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Markovich Réka

Kötelező kérdések – Tisztázatlan pontok  
a deontikus logikában

Åqvist a Handbook of Philosophical Logic deontikus logikáról írt fejezetében azt írja, hogy 
erős a késztetés úgy definiálni ezt a területet, mint azt, ahol egyetlen kérdésben sincsen 
konszenzus. (ÅQviSt 2002, 148.) Ezek közül szeretnék most bemutatni párat, szándékaim 
szerint a legfontosabbakat és a legérdekesebbeket. Ahhoz, hogy ezek a kérdések érthe-
tővé váljanak, felmerülésük elkerülhetetlensége – vagy legalábbis indokoltsága – érzékel-
hetővé váljék, először természetesen meg kell ismernünk, mit is szokás deontikus logika 
címén vizsgálni, állítani – s mit megkérdőjelezni. 

BEVEZTÉS – A DEONTIKUS LOGIKA BEMUTATÁSA

Deontikus logikán a normák és normatív rendszerek logikáját értjük. (ruZSa 2000b, 87.)  
A diszciplína kiindulópontjául szolgáló problémakör tárgyalását praktikus 1937-ben kezde-
ni,1 amikor is Jørgen Jørgensen az azóta igen híressé vált Imperatives and Logic című cik-
kében2 azon tűnődött, hogy miképp működik a jogalkalmazás. Miképp lehetséges az, hogy 
míg a logika következtetési szabályai igaz-hamis állításokra alkalmazhatók, a következte-
tés érvényessége igazságmegőrző tulajdonságát jelenti, addig ezen következtetési sza-
bályok alkalmazása kitűnően működni látszik a jogalkalmazás során, amikor pedig nem 
kizárólag, sőt nem is elsősorban állításokkal dolgozunk, hanem érvényes (vagy érvényte-
len3) normákkal?

Miről is van szó? Abban köznapi és hivatásos jogalkalmazóként is egyet szokás érteni, 
hogy a jogszabályok értelmezésekor elsődlegesen a logikai szerkezet kibontására törek-
szünk4. A következtetési folyamat ábrázolása egyszerűbb a hivatásos jogalkalmazói mun-
kát leírva: a bíró egy peres eljárásban azt vizsgálja meg, hogy egy élethelyzetet általánosan 
leíró jogszabály alkalmazható-e (alkalmazandó-e) egy konkrét élethelyzet, vagyis tényállás 
vonatkozásában. Amennyiben igen, úgy az általános jogszabályban meghatározott jogkö-
vetkezményt rendeli el (jellemzően ítéletet hoz). 

1 Szó sincs róla, hogy a kérdéskör először ekkor vetődött volna fel, azonban ez a dilemma didaktikailag jól vezeti 
fel a dolgozat témáját 

2 Erkenntnis 7. Bd., (1937/38), pp. 288‒296 .
3 Az elég nagy baj, ha érvénytelen a norma – legalábbis, ha jogszabályról van szó, amivel dolgozunk, főleg, 

hogy a jogszabály érvényessége gyakorlatilag létfeltétele –, de erről majd később; itt a tulajdonság említése az 
igaz-hamis különbségtétellel való szembeállítás miatt fontos; az érvényesség fogalma pedig a későbbiekben 
részletesen ki lesz dolgozva.

4 Erre a műveletre nyelvtani értelmezésként szokás hivatkozni, amelyet rendszertani, történeti értelmezés követ 
– melyeknek értelemszerűen csak a nyelvtani (logikai) forma kibontását követően, annak esetleges kétséges 
mivoltának tekintetében van értelme. A szerkezet kibontására való törekvést természetesen jellemzően nem 
formulák felírásaként kell elgondolni, pusztán a természetes értelmezési késztetés és elsősorban a hétközna-
pi „logikai” (értsd: logikus gondolkodás) eszköztár alapján. 
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Vegyünk egy konkrét jogszabályt: a Ptk. híres kártérítési szabálya:
   (1) „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.”5

Ennek a szabálynak a logikai szerkezete jól láthatóan egy kondicionális: 
   (2) ha valaki másnak jogellenesen kárt okoz, akkor köteles azt megtéríteni.

A bíró az eljárásban azt vizsgálja meg, hogy a konkrét élethelyzetben a kondicionális elő-
tagjában megjelölt dolog történt-e: valaki másnak jogellenesen kárt okozott-e.6 Ha igen – 
akkor a kondicionális szabályainak megfelelően arra jut, hogy köteles azt megtéríteni, és 
erről a megfelelő formában nyilatkozik, vagyis elrendeli az utótagot (egy ítéletben). Vagyis:

   (3) premissza 1: ha valaki jogellenesen kárt okoz, akkor köteles azt megtéríteni
 premissza 2: valaki (x) jogellenesen kárt okozott
 konklúzió: x köteles azt megtéríteni

Vagyis láthatólag egy modus ponens-szel van dolgunk.7 Ami pedig Jørgensent elgondol-
koztatta, az az, hogy míg a második premisszában foglalt propozíció ténykérdés, így egy 
állítással leírható, addig az első premissza (utótagja) és a konklúzió (vagy legalábbis a – lát-
szólagos[?] – következtetésünkben ezt a szerepet betöltő tényezők) – ugyan kijelentő mon-
dat formában van – előírást (ahogy már az ’elrendeli’ ige is sejteni engedte), és nem leírást 
tartalmaz. Márpedig a következtetés helyessége csak igazságmegőrző szerepeként érté-
kelhető: a logika hatásköre elvileg az igaz-hamis distinkciót lehetővé tevő állításokra szo-
rítkozik. Vagy mégsem? Az ítélkezés évszázadok, évezredek óta így zajlik, meglehetősen 
„sikeresen”, eredményesen. Jørgensen arról való elmélkedése, hogy ez miképp lehetsé-
ges, Jørgensen-dilemmaként vonult be a logikatörténetbe.

Több válaszkísérlet is született a dán jogfilozófus felvetésére. Ota Weinberger megoldá-
si javaslatai8 az ellentmondás feloldására a következők voltak: 

   a) ki kell terjeszteni a következtetési eljárás szabályait úgy, hogy normákra 
 is alkalmazhatók legyenek

   b)  le kell fordítani, redukálni kell a normákat állításokra
   c)  bele kell nyugodni, hogy nincsenek olyan érvényes logikai következtetések, 

 amelyeket normákra is alkalmazhatnánk

Az utolsó verziót maga Weinberger sem tartotta valódi megoldásnak, a b)-ről viszont azt 
mondta:

„…a normák egyenértékű lefordítása állításokra eddig nem sikerült, és e tekintetben alig 
van kilátás a sikerre.”9

Így szerinte egyedül az a) verzió kecsegtet valódi megoldással. Ennek keretében szimp-
lán analógiát kell alkalmaznunk az igaz-hamis distinkció és a (jogilag) érvényes-érvény-
telen distinkció (melyről később részletesen szót ejtünk) között. Ezzel kvázi kiterjeszthet-
jük a következtetés szabályait – csakhogy mindössze a „tiszta” normakövetkeztetésekre.  

5 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 339.§ (1)
6 Gyakorlatilag az a személy sem tett mást, aki az eljárást kezdeményezte: épp az alapján kezdeményezte, hogy 

arra jutott, hogy igen – ebből is jól látható, hogy a jogértelmezés mint a logikai forma kibontása nem csak a 
hivatásból jogszabályt értelmezők „kiváltsága”.

