendezé-
se számára.13 Ameddig e bűncse-

lekmény létezik, a közügyekkel foglalkozó sajtó és 
a közügyek szabad vitatása nem töltheti be szere-
pét a választópolgár tájékoztatásában. Sőt, belátha-
tó, hogy létezése szélesebb értelemben is gyengítené 
a társadalom önkormányzatát és az annak védelme-
zéséhez szükséges különféle szabadságjogokat. Eb-
ből következik a New York Times v. Sullivan döntés 
rendkívüli jelentősége. Az Egyesült Államok Leg-
felső Bírósága ebben az ügyben nem csupán elve-
tette e bűncselekményt, de ünnepélyesen le is szö-
gezte, hogy az 1798. évi lázításellenes törvény ma 
alkotmányellenes, függetlenül attól, hogy elfogadá-
sa idején az volt-e vagy sem. Megmérettetett a tör-
ténelem ítélőszéke előtt, mondhatnánk, s könnyű-
nek találtatott.14

E bűncselekmény elvetése szorosan kapcsolódik 
a két másik imént említett sarokkőhöz. Mert ha ez 
létezik, akkor előzetes korlátozásként is szolgálhat, 
s könnyen magában foglalhatja a felforgató tanok 
képviseletének tilalmát is. Az 1798. évi lázításelle-
nes törvény olyan ellenérzést váltott ki, hogy a bűn-
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cselekményt a törvény hatályának megszűnése után, 
1801 óta soha nem élesztették fel. Abban, hogy a 
politika, a vallás és a filozófia általános tanainak vi-
tái sohasem cenzúrázhatók, a demokratikus hagyo-
mányon belül teljessé vált az egyetértés. A politikai 
mondanivaló szabadságának döntő kérdése ily mó-
don az lett, hogy szabad-e hirdetni felforgató né-
zeteket, vagyis olyan tanokat, amelyeknek lényeges 
része a forradalom, illetve a törvénytelen erőszak, 
és így a politikai változás elérésének eszközeként 
használt izgatás szükségessége. Az Egyesült Álla-
mok Legfelső Bírósága számos alkalommal foglal-
kozott a problémával, a Schenck-ügytől a Branden-
burg-esetig. A Schenck-indokolás során fogalmaz-
ta meg Holmes főbíró a közismert „világos és jelen 
lévő veszély” szabályt, amely azután – azon a mó-
don, ahogyan azt a Dennis-ügyben értelmezték és 
alkalmazták – teljesen hatástalanná vált. Hogy érzé-
keltessem, miként kell a politikai mondanivaló sza-
badságán belül a sajátosabb szabadságjogokat köze-
lebbről is meghatároznunk, megvizsgálom röviden a 
felforgató tanok képviseletének problémáját.++

Kezdjük egy megfigyeléssel. Ha egyszer egyet-
értünk abban, hogy teljes védelmet élvez a tanok, 
valamint a társadalmi berendezkedés igazságossá-
gának és politikájának minden általános vitája, ak-
kor miért válik döntő problémává a felforgató né-
zetek képviselete? Kalven helyesen emeli ki, hogy 
miközben épp az ilyen nézetek képviselete esetén a 
leginkább meggyőző a politikai mondanivaló kor-
látozásának megindoklása, az indokok ellentéte-
sek a demokratikus társadalmak legalapvetőbb ér-
tékeivel.15 A szabad politikai mondanivaló ugyanis 
nem csupán azért nélkülözhetetlen, hogy a polgá-
rok gyakorolhassák az első legalapvetőbb esetben 
erkölcsi képességeiket. Azért is, mert a szólássza-
badság és az alkotmány által kicövekelt igazságos 
politikai eljárás alternatívát jelent az alapvető sza-
badságjogokat veszélyeztető forradalommal, illet-
ve az erőszak alkalmazásával szemben. Kell lennie 
egy pontnak, ahol a politikai mondanivaló annyi-
ra szorosan kapcsolódik az erőszak használatához, 
hogy helyénvaló lehet a korlátozása. Csakhogy hol 
van ez a pont?

A Gitlow-esetben a Legfelső Bíróság úgy gon-
dolkodott, hogy miután a törvényhozás megállapí-
tása szerint a törvényes kormány erőszakos meg-
döntésének képviselete olyan jelentős rossz veszélyé-
vel jár, amelyet az állam rendőri hatalmánál fogva 
megakadályozhat, ezt nem védi az első alkotmány-
kiegészítés. A bíróság nyomós ellenérvek hiányában 
feltételezte, hogy a veszély törvényhozói megállapí-
tása helyénvaló volt. A ma irányadó és így történe-
tünket pillanatnyilag befejező Brandenburg-indoko-

lás a Gitlow-döntést bírálta felül (mégpedig azáltal, 
hogy kifejezetten felülbírálta a Whitney-ügyben ho-
zott ítéletet).+++ A bíróság itt azt az elvet tette magá-
évá, hogy „a szólásszabadság és a sajtószabadság al-
kotmányos garanciái nem engedik meg az államnak, 
hogy megtiltsa, illetve megbüntesse az erőszakhoz, 
valamint törvénysértéshez folyamodás képviseletét, 
kivéve azt az esetet, ahol ez izgatás megvalósításá-
ra vagy törvénysértő cselekedet azonnali kiváltásá-
ra irányul, s ahol valószínűleg létre is jön az izgatás 
vagy a törvénysértés”.16 Figyeljük meg, hogy e sze-
rint szándékosnak, ugyanakkor azonnali törvénysér-
tő cselekedet kiváltására alkalmasnak kell lennie a 
büntetendő mondanivalónak, s hogy olyan körülmé-
nyek között kell nyilvánosságot kapnia, amelyek ezt 
az eredményt valószínűvé is teszik.

Noha a Brandenburg-indokolás megválaszolatla-
nul hagy egy sor fontos kérdést, sokkal jobb azok-
nál az alkotmányos tanoknál, amelyeket felváltott. 
Különösen ha összekapcsoljuk a New York Times v. 
Sullivan és a New York Times v. United States in-
dokolásával.17 (E három eset együttesen megerősí-
ti a korábban említett három sarokkövet.) A Bran-
denburg-indokolás ugyanis úgy húzza meg a védett 
mondanivaló határvonalát, hogy elismeri a felfor-
gató nézetek képviseletének törvényességét egy al-
kotmányos demokráciában. Csábító azt gondolni, 
hogy a forradalmat képviselő politikai mondaniva-
ló hasonló ahhoz, amellyel gyújtogatásra, garázda-
ságra és más közönséges bűncselekményekre bujto-
gatnak. Vagy amellyel éppenséggel veszélyes páni-
kot okoznak, ahogy az a valaki, aki Holmes főbíró 
teljesen félrevezető példája szerint tréfából kiáltoz-
za egy zsúfolt színházban, hogy tűz van. (A példa 
azért félrevezető, mert csak egy olyan, senki által 
nem védett nézet ellen szolgál érvként, amely sze-
rint a mondanivaló minden fajtája védett, mondjuk 
esetleg azon az alapon, hogy csak a cselekedet bün-
tethető, s a beszéd nem cselekedet.18) Csakhogy a 
forradalom egészen sajátos fajtája a bűncselekmé-
nyeknek, mert noha az alkotmányos politikai rend-
szereknek is szükségképpen törvényes joga, hogy 
megbüntesse törvényeinek megsértését, e törvények 
bizonyos fokig még abban az esetben is igazságtala-
nok lehetnek, vagy legalábbis számottevő társadal-
mi csoportok találhatják azokat elnyomóknak, ha 
azok megfelelő törvényes eljárás alapján jöttek létre. 
Az, hogy mikor igazolható a népfelkelés és a forra-
dalom, történelmileg a legalapvetőbb politikai kér-
dések egyike. A polgári engedetlenség és a fegy-
veres szolgálat lelkiismereti alapú megtagadásának 
problémái, amelyeket egy széles körökben igazság-
talannak tekintett háború tett időszerűvé, napjaink-
ban is súlyos feszültségeket okoznak és továbbra is 
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megoldatlanok maradtak. Így amíg arra vonatkozó-
an, hogy a gyújtogatás, a gyilkosság vagy a lincse-
lés bűncselekmény, teljes egyetértést találunk, ko-
rántsem ez a helyzet a népfelkelés és a forradalom 
esetében. Ezen az sem változtat, ha egy nem telje-
sen jól kormányzott demokráciában komolyan fel-
vetődnek ezek a kérdések (ellentétben egy jó beren-
dezkedésű társadalommal, amelyben a probléma, 
annak meghatározásából következően, fel sem ve-
tődhet). Pontosabban fogalmazva, abban minden-
ki egyetért, hogy az ilyesmi jogi értelemben bűn-
cselekmény, hiszen törvénysértés. 
Csakhogy olyan törvény megsér-
tése, amely sokak szemében már 
elfogadhatatlannak számít. Ha a 
felforgató nézetek képviselete elég 
széles körökben válik élő politikai 
kérdéssé, ez a küszöbön álló vál-
ság jele. Abból ered, hogy jelentős 
csoportok érzékelik a társadalom 
alapvető berendezkedését igaz-
ságtalannak és elnyomó jellegű-
nek. Arra figyelmeztet, hogy ezek 
az emberek, miután kudarcot val-
lottak panaszaik másféle orvoslá-
sával, radikális lépések megtételé-
re is készek.

Mindez régóta köztudott. Csak azért érintem 
ezeket a kérdéseket, hogy emlékeztessek egy nyil-
vánvaló összefüggésre. Arra, hogy a felforgató né-
zetek képviselete mindig egy átfogó politikai né-
zetrendszer része. A „szakszervezeti hatalom bün-
tetőjogba ütköző felhasználása” esetében például 
(amelyet történelmileg számos büntető törvénykönyv 
tilt) e politikai nézetrendszer a valaha is megfogal-
mazott legátfogóbb politikai tanok egyike, a szocia-
lizmus volt. Mint Kalven megjegyzi, a forradalmá-
rok nem egyszerűen kiáltozni kezdik, hogy „keljetek 
fel!”. Indokokat adnak.19 A felforgató nézetek képvi-
seletének elfojtása nem más, mint az indokok meg-
vitatásának az elfojtása. Ezáltal annak a korlátozá-
sa, hogy az alapvető berendezkedés és a kormány-
zás igazságosságának megítélésében eszünk szabad 
és tájékozott nyilvános használatára támaszkodhas-
sunk. Vagyis a gondolkodásunk szabadságát biztosí-
tó alapvető szabadságjog korlátozása.

