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Előre
Tündérmesékben gyakran feltűnik egy borzalmas szörnyeteg óriási
hatalommal, egy hüllő, egy sárkány, mely a környező területek felett
zsarnokoskodik. A helybelieket rettegéssel tölti el; állataikat áldozzák
neki, arannyal és vérrel fizetnek a gyilkos indulatok alábbhagyásának
reményében.
A legtöbb ember megbújik a bestia árnyékában, félelmét "óvatosságnak" hívva, de néhány - bátorságtól vagy vakmerőségtől megrészegülten - harcba száll. Évről évre, évtizedről évtizedre, újabb és újabb hullámokban teszik próbára reményteli bajnokok erejüket, erényeiket és
elméjüket e kegyetlen zsarnok ellen.
És mindig elbuknak.
A bestia minden mesében halhatatlan, így a falubeliek nem remélhetik, hogy az idő megszabadítja őket uralma alól. A szörny sosem észszerű, sosem kíván kereskedni, így pedig a megegyezések lehetetlenek.
Az elkeseredett helybeliek egyetlen reménye tehát egy olyan ember
felbukkanása, aki képes legyőzni a szörnyeteget.
Ezután elkerülhetetlen egy olyan ember felbukkanása, akit mindenki
teljesen oda nem illőnek tart. Az istállófiú, a cipész fia, a pék tanonca vagy néha egy egyszerű vándor.
Ez a könyv az én támadásomat meséli el a szörnyeteg ellen.
Ez a "szörny" a hit, miszerint lehetetlen egy objektív, racionális, világi
és tudományos etikai rendszer meghatározása. Ez a "szörny" annak
illúziója, hogy az erkölcs örökre elveszett az istenek és az államok és-szerűtlen mocsarában, melyet csupán gyakorlati okokból juttatnak
kényszerrel érvénybe, és amelynek örökre hiányos marad a logikai

igazolása illetve világos meghatározása. Ez a "szörny" a képzelgés,
mely szerint világi felnőtteknek félre kell söpörniük az erényt - örömünk, boldogságunk forrását - hadd fogdossák, hadd parádézzanak
vele és hadd használják ki politikusok, papok - és szülők. Ez a
"szörny" a babona, mely szerint a szülők kifakadásai nélkül, az istenek
zaklatása nélkül és az állam fegyverei nélkül nem lehetünk egyszerre
ésszerűek és jók.
E "fenevad" a legnagyobb hősöket sújtotta le, Szókratésztől és Platóntól kezdve Szent Ágostonon, Hume-on és Kanton át egészen Randig.
Az ár, melyet az emberiség fizetett, elképesztően hatalmas volt.
Mivel azóta sem voltunk képesek meghatározni az egyetemes moralitás racionális rendszerét, gyermekeinkbe vallásos rémtörténeteket
kényszerültünk sulykolni, és az összes fegyvert, a börtönöket és a
hadsereget a lelketlen uralkodók apró monopóliumának kellett adnunk, akik magukat "államnak" nevezték el.
Mivel
amit
"etikának"
hívunk az
szubjektív
és
pusztán kulturális maradt, nincs más választásunk, minthogy bántalmazáshoz, félelemkeltéshez és erőszakhoz folyamodjunk a szociális szabályok betartatásakor. Mivel az etikából hiányzik a tudományos módszer alapja, a "moralitás" a véres mitológiák törzsi háborúinak dagonyájában ragadt, ahol minden csoport foggal-körömmel harcol az emberek "erény" iránt érzett hűségének irányításáért.
Nem élhetünk erkölcs nélkül, viszont képtelenek vagyunk az erkölcsöt objektíven meghatározni - így örökké a fellengzős képmutatás, a
cinikus elnyomás vagy a jámbor szolgaság üres életére vagyunk kárhoztatva.
Intellektuális tekintetből a világon semminek nincs ennél nagyobb
tétje. A kudarcunk objektív és racionális erkölcsi szabályok meghatá-