7 Ezt az irodalom – megtartva az MP-t a klasszikus logikának – deontic detachment-nek nevezi.
8 Phiosophische Studien zur Logik II (Phiosophische Bemerkungen zur Sollsatzlogik. Rozpravy Ceskosloven-

ské Akadémie VED, 1964, 5) alapján SoLt 1996, 289.
9 Lásd uo.
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A „vegyes” következtetések problémája azonban továbbra sincs megoldva, pedig mint fen-
tebb láthattuk, a fejtörést épp ezek működése okozza.

Különös10, hogy Weinberger 1964-ben egyértelműen elvetette a b) megoldást, és így 
nyilatkozott róla, hiszen akinek a nevéhez az egész deontikus logikát mint elnevezést11 és 
diszciplínát kötjük, Georg Henrik von Wright Deontic Logic című cikke (Von wriGHt 1951) 
1951-ben jelent meg a Mind-ban, és ebben a modern normalogika első rendszerét éppen 
a fenti b) megoldási javaslat elvének alapján dolgozta ki. 

Von Wright – és mivel az itt leírt rendszerét szokás a sztenderd modellként emle-
getni, mondhatjuk, hogy úgy általában a deontikus logika – abból indult ki, hogy a nor-
mák létezési módja az érvényességük. (Évszázadok óta a mai napig élő vita, hogy 
egyáltalán van-e értelme érvénytelen normáról, érvénytelen jogszabályról beszélni.  
Az igaz-hamis különbségtétellel való szembe-, illetve párhuzamba állítás kedvéért ezút-
tal tesszük.) Ennek megfelelően minden jogilag érvényes normának egyértelműen megfe-
leltethető egy igaz deontikus állítás, míg az érvényteleneknek egy hamis deontikus állítás.  
(A ’deontos’ görög eredetű szó,12 körülbelül úgy fordítható, hogy ’kell’, ’kellene’.) Azok 
kedvéért, akik a logikai érvényességfogalmon szocializálódtak, meg kell jegyez-
nünk, hogy a jogi érvényesség fogalma – legalábbis elsőre13 – teljesen más dolog.  
Az érvényesség a jogforrás fogalmának formális meghatározásához tartozik, ahol is azt 
keressük, hogy milyen tényezők, jelenségek eredményezik a jog erejét. (SZaBó 1998, 31.) 
Az az érvényességfogalom, amit mi keresünk, kétirányú igazoltságában írható le. „Politi-
kailag annak a politikai úton kialakított testületnek (a parlamentnek) a legitimitásától függ, 
amely fel van hatalmazva jogalkotásra; jogilag pedig annak az eljárásnak a betartásától, 
melyet más jogszabályok a jogalkotásra előírnak: az arra felhatalmazott szerv az előírt eljá-
rás során hozza meg és hirdesse ki.” (SZaBó 1998, 35.) Ám ezzel még csak a formai érvé-
nyességről beszélhetünk. A tartalmi érvényesség azt jelenti, hogy „a megalkotott jogszabály 
nem ellenkezik magasabb szintű, a jogforrási hierarchiában előrébb helyet foglaló jogsza-
bály előírásainak tartalmával.” (SZaBadfaLvi 1998, 69.) (Beszélhetünk ún. szociológiai érvé-
nyességről is, amely azt írja le, hogy a jogszabály megfelel-e a társadalmi viszonyoknak, 
amelyeket szabályozni kíván, a társadalom tagjai betartják-e14 stb. – bár ezt inkább talán 
érvényesülésnek nevezhetjük, mint érvényességnek, és ez jelen témánk szempontjából 
kevésbé releváns.) Vagyis a jogszabály érvényessége röviden úgy írható le (legalábbis ami 
a formai érvényességet illeti), hogy azok és úgy alkották meg, akiknek és ahogyan kellett.15 
Érvényességet tehát magának az alkotási folyamatnak a következtében, annak a végén, a 
kihirdetéssel, a jogszabály szabályos megszületésével lehet kapni.

10 Persze csak különösnek tűnik, hiszen korántsem véletlen – Weinberger igen kritikus volt von Wright  
rendszerét, rendszereit illetően (lásd pl. weinBerGer 1998).

11 Von Wright a Norm and Action bevezetőjében elmondja, eredetileg a professzora, C. D. Broad javasolta neki 
ezt a terminus technicust.

12 déon  δέον (gen.: δέοντος)
13 Másodikra azért már találni párhuzamot: mindkét fogalomnál előre lefektetett szabályrendszernek való meg-

felelésről van szó…
14 Solt Kornél a Jogi logika című könyvében kifejezetten foglalkozik az ún. desuetudo, azaz a jogelhalás jogi logi-

kai jelentőségével (lásd SoLt 1996, 329), miszerint mennyiben beszélhetünk egy norma megszűnéséről azzal, 
ha a társadalom nem tartja be – de ez a jogfilozófiában is meglehetősen vitatott kérdés, részletezése teljesen 
más irányba vinné el a jelen tanulmányt.

15 A mondat végén található deontikus segédige egy kapcsolódó, ám más irányba – s ott igen messzire – vezető 
kérdéssort vet fel a megalapozásról – de erről majd egy másik cikkben. 
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Megvan tehát az a központi fogalmunk, amely mentén normából kijelentést tudunk 
„csinálni”. A művelet, amellyel tesszük tulajdonképpen, valami fordításféle: egy érvé-
nyes normához deontikus tartalmának megfelelően egy igaz állítást rendelünk.  
A deontikus tartalom vagy jelleg alapvetően megfeleltethető a modális logika kategóri-
áinak – kézenfekvő tehát a deontikus logikát a modális logika egy verziójának, leága-
zásának tekinteni. Ruzsa is ekként definiálja (ruZSa 2000a, 266).

A modális logika az intenzionális16 logika legegyszerűbb fejezete, hiszen a klasszikus logi-
kát kibővítjük két intenzionális – modális – operátorral. A „legkézenfekvőbb” vagy elsődleges 
modalitás az alethikus, amikor a két operátorunk a ’szükségszerű’(□) és a ’lehetséges’(◊). 

És valóban, az előző bekezdésnek megfelelően a modális logika tárgyalása körében 
szokás kifejteni más modalitásokat is, így pl. az episztemikus modalitást és a deontikus 
modalitást is.

A modális logikában alapvetően a fenti két modális operátorral dolgozunk.  
A deontikus logikában ezzel szemben a ’kötelező’ és ’megengedett’ operátoraink van-
nak, melyek kifejezhetők egymásból, vagyis érvényesül a de Morgan-azonosság.  
A deontikus logika modális logikából való származtatásának elgondolása azon alapszik, 
hogy ez az utóbbi dualitás megfeleltethető az előbbinek, vagyis míg a szükségszerűséggel 
a kötelezőség állítható párhuzamba, addig a lehetőséggel a megengedettség.