Egy további megfontolás, hogy az igazságosság-
nak az a felfogása, amely a demokratikus társada-
lomhoz kötődik, előfeltételezi az emberi természet 
egy elméletét. Egyrészt arra vonatkozóan, hogy a 
benne kifejeződő eszmények mennyire valósíthatók 
meg az emberi természet adottságai és a társadalmi 
élet követelményei alapján.20 Másrészt azt illetően, 
és itt ez a legfontosabb, hogy valószínűleg miként 

működnek, mennyire sérülékenyek és mennyire szi-
lárdak a demokratikus intézmények. A Gitlow-ügy-
ben a bíróság így fogalmazott:

„Nyilvánvaló, hogy a jelentős rossz, amely megje-
lenik az arra izgató megnyilvánulásokkal, hogy tör-
vénysértő eszközökkel kell megdönteni a szervezett 
kormányzatot, elég veszélyes ahhoz, hogy bünteté-
se a törvényhozás hatáskörébe tartozzon. Az ilyen 
megnyilvánulások lényegi természetüknél fogva ma-
guk után vonják a közrend és az állambiztonság ve-
szélyeztetését […] Ám nem kevésbé valóságos és lé-

nyegbe vágó az sem, hogy a veszély 
azonnali, hiszen az adott megnyil-
vánulás hatását sohasem láthatjuk 
előre pontosan. Egyetlen forradal-
mi szikra meggyújthatja a lángot, 
amely egy ideig csupán parázslik, 
ám megállíthatatlan, mindent el-
pusztító tűzvészben törhet ki.”21

E szakasz jól érzékelteti azt a 
Hobbes nézeteivel egyező meg-
győződést, hogy a politikai beren-
dezkedés rendkívül törékeny és in-
gatag. Feltételezik ugyanis, hogy a 
forradalmi mondanivaló hatásá-
ra még egy demokratikus politikai 

rendszerben is működésbe léphetnek azok a kiszá-
míthatatlan és romboló erők, amelyek ott lappan-
ganak tudtunkon kívül a politikai élet sima felszíne 
alatt, s amelyek hirtelen törnek fel, ellenállhatatlanul 
söpörve el minden előttük álló akadályt. Csakhogy 
amennyiben garantált a politikai mondanivaló sza-
badsága, nem bukkannak fel senki előtt nem ismert 
vagy hirtelen roppant veszélyessé váló, súlyos pana-
szok, mert ezeknek már nyilvánosan hangot adtak, s 
egy valamelyest jól kormányzott politikai rendszer-
ben ezeket már számításba is vették, legalábbis bi-
zonyos fokig. Sőt, egyet kell értenünk Locke-kal a 
demokratikus intézmények működésének abban a 
magyarázatában, hogy az emberekben van egy bizo-
nyos természetes politikai erény, s hogy csak akkor 
hajlanak az ellenállásra vagy a forradalomra, amikor 
a társadalom alapvető berendezkedésében rendkí-
vül igazságtalan a helyzetük, amikor e körülmények 
hosszú időn keresztül, tartósan állnak fenn, s ami-
kor ezek más eszközökkel már nem tűnnek meg-
változtathatóknak számukra.22 Egy többé-kevésbé 
jól kormányzott demokratikus társadalom alapve-
tő intézményei ily módon korántsem olyan töréke-
nyek és ingatagok, hogy azokat pusztán a felforga-
tó nézetek képviselete lerombolhatná. Ellenkezőleg, 
egy ilyen társadalomban az okos politikai vezetés e 
nézetek képviseletét úgy tekinti, mint arra vonatko-
zó figyelmeztetést, hogy alapvető változásokra lehet 

AbbAN, hOgY A pOLITI-
KA, A vALLÁS ÉS A FILO-
zÓFIA ÁLTALÁNOS TANAI-
NAK vITÁI SOhASEM cEN-
zÚRÁzhATÓK, A DEMOK-
RATIKUS hAgYOMÁNYON 
bELüL TELJESSÉ vÁLT Az 
EgYETÉRTÉS. A pOLITIKAI 
MONDANIvALÓ SzAbAD-
SÁgÁNAK DÖNTõ KÉRDÉSE 
ILY MÓDON Az LETT, hOgY 
SzAbAD-E hIRDETNI FEL-

FORgATÓ NÉzETEKET.
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esetleg szükség, és az, hogy milyen változások len-
nének kívánatosak, részben abból az átfogóbb politi-
kai nézőpontból tudható meg, amelyre az ellenállás 
és a forradalom képviseletének magyarázatában, il-
letve igazolásánál hivatkoznak. Most már csak ösz-
sze kell kapcsolnunk e megjegyzéseket azoknak a 
küldötteknek a megfontolásaival, akik egy alkot-
mányozó gyűlésben az egyenrangú polgároknak az 
alapvető szabadságjogok minden tekintetben meg-
felelő elrendezéséhez fűződő ésszerű érdekét képvi-
selik. Egyszerűen azt mondjuk, hogy ez a magyará-
zata annak, miért kizárólag akkor zárják ki a védett 
politikai mondanivaló köréből a felforgató nézetek 
képviseletét, amikor az egyfelől erőszakos eszközök 
azonnali és törvénytelen használatára irányul, más-
felől valószínű is ennek az eredménynek az elérése 
(ahogy azt a Brandenburg-indokolás mondja), vagy-
is hogy miért nem önmagában a felforgató néze-
tek képviseletét tiltják (ahogy azt a Gitlow-indoko-
lás teszi). A kérdés ilyen tárgyalása érzékelteti, hogy 
a politikai mondanivaló szabadsága az eredeti hely-
zetet követő szinteken miként körvonalazható kö-
zelebbről is, s hogy mint alapvető szabadságjog mi-
ként hozható összhangba más alapvető szabadságjo-
gokkal oly módon, hogy döntő területe részesüljön a 
védelemben. Nevezetesen eszünk szabad használata 
a közügyekben, az alapvető berendezkedés és kor-
mányzása igazságosságának minden kérdésében.

1 1 .  §  A v I LÁgOS ÉS J ELEN LÉvô 
v ESzÉLY SzA bÁ LYA

Most teszek néhány megjegyzést, a szabad politikai 
mondanivaló iménti tárgyalásának lezárásaként, az 
úgynevezett világos és jelen lévő veszély szabályról. 
Mivel e szabály jól ismert és az alkotmányosság tör-
ténetében is fontos szerepet játszik, tanulságosnak 
bizonyulhat tisztáznunk, miért veszítette el megbe-
csültségét. Mindvégig feltételezem, hogy az a kér-
dés, miként kívánták alkalmazni a szabályt a poli-
tikai mondanivalóra, különösen a felforgató nézetek 
képviseletére. Mégpedig annak eldöntésére, hogy e 
mondanivaló, illetve e mondanivaló terjesztése mi-
kor korlátozható. Azt is felteszem, hogy ekkor a sza-
bály a mondanivaló tartalmára, s nem pusztán sza-
bályozására vonatkozik. Mivel amikor pusztán a 
mondanivaló kifejezésének szabályozására alkal-
mazzuk, teljesen más problémákkal kerülünk szem-
be, és gyakran bizonyulhat elfogadhatónak a meg-
oldás.23

Kezdjük azzal, hogy szemügyre vesszük, mi-
ként fogalmazta meg Holmes a szabályt eredeti-
leg, a Schenck-ügyben: „A kérdés mindig az, vajon 

a szavakat olyan körülmények között használták-e, 
vajon a szavak olyan természetűek-e, hogy világos 
és jelen lévő veszélyt teremtve magukkal hozzák 
azt a jelentős rosszat, amelynek megakadályozása a 
Kongresszusnak jogában áll. Ez távolság és fokozat 
kérdése.”24 A szabály valamelyest hasonlít a Bran-
denburg-indokoláshoz, hiszen csak azt kell gondol-
nunk, hogy a „világos és jelen lévő veszély” szavak 
azonnali törvénytelen cselekményre utalnak. Ha 
azonban megfigyeljük, hogy miért bizonyult kifo-
gásolhatónak Holmes szabálya, sőt az is, ahogyan 
azt Brandeis fogalmazta meg a Whitney-ügyben, 
akkor észrevehetjük, miért félrevezető e hasonló-
ság. A problémát részben az okozza, hogy a szabály 
alapja Holmes meghatározásában a bűncselekmé-
nyek megkísérlésére vonatkozó jog, abban az érte-
lemben, ahogyan azt Holmes A közös jog című köny-
vében magyarázza.25 A kísérletek joga a törvényben 
meghatározott befejezett cselekmény és az elkövető 
által végrehajtott cselekedet különbségének áthida-
lására törekszik. Ahogy a szólásszabadság esetében, 
a komoly következmények nélküli tettek a bűncse-
lekmények megkísérlésénél is figyelmen kívül hagy-
hatók. A kísérlet a hagyományos felfogás szerint 
meghatározott bűncselekmény elkövetésének sajá-
tos szándékát feltételezte. Holmes számára a szán-
dék csak azért volt lényeges, mert valószínűbbé tet-
te, hogy a cselekvő tényleges kárt okoz majd. Ha 
e nézetet a szólásszabadság kérdéseire alkalmazzuk, 
az a jó benne, hogy megtűri a mondanivaló ártal-
matlan kifejezését. Nem igazolja pusztán gondola-
tokért a büntetést. E kiindulópont azonban a po-
litikai mondanivaló alkotmányos védelmezéséhez 
nem megfelelő, hiszen arra ösztönöz, hogy a kér-
déses mondanivaló veszélyességére összpontosítsunk 
– mintha a mondanivalót veszélyességének foka kö-
zönséges bűncselekménnyé tenné.

Csakhogy a lényeg a kérdéses mondanivaló fajtá-
ja és a demokratikus rendszerben betöltött szerepe. 
És az általunk elutasított vagy az érdekeinkkel el-
lentétes tanokat kifejező politikai mondanivalót ma-
gától értetődően túl könnyen tartjuk megbotránkoz-
tatónak és veszélyesnek. Egy igazságos alkotmány 
azért ad védelmet, illetve elsőbbséget egy megha-
tározott fajtájú mondanivalónak, mert „a két leg-
alapvetőbb esetben” sajátos jelentősége van. Miután 
Holmes szabálya figyelmen kívül hagyja a politikai 
mondanivaló szerepét és jelentőségét, nem megle-
pő, hogy a Schenck-ügyben és a Debs-ügyben min-
den fenntartás nélkül elítélő indokolást, az Abrams- 
és a Gitlow-ügyben viszont ellenvéleményt kellett 
megfogalmaznia. A szocialista Schenck és Debs po-
litikai mondanivalóját, úgy tűnik, kellőképpen ve-
szélyesnek tartotta az ország hadviselése idején, az 
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ellenvéleményeket viszont arra alapozta, hogy az 
Abrams-ügy és a Gitlow-ügy elkövetőjének politi-
kai tevékenysége ártalmatlannak tekinthető.

