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Az igazságosság és az alkotmányosság

Samu Mihály

Az igazságosság és az igazságtalanság szembenállása

1. „Minden törvény és erkölcsi szabály visszavezethető egyre, az igazságosságra” – 

írta Goethe, s hozzátehetjük: az alkotmányosság is erre épül. Az emberiség története azt

mutatja, hogy elemi szükséglet az egyének és közösségek együttműködésének elrendezése, 

összehangolása.1 A szabályozás tudatosságot követel meg, amely irányítást és eszmei

megalapozást igényel a megmaradás (létföltételek biztosítása) érdekében a közösségi

együttélést veszélyeztető tevékenységekkel szemben. E szabályozás eszményének tekinthető a 

társadalmi kapcsolatok elrendezése igazságosság alapján az emberi igazságérzetet és emberi

méltóságot) sértő igazságtalanságokkal szemben. Így humánus elvárásnak minősül a 

társadalmi rend kiépítése és védelmének követelménye az igazságosság erényének

érvényesítése és az igazságtalanságok elvetése elmarasztalása erkölcsi szabályokként

jelentkezett az ókori és a középkori társadalmakban. A modern társadalmakban viszont

átfogóbban fejeződött ki az igazságosság követelménye a különböző életviszonyok (szellemi-

kulturális, szociális, gazdasági és hatalmi szférák) rendezését illetően, amely megtestesül az 

átfogó alkotmányos rend értékeiben.2

 Az igazságosság eszménye és érvényesülése természetszerűen – az emberi kultúra 

fejlettségét fejezi ki. Szem előtt tartandó: az igazságosság megvalósítását célzó törekvés 

igazságérzetből, erkölcsi elvárásokból nő ki, és érvényesülésre tör. És a különböző szellemi-

kulturális értékek tudatosításán, elfogadásán és gyakorlati érvényesítésén, vagyis a kultúra

értékteremtő- és érvényesítő szerepe alapján nyugszik3; Továbbá az emberi-közösségi

együttműködés szellemi-érzelmi életéből: a társadalom belső ellentmondásaiból következően 

nem eredményezheti az igazságtalanságok teljes mellőzését (kiirtását); mivel a közösségi 

együttélés proszociális és antiszociális folyamatai állandóan léteznek. Emiatt kívánatos a

humánum (az emberi mivolt) és a társadalom fönnmaradásának védelme végett az

antiszociális (igazságtalan) jelenségek korátozása, háttérbe szorítása. Ez maga után vonja az
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igazságosság megvalósításának és védelmének mellőzhetetlen szükségletét és kezelését – a 

történelmi változásokra tekintettel.

 Az előző sajátosságok sűrítéseként megállapítható: a társadalom története az 

igazságosság érvényesítéséért folyó mindennapi küzdelem az igazságtalanságokkal szemben.

Ezt a társadalomelmélet gondolkodói elvontan megragadják abban, hogy a jó (igazságos) és a

rossz (hamis), az erkölcsi tisztaság és a romlottság, a becsületesség és a gonoszság, az isteni-

igazságosság és az ördögi – igazságtalanság, valamint a rend és a káosz szemben áll

egymással minden történelmi korszakban.4

 E fogalmi sokszínűség mellett figyelembe veendő: a közgondolkodásban az 

igazságosságot és az igazságot gyakran azonosítják, holott eltérő tartalmuk van: az igazság 

tudományelméleti, az igazságosság pedig társadalomelméleti fogalom. A különböző 

tudományok témája (és dolga) a tudományos kutatás alapján a különböző életviszonyok 

elemzése, lényeges vonásainak és összefüggéseinek egzakt meghatározása tudományos

fogalmakban (definíciókban). E föltárt igazságok az emberi kultúra vívmányai. Ezek persze

jelentékenyen befolyásolják az emberi életviszonyok fejlődését, s hatnak a társadalmi 

együttélésben az emberi javak színvonalára, a termelési-technikai fejlődésre, az emberi 

(egyéni és közösségi) kapcsolatok szabályozására. Ám ettől elhatárolandó az igazságossági 

problematika, amely a társadalomelméletek (s ezen belül a teológia, az erkölcstan, a

neveléselmélet, a jogtudomány, a hatalomelmélet és az alkotmánytan vagy

társadalomlélektan) témája. Így az igazságosság lényegében az emberi tevékenységek

rendezését, magatartásuk szabályozását, vagyis az emberi kapcsolatok közéleti

elrendezésének átfogó és specifikus elvárásait, elveit és értékeit tartalmazza.

2. A közéleti gondolkodásban az igazságosság és az igazságos társadalmi rend sokféle

(túl elvont) magyarázata található, ám átfogó (egyetemes jellegű) meghatározása 

(tételrendszere) hiányzik, mivel a specifikus társadalmi viszonyokra vonatkozó

sajátosságainak föltárása és magyarázata főleg az uralkodó világszemlélethez vagy az adott 

ország történetszemléletéhez valamint a politikai-jogi ideológiához kötődik. Viszont az 

igazságosságot sokan  relatívnak és szubjektívnak minősítik. Így az igazságtalanságot 

figyelmen kívül hagyják a hatalmi-politikai, jogi, állami és konkrét egyedi döntéseket

illetően.Az előzőek  miatt átfogó társadalomelméleti (filozófiai) és szaktudományi szükséglet 

az igazságtalanság specifikus sajátosságainak elméleti föltárása-földolgozása, tisztázása. .
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Az igazságosság és az igazságtalanság szembenállása miatt szükségesnek tűnik 

mindkét fogalom viszonyának (egymásra hatásának) figyelembe vétele. Ennek érdekében

kívánatos (a) az igazságtalanságok föltárása, számba vétele, majd (b) az igazságosság

sajátosságainak és alfajainak elemzése.

a) A közgondolkodásban és a közéletben sok esetben előtérben áll az 

igazságtalanságok taglalása, elkeserítő szerepük és tartósságuk meglétének tudomásul vétele  

(esetleges elfogadása), valamint az igazságosság kétséges érvényesíthetősége.5 Emiatt

utalhatunk Arisztotelész következtetésére, miszerint az igazságtalanság különféle

megnyilvánulásainak megismerése megalapozza az igazságosság változatainak megismerését

és követelményeit.

