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1. A kutatás előzménye 
A szabad akarat és morális felelősség központi kérdése, 
hogy mely feltételek fennállása esetén tarthatjuk a csele-
kvőt erkölcsileg felelősnek tetteiért. Erre a kérdésre az 
irodalomban alapvetően két megközelítést találunk. Az 
egyiket most úgy hívom, a kontrollmegközelítés, a másikat 
pedig a strawson-i útnak. 

 

A kontrollmegközelítés hívei úgy gondolják, hogy egy 
személy csak akkor tekinthető felelősnek tettiért, ha a 
cselekvő valamilyen irányítással bír tettei felett. Ez az 
irányítás, vagy ha úgy tetszik, kontroll, egy speciális 
kapcsolatot jelent a cselekvő tettei és akarata között. 
Amennyiben ez a speciális kapcsolat adott, úgy a cselekvőt 
jogosan érheti erkölcsi bírálat vagy dicséret. A 
kontrollmegközelítés hívei azonban további két csoportra 
oszthatók. Azokra, akik úgy vélik, a cselekvő akkor felelős, 
ha olyan irányítással bír tettei felett, amely képessé teszi 
őt, hogy cselekvési alternatívák közül válasszon. Őket 
hívjuk libertariánusoknak. A kontollmegközelítés-hívők 
másik csoportja ellenben amellett érvel, hogy a cselekvő 
akaratának szükségszerűen meg kell határoznia a tettét, 
máskülönben a vakszerencsén múlna, hogy mit tesz az 
ágens. Őket pedig kompatibilistának nevezik. Fontos, hogy 
a libertariánus kontroll kizárólag indeterminisztikus 
világban lehetséges, míg a kompatibilisták kontrollja 
valamilyen mértékű determinisztikus kapcsolatot involvál 
az akarat és a tettek között. Így azzal az ellentmondással 
kell szembenéznünk, hogy a szabad akarat két feltétele 
egyszerre nem teljesülhet. Tehát választanunk kell: vagy az 
alternatív lehetőségeket és az ágens ama képességét 
tekintjünk elsődlegesnek, hogy lehetőségek közül választ-
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hasson, ám ez esetben arra a kérdésre kell választ talál-
nunk, miként okozhatja az ágens a tettét. Vagy elfogadjuk, 
az ágens akarata valóban szükségszerűsíti tettét, ám ez az-
zal az áldozattal jár, hogy a cselekvő csak azt teheti, amit 
akar (és nem akarhat mást, mint amit akar). 

 

A másik fő megközelítés strawsoniánus út (2003), hogy 
meghatározzuk a morális felelősség feltételeit. E szerint a 
felelősség tekintetében érdektelen, hogy a világ milyen 
metafizikai — determinisztikus vagy indeterminisztikus — 
szerkezettel bír. Ami azonban fontos Strawson szerint, 
hogy valaki akkor felelős, ha az őt megfigyelőkben valame-
ly érzéseket kelt a cselekvő tette. Ezek lehetnek a harag, a 
felháborodás, a fájdalom, a düh, a hála, a kölcsönös sze-
retet és a megbocsátás érzései. Strawson azt állítja, hogy 
ezek az érzések sokkal valósabbak egy személy felelős-
ségének tekintetében, mint valamely homályos metafizikai 
kontrollfogalom. Strawson így fogalmaz: [Az] „hogy men-
nyire érdekel minket, mennyire számítanak mások és 
tetteik miként refelektálnak egyfelől a mi jó akaratunkra, 
lelkiállapotunkra, önbecsülésünkre és másfelől megve-
tésre, közömbösségre vagy rosszindulatra.” (Strawson, 
2003, 63) 

 

Úgy vélem, sem a kontroll, sem pedig a strawsoniánus 
megközelítés nem szolgál megnyugtató megoldással az 
erkölcsi felelősség és szabad akarat problémájára. A 
kontroll-elv híveinek szükségképpen áldozatot kell hoz-
niuk, hogy vagy az alternatív lehetőségeket vagy a felelős 
önmeghatározást tartják fontosabbnak. Majd miután 
döntöttek, akkor tudják elméletüket kidolgozni. Ily módon 
az elméletük elkerülhetlenül hiányos lesz. A strawsoni 
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elmélet vonzó alternatívát kínál abban a tekintetben, hogy 
nem köti a felelősség feltételeit metafizikai feltételekhez, 
ám könnyen vádolható pszichologizmussal. A strawsoni 
elmélet kritikusai ugyanis azt róják fel, hogy az elmélet 
nem tarthat igényt egy általános filozófiai elmélet címére, 
hiszen nem általános elvek, hanem pszichológiai 
benyomások definiálják a morális felelősségre vonhatóság 
fetételét. 