Ezt a benyomást erősítik azok a szavak is, ame-
lyek a szabály imént idézett megfogalmazását kö-
vetik: „Amikor egy nemzet hadat visel, sok béke-
időben kimondható dolog akadályozza erőfeszítéseit 
oly módon, hogy amíg a férfiak harcolnak, tűrhe-
tetlen lesz kimondásuk, és nem lesz bíróság, amely 
azt alkotmányos jog védelme alatt állónak tekinte-
né. Ha bizonyítást nyer a katonai sorozás tényleges 
akadályozása, akkor általánosan elfogadottnak tű-
nik, hogy kikényszeríthető a felelősség viselése az 
ezt a hatást létrehozó szavakért.”

Ha most megnézzük Holmes véleményét a 
Debs-ügyben, ott azt látjuk, hogy a szocialista el-
nökjelöltet nem vádolják, az azonnali és törvénysértő 
erőszakra bátorítás vagy izgatás értelmében, világos 
és jelen lévő veszély teremtésével. Ahogy a bíróság 
indokolásában olvashatjuk, Debs egyszerűen nyilvá-
nosan támadta a háborút egy beszédében, mint amit 
az uralkodó osztály a saját céljaira indított, s egye-
bek mellett kijelentette, hogy a munkásosztálynak 
fel kell áldoznia mindent, még az életét is. A tíz év 
börtönbüntetést kiszabó ítélet elfogadásához Hol-
mes elegendőnek találta, hogy a beszéd egyik cél-
ját tekintve „nem csupán általában a háborút, de ezt 
a háborút ellenezte, s ahogyan a háború ellenzését 
kifejezte, annak természetes és szándékolt hatása a 
sorozás akadályozása lett volna. Ha ez volt a szán-
dék és minden körülményt figyelembe véve ez lett 
volna feltehetőleg a hatás is, akkor az, hogy egy ál-
talános program része és egy általános lelkiismereti 
meggyőződés kifejezése, nem teszi védetté a beszé-
det.”26 A természetes és szándékolt hatás, amelyre 
itt Holmes utal, nyilvánvalóan az, hogy Debs be-
szédének hallgatóit vagy olvasóit az elhangzott sza-
vak meggyőznék vagy bátorítanák, s ez azt ered-
ményezné, hogy ennek megfelelően viselkedjenek. 
Az, amit Holmes világos és jelen lévő veszélynek 
lát, szükségképpen politikai meggyőződés és szán-
dék következménye. Azzal az alkotmányos problé-
mával, amelyet a Debs-ügy felvetett, aligha bíbelő-
dött, noha az eset egy olyan politikai párt vezetőjét 
érintette, aki immár negyedik alkalommal volt párt-
ja elnökjelöltje. Holmes ennek nem sok időt szentel. 
Megelégszik egyetlen mondattal, amelyben közvet-
lenül az imént idézett szövegrész után azt mondja, 
hogy a Schenk-indokolás a mérvadó: „Annak a vé-
dekezésnek a legfontosabb formáit tekintve, amelyre 
az elkövető a mi szempontjaink elutasításában, úgy 
tűnik, az alkotmány első kiegészítésére hivatkoz-
va támaszkodni akar – mondja –, a Schenck kontra 
Egyesült Államok ügy a perdöntő.” Debs ragaszko-

dott ahhoz, s erre utal itt Holmes, hogy a törvény, 
amelynek alapján vádat emeltek ellene, alkotmányel-
lenes, mivel a szólásszabadságot akadályozva szem-
benáll az első alkotmánykiegészítéssel.

Brandeis különvéleménye a Whitney-ügyben más 
nyomon halad. A tan kialakulásában, Hand Mas-
ses-indokolása mellett, a legemlékezetesebb lépések 
egyike volt. Brandeis az indokolás elején leszögezi, 
hogy a szólásszabadság joga, a tanítás joga, valamint 
az egyesülés joga az első alkotmánykiegészítés által 
védelmezett „alapvető jogok”. Bár e jogok alapvetők, 
folytatja, nem abszolút jogok, amennyiben gyakorlá-
suk alá van vetve korlátozásoknak, „azzal a feltétel-
lel, hogy a kérdéses javasolt korlátozást szükségessé 
teszi az állam védelme a felforgatással, illetve a ko-
moly politikai, gazdasági vagy erkölcsi sérelemmel 
szemben”.27 Ezt követően Brandeis utal a „világos 
és jelen lévő veszély” szabályának a Schenck-ügyben 
adott megfogalmazására, és igyekszik szabatosab-
ban tisztázni a szabály alkalmazásának kritériumát, 
vagyis azt, hogy mikor világos egy veszély, mennyire 
távoli veszélyt tekinthetünk még jelen lévőnek, s mi-
lyen nagyságú rossznak a veszélye szükséges a szó-
lásszabadság valamely korlátozásának igazolásához.

Brandeis indokolása annak köszönheti meggyő-
ző erejét, hogy felismeri a szabad politikai monda-
nivaló szerepét a demokratikus rendszerekben, s ezt 
kapcsolja össze azzal, hogy a veszélynek azonnali-
nak, nem pedig pusztán valószínűnek, valamikor a 
jövőben felbukkanónak kell lennie. A követelmény 
így az, hogy a fenyegető rossz „annyira hirtelen kö-
vetkezhet be, hogy már nincs lehetőség teljes érté-
kű vitára”. „Ha van rá idő – magyarázza –, hogy a 
nevelés módszereivel akadályozzuk meg a fenyege-
tő rosszat, a vita során felszínre hozva a tévedése-
ket és tévkövetkeztetéseket, akkor az alkalmazandó 
gyógymód nem az elhallgattatás, hanem a több be-
széd. Ennek kell lennie a szabálynak, ha össze kell 
egyeztetnünk a hatalmat a szabadsággal.”28 „A betil-
tás igazolásához nem elég – mondja később a felfor-
gató nézetek képviseletére, s nem az izgatásra vonat-
kozóan –, hogy a mondanivaló kifejezése valószínű-
leg erőszakot vagy rombolást idéz elő. Valószínűnek 
kell lennie a súlyos kárnak az állam számára. Sza-
bad emberek között rendesen a nevelés és a törvény-
sértésért járó büntetés az alkalmazandó elrettentő 
eszköz a bűn megelőzésére, nem a szólásszabadság 
és a gyülekezési szabadság jogainak korlátozása.”29 
„Képtelen vagyok helyeselni a bíróság ítéletében a 
feltételezést – vonja le végül Brandeis a következ-
tetést a többségi vélemény indokainak elutasítása 
után –, hogy nincs olyan jog a tizennegyedik kiegé-
szítés++++ oltalma alatt, hogy valaki csatlakozzon egy 
olyan nézet képviseletére alakított politikai párthoz, 
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amely szerint kívánatos majd egyszer, szükségkép-
pen a távoli jövőben a tömegek cselekvésével a pro-
letárforradalom.”30 Mindaz, amit a főbíró itt és sok 
más helyen mond, nyilvánvaló előrelépés a „világos 
és jelen lévő veszély” szabályánál alkalmazandó kri-
térium rögzítésében.

Mindazonáltal a Dennis-ügyben oly módon ér-
telmezik a szabályt, amely azt a szabad politikai 
mondanivaló védelmezésének kritériumaként min-
den erejétől megfosztja. Itt ugyanis a bíróság ma-
gáévá teszi Learned Hand bíró megfogalmazását, 
amely szerint a bíróságnak „mindig azt kell kér-
deznie, hogy elég nagy marad-e a »rossz« súlya cse-
kély valószínűségének leszámítása után is, hogy iga-
zolja a veszély elkerüléséhez szükséges mértékben 
a szólásszabadság korlátozását”.31 
A szabály ebben a formában nem 
kívánja meg, hogy a rossz azon-
nal fenyegessen. Elég, ha rendkí-
vül nagy, csak legyen bizonyos va-
lószínűsége, noha az esetleg tá-
voli is. Ez úgy hangzik, mint egy 
olyan alkotmányos tan döntésel-
méleti irányelve, amely minden 
döntést azzal igazol, hogy a társa-
dalmi előnyök lehető legnagyobb 
nettó összegének, avagy a társa-
dalmi értékek lehető legjobb net-
tó egyenlegének eléréséhez van rá 
szükség. E háttérfelfogás alapján merőben éssze-
rűtlennek látszik megkövetelni, hogy azonnali le-
gyen valamilyen szigorú értelemben a veszély. Ez 
azért van így, mert a társadalmi előnyök lehető leg-
nagyobb tiszta összegének (vagy a társadalmi érté-
kek tiszta egyenlegének) elérését megkövetelő elv 
nem engedi meg nekünk, hogy annak, ami azonna-
li, ne csak akkora súlyt adjunk, amekkorát a jövőbe-
li előnyök kisebb valószínűsége és értéke megenged. 
A szabad politikai mondanivalót úgy értékelik mind 
eszközként, mind önmagában megálló célként, mint 
bármi mást. Ily módon Brandeis gondolata, hogy a 
veszélynek azonnalinak kell lennie, mert a jövőbeli 
veszélyek elleni védekezésnek a szólásszabadság az 
alkotmányosan jóváhagyott útja, számos helyzetben 
ésszerűtlennek és néha egyenesen öngyilkosságnak 
tűnhet. Ahhoz, hogy meggyőzővé tegyük a szólás-
szabadság e magyarázatát, további részletezésére van 
szükség. Az az alkotmányos tan ugyanis, amelynek 
kifejlesztésére Brandeis törekszik, egészen más né-
zőpontot nyújt, mint az, amelyből a világos és jelen 
lévő veszély szabálya ered.32 Azt kell szabatosabban 
meghatároznunk, hogy milyen helyzetben igazolha-
tó a szabad politikai mondanivaló korlátozása. Bran-
deis arról beszél, hogy meg kell védeni az államot „a 

pusztulástól”, valamint „a súlyos politikai, gazdasági 
és erkölcsi kártól”, de e kifejezések túl homályosak, 
és a hivatkozási alap, amelyet lehetővé tesznek, túl 
széles. Lássuk, miként lehet kimunkálni a szabadság 
elsőbbségének megfelelően Brandeis álláspontját.