Az igazságtalanságok sajátos velejárója elleplezésük végett az igazságosság

tartalmának elkendőzése. Ezt fejezi ki az igazságtalanságokat igazoló különböző ideológiák és 

téveszmék sora; előtérbe kerülnek álságos hamisítások, csúsztatások vagy kigondolt (olykor 

disztopikus) következtetések, amelyek uralkodó világszemléletként szerepelnek, és

elsajátításra, követésre vagy befogadásra, azonosulásra (interiorizációra) találnak.

A közéleti ideológiák nagy súlyú torzításai következtében a közgondolkodás a

részigazságokat vagy félreértelmezett tényeket igazságosságként egyetemes (vagy átfogó)

tételnek minősíti. Ehhez kapcsolódik az a gondolkodási ficam (pontatlanság), amely 

egyoldalúan a praktikum szolgálatát igényli az igazságossággal szemben. Ilyen módon

alapozzák meg (vagyis hazugul) eszmeileg védelmezik a fönnálló társadalmi berendezkedés

önző uralmi-hatalmi érdekeit és visszásságait. (Ez nyilvánul meg bizonyos közösségi 

mozgalmak vallási vagy politikai irányzataiban valamint törvényekben, sőt alkotmányos 

elvekben és tételekben is.)

 Kiemelhető (az igazságtalanságok szempontjából) a szélsőséges ideológiai irányzatok 

hazugságot (hamis tévtanokat) igazságosságnak valló magyarázatai (a sovinizmus, a fasizmus,

a nácizmus, a bolsevizmus, a populizmus, a fundamentalizmus) eszméi. Ezekre jellemző, 

hogy antihumánus céljaikat igazságosságként igazolják-propagálják. E propaganda

eredményessége érdekében pedig (sajátos megoldásként) tévhiteiket, sztereotípiákat hivatalos

nézetként rendészeti, közigazgatási és jogi (bírósági) védelemben részesítik. Szélsőséges 

diktatúrákban az igazságtalanságokat leleplező értelmiségi nézeteket üldözik, s erre 

fölhasználják a jogot és a jogszolgáltatást. Emellett a tömegkommunikáció különösen jelentős 
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szerepet tölt be a modern diktatórikus jellegű közéleti berendezkedésekben: külön 

propaganda-gépezet sulykolja igazságosként a közéleti-politikai jelszavak formájában.

Az igazságtalanságok megismerését illetően külön probléma a megfélemlítés eszköze 

és a társadalom lélektani fölhasználása a gyűlölet és a gyűlölködés lelki romboló hatásának 

alkalmazása végett. E vonatkozásban említendő a társadalomlélektan egyik alapvető 

kategóriája – a kognitív disszonancia.6 Ez a személyes létben valamint a közösségi-közéleti

(sőt nemzetközi) viszonylatban valamilyen bűn (hazugság, hamisság) elkövetését 

igazságosként tünteti föl és igazolja. Így a személyek közötti, közéleti és nemzetközi

viszonyok területén a bűn igazságosnak és a jogellenes, jogsértő cselekmény (vagy döntés) 

jogszerűnek minősül. Ezen eszmei torzítás következtében az egyéni és közösségi 

gondolkodásban a hazugság fokozatosan igazságosként, kétségtelen véleményként

interiorizálódik: nemcsak az egyének által elkövetett bűnökkel és bűncselekményekkel, 

hanem a közéleti (állami és nemzetközi) csalásokkal, megtévesztésekkel, (hátsó, önző) célok 

leplezésével kapcsolatban is. Legfájdalmasabb – a humánum szempontjából – az igazságtalan

háborúk igazságosnak minősítése, a bosszú és a kollektív büntetés elfogadása és igazolása; 

különösen a tömegmészárlás, az etnocídium, az etnikai tisztogatás erkölcsösnek valamint

jogszerűnek minősítése. Ennek persze további lelki következménye az igazságtalan hatalmi 

döntések frusztrációt eredményező szerepe. Legközvetlenebb példa lehet a trianoni döntés, 

amely a magyarságot igazságtalanul sújtotta, míg a szomszéd államokat igazságtalan

előnyökhöz juttatta (ezt viszont igazságosnak minősítik máig) – frusztrációt eredményzevén a 

megalázottaknak és ún. győzteseknek. 

 Az igazságtalanságok igazságossá minősítése nem a levegőben lóg, hanem a hazug 

igazolást igénylő hatalmi eliten és a hamis eszmék (szakmai) kimunkálóin, vagyis a felelőtlen 

értelmiségen (és a propagandistákon) alapszik. Ezt a társadalmi problémát érzékelve a

szépirodalomban Babits Mihály megállapítja: a gazság veszedelme „ott kezdődik, mikor 

hibákat, sőt bűnöket elvileg erényekké avat.” 

 b) A történelmi fejlődés pozitív tendenciájából arra következtethetünk, hogy az 

igazságtalanságok uralmával, fölényével szemben az igazságosság búvópatakként minden

korban létezik: az igazságérzet és az igazságosság igénye kiiktathatatlan a közösségi létből és 

az egyének erkölcséből, gondolkodásából, értékeléséből, magatartásából. Ennek irányultsága 

a közélet korrekt elméleti elemzése alapján (egyrészt) a sztereotípiák és a hazug-álszent-hamis
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(igazságtalanságot igazoló) tételek leleplezése, (másrészt) az igazságosság tartalmának és

realizálásának fölvázolása. E követelmény azonban csupán kedvező történelmi viszonyok 

között kerülhet fölszínre és tör érvényesülésre. Így igénnyé válik az emberi értékek

érvényesítését és az intézmények korrekt működését (a belső állami és nemzetközi 

együttélést) illetően az igazságtalanságok föltárása mellett az igazságosság követelményeinek 

konkrét kibontása és rögzítése: normákba-erkölcsbe, szokásba, jogba és alkotmányba

foglalása.