Azt, hogy miképpen viszonyulnak egymáshoz ezek a kategóriák, az arisztotelészi logi-
kai négyszög mintájára felvázolt hatszöggel érdemes megmutatni:

16 Az intenzionalitás definíciójaként az lenne megadható, hogy az intenzionális logikában az összetett kifejezé-
sek igazságértéke nem csak az összetevők igazságértékének függvénye, de fogalmát ismertnek tekintem.
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Vagyis abból, hogy valami szükségszerű, következik, hogy lehetséges, ahogyan a 
lehetetlenségből is következik, hogy nem szükségszerű. Értelemszerűen nem lehet 
egyszerre sem igaz sem hamis, hogy valami (egy állítás igazsága) szükségszerű, illet-
ve nem szükségszerű; és ugyanez áll a lehetséges‒lehetetlen-viszonyra. Az alul és 
felül levő viszony ellentétességét úgy kell értelmeznünk, hogy ha az ellentétes viszo-
nyok egyik oldalán álló modális státusz igaz p-re, akkor és csak akkor a másik olda-
lon levő státusz ~p-re igaz. 

Az apodiktikus státusz azt jelenti, hogy valami vagy szükségszerű vagy lehetetlen, 
míg a kontingensség esetlegességet jelent, vagyis annyit tesz, hogy egyszerre igaz 
valamiről, hogy nem szükségszerű és hogy lehetséges. Vagyis az esetlegesség szű-
kebb fogalom, mint a ’lehetséges’, hiszen ami szükségszerű, az lehetséges, viszont 
épp hogy nem áll rá, hogy kontingens lenne (hiszen itt a fogalom része nem-szük-
ségszerűnek lenni, és ugyebár szükségszerűség és nem-szükségszerűség között 
kontradiktorikus a „kapcsolat”). 

A fenti modális kategóriáknak tehát rendre megfeleltetünk egy-egy deontikus modá-
lis kategóriát, és az azoknak megfelelő operátorokat használjuk. Így szükségszerűség 
helyett kötelezőségről, lehetőség helyett megengedettségről: von Wright a Deontic Logic-
ban definiálatlan alapkategóriának a megengedettet veszi (permitted – P). Ebből nyilván-
valóan17 definiálható a többi deontikus modalitás: tilos (forbidden – F) az, ami nem megen-
gedett. Az az aktus pedig, amelynek negációja tilos: kötelező (obligatory/ought to18 – O).  
Az a tevékenység, amely negációjával egyetemben megengedett: közömbös (indifferent 
– I). (A közömbösség tehát szűkebb kategória, mint a megengedett, hiszen míg min-
den közömbös aktus egyben megengedett is, visszafelé ez nem áll, hiszen a kötele-
ző aktusok pl. megengedettek, ám ugyebár korántsem közömbösek – éppúgy, mint a 
lehetséges és a kontingens közötti különbség az alethikus logikában). Mivel a megen
gedett a definiálatlan alapkategóriánk, a többi modalitás szimbolikusan, formálisan is 
visszavezethető erre:

(1) OA ↔df ~(P~A)
(2) IA ↔df (PA)&(P~A)

17 Hogy mennyire nyilvánvaló az operátorok egymásból való definiálhatósága, arról később megváltozik von 
Wright véleménye, ám ebben a cikkben még nyilvánvalóként ír erről.

18 Solt Kornél megjegyzi, hogy az obligatory nem adekvát kategórianév, mivel azok a szabályok is kötelezőek, 
amelyek megtiltanak valamit, ezért ő a commanded-et javasolná, bár tiszteletben tartja a meggyökeresedett 
terminológiát. Von Wright cikkében mind az obligatory, mind az ought to kifejezés megjelenik. (SoLt 1996, 295.)
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A viszonyok pontos ábrázolásához íme a deontikus modális hatszög:

Vegyük először a nyilakat: ha egy cselekvés kötelező, abból következik, hogy megen-
gedett, és az is, hogy nem közömbös. Ha egy cselekmény közömbös, akkor megen-
gedett, ahogyan az is, hogy tartózkodjunk tőle. Ha pedig egy cselekmény tilos, akkor 
nem közömbös, és persze megengedett, hogy tartózkodjunk a végrehajtásától. A szür-
ke vonalak kontradiktorikus viszonyt jelölnek. A pöttyözött vonalak kontrárius viszonyt 
jelölnek, vagyis lehetnek egyszerre hamisak, de nem lehetnek egyszerre igazak; a 
szaggatott vonalak pedig szubkontrárius viszonyt, azaz a végeiken elhelyezkedő for-
mulák lehetnek egyszerre hamisak, de igazak nem.

A szépen kirajzolódó párhuzamok ellenére lényeges eltéréseket találunk a két rend-
szer között. A két legfontosabb, intuíciónk alapján is világos különbség a következő: 
míg a klasszikus modális logikában áll, ami szükségszerűen igaz, az igaz, vagyis hogy 

(1) □A→A
(ezt nevezzük alethikus sémának), addig egészen nyilvánvaló, hogy attól, hogy egy 

cselekmény kötelező, korántsem biztos, hogy végre is hajtják, vagyis nem teljesül, 
hogy OA→A. Ehelyett annyit állíthatunk csak, hogy OA→PA, vagyis, hogy ami köte-
lező, az megengedett – ami pedig elég gyenge állítás (az ebből levezethető állítások 
között jellemzően a triviálishoz közelítők találhatók). 
Szintúgy, míg a klasszikus modális logikának logikai igazsága, hogy 

(2) A→◊A
addig szintén könnyen belátható, hogy a deontikus logikában nem igaz, hogy A→PA, 
vagyis, hogy egy cselekmény végrehajtásából következne, hogy az meg van enged-
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ve. Ezek a különbségek, ahogy az imént már utaltunk rá, egy jóval gyengébb logikai 
kalkulus használatát teszik lehetővé, erre azonban ezúttal nem térünk ki.

Milyen nagy kérdések merülnek fel? Hiszen vázoltunk egy igen tetszetős rendszert, 
melyet sztenderdnek hívunk: eme jelzőből látható, hogy akadt ugyan kihívója, azok 
nem jelentettek valódi alternatívát. Mégis vannak olyan pontok, amelyek vagy az alter-
natívák egyikében-másikában, vagy – a sztenderd modellel együtt – mindegyikében 
fejtörést okoznak.

MI TILOS, MI KÖTELEZŐ? – A CSELEKMÉNYEK LEÍRÁSA

Mint azt a fenti ábrázolásokból már sejteni lehetett, a deontikus operátoraink cselek-
ményeken, aktusokon (acts) (a jogszabályban cselekménytípusokon, míg egyedi nor-
mákban, így például bírói ítéletben egy konkrét cselekményen) hatnak. Ezt fent A-val 
jelöltünk, és elsőre talán nem is tűnik ez problémásnak: von Wright az 1951-es cikk-
ben ezt a kézenfekvőség megnyugtató biztonságával alig-alig fejti ki. Arra tér ki csu-
pán, hogy ha A aktusnév, akkor ~A is, ahogyan A és B aktusnevekből A&B, AvB, A→B, 
és A↔B is az, és ha A sem nem negációneve egy aktusnak, sem nem konjunkció-, 
diszjunkció-, implikáció- vagy ekvivalencianév, akkor A atomi név. Hozzá kell tennem, 
hogy talán tisztább, ha aktusvégrehajtás-névként tekintünk A-ra és B-re, hiszen OA 
alatt egy adott cselekmény vagy aktus végrehajtásának kötelezőségét értjük.