A lényeg az, hogy felismerjük, miben különbö-
zik „az alkotmányos válság megkívánt fajtája” at-
tól a vészhelyzettől, amelyben az állam súlyos po-
litikai, gazdasági és erkölcsi megkárosítására vagy 
egyenesen lerombolására vonatkozóan fennáll, il-
letve a közeljövőben létrejön egy fenyegetés. Abból 
például nem következik az alkotmányos válság meg-
kívánt fajtájának a létezése, hogy az ország háború-
ban áll, s hogy ennek következtében vészhelyzet állt 
elő. A szabad politikai mondanivaló és azon belül a 

felforgató nézetek képviseletének 
megtiltása vagy elfojtása ugyanis, 
legalábbis részben, mindig felté-
telezi a demokrácia felfüggeszté-
sét. Egy alkotmányos tannak, ha 
elsőbbséget ad a szabad politikai 
mondanivalónak és a többi alap-
vető szabadságjognak, fel kell té-
teleznie, hogy a demokrácia fel-
függesztésének elrendelése olyan 
alkotmányos válság fennállását kö-
veteli meg, amelyben a szabad po-
litikai intézmények nem képesek 
hatékonyan működni. Vagy hogy 

nem tudják meghozni önmaguk védelmében a meg-
felelő óvintézkedéseket. Számos történelmi esetből 
láthatjuk, hogy a szabad demokratikus politikai in-
tézmények a szükséges óvintézkedések meghoza-
talában hatékonyan működtek súlyos vészhelyze-
tekben a szabad politikai mondanivaló korlátozá-
sa nélkül. Azokban az esetekben pedig, ahol életbe 
léptettek ilyen korlátozásokat, azok szükségtelenek 
voltak, és semmivel sem járultak hozzá a vészhelyzet 
megoldásához. Nem elég azt mondaniuk a hatalmon 
lévőknek, hogy van egy óriási veszély, s hogy annak 
megakadályozására tesznek hatékony lépéseket. Egy 
jól felépített alkotmányos berendezkedésben vannak 
demokratikus eljárások a vészhelyzetek kezelésére. 
Ily módon a szabadság elsőbbsége az alkotmányos 
tanból eredően tételezi fel, hogy a szabad politikai 
mondanivaló csakis akkor korlátozható, ha jó érvek 
szólnak amellett, hogy az adott helyzet sajátos ter-
mészete lehetetlenné teszi a demokratikus intézmé-
nyek hatékony működését, és elejét veszi a vészhely-
zetek kezelésére szánt eljárások alkalmazásának.

A javasolt alkotmányos tan szerint tehát nincs kü-
lönleges jelentősége a politikai mondanivaló veszé-
lyességének. A politikai mondanivaló ugyanis ter-
mészeténél fogva gyakran veszélyes, illetve gyakran 

SzÁNDÉKOSNAK, UgYAN-
AKKOR AzONNALI TÖR-
vÉNYSÉRTõ cSELEKEDET 
KIvÁLTÁSÁRA ALKALMAS-
NAK KELL LENNIE A büN-
TETENDõ MONDANIvA-
LÓNAK, S hOgY OLYAN 
KÖRüLMÉNYEK KÖzÖTT 
KELL NYILvÁNOSSÁgOT 
KApNIA, AMELYEK EzT Az 
EREDMÉNYT vALÓSzíNÛ-

vÉ IS TESzIK.
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tűnhet veszélyesnek. Ez azért van így, mert eszünk 
nyilvános használatának szabadsága a legalapvetőbb 
kérdések és a legsúlyosabb következményekkel fe-
nyegető döntések körül forog. Tételezzük fel, hogy 
egy demokráciában élő nép fegyverkezési versenyt 
folytat egy zsarnoki nagyhatalommal, de úgy dönt, 
atomfegyvereket nem fog bevetni, mert azok annyi-
ra ellentétesek az emberiesség elveivel, hogy előre le 
kell mondania azok használatáról. Majd komoly lé-
péseket tesz ilyen fegyverzetének egyoldalú leszere-
lésére, abban a reményben, hogy érveivel képes rá-
venni a másik nagyhatalmat példája követésére. Ez 
rendkívül veszélyes döntés lenne. Abból a szempont-
ból azonban, hogy ezt szabadon kell-e megvitatni, s 
hogy miután annak rendje és módja szerint meghoz-
ták a döntést, a kormányzatnak alkotmányos köte-
lessége-e nyilvánosságra hozni, a veszélyesség biz-
tosan nem vehető számításba. A politikai mondani-
való veszélyessége tárgytalan, hiszen amit szabadon 
kell megvitatni, az épp a döntés meghozatalában rej-
lő veszély. Nem volt veszélyes szabad választásokat 
tartani 1862-ben, egy polgárháború kellős közepén? 
Az tette kezdettől fogva hibássá a világos és jelen 
lévő veszély szabályát, hogy a politikai mondaniva-
ló veszélyességére összpontosított. Védelmezői nem 
voltak képesek felismerni, hogy a szabad politikai 
mondanivaló korlátozásához a demokratikus politi-
kai intézmények hosszabb-rövidebb időleges felfüg-
gesztését kívánó alkotmányos válságnak kell fenn-
állnia, s hogy a korlátozásnak nem lehet más cél-
ja, mint ezeknek az intézményeknek és más alapvető 
szabadságjogoknak a megőrzése. 1862 és 1864 kö-
zött nem létezett ilyen válság, s ha ez igaz, akkor 
biztosan nem létezett sem azelőtt, sem azóta. Nem 
állt fenn az alkotmányos válság megkívánt fajtája a 
Schenk-, a Debs- vagy a Dennis-ügyben meghozott 
döntés idején, hiszen nem álltak fenn a szabad po-
litikai intézmények működését akadályozó politi-
kai feltételek. Soha nem volt még olyan időszaka az 
Amerikai Egyesült Államok történelmének, amely-
ben a szabad politikai mondanivaló, a felforgató né-
zetek képviseletét is beleértve, korlátozható vagy el-
fojtható lett volna. Ez azt sugallja, hogy egy olyan 
országban, ahol a demokratikus hagyományok erő-
sek, hacsak nem tiporják el egyszerűen népét és in-
tézményeit kívülről, szükségképpen nem alakul ki 
valaha is alkotmányos válság. Egy jól kormányzott 
demokratikus társadalomban, ha elfogadhatóan ked-
vezők a feltételek, a politikai és a társadalmi igazsá-
gosság kérdéseiben eszünk nyilvános használatának 
szabadságát gyakorlatilag abszolútnak mondhatjuk.

Az előbbi megjegyzések természetesen nem 
nyújtanak rendszerezett magyarázatot az alkotmá-
nyos válság megkívánt fajtája és a súlyos politikai, 

gazdasági és erkölcsi kár veszélyét magában fogla-
ló vészhelyzet különbségére. Pusztán segítségül hív-
tam azt a tényt (azt, amelyet én ténynek tekintek), 
hogy az általam jelzett megkülönböztetést felismer-
hetjük történelmünk számos esetéből, s hogy gyak-
ran azt is meg tudjuk mondani, mikor támaszkod-
junk arra. Itt nem bocsátkozhatom bele rendszere-
zett magyarázatba. Meggyőződésem azonban, hogy 
az ilyen fajtájú alkotmányos válság fogalma a szabad 
politikai mondanivaló magyarázatának fontos része, 
s hogy a fogalom megvilágítása során a szabad po-
litikai mondanivalónak elsőbbséget tulajdonító ma-
gyarázatból kell kiindulnunk. A méltányosságként 
felfogott igazságosság az ilyen fajtájú mondaniva-
ló szabadságát az alapvető szabadságjogok közé so-
rolja. Noha az alapvető szabadságjogok egyike sem 
abszolút önmagában, tartalmuk csak abban az eset-
ben korlátozható, ha ez nélkülözhetetlen e szabad-
ságjogok védelmében, egy súlyosabb és jelentősebb 
veszteség elkerüléséhez, legyen az akár közvetlen, 
akár közvetett. Ellentétben különféle szabályozá-
sukkal, amely összhangban van az alapvető szabad-
ságjogok minden tekintetben megfelelő elrendezé-
sével. Igyekeztem érzékeltetni, miként próbálhatjuk 
a lényegesebb elemeket felismerni egy alapvető sza-
badságjog, a politikai mondanivaló szabadságának 
döntő területére vonatkozóan. Ezt követően léphe-
tünk tovább e szabadságjog teljesen megfelelő bizto-
sításának kérdéséhez, egészen addig, ahol már önle-
rombolóvá válna. Vagy ahol már összeütközne más 
alapvető szabadságjogok fontosabb területeivel. Fel-
tételezem itt is, mint mindig, hogy ezeket az ítéle-
teket az alkotmányozó küldöttek és a törvényhozók 
az adott szint nézőpontjából alakítják ki, annak fé-
nyében, hogy mi szolgálja legjobban az alapvető sza-
badságjogok egy minden tekintetben megfelelő el-
rendezésében az egyenrangú polgár képviselőjének 
ésszerű érdekét. Ha ragaszkodunk a világos és jelen 
lévő veszély szabályának nyelvezetéhez, úgy két dol-
got kell mondanunk. Először is a jelentős rossznak, 
amelyet a törvényhozás igyekszik megakadályozni, 
rendkívül sajátos fajtájúnak kell lennie. Nevezetesen 
magának a gondolkodás szabadságának vagy vala-
melyik másik alapvető szabadságjogunknak, esetleg 
a politikai szabadságjogok méltányos értékének kell 
veszélybe kerülnie. Másodszor, olyannak kell len-
nie a helyzetnek, amelyben semmilyen más lehető-
ség nincs e rossz megakadályozására, mint a szólás-
szabadság korlátozása. A szabály e megfogalmazá-
sa összhangban van azzal a követelménnyel, hogy az 
alkotmányos válság megfelelő fajtája az, amelyben a 
szabad politikai intézmények nem tudnak működni, 
vagy amelyben nem tudják életbe léptetni az önma-
guk megőrzéséhez szükséges óvintézkedéseket.
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12 .  §  A pOLITI K A I 
SzA bA DSÁgJOgOK M ÉLTÁN YOS 

ÉRTÉK ÉN EK M EgôRzÉSE

Szeretném most kiegészíteni a politikai mondanivaló 
iménti tárgyalását, mégpedig két irányban. Azt ve-
szem először szemügyre, nagyon röviden, hogy mi-
ként szabályozható a politikai mondanivaló a poli-
tikai szabadságjogok méltányos értékének megőrzé-
se érdekében. Hangsúlyoznom kell ugyanis, hogy az 
alapvető szabadságjogok családot alkotnak. E család-
nak van elsőbbsége, nem pedig maguknak az egyes 
szabadságjogoknak. Ez annak ellenére így van, hogy 
bizonyos feltételek mellett esetleg gyakorlati érte-
lemben egyik-másik alapvető szabadságjog abszolút. 
Nem arra vállalkozom persze, hogy megpróbálkoz-
zam e nehéz probléma megoldásával. Csupán érzé-
keltetem, miért kell egymáshoz igazítani az alapve-
tő szabadságjogokat, s hogy miért nem lehet pon-
tosan meghatározni azokat egyenként. Másodszor, 
az alapvető szabadságjogok fogalmának és e fogalom 
jelentőségének tisztázásában sokat segíthet az igaz-
ságosság második elvéhez kapcsolódó (nem alapve-
tő) szabadságjogok különböző fajtáinak megvizsgá-
lása. Ezzel ugyanis felszínre hozhatjuk, hogy miként 
függ egy szabadságjog jelentősége (az, hogy az alap-
vető-e vagy sem) attól a politikai és társadalmi sze-
reptől, amelyet az az igazságosság két elve által kije-
lölt igazságos alapvető berendezkedésben tölt be.