Előtérbe állítandó az igazságtalanságok tudatosítása mellett megelőzésük és 

mellőzésük érdekében az igazságosság konkrét életviszonyokban való szükségletének 

megismerése és érvényesítésével kapcsolatos teendők megjelölése, tekintettel az emberi 

együttélés mikro-, mezo- és makrostrukturális viszonylataira. Szem előtt tartandó viszont az 

az evidencia, hogy az igazságosság megállapítása és érvényesítése a társadalmi-történeti

körülményektől függ; alapvetően az emberi-közéleti-erkölcsi tudatosságon, elkötelezettségen 

és elszántságon alapszik.

Az igazságosság megvalósításával kapcsolatos konkrét teendők persze elméleti és 

történeti megalapozást igényelnek. Emiatt kívánatos az igazságosság sajátosságainak a

korábbi és a modern tudományokban jelentkező fejlődésének áttekintése. 

Az igazságosság alapvető sajátosságai 

3. Kiinduló tételként idézhető az ókori görög filozófiából, hogy „mindennek mértéke 

az ember” (Protagorász), vagyis az igazság mércéje – a humánum érvényesülése; ez az emberi

cselekvések hajtóereje, megítélésének elve, alapja. Megalapozóan Platón és Arisztotelész

vázolta föl az igazságosság jellemzőit. 

Platón megfogalmazása szerint az igazságosság – az állam erénye (megjegyzendő: 

államon a társadalmat értette), amely azonos a boldogsággal. Jogra konkretizálva

megállapította: az az igazságos ember, aki törvénytisztelő. Arisztotelész alapvető tétele, hogy 

az igazságosság a legragyogóbb erény, amelyben minden erény benne foglaltatik.7

Hangsúlyozta: az igazságosság az, hogy mindenkinek meg kell adni azt, ami megilleti, ami

kijár neki, amit megérdemel. Az előzőből következik: „Az igazságosság olyan erény, amely 

szerint ki-ki megkapja a magáét, mégpedig a törvénynek megfelelően.” „Az államban a 
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legfőbb jó az igazságosság, vagyis az, ami az összességre előnyös.”8 Ezt konkretizálva – a

hangsúly a helyes elosztáson van. Az osztó igazság értelmében ki-ki kapja azt, ami a

természettől adott kiválósága szerint neki jár. Ennek kiegészítése – ha ezt valami sérelem éri, 

akkor következik a kiegyenlítő-kiigazító (korrektív) igazságosság; ez a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás, a károkozás és a kártérítés egyenlőségére irányul, s ezekben a 

vonatkozásokban jelentkező egyenlőtlenségeket egyensúlyozza. 

Az előzők mellett van az egyetemes (univerzális) igazságosság az egyének közössége 

iránti kötelességként, amivel az egyén tartozik a társadalom irányában. További maxima – a

megtorló (retributív) igazságosság a közösség normáit megsértők vonatkozásában, amely 

arányos mértékű büntetést jelent (mivel az egyénnek szabadságában állt volna a vétket nem 

elkövetni). „Akkor jár egyenes úton az igazságosság, ha kinek-kinek azt kell elszenvednie,

amit maga is elkövetett.”

Az igazságosság a közösség tagjainak kölcsönös előnyét szolgálja a tevékenységek 

egymáshoz igazítása, a javak kölcsönös tiszteletben tartása által; a kommutatív igazságosság

az egyének közötti viszonyra vonatkozik, vagyis a kölcsönös érdekeket fejezi ki. Az

igazságosság, mint bizonyos kölcsönösség alkalmas arra, hogy a társadalom és a különböző 

közösségek összetartó erejévé váljon, s az összetartást normák (értékítéletek, közös

szemléletmódok) biztosítják – normakövetés (és –alkalmazás) által.

Az Arisztotelészi igazságelmélet jogra vonatkoztatása ragadható meg a római jogban. A római

jogtudományból idézhető igazságosság definíció, e szerint: „állandó és állhatatos akarat, hogy megadjuk 

mindenkinek az őt megilletőt” (Ulpianus), illetve „állandó igyekezet arra, hogy kinek-kinek megadjuk a jogát 

(Justinianus).

A középkori filozófiában sokan idézik Szent Ágoston tételét: „Mert számomra az

igazságtalan törvény nem törvény.”9 Aquinói Tamás pedig azt emelte ki, hogy az

igazságosság a legértékesebb minden erkölcsi erény között, amiképpen a közjó megelőzi az 

egyes személyek egyéni javát. „Ne ítélj idő előtt.” (Pál apostol) tételére hivatkozva Aquinói 

Tamás az igazságos eljárás alaposságának követelményét illetően rögzíti: nem szabad 

részrehajlóan, elhamarkodottan, a puszta gyanú (híresztelés), közhangulat és személyes

indulat alapján ítélkezni. Rögzítette: „A jog csak akkor igazi jog, ha az igazsággal

összhangzik – a törvény akkor igazi, ha természeti törvénnyel nem ellentétes.”
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Az igazságosság előbbi magyarázataihoz kapcsolódtak a későbbi igazság-elméletek; a 

sokféle megközelítés és magyarázat közül kiemelhető az utilitarizmus, amelynek uralkodó 

nézőpontja az, hogy az igazságosság mércéje a hasznosságon alapul. Továbbá a szabadság 

eszméjét azonosítják az igazságossággal, mondván: az az igazságos társadalmi rend, amely

biztosítja az egyéni szabadságot. És újabban is hangsúlyozzák: a hasonlókat kezeld hasonlóan,

egyenlően az egyenlőkkel kell bánni, a különbözőket pedig különbözően értékelni: - Az 

igazságosság „azt jelenti, hogy személyre tekintet nélkül ítélj, s mindenkit azonos mércével

mérj”.10

Az igazságelmélet legjelentékenyebb modern képviselőjeként emelhető ki J. Rawls, 

aki A Theory of Justice c. művében fogalmazta meg igazság-koncepcióját, amely időtálló és 

elvileg minden jövőbeli társadalomra alkalmazhatást céloz. Igazságos társadalmaknak 

minősíti azokat, amelyekben két alapelv érvényesül: 

a) minden személy egyenlő joga a szabadságokra lévén kompatibilis mások 

szabadságával;

b) a társadalmi egyenlőségeket úgy kell megszervezni, hogy mindenki előnyére 

szolgáljanak és mindenki számára elérhető helyzetek és pozíciók legyenek. – E koncepció a 

korrekt (fair) kapcsolatokat föltételezi és az egyenlőségre épül. 