Az 1963-ban megjelent Norm and Action-ben már jóval differenciáltabban szeret-
né ábrázolni azokat a cselekményeket, melyek felett a normákban rendelkezünk, s 
amelyeken így a deontikus operátoraink hatnak. Az aktusok helyett propozíciókra ala-
pozva dolgozza ki a deontikus logikát, amihez be kell vezetnie a Változás Logikáját 
(nagybetűs kiemelés az eredetiben). Ez tulajdonképpen a cselekvéseket vezeti visz-
sza állapotokra. Ehhez bevezeti a T szimbólumot, amelynek mindkét szárnya kitölten-
dő egy-egy állapotleírással (amiket tekinthetünk egy-egy világnak is), T pedig a kettő 
közötti transzformációt (tulajdonképpen egy eseményt, vagy – mint látni fogjuk – éppen 
annak a hiányát), átmenetet jelenti, vagyis hogy az egyik állapotból a másikba jutunk. 
Így például ha p az a propozíció, hogy az ablak nyitva van, akkor pT~p az ablak bezá-
rását (pontosabban bezáródását – hiszen itt még nincs szó emberi közreműködésről: 
csak az állapot változását tudjuk), a ~pTp az ablak kinyitását (pontosabban kinyílását) 
jelenti. Amit pedig nyerünk ezzel a megoldással szemben az aktusokra írt rendszer-
rel, az az, hogy az ablak nyitva maradása vagy zárva maradása is egyértelműen for-
malizálhatóvá válik: pTp, illetve ~pT~p.

A változás vagy transzformáció logikájának bevezetésével azonban nem elimináljuk 
a rendszerből a cselekményt (act). Von Wright a ’d’ (doing) szimbólumot vezeti be rá. 
Világos, hogy négyféle elemi cselekményünk lesz: d(pTp), d(pT~p), d(~pT~p), d(~pTp). 
Például ha p az ajtó nyitott állapotát jelöli, akkor d(~pTp) azt jelenti: kinyitni az ajtót, míg 
a d(pT~p) értelemszerűen az ajtó becsukásának formalizált megjelenítése. Az is jól lát-
ható ebből a formalizálásból, hogy két feltételnek kell teljesülnie a cselekmény „valódi” 
végrehajtásához (a cselekmény végrehajtásának létrejöttéhez). Az egyik a T szimbólum 
bal szárnyában levő állapot teljesülése: egy nyitott ajtót ugyanis senki sem tud kinyitni. 
A másik pedig, hogy az esemény ne magától menjen végbe: ha a huzat miatt magától 
kinyílik az ajtó, a cselekmény mint olyan nem lett végrehajtva. A d(pTp) esetében vala-
melyest módosul (pontosabban értelemszerűen másképp értendő) a második felté-
tel: itt az kell, hogy az emberi közrehatás (a cselekmény) nélkül az állapot egyébként 
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megváltozzon, vagyis a p állapot megőrzését éppen eme cselekmény végrehajtása 
idézze elő. Míg a d(~pT~p) esetében éppen a p állapot elnyomásáról, megelőzéséről 
(suppression) beszélünk, mely állapot egyébként bekövetkezne. Szintén szót érdemel 
eme feltételek mibenléte a cselekménytől való tartózkodás (forbearance) leírásához: 
ha egy ablak csukva van és valaki nem csukja be, nem mondhatjuk, hogy tartózkodik 
a cselekmény végrehajtásától. Ahogyan így sem írhatjuk le a p állapot előidézésétől 
való tartózkodást: d(~pT~p), hiszen az előbb azt mondtuk, az így formalizált cselekvés 
csak aktív közrehatásként jelent valójában cselekvést, aktust. Nekünk egy olyan típu-
sú tartózkodásfogalomra van szükségünk, melynél az ágens tudatában van a cselek-
mény végrehajtása lehetőségének és tudatos döntése következtében nem hajtja azt 
végre (ez a karakterizáció sokban segítheti a mulasztásos törvénysértés fogalmához 
való közelítést). Így azonban az eddig rendelkezésre álló eszközeinkkel nem tudjuk 
formalizálni, így új szimbólum bevezetésére van szükség, ez pedig az ’f’ (forbearance 
of sg) lesz. A használata pedig azon változás-értelmezés szerint alakul, mely tartal-
mazza a nem-változást is: például az f(~pTp) a ~pT~p bekövetkezésének (~p állapot 
fennmaradásának) eredményével jár.

Az így kapott kalkulus érdekessége, hogy már önmagában (a deontikus operátorok 
nélkül) is intenzionális. Ugyanis ha egy df-kifejezésben egy p-kifejezést helyettesítünk 
egy vele a propozicionális logikában tautologikusan ekvivalens másik p-kifejezéssel, 
az így kapott df-kifejezés nem lesz ekvivalens az eredetivel, s ugyanez elmondható a 
T-kifejezések megfelelő helyettesítése esetén is. Nézzünk egy példát, vegyük a 

(1) d(pTp)
Propozicionális logikában:

(2) p ↔ (p&q)v(p&~q)
Behelyettesítve ezt (1)-be:

(3) d((p&q)v(p&~q)T(p&q)v(p&~q))
A Változás Logikája szabályai szerint:

(4) ((p&q)v(p&~q)T(p&q)v(p&~q)) ↔ (pTp)&(qTq v qT~q v ~qTq v ~qT~q)
Ezt behelyettesítve azt kapjuk:

(5) d(pTp&(qTq v qT~q v ~qTq v ~qT~q))
Ami a Cselekvés Logikája szerint ekvivalens ezzel a molekuláris d-kifejezéssel:

(6) d(pTp) & d(qTq v qT~q v ~qTq v ~qT~q)
Ami pedig ezzel ekvivalens:

(7) d(pTp)&(d(qTq) v d(qT~q) v d(~qTq) v d(~qT~q))19

Vajon (1) ekvivalens (7)-tel? Nem. Hiszen ha p például azt jelenti, hogy zárva van az 
ablak, akkor d(pTp) azt jelenti, hogy ’fenntartja, megőrzi, hogy zárva van az ablak’. Ám 
(7) szerint csinál, végrehajt az ágensünk még valami mást is, jelentsen a q bármit is, 
ami így nem lehet ekvivalens a (1)-gyel. Ennek van intuitív magyarázata is: az szük-
ségszerű (és nyilvánvaló), hogy egy dolog állapota valamilyen változás-leírással visz-
szaadható, hiszen vagy változik az állapota vagy nem – és ezzel a két kiindulóállapot-
lehetőséggel meg is kapjuk a négy opciót, azonban az korántsem szükségszerű, hogy 
ezt az állapotváltozást valaki végrehajtja, előidézi. Vagyis a df-kalkulus – a használt 
operátorok jelentésének következtében – intenzionális.