 

Doktori disszertációm motivációja egy harmadik típusú fe-
lelősség-elmélet kidolgozása. Olyan felelősség elméletet 
igyekszem kidolgozni, amely független a világ metafizaikai 
természetétől és mégis általános elméletként ragadja meg 
az erkölcsi felelősségre vonhatóságról alkotott hétköznapi 
meggyőződéseinket és gyakorlatunkat. Ennek az elmélet-
nek a középpontjában a felelősség következő definíciója 
áll: 

 

A felelősség relációs fogalma: P személy akkor és csak ak-
kor felelős a cselekvés végrehajtásáért Sz szituáció-
típusban t időpontban, ha valamely R személy tartózkodott 
a cselekvés végrehajtásától Sz szituációtípusban bárhol és 
bármikor (akár t időpont után) az univerzumban. (P és R 
lehet egy és ugyanaz a személy) 

 

Tanulmányom mindazonáltal nem követi a bölcsész- és 
társadalomtudományokban megszokott doktori 
disszertációk szerkezetét. Dolgozatom megjelent 
tanulmányok gyűjteménye, melyek közös metszéspontja 
az általam a felelősség relációs elméletének nevezett 
nézet. A következőkben ezeknek a cikkeknek a tartalmát 
foglalom össze. 



 

6 

2. Célkitűzések és tudományos eredmények 
Jelenleg a kortárs irodalomban az egyik legvitatottabb érv 
az úgynevezett manipuláció -érv (Mele 2006, 189; Pe-
reboom 2001, 113). Az érv első premisszája szerint 
természetes hétköznapi intúciónk, hogy a cselekvő, akit 
manipuláltak, nem felelős tettéért. Az érv továbbá felté-
telezi, hogy morális tekintetben nincs különbség aközött, 
ha valakit manipuláltak, vagy ha valaki egy determiniszt-
ikus világban él. Ebből a két premisszából következik, hogy 
ha valaki determinisztikus világban él, akkor nem felelős a 
tettéért.  

 

A ‘Manipuláció és a csapda intuíció’ című cikkemben (Zieg-
ler, 2017) amellett érvelek, hogy az első premisszát 
támogató intuíció abból fakad, hogy úgy véljük, a manip-
ulált személyt csapdába csalták, és ezért nem felelős. A 
manipulátor ugyanis szánt szándékkal állít fel csapdát, és 
beszéli tele a manipulált személy fejét, hogy veszítse el ra-
cionális önkontrollját. Szolgálok egy gondolatkísérlettel, 
amely épp azt mutatja be, ha valakit manipuláltak, akkor 
nem tartjuk felelősnek, viszont ha a puszta véletlen vagy 
saját maga hozza úgy, hogy helytelenül cselekszik, akkor 
már nincs okunk felmenteni az ágenst. Így az analógia (a 
manipuláció érv második premisszája) a determinisztikus 
világ és a manipulált ágens között nem áll. Ugyanis a de-
terminisztikus világnak nincsenek szándékai, nem egy biz-
tonyos tervvel csalja csapdába a cselekvőket. Elemzésem-
ből kiderül, míg az ágens tette manipulációs esetben val-
amely célokság által ragadható meg, a manipulátor val-
amely tett végrehajtására veszi rá az ágenst, addig deter-
minisztikus világ esetén az ágens tetteit a ható okság 

fogalmával tudjuk leírni (Arisztotelész, 1984). Követ-
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kezésképpen, bár az első premissza igaz, a második hamis. 
Így a manipulációs érv sikertelen. 