Politikai egyenlőségi koncepciójának vezérelve – a tolerancia, amely nem parttalan: a 

szabadságot korlátozni szükséges a szabadság érdekében. A társadalmi igazságosság

keretében jelentkezik a jogi igazságosság.

J. Rawls további következtetése: az a társadalmi berendezkedés fogadható el

igazságosként, amelyik a legrosszabb helyzetben lévők állapotát javítja. S ez emlékeztet a 

korábbi jogi-igazságügyi eljárásokban a szociális helyzet tekintetbe vételének kötelmére,

valamint a tulajdonból következő kötelességekre (az igazságosság elveként) és a 

méltányosságra. - A törvényekkel és az intézményekkel kapcsolatban megállapítja: „nem

számít, mennyire hatékonyak és fejlettek, meg kell reformálnunk vagy el kell törölnünk

azokat, ha igazságtalanok.”11

A hatalom és az igazságosság
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4. Történelmi-elméleti ismeretek alapján lényeges sajátosságnak tekinthető, hogy az 

igazságosság a hatalom magasabb rendű viszonyai között tör többrétű megvalósulásra, és 

képes az igazságtalanságokkal szemben fölénybe kerülni. Ennek szellemi megalapozását

segíti elő az elméleti tisztázás, mivel több gondolkodó úgy véli (és vallja), hogy a hatalom – 

lényegében bűn és elválaszthatatlanul összekapcsolódik az igazságtalansággal. Emiatt 

szükséges az igazságosság és a hatalom viszonyának tisztázása.

A hatalom és az igazságosság összefüggése szempontjából kiindulópontunk lehet az,

hogy a társadalmon belül szükségszerű ellentmondásként létezik a jó (proszociális) és a rossz 

(antiszociális) folyamatok szembenállása és szükségszerűnek tűnik föloldása – a társadalom 

integrációjának, fönnmaradásának biztosítása végett.12 E sajátosság tudatosítását viszont

zavarja, akadályozza az a szemlélet, amely azonosítja a hatalmat az igazságtalansággal. Elemi

cáfolat az a tény, hogy a hatalom egyaránt szolgálhatja az igazságosságot és az

igazságtalanságot – a történelmi-társadalmi adottságoktól és körülményektől függően. Vagyis: 

a hatalom jellegén alapuló igazságosságot vagy igazságtalanságot szolgáló intézményesítése

és közéleti szerepe (a közjóra vagy a közösség-ellenességre irányultsága).

A hatalom és az igazságosság összefüggésére vonatkozó sajátosságot több filozófus

megfogalmazta. Ezek között kiemelhető Pascal tétele: Az igazságosság hatalom nélkül 

tehetetlen; a hatalom igazságosság nélkül zsarnoki. Az igazságosságot egyesíteni kell a

hatalommal, hogy az, ami igazságos: erős, s az ami erős: igazságos legyen.13 Lényeges

követelménynek fogalmazódik meg a hatalomgyakorlás erőszakot érvényesítő lehetősége 

kapcsán a korlátozás (és önkorlátozás) szükségessége. J. Benda hangsúlyozta: „sohasem

szabad az erőt önmagáért tisztelni, csak annyiban, mint az igazságosság eszközét … ami 

mindig legfőbb értéke marad.”14 Erre utal az az axiómává vált következtetés: az államban a

legfőbb erény – az igazságosság, s ennek biztosítására legfőbb eszköznek minősült a törvény 

(modern viszonyokra vonatkoztatva az alkotmányosság) az önkény, a hatalommal való

visszaélés elkerülése érdekében. Emiatt igényelték az emberek uralmának ellenőrzését – (a 

hatalommal való visszaélés hajlama és veszélye miatt) – mondván: a törvény uralkodjon s ne

az ember. Vagyis a hatalomgyakorlás olyan formáját helyeselték, amelyben a vezetők 

(törvénynek való) alárendeltsége érvényesül a közéleti rend keretében.

 Az előzőekre tekintettel állapítható meg, hogy a humánus (főleg demokratikus) 

hatalmi környezet segítheti elő, hogy a modern társadalmakban az igazságosság szerepe 
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jelentékennyé váljon mint a közösségi lét rendező elve, szabályozója. Ez föltételezi a 

tudatosságot, a köz- és magánéleti akaratot és aktivitást az igazságos rend megvalósításáért.15

Erre tekintettel közérdekké válik az igazságosság tételeinek konkrét kibontása nemcsak jogi

előírásokban, hanem a demokratikus társadalom erkölcsi, politikai, szakmai, közéleti 

normáiban, vagyis az alkotmányban mint társadalmi alapnormában. Emiatt tisztázandó az

igazságosság és alkotmányosság összefüggése.

Az igazságosság és alkotmányosság

5. A társadalomelméleti irodalomban közhelyszerű következtetés és meggyőződés, 

hogy az igazságosság – a közrend alapja, és a polgári társadalmak közrendjének

megalapozása – a szerződési elmélet szerint – az uralkodó és a nép megállapodásában 

fejeződik ki. Hobbes ezt a bellum omnium contra omnes (valamint az ember embernek 

farkasa) eredeti állapot meghaladásának szükségességéből és Locke az önbíráskodás 

kiküszöbölésének igényéből vezette le. Ezekre épült a hatalom-megosztás (Montesquieu-i) 

tana és a népszuverenitás fölfogása. S ehhez kapcsolódott az alkotmányozó hatalom

elkülönülése, amelynek jogosultságává vált a törvényhozás és végrehajtás hatáskörének

meghatározása.

 A polgári átalakulás folyamatában és a radikális forradalmi törekvésekben jelentős 

követelményként előtérbe került az igazságosságra épülő hatalom kiépítése. Ez jelenik meg 

több dokumentumban, s köztük az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatban: „mint

vitathatatlanokra és nyilvánvalókra tekinthetünk a következő igazságokra:” az emberek 

egyenlőségére, elidegeníthetetlen jogaikra, az élet, a szabadság és a boldogság keresésének 

jogára valamint a kormányzottak egyetértésén alapuló kormányokra (lecserélhetőségükre, 

újjal fölváltásukra).