Vizsgálódásomat itt most azzal a problémával 
kezdem, hogy miként őrizhető meg az egyenlő po-
litikai szabadságjogok méltányos értéke. Bár a kér-
dés megoldásának részletes elemzése túlmegy va-
lamely filozófiai tan illetékességi körén (amint azt 
előadásom 7. szakaszában mondtam), azt azért meg 
kell mutatnia egy ilyen tannak is, hogy milyen ala-
pon igazolhatók a szükséges intézmények és jogsza-
bályok. Hadd tételezzük fel a korábban leszögezett 
érvek alapján, hogy a politikai szabadságjogok mél-
tányos értékének megőrzéséhez lényegbevágó a poli-
tikai kampányok és választási kiadások állami támo-
gatása, a hozzájárulások különféle felső határainak 
felállítása, illetve más szabályozások kialakítása.33 
E megoldások összhangban állnak azzal, hogy a po-
litikai mondanivaló és a sajtó szabadságának döntő 
szerepe alapvető szabadságjogként három feltétellel 
valósul meg. Az első az, hogy a mondanivaló tartal-
ma nincs korlátozva, vagyis a kérdéses megoldások 
egyik politikai tannak sem kedveznek. Azt is mond-
hatnánk, hogy ezek mintegy a választások ügyrendi 
szabályai, s hogy egy olyan igazságos politikai me-
chanizmus kialakításához szükségesek, amely meg-
őrzi az egyenlő politikai szabadságjogok méltányos 
értékét.

A második feltétel szerint az intézményes ren-
delkezések nem lehetnek különösen terhesek a tár-
sadalom egyetlen politikai csoportja számára sem. 
Méltányosan kell hatniuk e csoportok mindegyiké-
re. Nyilvánvalóan az maga is kérdés, hogy mi szá-
mít különleges tehernek, s ezt minden egyes meg-
határozott esetben a politikai szabadságjogok mél-
tányos értékének elérendő céljára hivatkozva kell 
megválaszolnunk. Nem különleges teher (ebben az 
értelemben) például a jómódú emberek és csopor-
tok számára, ha megtiltják a magánszemélyeknek és 
a vállalatoknak, hogy nagy összegekkel támogassa-
nak jelölteket. Egy ilyen tilalomra azért lehet szük-
ség, hogy a hasonlóan tehetséges és eltökélt polgá-
roknak hozzávetőlegesen egyenlő esélyük legyen a 
kormánypolitika befolyásolására és a tekintélyes po-
zíciók elnyerésére, gazdasági és társadalmi osztá-
lyuktól függetlenül. Pontosan ez az az egyenlőség, 
amely meghatározza a politikai szabadságjogok mél-
tányos értékét. Az olyan szabályozás viszont, amely 
korlátozza bizonyos közterületek politikai demonst-
rációra szolgáló használatát, különleges terhet ró-
hat a viszonylag szegényebb csoportokra, mert ezek 
rendszerint így terjesztik nézeteiket, hiszen nincs 
pénzük a politikai mondanivaló kifejezésének más 
formáira.

Végül harmadszor, a politikai mondanivaló kü-
lönböző tervezett szabályozásainak olyannak kell 
lenniük, amelyektől ésszerűen várhatjuk a politi-
kai szabadságjogok méltányos értékének biztosítá-
sát. Noha túlzás lenne azt mondanunk, hogy a cél 
eléréséhez megkívánt szabályozásokból a lehető leg-
kevesebbre van szükség, ám amennyiben ismertek és 
könnyen alkalmazhatók lényegesen kevésbé korláto-
zó, ugyanakkor ugyanolyan hatékony alternatívák, e 
szabályozás ésszerűtlenné válik.

Az itt következő megjegyzések célja mindössze 
az, hogy érzékeltessék, miként alkotnak az alapve-
tő szabadságjogok olyan együttest, amely csak ele-
meinek összhangja esetén tudja szavatolni a két leg-
alapvetőbb esetet tekintve e szabadságjogok döntő 
területét. Noha a politikai mondanivaló kifejezése 
a gondolkodás szabadságának alapvető szabadság-
joga, a politikai szabadságjogok méltányos értéké-
nek biztosítása megkívánja szabályozását. Mivel ez 
a politikai mondanivaló tartalmát nem érinti, össz-
hangban lehet döntő szerepével. Látnunk kell, hogy 
az alapvető szabadságjogok kölcsönös összehangolá-
sát azok az elsőbbség által lehetővé tett meggondo-
lások igazolják, amelyek az önmagukban abszolút-
nak sohasem tekinthető szabadságjogok együttesére 
vonatkoznak. Az összehangolás élesen különbözik 
az érdekek általános, mindenféle politikai, gazdasá-
gi és társadalmi megfontolásra hivatkozó mérlege-
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lésétől. Feltéve, hogy elég nagynak látszanak az az-
zal elnyerhető előnyök vagy elkerülhető hátrányok, 
az megengedi e szabadságjogok tartalmi korlátozá-
sát is. A méltányosságként felfogott igazságosság 
számára az alapvető szabadságjogok összehangolá-
sa kizárólag azon a jelentőségükön alapul, amelyet 
a két legalapvetőbb esetben betöltött szerepük ha-
tároz meg. Egyedül az a célja az összehangolásnak, 
hogy elérjük e szabadságjogok egy minden tekintet-
ben megfelelő elrendezését.

Az előbbi két szakaszban felidéztem egy jo-
gi doktrína szerencsés végkifejletű kialakulásának 
részleteit, a Schenck-ügytől a Brandenburg-ügyig. 
A Buckley-ügy és az azt követő First National 
Bank-ügy ezzel ellentétben vi-
szont egészen kétségbeejtő doktri-
nális fejlemény.34 A Buckley-eset-
ben a bíróság alkotmányellenesnek 
minősített különféle, a választá-
si törvény 1974. évi módosításában 
előírt költséghatárokat. Az egyik 
költséghatár az egyéni jelöltek ér-
dekében elkölthető összegekre, 
a másik a jelöltek saját források-
ból meríthető kampánypénzeire, 
a harmadik az összes kampányki-
adásra vonatkozott. A bíróság azt 
mondta, hogy az első alkotmány-
kiegészítés nem tűrheti el az ilyen 
rendelkezéseket, mivel ezek po-
litikai mondanivaló közvetlen és jelentős mértékű 
korlátozásai.35 A bíróság jórészt azt vizsgálta, amit 
a törvénymódosítás elsődleges kormányzati érdeké-
nek tekintett, nevezetesen annak megakadályozá-
sát, hogy akár valóságosan, akár látszatra utat törjön 
magának a korrupció a választási kampány során. 
A bíróság számba vett továbbá két, általa „járulékos-
nak” nevezett érdeket is. Azt, ami a választási kam-
pányok költségnövekedésének lehatárolásához fűző-
dik, illetve azt, hogy egyenlőbbé váljon a polgárok 
viszonylagos képessége a választási eredmények be-
folyásolására. Itt én kizárólag e második járulékos 
érdek törvényességével foglalkozom, hiszen csak ez 
tartozik közvetlenül a politikai szabadságjogok mél-
tányos értékére vonatkozó gondolat körébe. Figyel-
men kívül hagyom továbbá, hogy a kongresszusi 
rendelkezések ésszerűen voltak-e megfogalmazva az 
érdek hatékony szolgálatát tekintve, hiszen ez nem 
érinti vizsgálódásom céljait.

Kétségbeejtő, hogy a bíróság ma, úgy tűnik, tel-
jesen elutasítja azt a gondolatot, hogy a törvényho-
zás igyekezhet biztosítani a politikai szabadságjogok 
méltányos értékét. „Az első kiegészítéstől egészen 
idegen az az elképzelés – mondja –, hogy a kor-

mányzat társadalmunk bizonyos elemeinek monda-
nivalóját korlátozhatja mások hangjának felerősítése 
érdekében.”36 A bíróság ezután a maga olyan prece-
denseire hivatkozik, amelyek szerint az első alkot-
mánykiegészítés feladata annak biztosítása, hogy a 
különböző és egymással ellentétes forrásokból szár-
mazó információk terjesztése a lehető legszélesebb 
körű lehessen, s az azt felszínre hozó eszmecsere, 
hogy a nép milyen politikai és társadalmi változáso-
kat kíván, korlátozatlan legyen.37 A hivatkozott ese-
tek egyike sem vonja maga után azonban a politikai 
szabadságjogok méltányos értékének alapvető kérdé-
sét.38 Sőt mi több, a bírósági vélemény túlságosan is 
a korrupció és a korrupciós látszatok felszámolására 

irányuló, úgynevezett elsődleges 
érdekre összpontosít. Nem isme-
ri fel ugyanis a lényeget. Neveze-
tesen azt, hogy az igazságos po-
litikai mechanizmus megköveteli 
a politikai szabadságjogok mél-
tányos értékét, s méltányos érté-
kük biztosításához pedig feltétle-
nül meg kell akadályozni, hogy a 
választások befolyásolásával előny-
ben részesüljenek a nagyobb tulaj-
don és vagyon, valamint az ahhoz 
társuló nagyobb szervezőképesség 
birtokában lévők. E befolyásolás 
módja nem jár okvetlenül együtt 
megvesztegetéssel, csalással vagy 

közpénzek odaajándékozásával, bármennyire is gya-
koriak legyenek e bűnök. Elég osztozniuk a politikai 
meggyőződésekben és célokban. A bíróság annak a 
nézetnek a pártolását kockáztatja a Buckley-ügyben, 
hogy a méltányos képviselet a hatékony befolyásolás 
képességének nagysága szerinti képviselet. E szerint 
a demokrácia egyfajta szabályozott versengés a gaz-
dasági osztályok és érdekcsoportok között, ahol az 
eredmény szükségképpen aszerint alakul, hogy ezek 
mennyire tudják latba vetni igényeik képviseletében 
elismerten roppant egyenlőtlen anyagi erőforrásaikat 
és befolyásolási képességeiket.