 

A disszertáció második tanulmánya egy közös munka 
eredménye, melyet témavezetőmmel, Margitay Tihamé-
rral írtunk. Az ‘alternatív lehetőségek, önmeghatározás és 
felelősség’ (Margitay, T., Ziegler, Z. 2014) című cikkben 
amellett érvelünk, hogy a szabadság csíráinak nevezett 
jelenség elidegeníthetetlen velejárója a Frankfurt-
példáknak. Frankfurt érve az alternatív lehetőségek elve 
(ALE) ellen az önmeghatározás és a kényszerített 
cselekedet megkülönböztetésén nyugszik. Ez a 
különbségtétel azonban legalább egy csíra-féle 
különbséget igényel, amely megkülönbözteti a Frankfurt-
példában (1969) felhasznált két eseménysort. A ‘szabadság 
csírái’ előjelzik, hogy az ágens (a manipulátor szándékaitól) 
eltérő döntést fog hozni. Ezek a csírák kiküszöbölhetetlen 
elemei a Frankfurt típusú példáknak. Elsőként a példák 
előfeltevéseit azonosítjuk, majd rekonstruáljuk a csíra 
jellegű alternatív lehetőségek körüli vitát, különös tekin-
tettel Hunt (2006) példájára, amely olyan Frankfurt-példát 
igyekszik kreálni, amely mentes a csíráktól. A Hunt-példa 
elemzése rávilágít arra, hogy a felelősség feltétele egy bi-
zonyos különbségtételen nyugszik: az önmeghatározás és a 
kényszerített cselekvéssor között. A Leibniz-törvény szer-
int, ahol nincs különbség, ott azonosság van. Így mivel 
Hunt példájában nincs különbség a kényszerített és az 
önmeghatározó cselekvéssor között, nem lehetséges a fe-
lelős önmeghatározás. Végül arra a következtetésre 
jutunk, hogy Frankfurt érve az ALE ellen sikertelen. Ám 
sikertelensége metafizikai természetű, mivel csírák nélkül 
(melyek valós metafizikai alternatívák) nem lehetséges 
ezeket a példákat megfogalmazni. A csírák tehát szükséges 
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elemei a Frankfurt típusú példáknak. Ha nincsenek még 
csírányi alternatív lehetőségek sem, akkor nem lehetséges 
különbséget tenni az önmeghatározó és a kényszeített, de-
terminált eseménysor között, ez esetben nincs kényszertől 
mentes önmeghatározás sem.  

 

Az értekezés harmadik fejezete adja a disszertáció fő 
tézisét. Ebben a cikkben (Ziegler, 2016) kerül kifejtésre a 
felelősség relációs elmélete. Az elmélet célja egy új felelős-
ség-fogalom kidolgozása, amely nem támaszkodik a 
kontroll fogalmára. A felelősség relációs fogalma minda-
zonáltal igyekszik olyan felelősség-fogalmat adni, amely 
elfogadható mind a kompatibilisták és mind a libertar-
iánusok számára, egy közös alapot teremtve a szétszakadó 
két tábor között. Ilyen módon a felelősség relációs fogalma 
szükségképpen közömbös a világ metafizaikai szerkeze-
tével kapcsolatban (ilyen tekintetben hasonlít a strawsoni 
megközelítéshez). Annak érdekében, hogy egy személyt 
morálisan felelősnek tartsunk tettei miatt, szükséges más 
emberek tetteivel közel azonos helyzetekben 
összehasonlítani a tettet. Enélkül az összehasonlítás nélkül 
a tetteink morális súlya elvész, és nem értelmezhető 
erkölcsileg. Meg kell ugyanis határoznunk egy referen-
ciapontot, ahonnan értelmezhetővé válik, hogy egy szemé-
ly mire képes és mire nem. Amellett érvelek, hogy a fele-
lőség új, relációs fogalma önmagában elégséges, hogy egy 
személyt felelősnek tartsunk anélkül, hogy kontrollt felté-
teznénk. 