A közéleti-hatalmi viszonyok elrendezésének követelményét fejezte ki – Az ember és polgár jogairól

szóló – deklaráció Franciaországban; amelynek XVI. cikke kimondta: „az olyan társadalomnak, amelyről e 

jogok biztosítékai hiányoznak, és ahol a törvényhozó és végrehajtó hatalom szétválasztását nem hajtották végre,

semmiféle alkotmánya nincsen.”

Az alkotmányosság általában – az ókortól napjainkig – az emberi kapcsolatok

rendezése, a magatartások szabályozása lényegében a közéleti rend biztosítására, a magán és

közéleti (hatalmi-állami) tevékenységek elrendezésére, vezetők-vezetettek tevékenységének a 
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szabályozására irányul. Így a közélet átfogó szabályozását tartalmazza, törvények uralmaként.

E vonatkozásban említendő az a fölismerés, hogy az ókori és középkori államokban a 

törvények uralmán az alkotmányt értették és az is jellemző volt, hogy nem „kívánták az egész 

alkotmányt egyetlen kartában rögzíteni.”16

Modern viszonyok között az alkotmányos szabályozás alapelvévé a népszuverenitás

elve vált, a monarchikus-dinasztikus legitimációval szemben a nép önrendelkezése, a

demokratikus rend követelménye jutott fölénybe. Ezzel kapcsolatban idézhető Bibó István 

definíciója, miszerint „a modern demokrácia végeredményben a polgár, a műgonddal alkotó 

ember életformájának győzelmét is jelenti a magát hatalmi helyzetekben kiélő, reprezentáló 

arisztokratikus ember fölött.”17 S ennek realizálódásaként a polgári demokratikus államokban

előtérbe került a hatalmi-uralmi viszonyok önszabályozása-önkorlátozása, alkotmányos 

keretek intézményesülése és a választó jog alapján a parlament (ezen belül két kamara)

intézménye. A népszuverenitás megtestesülésében viszont eltérő súllyal jelentkezett a 

közvetlen demokratikus és a képviseleti rendszer. Így – a közjó érdekében – a rendezettség

biztosítására sajátos alkotmányos értékek, normák honosodnak meg; ezek közül kiemelhető a 

közügyek demokratikus kezelésének alapvető elve lett a közös érdekek közös megegyezéssel 

való eldöntése, összehangolása.

A népfölség a hatalmat delegálja (megbízással) a képviselőkre, amely tartalmazza a 

választottak ellenőrzését és a visszahívás lehetőségét is. Természetszerűen szembekerül a 

demokratikus együttélésben – a választás következtében – a többség és a kisebbség –

kölcsönösen biztosított jogosultságokkal. Ezt a sajátosságot összegezi G. Ferrero: „A

többségnek joga van a kormányzásra, a kisebbségnek joga van, hogy ellenzéki tevékenységet

fejtsen ki, kritizálja a többséget, és megkísérelje azt, hogy amikor rákerül a sor, többséggé

váljon ő is.”18 Ez az elv azonban nem lehet statikus, merev, nem irányul kizárólagosságra,

emiatt a kisebbségi véleményeket is tiszteli, és a változó viszonyokhoz igazodás

követelményeit tudomásul veszi. (Emiatt a többségi döntések korrigálhatók, emellett a

kisebbségi kezdeményezéseknek is van tere.) Ezzel megalapozódik a többség és a kisebbség

együttműködése, és a kölcsönösség érvényesülése és annak elismerése, hogy a kisebbségből 

többség válhat. Ennek a sajátosságnak lényegét G. Ferrero a következő tétellel érzékelteti 

elemi szükségletként: „a többség ne erőszakkal vagy csalással álcázott kisebbség legyen, 

hanem valódi többség; és az is kell, hogy a kisebbség komoly és termékeny ellenzéki

tevékenységet fejthessen ki.”19 Ez egyben utalás a többség zsarnokságának elvetésére, amely
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főképpen az alkotmányosság érvényesítésével a hatalom önkorlátozásával szellemi-erkölcsi 

alapon tisztesség és elkötelezettség alapján valósulhat meg.

Közhelyszerű tétel, hogy a hatalom forrása a nép, a többség azonban nem mindenható 

(lehet a többségi döntés közösségellenes). Erre vonatkozóan Tocqueville megállapítja: a

többség zsarnoksága fölött áll „az erkölcs világában található emberség, az igazság és az ész,

a politika világában szerzett jogok.”20 S hozzáteszem: az alkotmányosságban kikristályosodott

értékek és garanciák alapozzák meg a közéleti rendet és a többség zsarnokságának

kiküszöbölését – következetes demokratikus társadalmakban.

A többség zsarnokságával (az önkényuralommal) szembeni korlátként említett

szellemi tényezők között a magyar alkotmánytörténet kutatói a szakrális hatalom jelentőségét 

is hangsúlyozzák. Ez összegződik a Szentkorona tanban, amely kifejezésre juttatja a 

magasrendű törvényességet, a kölcsönösen korlátozott és megosztott, s ezáltal erős hatalom 

elvét. Így nem szűkíthető a szakralitás területére, ugyanis „ez igazi demokráciát és 

önkormányzatiságot kifejező eszme, amely az érzékfölötti kapcsolatok említése nélkül is 

önálló értelemmel bír.”21

 Az alkotmányos hatalom előző sajátossága azonban nem födi le az igazságos 

berendezkedés teljességét, emellett az igazságosság sajátosságainak részletesebb kibontása

szükséges – az alkotmányozás átfogó és specifikus szabályozási követelményeire tekintettel.

Az igazságosság követelményeinek közéleti-dogmatikai pontosítása

6. A közgondolkodás az igazságos társadalom megvalósításának csaknem egyedüli

tételének tekinti az Arisztotelészi definíciót (miszerint mindenki részére biztosítani kell azt,

ami megilleti, ami kijár, amit megérdemel). Ez a tétel vitathatatlan, ám elmélyítése,

kiszélesítése és dogmatikai pontosítása vált szükségessé – a közjó tartalmának konkrétabb

megragadása-megismerése végett – az alkotmányos rendezés értékkövetelményeként

realizálva az emberek közti összehangolt együttműködést, az emberi mivoltból következő 

humánum és emberi méltóság biztosítását.