Érthetetlen azonban, miért kellett a bíróságnak 
azt hinnie, hogy a politikai szabadságjogok méltá-
nyos értékének biztosítására irányuló kongresszu-
si próbálkozások szükségképpen ellentmondanak az 
első alkotmánykiegészítésnek. A bíróság számos ko-
rábbi döntésében megerősítette az „egy ember egy 
szavazat” elvet, olykor az alkotmány első cikkelyé-
nek 2. szakaszára, olykor a tizennegyedik kiegészí-
tésre támaszkodva. A választójogot egykor „minden 
jogok legfőbb biztosítékának” nevezte, a Wesber-
ry-ügy alkalmával pedig azt mondta: „ha a választó-
jog bizonytalanná válik, a többi jog, beleértve a leg-

A FELFORgATÓ NÉzETEK 
KÉpvISELETÉNEK ELFOJ-
TÁSA NEM MÁS, MINT Az 
INDOKOK MEgvITATÁSÁ-
NAK Az ELFOJTÁSA. Ez-
ÁLTAL ANNAK A KORLÁ-
TOzÁSA, hOgY Az ALAp-
vETõ bERENDEzKEDÉS ÉS 
A KORMÁNYzÁS IgAzSÁ-
gOSSÁgÁNAK MEgíTÉLÉ-
SÉbEN ESzüNK SzAbAD ÉS 
TÁJÉKOzOTT NYILvÁNOS 
hASzNÁLATÁRA TÁMASz-

KODhASSUNK. 
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alapvetőbbeket is, merő illúzió.”39 A Reynolds-ügy 
kapcsán a bíróság felismerte, hogy e jog többet felté-
telez egyszerűen a leadott szavazatok egyforma ösz-
szeszámolásának jogánál. „Minden polgár teljes ér-
tékű és hatékony részvétele az állam kormányzásá-
ban – jelentette ki a bíróság – azt kívánja, hogy […] 
minden polgárnak egyformán jól hallható legyen a 
hangja az állam törvényhozóinak megválasztásá-
ban.”40 Majd később hozzátette: „mivel az arányos 
törvényhozást tekintve bevallottan annak elérése az 
alapvető cél, hogy minden polgárnak méltányos és 
hathatós képviselete legyen, arra a következtetésre 
jutunk, hogy az egyenlő védelem kikötése garantál-
ja az egyenlő választópolgári részvétel lehetőségét az 
állam törvényhozásának megválasztásában.”41 A leg-
alapvetőbb tehát az a politikai mechanizmus, amely 
minden polgár számára teljes értékű és jól hallha-
tó hangot biztosít a képviselet valamely méltányos 
rendszerében. Azért a legalapvetőbb egy ilyen rend-
szer léte, mert ettől függ a többi alapvető jog megfe-
lelő védelmezése. A formális egyenlőség nem elég.

Ebből, úgy tűnik, az következik, hogy a képvise-
let méltányos rendszerének elérése igazolhatja mint 
cél a választásokhoz kapcsolódó politikai mondani-
való korlátozásait és szabályozásait; feltéve, hogy e 
korlátozások és szabályozások kielégítik a korábban 
említett három feltételt. Miképp lehetne megőriz-
ni másképpen, hogy valamennyi polgár hangja tel-
jes értékű és jól hallható legyen? Hiszen a kérdés az 
egyik alapvető szabadságjog viszonya a másikhoz, s 
az első alkotmánykiegészítés által védelmezett sza-
badságjogokat össze kell esetleg hangolnunk más 
alkotmányos követelményekkel, ebben az esetben a 
politikai szabadságjogok méltányos értékének köve-
telményével. E nélkül nem szerezhetünk érvényt az 
alkotmány egészének, vagyis nem ismerhetjük fel, 
hogy miként kell együttesen figyelembe vennünk az 
alkotmánynak azokat a rendelkezéseit, amelyek kör-
vonalaznak egy igazságos politikai eljárást az alap-
vető szabadságjogok egy minden tekintetben megfe-
lelő elrendezésének részeként.

Mint azt már korábban, előadásom 7. szakaszá-
ban megjegyeztem, az, hogy milyen választási meg-
oldásokat kíván a politikai szabadságjogok méltá-
nyos értékének biztosítása, rendkívül nehéz kérdés. 
A bíróságnak nem az a dolga, hogy megmondja, 
melyek ezek a megoldások. Azt kell csupán biztosí-
tania, hogy a törvényhozás rendelkezései összhang-
ban legyenek az alkotmánnyal. Nagyon is lehetséges, 
hogy a javasolt és a Buckley-döntés által hatályon 
kívül helyezett szabályozás nem lett volna hatékony. 
Mindazonáltal mai ismereteink szerint elfogadható 
kísérletnek tekinthettük egy olyan méltányos képvi-
seleti rendszer elérésére, amelyen belül minden pol-

gár hangja az addigiaknál inkább teljes értékű és jól 
hallható. Ha a bíróság komolyan veszi mindazt, amit 
a Wesberry-ügy és a Reynold-ügy kapcsán mondott, 
akkor előbb vagy utóbb fel kell adnia a Buckley-ér-
velést. Az első kiegészítés ugyanúgy nem követel 
olyan képviseleti rendszert, amely az egyenlőtlen fe-
lek szabad politikai versengésében kifejtett hatékony 
befolyásoláson alapul, ahogy a tizennegyedik kiegé-
szítés sem kívánja meg a gazdaságban az egyenlőt-
len felek közötti szerződési szabadság és a szabad-
verseny valamely rendszerét, amint azt a bíróság a 
Lochner-korszakban gondolta.42 Mind a választá-
si rendszer, mind a gazdasági verseny esetében csak 
akkor tekinthető elfogadhatónak a szabadon kiala-
kuló eredmény, ha a háttér igazságosságának szük-
ségszerű feltételei teljesülnek. Sőt, egy demokrati-
kus rendszerben az is fontos, hogy köztudott legyen 
teljesülésük. Ez alapvetőbb fontosságú, mint a kor-
rupció és látszatának elkerülése, mivel annak nyil-
vános elismerése nélkül, hogy a háttér igazságossá-
gát meg kell őrizni, a polgárok hajlamossá válhat-
nak az elkeseredettségre, a cinizmusra, a fásultságra, 
s ennek következtében válik a korrupció súlyos és 
valóban kezelhetetlen problémává. A Buckley-dön-
tés veszélye az, hogy a Lochner-korszak hibájának 
megismétlésével fenyeget, ezúttal a politikai szférá-
ban, ahol azokból az okokból, amelyekre maga a bí-
róság mutatott rá az imént idézett esetekben, a hiba 
sokkal súlyosabb következményekkel járna.

13 .  §  A M ÁSODI K ELv h Ez KÖTôDô 
SzA bA DSÁgJOgOK

A második elvvel kapcsolatos egyes szabadságjogok 
közül is megvizsgálok röviden néhányat, hogy még 
inkább érthetővé tegyem az alapvető szabadságjo-
gok jelentőségének gondolatát. A példák, amelyeket 
fontolóra veszek, a hirdetések körébe tartoznak. No-
ha vannak meglehetősen fontos hirdetések, közzété-
telük nem alapvető szabadságjog, mivel nincs olyan 
szerepük és jelentőségük, amelyet a két alapvető eset 
megkíván. Aszerint, hogy a közölt információ poli-
tikai kérdésekre, betölthető állásokra vagy pozíciók-
ra, illetve megvásárolható áruk tulajdonságaira vo-
natkozik, három fajtájukat különböztethetjük meg. 
A politikai hirdetésekkel nem foglalkozom. Felte-
szem, hogy amennyiben a kérdéses szabályozások 
kielégítik azokat a feltételeket, amelyeket jeleztem, 
ezek az imént vizsgált, előadásom előző szakaszá-
ban tárgyalt meggondolások alapján szabályozhatók. 
Forduljunk tehát a betölthető állások és pozíciók 
hirdetései felé. Ezek fontos információt tartalmaz-
nak a méltányos esélyegyenlőség fenntartása számá-
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ra. Mivel az igazságosság második elvének első része 
megkívánja, hogy a társadalmi és gazdasági egyen-
lőtlenségek olyan állásokhoz és pozíciókhoz kötőd-
jenek, amelyek mindenki előtt nyitva állnak, még-
pedig a méltányos esélyegyenlőség feltételei szerint, 
a hirdetések e fajtája az elvnek ehhez a részéhez tár-
sul és ennek megfelelően élvez védelmet. Ezért tilt-
ható meg, hogy az állások és a pozíciók meghirdeté-
se során a szöveg kitételei kizárjanak egyes, megha-
tározott etnikumhoz vagy rasszhoz, illetve az egyik 
vagy a másik nemhez tartozó csoportokat, mivel az 
ilyen megszorítások ellentétesek lehetnek a méltá-
nyos esélyegyenlőséggel. A méltányos esélyegyenlő-
ség fogalmának ugyanúgy van döntő területe, mint 
az alapvető szabadságjogokénak, s ez különféle sza-
badságjogokból és az ilyen szabadságjogok hatékony 
gyakorlását lehetővé tévő megha-
tározott feltételekből áll. E dön-
tő terület sértetlen megőrzése ér-
dekében a felkínált munkahelyek 
hirdetései korlátozhatók és szabá-
lyozhatók. Amint az alapvető sza-
badságjogok esetében, most is fel-
teszem, hogy e döntő terület meg-
őrzése ilyen vagy olyan módon 
összhangban lehet az igazságos-
ság és különösen az alapvető sza-
badságjogok más követelményei-
vel. Figyeljük meg, hogy ellentét-
ben az alapvető szabadságjogok esetével, a kérdéses 
korlátozások itt tartalmi korlátozások is lehetnek.

A reklámok esetében is teszek egy megkülönböz-
tetést. Van olyan hirdetés, amely információt nyújt a 
termékek áráról, illetve a tájékozott vásárló számá-
ra a minőség megítélésében lényeges tulajdonságok-
ról. Ha feltételezzük, hogy az igazságosság két elvét 
legjobban a szabad és a versenyre épülő piacok rend-
szerének kiterjedt alkalmazása elégíti ki, úgy a gaz-
daságpolitikának ösztönöznie kell az ilyen reklámo-
kat. Ebből a szempontból mindegy, hogy a gazda-
ság magántulajdonosi demokrácia-e vagy szabadelvű 
szocializmus. Ahhoz, hogy a piacokat kellőképpen a 
verseny és a hatékonyság jellemezze, elengedhetet-
len, hogy a fogyasztók tájékozottak legyenek mind 
az árakat, mind a megvásárolható termékek lényeges 
tulajdonságait illetően. A törvény büntetést szab-
hat ki a pontatlan vagy hamis információért, amit a 
gondolatszabadság és a lelkiismereti szabadság ese-
tében nem tehetne meg. Megkívánhatja a fogyasztók 
védelmében a termékek káros vagy veszélyes tulaj-
donságainak egyértelmű feltüntetését az áru címké-
jén vagy más alkalmas helyen, s megtilthatja a vál-
lalatok, illetve a kereskedelmi és szakmai egyesüle-
tek számára az ilyen hirdetések korlátozására vagy 

mellőzésére irányuló egyezségeket. El is rendelhe-
ti a nagyközönség pontos tájékoztatását a termékek-
ről és árukról. E rendelkezések segítenek fenntarta-
ni a piacok versenyre épülő és hatékony rendszerét, 
illetve okosabb és tájékozottabb döntések kialakítá-
sára teszik képessé a fogyasztókat.