 

A felelősség relációs elmélete támaszkodik a szituációk ti-
pizálására. Ez a tipizálás vagy bizonyos erkölcsi elvek 
segítségével lehetséges, vagy egy morális bíra erkölcsi 
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érzéke segítségével történhet meg. Ezt az utóbbi moral-
filozófiai álláspontot foglalják el a morális partikularisták 
(Dancy,  2004). A tanulmányom utolsó cikkében amellett 
érvelek, hogy a morális szerencse problémája nem 
fogalmazható meg a morális partikularisták számára. 

 

A morális szerencse esetpárjai szükségesek, hogy a morális 
szerencse problémáját meg lehessen formálni (Levy 2015, 
1). Ez a filozófiai probléma abban áll, hogy elképzelhetőek 
olyan esetek, amikor a cselekvő bár tettét nem kontrollálja, 
így úgy gondolnánk nem felelős tettéért, azonban erkölcsi 
intuíciónk azt diktálja, mégis felelős. Klasszikus példa az 
óvatlan sofőr példája. Egyik esetben a sofőr nem tartja be 
a sebesség korlátozást és gyorsan hajt, ám különösebb 
baleset nékül megússza kockázatos tettét. A másik helyzet-
ben azonban egy ugyanilyen sofőr ugyanígy nem követi a 
kressz előírásait, de itt egy kislány eléfut, miközben gyors-
hajtást követ el, így nem tudja elkerülni az ütközést, a kis-
lány pedig meghal. A két sofőr ugyanazt tette, gondolta, 
minden tekintetben azonosan kontrollálta a tettét. Az egyik 
esetben nem történt súlyos büncselekmény, míg a 
másodikban igen.  

 

A kontroll elve megköveteli, hogy két személyt nem szabad 
morálisan másként megítélni, ha az egyetlen különbség 
kettejük közt olyan tényezőkben áll, mely felett nincs be-
folyásuk, kontolljuk (Nelkin 2013). A kontroll-elv szerint te-
hát a két sofőrt egyformán kell megítélnünk morálisan. A 
vétlen, csak gyorshajtó sofőrt is el kellene ítélnünk a kislány 
elgázolásáért, hiszen ugyanúgy kontollálta tettét, mint a 
ténylegesen gázoló, és éppúgy elüthette volna ő is. Ez vezet 
a morális szerencse problémájához, ugyanis pusztán 
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szerencséje volt, hogy nem ütötte el a kislányt. Minda-
zonáltal sokak számára abszurd következmény valakit 
olyasmiért elítélni, amit nem tett meg. 

 

Két okból sem lehet megfogalmazni a morális szerencse 
problémáját a morális partikularisták számára. Először is a 
morális partikularisták tagadják, hogy általános morális 
elvekkel meg lehetne ragadni az egyedi esetek erkölcsi 
jellemvonásait. Minden morális eset egyedi és ezért egyedi 
morális ítéletet kell hoznunk róluk. Így lehetetlen olyan 
erkölcsi ítéletet hozni, ami a két sofőrt azonos morális ítél-
ettel illeti, hiszen definíció szerint a partikularisták számára 
nem lehet két helyzet morálisan azonos.  

 

Másodjára pedig a morális partikularisták, mivel tagadják 
az általános erkölcsi elvek szignifikanciáját, az esetek közöt-
ti morális hasonlóság segítségével állapítják meg az egyes 
esetek erkölcsi karakterét. Amellett érvelek, hogy a morális 
partikularisták felhasználnak egy metodológiai elvet, a 
közelség elvét (ez nem lévén morális elv, a partikular-
istáknak nincs okuk tagadni) mely szerint morális tekin-
tetben két eset minél hasonlóbb, minél közelebb van 
egymáshoz, annál inkább kell őket azonosan megítélni. 
Amennyiben elfogadjuk a közelség elvét, akkor új esetpár-
okat találunk. A vétlen sofőr és az aktuálisan gázoló már 
nem lehetnek ebben a partikularista keretben egymás 
esetpárjai. A két aktuálisan gázoló és a két vétlen sofőr 
esnek a legközelebb egymáshoz. Így a két aktuálisan gázoló 
érdemel hasonló ítéletet, és a két vétlen sofőrt is csak 
egymáshoz hasonló bírálattal illethetjük. Partikularista 
keretben tehát nem fogalmazhatóak meg a morális 
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szerencse esetpárjai, így a morális szerencse nem problé-
ma a partikularisták számára. 