 Az igazságosság követelményei – sokrétűek, emiatt erőteljes szellemi-kulturális 

erőfeszítést igényel pontos megismerésük E sokrétűség persze nem lóghat a levegőben, mert 

tudatosítást és konkrét intézményesedést követel meg. Ennek érdekében is fölhasználhatók az
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ókori és középkori tudományos gondolkodás eredményei és a modern elmélet az igazságosság

részletezését és különböző tartalmainak elmélyítését illetően. Ily módon tisztázandó az 

igazságosság válfajaiként az univerzális, a disztributív, a kommutatív, a korrektív, a legális, a

retributív, a restriktív és egyéb igazságossági kategóriák sajátossága valamint

intézményesítésük és gyakorlati érvényesítésük útja-módja.

A társadalomelmélet külön problémája az igazságosság érvényesítése a társadalom egésze és specifikus

részei (szférái, alrendszerei) tekintetében. Közös fölismerésnek tekinthető az igazságosság alkotmányos rendre 

vonatkozó eszméje (erénye). Emiatt került előtérbe az a nézet, hogy az igazságos társadalom alkotmányos 

rendben valósulhat meg, amelynek alapja az alkotmányozó hatalom elkülönülése – a népszuverenitás

intézményesüléseként. Erre tekintettel vált elméleti-közéleti tétellé, hogy az alkotmányozó hatalom rendeltetése

az igazságos társadalom értékeinek-elveinek-szabályainak rögzítése demokratikus alkotmányban és nemzetközi

dokumentumokban. Alkotmányos elvárássá vált gyakorlati érvényesítésük a mindennapi együttélésben -

különösen az emberi (egyéni és közösségi) jogok realizálásával a szabadság, egyenlőség és szolidaritás elvei 

alapján – a közjó érdekében.

A közjó (igazságossági alapon való) megvalósítására utal a pápai enciklika: „mindenkinek meg kell

kapnia a javakból az őt megillető részt, el kell érni, hogy a megtermelt javak elosztása a közjó, vagyis a 

társadalmi igazság szabályainak megfelelően álljon helyre és azokhoz igazodjék.”22 – Ez is érzékelteti, hogy az

igazságosság válfajai között kiemelkedik az osztó igazságosság megoldásainak biztosítása.

 Az igazságosság különböző válfajai között a legjelentősebbnek tűnik a disztributív 

igazságosság, s az ehhez kapcsolódó több részlet-probléma. Így a szegénység és éhség

kezelése, a szociális gondoskodás és a javak elosztását meghatározó tulajdonviszonyok

rendezése, intézményesítése (a magán- és köztulajdon szerepének és helyének

meghatározása).

Az igazságos társadalom elosztási rendje (a tulajdonviszonyok szerkezete)

alkotmányos szabályozást igényel - különösen a köz- és magántulajdon viszonya, a javakból

való részesedés arányossága, és a magántulajdon igazságos korlátozása. Ez hangsúlyozottan –

az igazságos társadalom alkotmányos követelménye, nem csupán tulajdonjogi probléma.

A magyar közéleti-politikai irodalomban alkotmányozási problémaként kiemelhető 

Bibó István koncepciója: ésszerűtlennek tartja a tulajdon korlátlanságát („a tulajdon szent és 

sérthetetlen” tételt elveti), és ennek átfogó alkotmányos rendezését igényli. A tulajdonfajtákra

vonatkozóan megállapítja: vannak „a tulajdonnak olyan formái, amelyek méreteiknél fogva

már nem tulajdon jellegűek (az én kiemelésem: S.M.), hanem egyszerűen a hatalom 

eszközeivé válnak”; és (megjegyzi: ezek) „a liberális demokratizmus védőszárnyai alá 
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kerülnek.”23 – Az előző érvek alapján vetődik föl a tulajdon formális jogi kezelésének 

elégtelensége, mivel figyelmen kívül marad ennek átfogó társadalmi rendeltetése, valamint a

tulajdonformák összehangolása: az osztó és kiegyenlítő igazságosság alapján. 

Az igazságossági problematika jelentős alkotmányozási részletszabályozást igénylő 

gondja a szociális viszonyok humánus kezelése, a gazdagok és szegények viszonya. Thalész

már ókorban hangsúlyozta: igazságosság akkor uralkodik, ha a nép között nincs sem túl

gazdag, sem túlságosan szegény. Így elfogadhatatlan az igazságosság szempontjából a

fényűző gazdagság és a nyomor (az éhség). Emiatt követelménynek tűnik a gazdagság és a 

szegénység nivellálása, bizonyos kiegyenlítődés, ez azonban hatalmi vonatkozású probléma 

is. Erre tekintettel W. Röpke következtetése, miszerint „Az igazságos társadalom egyáltalán

nemcsak a jövedelem és vagyon aránylagos elosztásán, hanem a hatalom aránylagos

elosztásán nyugszik.”24

Az igazságos alkotmányos rend kiemelkedő sajátosságává vált – a hatalmi 

viszonyokra vonatkozóan is – az emberi jogok elismerése és biztosításának előírása – 

nemzetközi dokumentumokban. Ehhez kapcsolódóan az emberi jogok katalógusának

részletezésére (és kibővítésére) tekintettel további igazságossági problémák alkotmányos 

rendezése kerül előtérbe (újabban a létminimum biztosítása emberi jogként), alkotmányos 

jogosultság alapján. Az előzőek mellett az igazságosság más fajtái is alkotmányos rendezést 

igényelnek. (Ismételten utalhatunk az emberi és közösségi jogokhoz kapcsolódó igazságosság

fajták konkretizálására és dogmatikai pontosításának szükségletére.)