rozásában emberek százmillióinak életébe került államok és vallások
háborúiban.
Sok szempontból a tétek egyre csak halmozódnak.
Az internet egyre növekvő információáradata gyanakvást ébresztett a
fiatal generációban, látván, hogy amit "erénynek" nevezünk nem több
- vagy kevesebb - mint a képmutató idősek érdekeit szolgáló tündérmese. A vallásos hazugságok amelyeket a hatalmon levők prédikálnak - és az őket imádók bűnrészessége - tisztábban látható most, mint
eddig bármikor.
Az "igazságról" kiderült hogy manipuláció, az "erény" irányítás, a
"hűség" szolgaság és arról, amit "moralitásnak" nevezünk kiderült
hogy csak egy nevetséges bábszínház, melyet arra terveztek, hogy a
gyenge és félelemmel teli embereket önelnyomásba taszítsa.
Ez a felismerés életre hívta a nihilisták egy új generációját, épp úgy
mint ahogy az a 19. századi Németországban történt. Ezek a szélsőségesen relativisták a legmaróbb támadásaikat azok ellen indítják, akik
bármiféle bizonyosságot állítanak. Ez a posztmodern generáció kinőtte a kollektív történelmük kulturális begyepesedettségét, viszont
most minden igazságot elfogult kijelentésként lát. Mint a tágra nyílt
tekintetű gyermekek akiket addig sebeztek, amíg felöltötték cinikus
"bölcsességüket", minden kommunikációt reklámnak, minden állítást
propagandának, és minden morális intést képmutató tolvajlásnak látnak.
Mivel nem állapodtunk meg egy egységes, összefüggő és racionális
keretrendszerben, amellyel elbírálhatjuk a morális indítványokat, a
"moralitás" a miszticizmus, és annak elkerülhetetlen következménye: az erőszak mocsarában ragadt. Épp úgy, mint ahogy a Felvilágosodást megelőzően vallási szekták végeláthatatlan háborúkat vívtak
az arisztokrácia fegyvereiért, úgy küzdenek most is az állam és az állam erőszakgépezete feletti hatalomért a versengő morális mitológiák.

Tehát a moralitás a képzeletbeli mitológia világában marad - a modern tudományhoz hasonlítva épp úgy, ahogy a középkori "asztronómia" maradt a modern csillagászathoz viszonyítva- melyet történetmeséléssel, fenyegetéssel, erőszakkal és kizsákmányolással juttatnak érvényre, és amely elzárja az igazság felé haladás valódi lehetőségét.
A relativista etika e "szörnyetege" fölénk tornyosul, rajtunk élősködik,
az adószedést, a bebörtönzést, a cenzúrát és a háborúkat igazolva.
Rabszolgasorsba taszítja a fiatalokat az állami iskolákkal és a vasárnapi misékkel; a szegényeket a jóléti állam puha gulágjaiba csábítja; még
a meg-nem született generációt is az államadósság feneketlen kútjába
zárja.
Mint ahogy előző "Az igazság útján: Az illúzió zsarnoksága" című könyvemben írtam, a bizonyíték nélküli etikai teóriák középpontjában az
áll, hogy ezeket az elméleteket a gyermekeknek objektív, megcáfolhatatlan tényekként adják elő, míg a valóságban nem többek, mint kulturális hiedelmek. Az oka annak, hogy a tudósoknak nincs szükségük
államra vagy Vatikánra az, hogy a tudósok rendelkeznek a konfliktuskezelés objektív módszerével: a tudományos módszerrel. Az oka
annak, hogy a nyelv nem követel meg egy központi hatalmat, amely
fejlődését vezeti az, hogy a nyelv az egyének felhalmozódott, stílus és
hasznosságbeli preferenciáinak "szabadpiacára" támaszkodik.
Az oka annak, hogy a modern és történeti moralitásnak egyaránt először a gyermekek bántalmazására, aztán pedig a felnőttek fenyegetésére kellett támaszkodnia az, hogy ez a moralitás egy manipulatív hazugság, amely az erényes igazság szerepében tetszeleg.
Az igazság az, hogy szükségünk van moralitásra; a hazugság az, hogy
istenek vagy államok képesek racionálisan meghatározni vagy igazságosan érvényre juttatni azt.