19 (6) és (7) megkapásához a könyv itt nem részletezett részeiben találhatók meg a szabályok, az olvasó az erede-
ti fellapozásával könnyen megbizonyosodhat róla (itteni bemutatásuk feleslegesen terjengőssé tenné a cikket).
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Az így kapott cselekmény- vagy aktusleírások lesznek azok, amiken a deontikus 
operátoraink hatnak. A df-kalkulus olyan logikai törvényeket eredményez, amelyek 
az aktusok differenciálatlan felírásával korántsem minősülnének annak, így például:

(1) O(d(pTp)vd(pT~p)) → Od(pTp)
Ezt elsőre vonakodva fogadnánk csak el, hiszen a fenti szabály adekvát interpre-

tálása szerint úgy tűnik nekünk, hogy az ágensünk először választhat a két cselek-
mény közül, azonban azt, amelyiket választotta, köteles végrehajtani. De mi van, ha 
az alanyunk az ajtó becsukását választja? Hiszen hogyan képzelhetjük el a szituációt?  
Az alany ott áll a nyitott ajtónál (hiszen mindkét cselekmény leírásában p a kezdőállapot, 
ami a T bal oldalán van), és választ: nyitva tartja a pTp állapotot („változást”) előidézve, 
vagy becsukja a pT~p állapotváltozást előidézve. Csalfa azonban az intuíciónk: mint 
már többször szó esett róla, a cselekmények csak azon esetben értékelhetők valósá-
gos cselekményként, ha egyébként nem az az állapot állna be, amely a cselekmény 
végállapota. Vagyis bár a kezdő állapota valóban azonos a d(pTp)-nek és a d(pT~p)-
nek az alkalmazási feltételeik különböznek: a d(pTp)-é az, hogy egyébként pT~p legyen 
a helyzet (vagyis magától becsukódna az ajtó), a d(pT~p)-é pedig az, hogy egyébként 
pTp legyen a helyzet, vagyis csak akkor számít becsukó cselekménynek amit csiná-
lok, ha egyébként nyitva maradna. És így látható, hogy ez esetben is két különböző 
kötelezés van diszjunkcióval összekapcsolva, így az egyes kötelezések levezethető-
sége intuitív magyarázatot nyer.20 

Egy jóval szofisztikáltabb rendszert kapunk tehát, kérdés azonban, hogy szükség 
van-e rá: valóban olyanok-e a jogban szabályozott tényállások, melyekben a cse-
lekmények leírása megkívánja ezt a kimunkáltságot. Ezt a szisztémát egy az eredeti 
deontikus logikát megalapozó cikkénél tízszer hosszabb – és megemlékezésekkor a 
témában főművének tartott – könyvben írta le von Wright, mégsem szorította ki az ere-
deti rendszert a sztenderd és minden szócikkben bemutatott státuszból.

AMI NEM TILOS, AZT SZABAD? – AZ OPERÁTORHASZNÁLATRÓL

Szintén von Wright vizsgálta felül saját – általa egyébként old system-nek nevezett 
– rendszerét a tekintetben, hogy tényleg mondható-e, hogy mindaz a cselekmény, 
amelyre nem vonatkozik tilalom, megengedettnek számít. Emellett elég erős az intuí-
ciónk, von Wright mégis úgy foglal végül állást, hogy nem. Pedig kétféle módon is szo-
kás tagadni a megengedés mint operátor függetlenségét: egyrészt mondható, hogy 
az engedély semmi más, mint a tilalom hiánya. Másrészt mondható, hogy a megenge-
dés a tilalom egy speciális esete: annak megtiltása, hogy az egyén adott cselekmény-
re vonatkozó szabadságában korlátozva legyen. Ez két alapvetően különböző érv. 

Az első érvet, amely meglehetősen közkeletű („ami nem tilos, azt szabad”), von 
Wright is kézenfekvőnek vette a Deontic Logic-ban, a Norm and Action-ben azonban 
több okot is említ, amiért ez sántít, bár csak egyet fejt ki: nem lehetséges számba ven-
ni valamennyi elképzelhető cselekményt. A lehetséges cselekmények száma változik: 
míg nem tudták, hogyan kell desztillálni, nem voltak az alkoholfogyasztásra vonatko-

20 Kérdés persze, hogy egy ilyen szabálynak van-e értelme, ha racionalitást várunk el attól. Ajtó vonatkozásá-
ban furcsa, de mondjuk ha egy ember megbüntetéseként azt szabják ki, hogy ha menni akar, vissza kell tarta-
ni, míg ha maradni akar, küldeni kell – talán értelmezhetőbben hangzik. Mindazonáltal a szociálpszichológiai 
értelemben vett racionalitástól teljesen független a logikai rendszerünk.
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zó szabályok, ahol nincs házasság mint intézmény, ott nincs házasságtörés sem. Így 
kétfelé oszthatjuk a cselekményeket: amik léteznek és amik (még) nem. A létezőket és 
újonnan létrejövőket illetően a jogalkotó dönthet arról, kíván-e hozzájuk rendelkezést 
kapcsolni. Mindig lesznek, amikhez nem – ezek gyakorlása esetén aligha beszélhe-
tünk törvénysértésről, így ebben az értelemben igenis megengedettek. Ekkor azon-
ban el kell különítenünk kétféle engedélyt: von Wright erősnek és gyengének nevezi 
őket. Erős értelemben megengedett valami, ha kifejezetten az, míg gyenge értelem-
ben, ha csak nem tilos. (Értelemszerűen az erős értelmű megengedésből következik 
[következnie kell21] a gyengének, de fordítva ez nem igaz.) Lehet a megengedés logi-
kai következménye is a normatív státusznak.

A gyenge-megengedés nem független normakarakter, nem is norma egyáltalán. Mi 
a helyzet a nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege22 alapelvvel? Ha úgy értel-
mezzük, hogy ez az autoritás büntetési lehetőségét korlátozza, nem segít nekünk a 
megengedés természetének vizsgálatában. Viszont kézenfekvő az az értelmezés, amit 
már fentebb is idéztünk: ami nem tilos, azt szabad (hiszen az nem bűncselekmény). 
Vagyis ami egy adott rendszerben nincs megtiltva, az az adott rendszerben meg van 
engedve. Egy ilyen normatív rendszert von Wright szerint nevezhetünk nyitottnak és 
zártnak annak fényében, hogy találhatók-e benne joghézagok: vannak-e tisztázatlan 
normatív státuszú cselekmények. Vajon a nullum crimen elven kívül van-e más meg-
oldás arra, hogy valamennyi cselekmény normatív státuszát tisztázottnak tekinthes-
sük? Mi a helyzet azzal a megoldással, hogy minden, ami nem megengedett (az erős 
értelemben), az tilos? Egy ilyen felvetés hallatán valószínűleg mindannyian berzen-
kedve az alapvető szabadságjogainkra kezdenénk hivatkozni, melyek azonban egy-
részről többségében feltehetően erős értelemben való megengedések, másrészről, 
amennyiben a jogértelmezés során előkerülő alapelvként gondolunk rá, az nem logi-
kai kizáró ok. Vajon logikai szempontból alkalmas lenne-e egy jogrendszer lezárására 
ez az elv? Amiért a nullum crimen elvet logikai szempontból is alkalmas(abb)nak látjuk 
az az, hogy míg egy adott cselekmény végrehajtása és az attól való tartózkodás nem 
lehet egyszerre megparancsolt (vagy tilos), addig gond nélkül lehet mindkettő megen-
gedett. A másik lezárási opcióval ez nem lenne ilyen egyszerű, hiszen ha valamely cse-
lekmény megengedett az erős értelemben (figyelem: a felvetett rendszeropcióban ez 
lenne az egyetlen értelme a megengedésnek), ám a cselekménytől való tartózkodás 
nem lenne kifejezetten megengedett, a gyenge megengedésre vonatkozó elv nélkül 
az tilosnak számítana. Így valamennyi potenciális cselekmény számbavételére szük-
ség lenne, de mint feljebb arról már szó esett, az igen-igen problémás.