Az igazságosság válfajainak alkotmányos rendezése és dogmatikai pontosítása

kapcsán jelentékeny sajátosságként bontakozik ki a nemzetközi deklarációk, egyezmények,

egyezségokmányok (és bizonyos ellenőrzési formák) emberi (egyéni és közösségi) jogok 

megvalósítására ható szerepe. Ennek a folyamatnak jelentékeny akadályozói a nemzetközi

együttélésben jelentkező igazságtalanságok. Ezek összefüggenek némely országok egyedi 

igazságtalanságaival. Ilymódon említendő: az igazságtalanságok nemcsak állami (belső) 

viszonyok terén jelentkeznek, hanem a nemzetközi hatalmi viszonyokat illetően is.25

A nemzetközi együttélés viszonyainak jelentékeny igazságossági problémája a nagyhatalmak döntési

fölénye saját érdekeik igazságtalan érvényesítésével kapcsolatban. Bizonyos fejlődés ellenére szem előtt tartandó 

több nemzetközi hatalmi igazságtalanság; így a durva retorzió, a kegyetlen bosszú, a kollektív bűnösség és 

büntetés, az embertelen megtorlás, valamint a genocídium, az etnocídium, az ellenféllel szemben embertelen

bánásmód, vagyis a vae victis elvének érvényesítése a nemzetközi együttélés gyakorlatában.
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Ezek a nemzetközi igazságtalanságok ma már némely esetekben orvoslásra találnak.

Így alkotmányos érték-követelmény az igazságtalanságtól szenvedők erkölcsi-politikai-állami 

támogatása, kárpótlása és jogi rehabilitálása. Emellett jelentős tényezővé vált a humanitárius 

tevékenység és a nemzetközi igazságszolgáltatás intézményesedése, valamint a nemzetközi

civilmozgalmak (NGO) szerepe az igazságtalanságok megelőzése vagy negatív hatásuk 

következményeinek helyreállítása terén. Ez jelzi azt a tendenciát,hogy egyetemessé

,(nemzetközi) követelménnyé válik a Föld közösségi problémáinak tudatosítása és kezelése, s

ennek alkotmányos rendezése – felelős értelmiségi tevékenységként. Ezt szilárdítja meg 

az,hogy a nemzetközi közgondolkodást (és az esetleges gyakorlatot) áthatja egyrészt az

igazságtalanságok visszaszorítására irányuló törekvés, másrészt jelentőssé válik az 

igazságosságba vetett hit elmélyülése és az alkotmányosság magabiztos érvényesülése – a

társadalmi elitek hatékony irányításával.

Az igazságosság és a társadalmi elit

7. Az igazságosság válfajainak társadalomelméleti tisztázása alapozza meg gyakorlati

érvényesülésüket, intézményesítésüket (meghonosításukat) a mindennapi életben. Vagyis

megvalósításuk külön emberi erőfeszítést követel meg a közösségi együttműködés keretében, 

s ennek kiemelhető tudatosítója és végrehajtója a társadalmi elit; amelynek hivatása, 

kötelessége, hogy figyelje a társadalmi-közéleti eseményeket, s ha értékekkel ellentétes

jelenségeket észlel, akkor ezeket tárja föl, tudatosítsa, és morálisan ítélje el, szervezkedjen

megváltoztatásáért, továbbá feladata az igazságosság átfogó rendjének és válfajainak

kivitelezése, vezénylése – elméleti megalapozással, koncepció alapján.

Az igazságos társadalom megvalósításának koncepciója a társadalompolitikai irányítás

(és a kormányzat, a helyi önkormányzat) számára tartalmazza általában a közéleti

ellentmondások (és igazságtalanságok) föltárását (diagnózis) és megoldásuk megjelölését: a

múlt és a jelen valóságának ismeretét valamint a jövőorientáltság körvonalait. Erre tekintettel 

idézhető Platón követelménye, hogy „a filozófusnak kell kormányoznia, mert csak ő ismeri az 

igazságot.” Ennek a gondolatnak az irányultsága elgondolkodtató, mivel a társadalom

irányításának alapjaként az igazságosság erényét hangsúlyozván érzékelteti azt az elvárást,

hogy a társadalom irányítóinak (a társadalmi elitnek) követni és alkalmazni kell a

tudományok által föltárt igazságokat, tehát a természet és társadalom alapvető törvényeinek 
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ismerői legyenek, ne pedig kontárok. Erre vonatkozik az a fölismerés, hogy az igazságosság 

követelményeinek fejlesztése biztosítja a haladást. Utalhatunk Bibó István következtetésére

„az emberiséget mindig kiváló egyesek igazságkeresése és feladatvállalása vitte előre.”26

Közhelyszerű ismeret, hogy a hatalomgyakorlók (irányítók) hajlamosak igazságtalan, 

önkényes döntésekre, ez megnyilvánul különböző hatalmi szerveződésekben (nemcsak 

diktatórikus rendszerekben). Az alkotmányos társadalmi rend követelményévé válik a hatalmi

tevékenységének korlátozása (és önkorlátozása) valamint a hatalomirányítók arrogáns-önző-

hazug hozzáállásának elmarasztalása és elvetése. Elemi igény az igazságosság iránti

elkötelezettség elfogadása, a hatalmi elit felelőssége, amely akkor képes elősegíteni az 

igazságos társadalom megvalósítását, fejlesztését, intézményesítését és védelmét, ha

tevékenysége – szilárd, következetesen a felelős értelmiségre támaszkodik.. Megemlítendő e 

vonatkozásban a társadalomelmélet jelentékeny fölismerése J. Benda fölfogása,

figyelmeztetvén az írástudók árulására. Ezt kommentálva Babits Mihály is megállapította: „az

igazi írástudó hivatása”, hogy ébren tartsa a tiszta erkölcs és a logika tekintélyét és tudatát.

Az igazságosság elárulása az alkotmányosság sérelme szempontjából különösen szembeszökő. Így 

kiemelhetők bizonyos bírók igazságtalan döntései (ld.: Zola tiltakozása), vagy pártérdekű ítéletei (koncepciós 

perek) mellett a tömegkommunikáció (és a publicisták) hazug információi és értékelései a hamis hivatalos

ideológia támogatása során. Ezen írástudók árulásával szemben a felelős értelmiségiek közéleti szerephez jutása 

szükségszerű: elvárván azt, hogy leleplezik egyrészt a hatalmi torzulásokat, (arroganciát) igazságtalanságokat és 

az ezt igazoló szellemi-irodalmi tevékenységeket, másrészt megjelölik az alkotmányosság értékeinek védelmét

és fejlesztését.