A célom e könyvben egy olyan objektív, következetes, világos, racionális, empirikus - és igaz - módszer meghatározása, amellyel dönthetünk a morális elméletek érvényességéről.
Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy jelen pillanatban valószínűleg a szkepticizmus feltörő hullámát érzed. Teljesen megértem,
hogy a valószínűsége annak, hogy valami tag az interneten - az őrültek otthonában - valahogy megoldotta ezt a filozófiai problémát nem
túlságosan magas - sőt olyan közel áll a nullához, hogy jóformán
megkülönböztethetetlen tőle.
Mégsem teljesen nulla.

Alapszabályok
Rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékot követelnek. Ahhoz, hogy
megbirkózzak egy ilyen hatalmas feladattal, főképp egy rövidke
könyvben, felállítottam magamnak pár alapszabályt, melyeken érdemes végigmenni. (Legtöbbjük a könyv lapjain bővebb részletezésre
kerül.)
1. Teljesen elfogadom a Hume által felállított megkülönböztetést
aközött, ami "van" és aminek "kell lennie." Érvényes morális
szabályok nem eredeztethetők közvetlenül bármiből, ami a valóságban létezik. A tény, hogy az emberi lények általánosságban az életet részesítik előnyben, és ahhoz, hogy ezt elérjék,
muszáj sikeresen hatniuk a valóságra, nem lehet bármilyen érvényes etikai teória alapja. Néhány ember nyilván nem az életet részesíti előnyben és rendíthetetlenül elutasítja a valóságot,
tehát az etika e meghatározása szubjektív és feltételes marad.
2. Az etika objektív meghatározása nem lehet "az, ami hasznos az
ember túléléséhez." Bizonyos egyének nagyon is jól képesek
túlélni azáltal, hogy másokon élősködnek, tehát az etika ezen
definíciója nem győzi le a szubjektivizmus problémáját. Bioló-

giai szempontból ez hasonló lenne ahhoz, ha az evolúciós tendenciákat úgy írnák le: "az, ami hasznos az élet túléléséhez,"
aminek semmi értelme nem lenne. Az emberi társadalom egymással versengő érdekek ökoszisztémája, mint egy esőerdő, és
ami "hasznos" az egyik embernek, a másiknak sokszor káros.
3. Nem hiszek semmilyen "felsőbb világban" vagy Ideák Világában. A moralitás nem fogalmazható meg úgy, mint ami egy
"másik univerzumban" létezik, legyen az materiális vagy immateriális. Ha a moralitás egy "másik univerzumban" létezik,
akkor nem lehet szigorú racionális vagy empirikus analízis tárgya, és mint ahogy azt maga Platón megfigyelte az "Állam" című írásában, ennek következtében a társadalomnak szüksége
lenne a Filozófus Királyok elitosztagára, hogy kommunikálják,
vagy pontosabban kierőszakolják a "másvilág" felfoghatatlan
rendeleteit mindenki máson. Ez a szubjektivizmus problémáját
sem oldja meg, mivel az, amely az értelem vagy bizonyítékok
számára hozzáférhetetlen, definícióból adódóan szubjektív.
4. Nem hiszem, hogy "következményekből levezetett érvekkel,"
vagy az etikai indítvány jósolt eredményéből lehetséges definiálni vagy meghatározni a moralitást. A haszonelvűség, vagy "a
lehető legnagyobb boldogság a lehető legtöbb ember számára"
nem oldja meg a szubjektivizmus problémáját, mivel az esélye
annak, hogy bármilyen központi irányító tudja, mi a jó objektíven mindenki más számára épp annyi, mint hogy egy központi
gazdasági tervező képes az erőforrások hatékony allokációjára
az árak hiányában, tehát ténylegesen nulla. Illetve az, amelyet
úgy gondolnak, hogy "a lehető legnagyobb boldogság a lehető
legtöbb ember számára" változik a kultúra, idő, ismeret és körülmények függvényében, így ismét képtelen legyőzni a szubjektivizmus problémáját. A tudományos kísérletek értékét nem
valami platóni világ vagy utilitarista optimalizáció függvényében ítéljük meg, hanem a tudományos módszer szerint.
Ugyanezen szemléletet használom a könyvben.