Az áruhirdetések másik fajtája a piaci stratégia 
eszköze. Ez a viszonylag kevés vállalat által uralt tö-
kéletlen és oligopolisztikus piacok jellemzője. Az er-
re költött összegekkel a vállalat célja vagy a terjesz-
kedés, például az eladott termékmennyiség, illetve 
a piaci részesedés növelése, vagy pedig a védekezés, 
mint amikor arra kényszerül, hogy ágazati pozíció-
ja megőrzése érdekében reklámozzon. A fogyasztók 
ezekben az esetekben rendszerint csak külsődleges 
vagy lényegtelen tulajdonságok alapján tudják meg-

különböztetni az egyes vállalatok 
termékeit. A reklám azzal a cél-
lal igyekszik befolyásolni a vásár-
lói kívánságokat hatásos jelmonda-
tok, szemet gyönyörködtető képek 
és más hasonló eszközök segítsé-
gével, hogy a vállalat megbízha-
tóságát bemutatva érje el végül a 
termékekhez kötődő vásárlói szo-
kások kialakulását, illetve meg-
erősödését. Mivel társadalmilag 
sok ilyen hirdetés pazarlás, egy jó 
berendezkedésű társadalom, amely 

igyekszik fenntartani a versenyt és felszámolni a pi-
ac fogyatékosságait, elfogadható módszereket keres-
ne ennek korlátozására. A ma reklámra költött pén-
zeket fel lehetne szabadítani beruházások vagy más 
társadalmilag hasznos célok számára. A törvényho-
zás például adókedvezmények útján ösztönözheti a 
vállalatokat, hogy állapodjanak meg az ilyen hir-
detésekre fordított összegek korlátozásában. Sőt, e 
megállapodásokat jogilag érvényes szerződésekként 
ki is kényszerítheti. Én azonban nem azzal a kér-
déssel foglalkozom itt, hogy e politikát miként cél-
szerű kialakítani a gyakorlatban. Csak érzékeltetni 
akarom, hogy ebben az esetben miként korlátozha-
tó szerződésekkel a reklám, tehát egyfajta mondani-
való joga, s hogy ily módon e jog miért nem elide-
geníthetetlen. Ellentétben azokkal, amelyek alapve-
tő szabadságjogokból erednek.

Az utolsó mozzanat magyarázata érdekében rö-
vid kitérőt kell tennem. Amikor azt mondjuk, hogy 
az alapvető szabadságjogok elidegeníthetetlenek, ez 
azt jelenti, hogy a polgárok minden olyan egyezsége, 
amely felad vagy megsért egy alapvető szabadságjo-
got, bármennyire is ésszerűen és önkéntesen alakí-
tották azt ki, ab initio semmis. Tehát nincs jogi ha-
tálya és egyetlen polgár alapvető szabadságjogaira 
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sem hat ki. Sőt, az alapvető szabadságjogok elsőbb-
sége maga után vonja, hogy ezek igazságosan senki-
től, a személyek semmilyen csoportjától, sőt még a 
polgárok összességétől sem tagadhatók meg azon az 
alapon, hogy a ténylegesen fennálló politikai több-
ségnek ez az óhaja vagy a legfontosabb kívánsága. 
Legyen bármennyire erős és tartós is ez az érzés. 
A szabadság elsőbbsége kizárja az ilyen megfonto-
lásokat az elfogadható indokok közül.

Az alapvető szabadságjogok elidegeníthetetlen-
ségének közkeletű magyarázataként azt mondhat-
juk, Montesquieu gondolatát követve, hogy az egyes 
polgárok alapvető szabadságjogaiból tevődik ösz-
sze a közszabadság, s így egy demokratikus állam-
ban a főhatalom. Az alkotmány megszabja azt az 
igazságos politikai mechanizmust, amellyel össz-
hangban e főhatalom gyakorolható, a valamennyi 
polgár alapvető szabadságjogainak sérthetetlensé-
gét szavatoló korlátok között. Ezért a jog, ami nem 
más, mint a főhatalom rendelkezéseinek összessége, 
nem kényszeríthet ki e szabadságjogokat elidegení-
tő megállapodásokat. A polgári státus áruba bocsá-
tását Montesquieu olyan megmagyarázhatatlan cse-
lekedetnek látta (és tegyük hozzá, ez annak minden 
elemére igaz), amit senki sem akarhat. Azt gondolta, 
hogy az szükségképpen minden ellenértéknél érté-
kesebb az eladó számára.43 A méltányosságként fel-
fogott igazságosság keretében a magyarázat máskép-
pen alakul. Az eredeti helyzet olyan felfogást mo-
dellez, amely szerint a személyek mint elfogadható 
és ugyanakkor ésszerű gondolkodásra képes lények, 
szabadok és egyenrangúak. Ebből eredően a felek 
az ilyen személyek ésszerűen autonóm képviselői-
ként ebből eredően az igazságosság két, az alapve-
tő szabadságjogokat és elsőbbségüket szavatoló elvét 
teszik magukévá. Azok a meggondolások, amelyek 
arra késztetik a feleket, hogy e szabadságjogok ga-
ranciáit keressék, megmagyarázzák, figyelembe vé-
ve az elfogadhatóság korlátait, miért értékesebbek az 
alapvető szabadságjogok az így felfogott személyek 
számára, hogy úgy mondjuk, minden ellenértéknél. 
Az ugyanis, hogy az eredeti helyzetben a felek társa-
dalmuk alapvető berendezkedésének meghatározá-
sához magukévá teszik az igazságosság elveit, azt je-
lenti, hogy e szabadságjogok a szabad és egyenrangú 
személyekként felfogott polgárok képviselői számá-
ra minden ellenértéknél értékesebbek. A polgárok 
minden célja és magatartása ily módon alárendelő-
dik a társadalomban e szabadságjogok elsőbbségé-
nek. Így valójában mindent célt és magatartást az a 
felfogás határoz meg, amely szerint a polgárok sza-
bad és egyenrangú személyek.

Az alapvető szabadságjogok elidegeníthetetlen-
ségének e magyarázata nem zárja ki azt a lehetősé-

get, még egy jó berendezkedésű társadalom esetében 
sem, hogy egyes polgárok szeretnék esetleg lehatá-
rolni, illetve elidegeníteni egy vagy több alapve-
tő szabadságjogukat. Megígérhetik, hogy egy bizo-
nyos pártra vagy jelöltre szavaznak. Vagy olyan sajá-
tos kapcsolatot alakíthatnak ki egy párttal vagy egy 
jelölttel, hogy szószegés lenne tőlük, ha nem egy bi-
zonyos módon szavaznának. Vallásos gyülekezetek 
tagjai is gondolkodhatnak úgy magukról, mint akik 
lelkiismeretük irányítása szerint alá vannak vetve 
vallásuk tekintélyeinek, s mint akik ebből követke-
zően nem vonhatják szabadon kétségbe e kapcsolat 
alapján e tekintélyek rendelkezéseit. Nyilvánvalóan 
semmi sem tiltja az ilyen kapcsolatokat, és ezek nem 
is mindig helytelenek.44

Az a fontos, hogy nem személyes, társadalmi vagy 
erkölcsi eszmény alapján követeljük meg azt a felfo-
gást, amely szerint a polgárok szabad és egyenran-
gú személyek. Ez egy politikai felfogás. Helyeslé-
se azt szolgálja, hogy létrejöjjön az igazságosság egy 
hathatós közös felfogása. Így a polgároknak min-
dig szabadságukban áll, hogy tetszésük szerint sza-
vazzanak, s hogy vallási kötöttségeiken változtassa-
nak, de az alapvető berendezkedés intézményei nem 
kényszerítenek ki alapvető szabadságjogokat feladó 
vagy korlátozó vállalásokat. Természetesen a polgá-
roknak ez arra is szabadságot ad, hogy olyan dol-
gokat tegyenek, amelyeket akár most, akár később 
helytelennek tartanak, s amelyek tényleg helytelenek 
is lehetnek. (Szabadságukban áll ily módon meg-
szegni azt az ígéretüket, hogy egy bizonyos módon 
fognak szavazni, vagy az is, hogy megtagadják hitü-
ket.) Ez nem ellentmondás, hanem egyszerűen an-
nak a szerepnek a következménye, amelyet az igaz-
ságosság e politikai felfogásában az alapvető szabad-
ságjogok betöltenek.

E kitérő után úgy összegezhetünk, hogy a hir-
detések különböző fajtái akkor élveznek védelmet, 
ha politikai mondanivalóhoz, a méltányos esély-
egyenlőség fenntartásához, avagy egy működőké-
pes, versenyre épülő és hatékony piacrendszer meg-
őrzéséhez kötődnek. A méltányosságként felfogott 
igazságosság úgy tekinti a személyeket, mint akik 
képesek önmaguk érdekeinek bizonyos rangsorolá-
sára. E rangsorolást fejezi ki az eredeti helyzet ter-
mészete (például azzal, ahogyan az elfogadhatóság 
korlátok közé szorítja és alárendeltté teszi az éssze-
rűséget). Ezt fejezik ki az elsőbbségi viszonyok az 
igazságosság két elvén belül. Az igazságosság máso-
dik elve alá van rendelve az elsőnek. Az első garan-
tálja az alapvető szabadságjogokat. Ezekre azért van 
szükség, hogy a két legalapvetőbb esetben teljes kö-
rűen és tájékozottan gyakorolhassuk a két erkölcsi 
képességet. Az igazságosság második elvének az a 
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szerepe, hogy biztosítsa az esélyek méltányos egyen-
lőségét, illetve oly módon szabályozza a társadalmi 
és gazdasági rendszert, hogy megfelelően használ-
ják fel a társadalom erőforrásait, s hogy hatékonyan 
állítsák elő és méltányosan osszák el a polgárok cél-
jait szolgáló eszközöket. A szerepek e felosztása az 
igazságosság két elve között természetesen csupán a 
mérlegelést irányító keret része, mindazonáltal kide-
rül belőle, miért kevésbé fontosak, miért nem alap-
vetők egy jó berendezkedésű társadalomban a máso-
dikhoz kapcsolódó szabadságjogok.