Ha azonban elvetjük a két alapvetőnek tekintett operátor egymásból való kifejez-
hetőségét (vagyis a modális de Morgan-azonosságokat), akkor a tanulmány elején 
vázolt hatszögünket, az arra épülő kalkulusunkat és ez utóbbit interpretáló (Kripke-)
szemantikánkat is elveszítjük, ami igen nagy árnak tűnik. Hogy ezért-e vagy a fenti 
wright-i indoklás el nem fogadása miatt: kérdéses, de a tilalom-megengedés viszony-
ra is – csaknem kizárólag – az 1951-es cikkben vázoltnak megfelelően találunk uta-
lást a deontikus logika bemutatásában.

21 Von Wright itt szimplán kijelentő módban írja ezt a következést, csakhogy mint később látni fogjuk, ez a mód 
megkérdőjelezhető.

22 Nincs bűncselekmény törvény nélkül, nincs büntetés törvény nélkül.
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ÍGÉRET SZÉP SZÓ? – AZ ELKÖTELEZŐDÉS PROBLÉMÁJA

Komoly fejtörést jelentett von Wrightnek az elköteleződés (melyet 1951-ben így vázolt: 
O(A→B))  problémája. Ennek felismerésében segítségére voltak: a Deontic Logic című 
cikkre válaszul jelent meg A. N. Prior írása 1954 júliusában, szintén a Mind-ban, mely-
ben két olyan problémát vet fel a Deontic Logic-ban vázolt elköteleződés-elgondolás – 
és ennek formalizálása – kapcsán, amely von Wrightet elmélete felülvizsgálatára kész-
tette. Erről először az 1956 októberében – természetesen a Mind-ban – megjelent a 
Note on Deontic Logic and Derived Obligations című írásában számol be. Ebben iga-
zat ad Priornak, és elismeri, hogy a korábbi rendszere (amelyre már ekkor old system-
ként referál) korrekcióra szorul. Prior szerint (és ezt von Wright is elismeri) levezethe-
tő23 a Deontic Logic-ban vázolt rendszerből a következő:

(1) ~P(A) → O(A→B)
vagyis, ha egy A cselekmény tilos,24 akkor vagy nem hajtjuk végre vagy kötelező 

lesz egy másik, B cselekményt is végrehajtanunk, legyen B bármi. Vagyis az elköte-
leződésre vonatkozó eredeti von wright-i elgondolással kifejezve: tilos cselekmény 
végrehajtása bármely más cselekmény mellett elkötelez minket, legyen az a más cse-
lekmény kötelező, megengedett vagy akár tilos. Ahogy von Wright is említi, ez a para-
doxon (bár a ’paradox’ kifejezést csak idézőjellel használja erre a jelenségre25) analóg 
a szigorú implikáció paradoxonával, mely szerint egy lehetetlen propozícióból bár-
mely tetszőleges más propozíció levezethető. Ebből arra a következtetésre jut, hogy 
az O(A→B) nem adekvát szimbolikus kifejezése az elköteleződésnek, és az eredeti 
rendszer keretein belül ez nem is oldható fel, ezért másfajta rendszerre lesz szükség 
– ez lesz a new system, amelyből ebben az ’56-os cikkben még csak – a Prior által 
felvetett probléma orvoslására – a(z itt most ki nem fejtett) hipotetikus normák eseté-
ben ábrázolásra használt szimbólumot vezeti be /c formájában, amelynek ’a c feltétel 
mellett’ jelentést szánja. Vagyis a P(p/c) jelentése az, hogy c feltétel fennállta esetén 
p megengedett.26 Ennek megfelelően ~P(p/c) azt jelenti, hogy c feltétel fennállta ese-
tén p tilos, ~P(~p/c) pedig azt, hogy c fennállta esetén p-t nem megtenni tilos, vagyis 
p kötelező. Von Wright bevezet két axiómát is:

(2) P(p/c)vP(~p/c)
(3) P(p&q/c) ↔ P(p/c)&P(q/c&p)
Az első szerint adott c feltétel mellett egy adott cselekménynek megengedett a 

megtétele vagy megengedett a meg nem tétele.27 Más szóval mind p megtétele mind 
p meg nem tétele feltétel nélkül megtiltható. Míg (3) szerint két (p és q) cselekmény 
együttes megtétele akkor és csak akkor megengedett adott c feltétel mellett, ha ezen 
adott feltétel mellett a p megengedett, ahogyan q is megengedett, feltéve, hogy p már 
végre van hajtva. Ebben a rendszerben tehát a relatív megengedés, tilalom és köte-

23 Ennek bizonyítását itt nem mutatjuk be, kérjük a kedves olvasót, hogy higgye el, avagy a hivatkozott cikkben 
nézzen utána.

24 Az old system-ben még az O és P operátorok egymásból kifejezhetők voltak, és az ’56-os cikkben ezen egy-
előre nem változtat.

25 aA‘paradoxon’ abban ez értelmében állja meg a helyét, mely szerint a józan ésszel, vagy legalábbis az intuí-
cióinkkal ellentétes következtetésre jutunk.

26 Figyelem: a ’p’ itt még cselekményt és nem állapotot jelöl.
27 Itt von Wright még a ’neglect’ kifejezést használja, ezért fordítottam ’meg nem tétel’-ként, szemben a 63-as 

könyvvel, ahol a ’forbear’-t ’egy adott cselekménytől való tartózkodás’-ként fordítom.
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lezés gondolata van kidolgozva, amely tulajdonképpen tartalmazza a korábbi rend-
szer abszolút megengedését, tilalmát és kötelezését tautologikus feltételekkel felírva.  
A c feltétel lehet maga is cselekmény, így ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy egy q 
cselekmény elkötelez minket p cselekmény végrehajtása tekintetében az szükséges, 
hogy p q feltétel mellett legyen kötelező, vagyis O(p/q). Ebben a rendszerben állítha-
tó az alábbi:

(4) O(p/q) → O(q→p/cv~c)
vagyis, ha q elkötelez minket p végrehajtása mellett, akkor ez a kötelezés más egyéb 
körülményre vagy feltételre való tekintet nélküli, abszolút. De a megfordítottja nem fel-
tétlenül igaz. Így sem ~P(p/cv~c) → O(q/p), sem O(q/cv~c) → O(q/p) nem lesznek téte-
lei ennek a deontikus rendszernek. Így az sem fog következni, hogy egy abszolút tilos 
cselekmény végrehajtása bármi mellett elkötelezne bennünket. És von Wright szerint 
így szintén elkerülhető egy másik „paradoxon”, ez pedig a régi rendszerben érvényes

(5) OB → O(A→B)
aminek a régi rendszerben szokásos kiolvasása az, hogy bármely cselekmény vég-

rehajtása elkötelez minket a kötelességünk végrehajtását illetően. Ez a jó szamaritá-
nus paradoxonként28 elhíresült ellentmondás több megfogalmazásban is ismert. Pri-
or vetette fel, Åqvist 1967-ben episztemikus verzióban fogalmazta meg,29 foglalkozott 
vele Angelika Kratzer is. Zvolenszky Zsófia – részben Kratzerre hivatkozva – több 
példát is megfogalmaz,30 ami rávilágít az intuícióinkkal való ellentétre. Az egyik meg-
fogalmazásban törvényelőtag konfliktusról beszélhetünk, például két törvény eseté-
ben, melyek közül az egyik kimondja, hogy tilos a gyilkosság, míg a másik azt, hogy ha 
gyilkosság történik, a Bíróságot össze kell hívni. Vagyis adva, hogy O(~A), és A→OB. 
Hogyan hozhatunk olyan törvényt, amely egy másik törvényben megtiltott cselekmény 
végrehajtásának feltételére épül? Elképesztően érdekes, hogy ez a paradox jellegű 
jelenség az, ami a jogban a jogkövetkezmény intézményét biztosítja: ha a tilalmazott 
cselekményt végrehajtják, annak jogkövetkezménye van. A jognak ez az egyik leg-
meghatározóbb intézménye, az egyik jellemző, mely megkülönbözteti a más, így pél-
dául az erkölcsi normáktól.