 

3. A tézispontokhoz kapcsolódó tudományos 
közlemények 
Ziegler, Zsolt. (2017). Manipulation Argument and the 
Trap-Intuition. Philosophia: International Journal of Phi-
losophy 18:(2), 172-181. 

 

Ziegler, Zsolt (2016). A Relational Theory of Moral Respon-
sibility. Prolegomena: 15:(1), 71-88. 

 

Margitay, T., Ziegler, Zsolt. (2014). Alternative Possibilities, 
Self-Determination and Responsibility. Polanyiana 23:(1-2), 
40-50. 

 

Ziegler, Zsolt. (2011). Manipuláció és externalista kompat-
ibilizmusIn: Koncz István, Nagy Edit (szerk.) 

 

Ziegler, Zsolt. (2009). Morális felelősség és az alternatív le-
hetőségek elve – a Frankfurt-típusú példák, ELPIS AZ ELTE 
BTK FILOZÓFIA TDK ÉS FILOZÓFIA TANSZÉK FOLYÓIRATA 
5:(2) 

 

Ziegler, Zsolt. (2008). Szabadság és determinizmus, a 
konzekvencia érv vizsgálata, TRANSINDEX: A NAPOS 
OLDAL, Paper 
http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/filoz_ziegler.pdf 

http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/filoz_ziegler.pdf


 

12 

4. További tudományos közlemények 
Ziegler, Zsolt. (2017). Two Dimensional Modal Ontological 
Argument for the Existence of God. European Journal of 
Science and Theology, 13:(1), 161-171. 

 

Ziegler, Zsolt. (2014). Social Media Epistemology In: 
Horváth Gizella, Bakó Rozália Klára, Biró-Kaszás Éva 
(szerk.), Ten years of Facebook. Proceedings of the Third 
International Conference on Argumentation and Rhetoric, 
held in Oradea, Romania. Partium Press, Oradea.. 495 p. 
Konferencia helye, ideje: Nagyvárad, Románia, 2014.09.04-
2014.09.06. (Debreceni Egyetem - Magyar Tudományos 
Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottság) Nagyvárad: Par-
tium Press,. 

 

5. Hivatkozások 

Aristotle. (1984). Physics  and Metaphysics. In The   com-
plete works  of   Aristotle.  Revised Oxford translation. Ed-
ited by Jonathan A. Barnes. Oxford: Matt-Pseudo. (Mono-
graph Collection) 

 

Dancy, J. (2004). Ethics Without Principles (Vol. 116). Ox-
ford University Press. 

 

Frankfurt, Harry G. (1969). ”Alternate Possibilities and 
Moral Responsibility”. The Journal of Philosophy 66: 829-
839. 

 



 

13 

Hunt, David P. (2006). “Freedom, Foreknowledge and 
Frankfurt”. In: Widerker and McKenna 2006:159-184. 

 

Levy, N. (2011). Hard Luck: How Luck Undermines Free Will 
and Moral Responsibility. Oxford University Press UK. 

 

Margitay, T., Ziegler, Z. (2014). Alternative Possibilities, 
Self-Determination and Responsibility. Polanyiana 23:(1-2), 
40-50. 

 

Mele, Alfred R. 2006. Free will and luck. Vol. 10. New York: 
Oxford University Press. 

 

Nelkin, D. K. (2001). The consequence argument and the 
“mind” argument. Analysis, 61:(2), 107–115. 

 

Pereboom, Derek. (2001). Living without free will. Vol.  3.  
Cambridge:  Cambridge University   Press. 

Strawson, P. F. (2003). Freedom and Resentment. In Wat-
son, G. (Eds.), Free Will. 72–93. Oxford University Press. 

 

Ziegler, Zsolt. (2016). A Relational Theory of Moral Re-
sponsibility. Prolegomena: 15:(1), 71-88. 

 

Ziegler, Zsolt. (2017). Manipulation Argument and the 
Trap-Intuition. Philosophia: International Journal of Phi-
losophy 18:(2), 172-181. 