14 .  §  A M ÉLTÁN YOSSÁgK ÉNT 
FELFOgOTT IgAzSÁgOSSÁg 

SzER EpE

Befejezésül egy sor különféle észrevételt teszek. Elő-
ször is hangsúlyoznom kell, hogy előadásom utolsó 
négy szakaszában a szólásszabadság tárgyalásával 
nem az volt a célom, hogy hozzájáruljak az alkot-
mányjogászok elé kerülő valamely tényleges problé-
ma megoldásához. Azt akartam csupán érzékeltetni, 
hogy az igazságosság két elvének alkalmazása során 
miként kell közelebbről is meghatározni és hogyan 
kell összehangolni az alapvető szabadságjogokat. Az 
igazságosságnak azt a felfogását, amelyhez a két elv 
hozzátartozik, nem úgy kell tekinteni, mint jogá-
szi kérdések megválaszolásának módszerét, hanem 
úgy, mint a jogászok gondolkodását irányító kere-
tet, amely, ha meggyőzőnek bizonyul, kiegészíti tu-
dásukat és a helyes irányba tereli ítéletalkotásukat. 
Nem kérhetünk túl sokat egy filozófiai nézőponttól. 
Az igazságosság egy felfogása már azzal betölti tár-
sadalmi szerepét, ha az egyformán lelkiismeretes és 
nagyjából azonos meggyőződésű személyek úgy ta-
lálják, hogy a mérlegelés általa megszabott kereté-
nek elismerése szokványos esetben természetes mó-
don vezet ítéletalkotásuk különbségeinek elegendő, 
a hatékony és méltányos társadalmi együttműködés 
eléréséhez nélkülözhetetlen csökkenéséhez. Ebben 
a megvilágításban kell látni az alapvető szabadság-
jogokkal és elsőbbségükkel kapcsolatos vizsgálódá-
somat.

Idézzük ezzel kapcsolatban emlékezetünkbe, 
a méltányosságként felfogott igazságosság napja-
ink politikai történetének abból eredő patthelyzeté-
vel küzd, hogy nincs egyetértés arra vonatkozóan, a 
polgárok mint személyek szabadságával és egyenlő-
ségével összhangban miként kell kialakítani az alap-
vető intézményeket. A méltányosságként felfogott 
igazságosság nem annyira alkotmányjogászoknak 
szól, mint inkább egy alkotmányos politikai rend-
szer polgárainak. Érzékelteti számukra, hogy miként 

foghatják fel egyenrangú polgárokként közös és ga-
rantált státusukat. Megkísérli összekötni a szabad-
ság és az egyenlőség sajátos értelmezését a személy 
egy olyan sajátos felfogásával, amelyet a demokrati-
kus társadalmak nyilvános kultúrájában rejlő közös 
eszmék és alapvető meggyőződések nyomán alakít-
hatunk ki. Ha nem is szüntethető meg, de elméleti-
leg talán jól átgondolható lesz ily módon a szabadság 
és az egyenlőség értelmezésére vonatkozó patthely-
zet. Különösen fontos, hogy ne felejtsük el, a személy 
felfogása mindig része a politikai és társadalmi igaz-
ságosságénak. A személy felfogása jellemzi ugyan-
is, hogy politikai és társadalmi viszonyaikat tekint-
ve miként gondolkodnak önmagukról és egymásról a 
polgárok. Miként fogják fel a személyt olyan alapve-
tő szabadságjogokkal rendelkező lényként, aki sza-
badsága és egyenlősége révén teljes mértékben képes 
kivenni a részét élete egészét tekintve a társadalmi 
együttműködésből. Az a szerep, amelyet a személy 
valamely felfogása a politikai igazságosság egy felfo-
gásában tölt be, nem ugyanaz, mint az, amelyet sze-
mélyes vagy közösségi eszményekben, vallási vagy 
erkölcsi eszméktől vezérelt életformákban játszhat. 
E különbség figyelmen kívül hagyásával veszély-
be kerül a tolerancia és a társadalmi együttműködés 
alapja, hisz az egy demokratikus politikai rendszer-
ben a kölcsönös tiszteletre épül. Amikor nem isme-
rik el e különbséget, és az ilyen eszmények és élet-
formák politikai megfogalmazást kapnak, túl szűken 
határozzák meg a méltányos együttműködés szem-
pontjait, s ez lehetetlenné teszi a jó különböző fel-
fogását valló személyek között a szabad és készsé-
ges együttműködést. Előadásomban arra töreked-
tem, hogy megerősítsem a szabadelvűséget (politikai 
tanként). Meg akartam mutatni, hogyan tartoznak 
hozzá az alapvető szabadságjogok elsőbbségükkel 
együtt az önmagukat, illetve egymást szabadnak és 
másokkal egyenrangúnak tekintő polgárok méltá-
nyos együttműködésének szempontjaihoz.

Végül álljon itt egy megfigyelés annak a Hart-ta-
nulmánynak a végkövetkeztetést levonó bekezdé-
seiről, amelynek vizsgálódásom oly sok minden-
ben adósa. Hartot nem győzték meg azok az ér-
vek, mégpedig érthetően, amelyeket Az igazságosság 
elmélete kifejezetten az alapvető szabadságjogok el-
sőbbségének megalapozására kínál, s az érvelés dog-
matikus felépítésének olyan magyarázatát sugallja, 
mely szerint én saját megfogalmazatlanul hagyott 
eszményemmel ruházom fel hallgatólagosan az ere-
deti helyzetben a feleket. E háttérben rejlő eszmény 
szerinte annak a közösségi szellemű polgárnak az 
ideálja, aki annyira nagyra értékeli a politikai te-
vékenykedést és a köz szolgálatát, hogy ezek lehe-
tőségeiről nem lenne hajlandó lemondani pusztán 
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anyagi javakért és megelégedettségért. Hart ezt kö-
vetően ezt az ideált a szabadelvűség egyik alapvető 
eszményének nevezi, s azt mondja, hogy noha eb-
ben nincs semmi meglepő, a baj az, hogy „Rawls 
érvelése a szabadság elsőbbsége mellett érdekekre, 
nem pedig eszményekre óhajt támaszkodni, vagyis 
azt kívánja megmutatni, abból következik a szabad-
ság általános elsőbbsége, hogy minden saját érdeke-
it szem előtt tartó személy, ha ésszerű, előnyben ré-
szesíti a szabadságot más javakkal szemben”.45 Két-
ségtelen, Hartnak igaza van, nem lehet oly módon 
érvelni a szabadság elsőbbsége mellett, hogy a fele-
ket az eredeti helyzetben a személy egy ilyen esz-
ményével ruházzuk fel. Abban is igaza van, hogy a 
szabadság elsőbbsége melletti érvelést alátámasztja 
a személy egy bizonyos értelemben szabadelvű fel-
fogása. E felfogás szerint azonban a polgárok ön-
magukat, illetve egymást szabad és egyenrangú sze-
mélyeknek tekintik. Ez teljesen más, mint amiről ő 
beszél. Ez nem a felek jellemzésén keresztül épül be 
a méltányosságként felfogott igazságosság elméle-
tébe, hanem az elfogadhatóságnak azokkal a korlá-
taival, amelyeknek a felek az eredeti helyzetben alá 
vannak vetve. És nem kevésbé az elsődleges javak 
finomított magyarázatával. A személyek szabadsá-
gának és egyenrangúságának e felfogása ott is elő-
tűnik, hogy a felek elismerik, a személyek, akiket 
képviselnek, a két erkölcsi képességgel és egy bizo-
nyos lélektannal jellemezhetők. Azt, hogy ezek az 
elemek miként vezetnek el az alapvető szabadságjo-
gokhoz és elsőbbségükhöz, előadásom 5. és 6. sza-
kaszában vázoltam fel. A felek mérlegelései ott ész-
szerűek voltak. A képviselt személyek sajátos javá-
ra hivatkoztak. A személy e felfogása szabadelvűnek 
nevezhető (a filozófiai tan értelmében), mert a tár-
sadalmi együttműködés képességét tekinti a leg-
alapvetőbbnek, s mert azt a két erkölcsi képességet 
tulajdonítja a személyeknek, amely az ilyen együtt-
működést lehetővé teszi. E képességek határozzák 
meg közelebbről is az egyenlőség alapját. E felfo-
gás úgy tekinti a polgárokat, mint akik birtokában 
vannak egy olyan természetes politikai erénynek, 
amely nélkül légből kapottak lennének a remények 
a szabadság egy politikai rendszerének létrehozásá-
ra. Sőt, azt is feltételezi, hogy a személyek a jó kü-
lönböző és összemérhetetlen felfogásait alakíthatják 
ki, oly módon, hogy a társadalmi együttműködés 
egysége az igazságosságnak arra a közös felfogására 
támaszkodik, amely biztosítja az alapvető szabad-
ságjogokat. A társadalom társadalmi egyesülések 
társadalmi egyesüléseként felfogott eszméje a jó e 
többféle felfogása ellenére is megmutatja, hogy mi-
ként hangolhatók össze az emberi sokféleség előnyei 
egy átfogóbb jó részeként.

Amíg a szempontokat, amelyeket az alapvető sza-
badságjogokra és elsőbbségükre vonatkozóan meg-
vizsgáltam, Az igazságosság elmélete megfontolá-
sai között találtam, illetve azokból fejlesztettem ki, 
a könyvben ezeket nem sikerült összekapcsolnom. 
Sőt, túl kevés érvet hoztam fel egy ilyen elsőbbség 
mellett, s ráadásul az érvek nem is voltak mindig 
összhangban azzal a sajátos tannal, amelynek kiala-
kítására törekedtem.46 Remélem, előadásom érvelé-
se javít ezen, Hart kritikai elemzésének köszönhe-
tően.
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sokra némely alapvető szabadságjoguk gyakorlását, s 
hogy olyasmit akarjanak esetleg tenni, ami valami-
képpen lehatárolja e szabadságokat. Ha e lehetőségek 
nem befolyásolják a felek egyetértését az eredeti hely-
zetben (és én úgy gondolom, hogy ez így van), akkor 
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46. Itt azokra a hibákra utalok, amelyeket Az igazságos-
ság elmélete (3. vj.) 82. szakaszának 3. és 4. bekez-
désében követtem el. Ez a szakasz tárgyalja kifeje-
zetten, hogy mi szól a szabadság elsőbbsége mellett. 
A két döntő hiba közül az első az, hogy nem rész-
letezem világosan az elsőbbséget alátámasztó meg-
fontolásokat. A második a 3. bekezdésben található, 
mert nem szabadott volna felhasználnom azt a gon-
dolatot, hogy a gazdasági és társadalmi előnyök csök-
kenő határhasznot mutatnak az alapvető szabadság-
jogokhoz fűződő érdekeinkhez képest, amelyek annál 
erősebbekké válnak, mondom, minél hiánytalanab-
bul valósulnak meg az ilyen szabadságok gyakorlásá-
hoz szükséges társadalmi feltételek (627–628). A ha-
tárhaszon e fogalma összeegyeztethetetlen az érde-
kek értékrendjének a negyedik bekezdésben használt 
fogalmával (628). Egy kanti jellegű álláspont ezt az 
utóbbi fogalmat kívánja meg, hiszen ez a személyek 
egy olyan felfogására épül, amely azokat szabadnak és 
egyenrangúnak tekinti. Azok a határértékben bekö-
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dolhattam, apránként vagy lépésről lépésre alakulnak 
ki az alapvető szabadságjogok teljes és hatékony gya-
korlásához szükséges társadalmi feltételek fokozatos 
megvalósulása során. E változások kérdése nem ke-
verendő azonban össze azzal, hogy van-e határhasz-
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