ÉRVÉNYES-E A HALÁLBÜNTETÉS? – A HATÁLY LEHETSÉGES 
SZEREPE

Fentebb az érvényesség tárgyalásánál már említettük, hogy azt magának az alko-
tási folyamatnak a következtében, annak a végén, a kihirdetéssel (törvénynél és a 
rendeletek többségénél) a Magyar Közlönyben való megjelenéssel lehet kapni.  
De hogyan lehet elveszíteni? És – a kiindulópontunk szerint – ezzel megegyező kérdés 
az, hogy hogyan szűnhet meg egy norma? Magyarországon jelenleg erre egy módon 
van lehetőség: az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll elnevezésű eljárásában.  
Az Alkotmánybíróságról szóló törvény 24.§-a szerint az AB az Alaptörvény felhatal-
mazása alapján vizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját.  
Ha pedig egy jogszabály Alaptörvény-ellenessége bebizonyosodik, akkor megsem-

28 Azért nevezik így, mert az eredeti priori megfogalmazása az újtestamentumi példázat történetére épül; lásd: 
http://plato.stanford.edu/entries/logic-deontic/

29 In Noûs, Vol 1. No 4.; Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/entries/logic-deontic/
theparadox.html 

30 The Lost Pillar of Deontic Modality http://phil.elte.hu/zvolenszky/publ/kratzer.pdf 24.
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misíti az Alaptörvénnyel ellentétes jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést.31Ekkor 
tehát nemcsak hogy elveszíti az érvényességét, hanem egy az egyben meg is szűnik.  
Ez a vizsgálat és döntés első ránézésre a tartalmi érvényességet érinti, ám mivel a 
jogszabályalkotás követelményei is részben az Alaptörvényben vannak lefektetve,32 
konkrétan a formai érvényességre is vonatkozhat – a döntés pedig a norma megszű-
nésével értelemszerűen azt is megszünteti.

Von Wright 1963-as könyvében foglalkozik a normamegszűnés esetével, melyet 
ugyanúgy normatív aktusnak tart, mint a létrehozást. De vajon erre gondol-e von 
Wright, amikor azt írja, hogy egy jogszabály törlő normatív aktussal megszűnik egy 
norma? Gondolhat erre is, ám az kiviláglik a fentiekből, hogy az alkotó és a törlő nor-
matív aktusnak más a felhatalmazottja. Van azonban egy olyan, a von Wright-i törlő 
aktusba illeszkedő normatív aktus, amit ugyanaz jogosult elvégezni, aki a jogszabály 
megalkotója is volt (törvény esetében az Országgyűlés, rendelet esetében a kormány, 
a miniszterelnök, a miniszterek vagy az önkormányzatok): ez pedig a hatályon kívül 
helyezés. Mi a hatály?

A hatály fogalmát legegyszerűbben az érvényesség terjedelmeként33 lehet leírni.  
A hatály azt jelenti, hogy egy (érvényes)34 jogszabályt kiknek/kikre, mikor, hol és milyen 
tárgyban kell alkalmazni. Az iménti felsorolásból könnyen kiolvasható, hogy személyi, 
területi, időbeli és tárgyi hatályról beszélünk. A hatályon kívül helyezés aktusa az idő-
beli hatályra vonatkozik: ha egy adott tárgyban a jogalkotó más tartalmú rendelkezést 
szeretne hozni, akkor annak megalkotásával (általában az új jogszabály záró rendel-
kezései között szövegesen megfogalmazva) hatályon kívül helyezi az addig a tárgy-
ban hatályban levő jogszabályt. Ami azt jelenti, hogy az már nem lesz alkalmazandó. 
De attól az még létező, érvényes jogszabály marad. Márpedig ha egy normapropozí-
ció arról tett állítás, hogy egy adott norma létezik-e/érvényes-e az adott jogrendszer-
ben, úgy ez akkor is igaz állítás lesz, ha az adott norma nincs hatályban – márpedig 
von Wright és a deontikus logika más képviselői aligha ezt célozzák egy adott rendszer 
adekvátságára való törekvéssel. Hiszen a Jørgensen-dilemmában felmerülő helyzet is, 
amelyre kvázi megoldást keresünk egy deontikus logikai rendszer felépítésével, pon-
tosan az, hogy a bíró ítélkezésében logikailag érvényes következtetési eljárás során 
jusson eredményre, ezért szeretnénk deskriptív állításokká átfogalmazni a preskriptív 
előírásokat. De ha ezek tényleg az érvényességen alapulnak, akkor nem akkor fogunk 
igaz állításokat kapni, amikor valójában kellene: a hatályban levő jogszabályok léte-
zésének megfogalmazásakor. Hiszen az kevés, hogy a bíró érvényes jogszabályhely 
alapján ítél el valakit: az ítélet jogi érvényességéhez az kell, hogy hatályos is legyen 
az alapul szolgáló jogszabály.

Hogyan lehet tehát bevezetni a hatály fogalmát a deontikus logikába? Von Wright 
egyszer sem tesz róla említést. Be kell-e vezetnünk? Vagy mindaz, amit felépítettünk 
alkalmas arra, hogy úgy tekintsünk rá, ami hatályos jogszabályokat modellez vagy ír 
le? A válasz valószínűleg attól függ, hogy az igaz-hamis distinkcióval való párhuzamra 
alkalmasnak látjuk a hatályos-nemhatályos különbségtételt, vagy az eredeti elképze-
lés csak az érvényes-érvénytelen fogalompárral működik – úgy viszont nem, úgyhogy 

31 Alaptörvény 24. cikk 3.(a).
32 Alaptörvény 6. cikk.
33 Szabadfalvi József: A jogszabály. In SZaBó (szerk.) 1998, 69.
34 A dőlt betűs kiemeléssel arra utaltam, hogy hatályról csak az érvény után van értelme beszélni, a zárójellel 

viszont arra, hogy másfajta jogszabályról mint érvényesről egyáltalában nincsen értelme beszélni.
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mégiscsak az előbbi lehetőséget érdemes választani. Ha azonban egy olyan külső 
szempontot szeretnénk, amely tényleg csak az érvényességre épül, akkor talán idő-
operátorokat érdemes a rendszerbe építeni – ám nem biztos, hogy ezzel a fentitől eltérő 
rendszert kapnánk, hiszen az összefüggések csak egy időben hatályban levő rendel-
kezések között állhatnak fel, másképpen aligha, így érdemi különbséget nem jelentene. 

S A KÉRDÉSEK LEGNAGYOBBIKA – DEONTIKUS LOGIKA: MI 
VÉGRE?