A felelős értelmiség és az alkotmányosság 

8. A felelős értelmiség közéleti szerepével kapcsolatos elvárás nem valósul meg 

spontán módon csupán erkölcsi-közéleti igény következtében; ehhez szükséges sajátos

önszerveződésük, közéleti aktivitásuk, alkotmányos elkötelezettségük érvényesítése, valamint 

a történelmi körülmények (akár a nemzetközi helyzet) figyelembe vétele, s a problémák

színvonalas, koncepciózus kezelése. E vonatkozásban is hangsúlyozandó: az értelmiség

jórészt pozitív hatalmi tényezők támogatásával juthat szerephez és teljesítheti magasztos 

hivatását – az igazságosság követelményeinek föltárásával, fölvázolásával, koncepcióba

foglalásával, tudatosításával – a humánum szolgálatában.
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Kiemelendő: a felelős értelmiség dolga a valóság ismerete elméleti kutatás alapján, s 

az aktuális társadalmi adottságok (helyzet) jellemzése. Ennek keretében kötelessége a közéleti

problémák kritikai elemzése a jövőorientáltságra tekintettel a pozitív tendenciák 

megerősítésének elősegítése és a negatív-káros folyamatok megállapítása, jelzése 

visszaszorításuk céljából. Emellett az is dolga, hogy fölkészítse a hatalmi elitet irányító

szerepének szakszerűségére (a szubjektivitás, voluntarizmus elkerülésére, válságok 

megelőzésére – előrejelzésekkel). S az már a hatalmi elit dolga, hogy önmaga befogadja a 

felelős értelmiség fölismeréseit, kezdeményezéseit és leküzdje a hatalmi arrogancia 

(önhittség) kísértését.

Szem előtt tartandó, hogy az előző felelős értelmiségi követelmény demokratikus 

körülmények között is veszélybe kerülhet: a hatalmi elit elvtelenül mellőzheti hivatásuk 

szerepét – főleg az ideológus áruló írástudók támogatásával. Ez esetekben a felelős 

értelmiségiek szerepe háttérbe szorul – kisebbségként. Ám a kedvező történelmi (hatalmi) 

változások maguk után vonhatják, hogy e felelős értelmiségiek kisebbségi helyzetük ellenére 

kegyelmi állapotban fölénybe kerülhetnek a külső korlátozó hatalmi tényezőkkel szemben 

(szellemi-hatalmi erejük folytán) – félelmük leküzdésével.27

Történelmi tapasztalatként megállapítható, hogy a társadalmi-hatalmi elit

lerongyolódása, igazságtalanságokat elfogadó és igazoló tevékenysége mellett szükségszerűen 

föltör az igazságosságérzet és előtérbe kerül az értelmiségi elkötelezettség és felelősség. Ezt a 

sajátosságot érzékelteti W. Röpke; megállapította, hogy a közéletben kell lennie egy nem

nagy, de „mértékadó csoportnak, amely bizonyos megváltoztathatatlan normákért és

értékekért felelősséget érez.” – E természetes nemesség (nobilitas naturalis) szerepe „azon áll 

vagy bukik, hogy valódi szolgái képesek-e az igazság javára az érdek befolyásáról

lemondani.”28 Ezt alapozza meg igazságérzetük, az alkotmányos társadalom kiépítésével

kapcsolatos tudásuk, meggyőződésük, hitük, elhivatottságuk, s ehhez kapcsolódik közéleti-

szellemi aktivitásuk (nem az értelmiségi önjelöltek, hanem a szellemi közösségekben

kiemelkedő, kiválasztott tehetségek) által. 

 A felelős értelmiségiek meghatározó közéleti tényezővé válását, erejét 

fölkészültségük, tudományos világszemléletük, éthoszuk támasztja alá. Megjegyzendő: a 

természettudomány eredményeinek világnézetet megalapozó és befolyásoló szerepe mellett

különös hatást gyakorol a társadalomtudományokban az újabban föltárt igazságok tudatosítása
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és a rendszerelmélet komplexitást igénylő szemléletének a közgondolkodásba való bevitele 

(meghonosítása) és az erre épülő közéleti intézményesítés formáinak fejlesztése. Ennek 

kivitelezését teszi lehetővé a szellemi-kulturális vívmányok közéleti-alkotmányos értékekként 

kezelése, vagyis a tudományos igazságok (a világ, a természet, a társadalom, a közösség, a

személyiség kérdéseire, sajátosságaira vonatkozó fölismerések, tudományos tételek)

fölhasználása. Valójában a szerves fejlődés (és a homeosztázis) tudatosítása alapozza meg az 

alkotmányosságot, s ezzel az igazságos társadalom közrendjét. Ily módon kapcsolódik össze

az igazságok (a tudomány által föltárt törvények) közpolitikai tudatosítása. E vonatkozásban

kiemelendő a felelős jogász-értelmiség aktív szerepe az alkotmány értékrendszerének és 

dogmatikájának fejlesztésével kapcsolatban; a felelős értelmiség lényeges részeként 

különösen az alkotmányjogászok kritikai szerepe emelhető ki az alkotmányos rend 

tökéletesítésében, s ezáltal a jog igazságosságot szolgáltató szerepében.

Az igazságosság bonyolultságához (sokrétű válfajaihoz) kötődik az átfogó közéleti 

rend (az alkotmányosság) mindennapi gyakorlatba való beépítése (interorizációja). Így a

felelős értelmiség szakmai tudása és éthosza alapján hozzájárul a közéleti tisztasághoz, az 

igazságosan rendezett mindennapi együttműködéshez – elismerve „minden közösségnek 

törvényes jogait, hogy ne éljenek vissza a hatalommal, és rövidlátó, önző célok által vezetve 

ne manipulálják az embereket és a természetet.”29 Ezen követelmények teljesítése

eredményezheti a demokratikus alkotmányos elvek érvényesítése alapján az igazságos

társadalom megvalósítását – jövőorientáltságra tekintettel. – E magasztos célokhoz 

kapcsolódik a Bibó István által megfogalmazott nélkülözhetetlen alkotmányos igény; e szerint

„a hatalmat szolgálattá, erkölcsi feladattá” kell átnemesíteni30 a szeretet és az egyetemes

testvériség alapján.
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