5. Azt is elutasítom, hogy az etikát "pozitív jog tanaként" definiáljam. Bár általánosan elfogadott, hogy a jogi rendszerek etikai
rendszereken alapulnak, senki nem tudna érvelni amellett,
hogy minden törvény minden jogi rendszerben egy ideális moralitás tökéletes tükörképe. A törvények nem képesek közvetlenül tükrözni bármiféle objektív etikai teóriát, mivel a törvények folyamatos mozgásban vannak, folyton felfordítják, elhagyják vagy feltalálják őket, és a világ jogi rendszerei számtalanszor, még elméletben is közvetlen ellentétben állnak egymással. A Saría törvény többször közvetlenül ellenkezik az angolszász jogrendszerrel, és a modern demokratikus "tömeguralom" folyamata többször hasonlít egy maffia tűzharcra, mint
etikai eszmék józan megvalósítására.
6. Teljesen nyitott vagyok arra a felvetésre, hogy egyáltalán nincs
olyan, hogy etika, és a "moralitás" egyik rendszere sem több az
irányítás eszközénél, ahogyan Nietzsche emellett kitartóan érvelt. E könyvben abból a feltételezésből indulok ki, hogy nincs
olyan, hogy etika, és onnan építem a szerkezetet.
7. Nagy tiszteletet érzek az emberiség etikai ösztöne iránt. A racionális erkölcsfilozófusok általában - saját kárukra - elvetik a
tényt, hogy a gyilkosságot, a nemi és fizikai erőszakot, a tolvajlást majdnem egyetemesen, minden társadalomban tiltják.
Arisztotelész úgy érvelt, hogy - finoman fogalmazva - biztosan
van valami probléma bármilyen etikai elmélettel, amellyel bizonyítható a nemi erőszak erkölcsössége. Tehát miután kifejlesztettem az etikai elméletek jóváhagyásához használható keretrendszert, átfuttatom rajta ezeket általánosságban elfogadott
morális premisszákat, hogy lássam, igaznak bizonyulnak-e.
8. Eléggé tisztelem az intelligenciádat ahhoz, hogy tartózkodjak
olyan szavak definiálásától mint "valóság" "értelem" vagy "integritás" satöbbi. Elég munkánk van anélkül is, hogy ismét feltaláljuk a kereket.

9. Végül pedig úgy gondolom, hogy egy elmélettel - főleg amely
olyan alapvető, mint egy etikai elmélet - semmire sem megyünk, ha az egyetlen haszna azon ismeretek megerősítése,
amiket mindenki ösztönösen tud. Nem azért töltöttem el éveket
egy etikai elmélet kidolgozásával, hogy körbeszaladgálhassak
azt bizonygatva, hogy "a gyilkosság rossz." Úgy gondolom, a
legjobb elméletek azok, amelyek megerősítik azokat az igazságokat, amelyeket intuitívan megértünk, és az alapelveket használva új igazságokat fednek fel, melyek talán teljesen ellentmondanak megérzéseinknek.
Miután életem utóbbi néhány évét felkészüléssel, edzéssel, aztán pedig ezzel a szörnnyel való harccal töltöttem, remélem, szert tettem
némi mérhető becsületre. Úgy hiszem, bár nem sértetlenül, de győzedelmeskedtem, és kíváncsian várom, ki fogja osztani ezt a nézetet.
(Természetesen ha elbuktam, legalább látványosan tettem, és bukásom tanulságos és szórakoztató lett.)
Posztgraduális tanulmányaim során a filozófia történelmét tanultam,
rendelkezem mesterfokozattal, de tudományos fokozattal nem. Távol
állok attól, hogy nyilvánosan felismert értelmiségi legyek. Bár talán
nem én vagyok a legvalószínűtlenebb bajnok, a legvalószínűbbtől is
távol állok.
Az, hogy győzedelmeskedtem-e, rajtad múlik, nem pedig rajtam.
Ha az érvelés helyes, a legnagyobb fenevad elbukott.