Von Wright rendszereinek természetesen tulajdonképpen leglényegesebb részét a 
levezetett (levezethető) logikai törvények jelentik (melyeket itt nem soroltunk fel, csak 
példát mutattunk belőlük). A deontikus logikában megállapított vagy kimutatott logi-
kai törvények státusza azonban kérdéses. A helyzet ugyanis az, hogy a logikai érvé-
nyességből nem következik jogi érvényesség. Ez persze kézenfekvő: míg a logikai 
érvényesség az igazságmegőrző szerepére utal egy levezetésnek, addig mint láttuk, 
a jogi érvényesség más típusú dolog: a formai és eljárási szabályoknak való megfele-
lésből következő tulajdonsága egy adott előírásnak. Solt Kornél megfogalmazásában 
ez úgy hangzik, hogy „empirikus tény, hogy vannak inkonzisztens érvényes norma-
tív kódexek. A normák és kódexeik érvényessége elvileg érzéketlen a logikával szem-
ben.” (SoLt 1996, 308.) Nem különös álláspont ez: a jogalkotási törvényben vagy az 
Alaptörvényben nyomát sem látni olyan követelménynek, amely a logikai megfelelő-
ségre utalna. Ennek fényében akkor hogyan kell tekintenünk a deontikus logikai igaz
ságokra, törvényekre? 

Érdemes itt mindkét fogalmat megvizsgálnunk. Ruzsa meghatározásában a logi-
kai igazság „olyan állítás, amely logikai szerkezete (a benne szereplő logikai sza-
vak jelentése) alapján igaz”. (ruZSa  2000b, 13.) Ez a helyzet a deontikus logikai igaz-
ságokkal? Nehéz erre aggály nélkül igennel felelni, hiszen éppen arról beszélünk, 
hogy nem fakad jogi érvényesség a logikaiból, és mivel a normapropozícióink érvé-
nyes normák létezéséről szóló állítások, nem biztos, hogy igazak lesznek: egyáltalán 
nem biztos, hogy a levezetett normák létezni fognak. A másik kifejezésünk a fenti kér-
désben a ’törvény’ szó. Az, hogy a törvény szó természetes ebben a kontextusban, 
önmagában elgondolkoztató: ez vajon milyen törvény? Ahogyan von Wright is elkü-
lönített különböző törvényfogalmakat, mi is könnyedén használjuk a szót egymástól 
azért intuitíven is különböző kontextusokban. A deontikus logikai törvény vajon milyen 
típusú törvény? Olyan, mint a természeti törvények vagy olyan, mint az ember alkot-
ta törvények? Ha olyannak szeretnénk látni, mint a természeti törvényeket, akkor nem 
igazán van helye a törvények megsértéséről beszélni – bár már a fizika történetében 
is volt úgy, hogy egy addig természeti törvénynek gondolt összefüggésről kiderült, 
hogy nem az, hiszen az empirikus tények rácáfoltak. Ez a gondolat akár kapaszko-
dó is lehetne nekünk elsőre, azonban ez azt jelentené, hogy az első ilyen „törvény-
sértésnél” el kellene vitatnunk a törvény-státuszt. Elég labilissá, tulajdonképpen értel-
metlenné tenné ez a rendszerünket. Ha azonban követelményként gondolunk ezekre 
a deontikus logikai törvényekre, amelyeknek meg kell felelnie egy kódexnek, ahhoz, 
hogy logikailag konzisztens legyen, akkor ez nem más, mint metadeontika: pontosan 
azt csináljuk metaszinten, amit tárgyszinten tettünk – követelményeket, parancsokat 
és tilalmakat fogalmazunk meg: a követelményeink, parancsaink és tilalmaink vonat-
kozásában. (Azt sejthetjük, hogy von Wrightben „motoszkált” ilyesmi, hiszen kifeje-
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zetten elismerte, hogy egy tautologikus cselekvésre vonatkozó parancs léte vagy nem 
léte kontingens tény (von wriGHt 1951, 11). Szintén utal eme álláspontra, hogy emlí-
tést tesz tényszerű/tényleges elköteleződésről – szemben azzal, amire a „csak” a 
deontikus logika kötelezne, ha szabályként gondolnánk rá.) Solt hivatkozása szerint 
maga Ruzsa Imre is megfogalmazott erre utaló álláspontot, mikor a Magyar Filozófiai  
Szemlébe írt cikkében35 a deontikus kalkulusban azt az elgondolást, hogy kötelező 
tenni valamit csak akkor lehet, ha az a cselekmény végrehajtható O(OA→◊A) formá-
ban mint posztulátum felírását javasolja. Ennek alapján Solt az alethikus séma helyett 
a deontikus logikában érvényesnek mondható OA→PA felírása helyett az O(OA→PA) 
posztulátumkénti megfogalmazását is adekvátnak látja: ez ugyanis már egy erősebb, 
ám kézenfekvőnek tűnő elvárás: de a fentiek alapján nem  axióma. Ahogyan az állam 
által hozott szabályok megsérthetők, úgy az általunk (a deontikus logikában) hozott 
szabályok az állami szabályok vonatkozásában szintúgy megsérthetők – és ennek 
nem ártana valamiféleképpen a rendszer részévé válni, de vajon nem vet-e ez fel olyan 
megalapozási problémát, amely lehetetlenné teszi „jólfundált” rendszer létezését? És 
ha ez így van, akkor mi értelme van a deontikus logikának? 

Könnyebb kapaszkodót találni, ha – úgy általában – a logika természetét illetően 
olyan álláspontra helyezkedünk, amely valamiféle transzcendentális, a priori jelleget 
tulajdonít neki. Valamiért klasszikus logikának hívjuk a klasszikus logikát (bár valamiért 
beszélünk nem-klasszikus logikáról is). De vajon a klasszikus logika eme metafizikai 
státusza (ha van) kiterjed-e a – mint láthatjuk igen problematikusnak tűnő – deontikus 
logikára is? És ha ilyen módon tekintünk a deontikus logikára is, akkor a jogi érvényes-
ségnek igenis tekintettel kellene lenni a logikai érvényességre? És az előző mondatban 
szereplő ’kellene’ mint deontikus segédige nem egy újabb, közbülső metaszint jelenlé-
tére utal, amely visszavisz minket a megalapozási problémánkhoz?

Számtalan kérdés vetődik föl, de az kirajzolódni látszik, hogy a deontikus logika filo-
zófiája nem választható le a logika (teljességének) filozófiájáról, ami persze nem meg-
lepő, hiszen mégiscsak egy ágáról, területéről van szó. Természetesnek mondható 
intuíciónk, hogy konzisztenciát várnánk el egy jogi kódextől – de kérdés, hogy – ha 
már formális rendszernek való megfeleltetést szeretnénk alátámasztani – formálisan 
miképp tudjuk eme elvárásunk jogosultságát bizonyítani? A klasszikus extentionális 
logikában az inkonzisztencia azt eredményezi, hogy bármi levezethető. Ha ez a követ-
kezmény érvényesül a deontikus logika rendszerében is, talán kellőképp rémisztő lehet 
az adott hatalom számára a deontikus logika szabályai betartására való törekvéshez: 
olyan szabályrendszert valószínűleg egy jogalkotó sem akar, amelyben bármi és annak 
ellenkezője is kötelező, megengedett és tilos is egyben.

35 1971. 1–2. 239. hivatkozás rá: SoLt 1996, 308.
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