Egy szerény javaslat
Arcátlanság megmondani az olvasónak, hogyan olvassa a könyvet, de
a feladat nehézségeit figyelembe véve szeretnék egy apró javaslatot
tenni, mielőtt nekikezdünk.
Ha a tizenötödik században élnénk, és arról győzködnélek, hogy a
föld kerek, matematikai és fizikai bizonyítékok papírkötegeit raknám
eléd. Ha ellenkező véleményen volnál, a reakciód természetes gyanakvás volna és hajlamos lennél a bizonyíték minden sorával kekeckedni.
Viszont ha te és én ténylegesen képesek lennénk körbehajózni a világot, aztán visszatérnénk oda, ahol kezdtük anélkül, hogy ugyanazt az
utat használnánk, sokkal inkább elfogadnád a fogalmi bizonyítékát
annak, amit igaznak tapasztaltál. Talán hibásnak találsz majd egy bizonyos logikai lépést vagy hasonlatot, de a konklúzióval egyetértenél,
így sokkal inkább beleegyeznél abba, hogy segíts kijavítani a részleteket az elmélet teljes elutasítása helyett.
Ha a feladatom a válaszadás lenne minden lehetséges nyelvi, logikai
vagy empirikus lépés ellenérvére, ez a könyv mindenkorra befejezetlen és olvasatlan maradna. A perfekcionizmus lényegében halogatás,
és e könyv feladatát túl fontosnak, a hamis moralitás veszélyeit pedig
túl súlyosnak és közvetlennek tartom ahhoz, hogy olyan soká' próbáljam elérni a paradicsomot, míg végül mindnyájan a pokolban kötünk
ki.
Tehát szerényen azt tanácsolom, hogy várj a végső ítélettel addig,
amíg meglátod, mennyire hatékony az általam felvázolt etikai keretrendszer az emberiség által közösen elfogadott morális maximák bizonyításában.

Őszintén hiszem, hogy a racionális etikai keretrendszer meghatározása az emberiség előtt álló leglényegesebb feladat. Igazán értékelem az
érdeklődésedet ezen életbevágó témában, és mint mindig, szeretném
megköszönni azoknak a csodálatosan kedves adományozóknak, akik
lehetővé tették ezen munka megvalósulását.
Mások által felfegyverezve indulok a harcba.

Bevezetés
Az emberiség számtalan generáción át élt az önmagára kirótt tudatlanság egocentrikus méhében; a világ lapos volt, a nap, a hold és a
csillagok körötte forogtak, ősei hívták a halál ködén túlról, és a
mennydörgés az istenek haragja volt.
Évezredek munkájába és életek millióiba telt kiásni magunkat a szubjektív értelmezések e narcisztikus méhéből. A szükséges erőfeszítés
ahhoz, hogy perspektívánkat az észlelési tapasztalatból a fogalmi logika világába rángassuk egyszerre volt rémisztő, üdítő, összezavaró
és rendkívül veszélyes. Megérteni, hogy a világ nem az volt, amilyennek érződött vagy aminek látszott, mind a mai napig értelmünk legnagyobb mutatványa. Kiderült, hogy az igazságot az elme, nem pedig
a hús szeme látja.
A világ laposnak tűnik; nem az. A nap és a hold ugyanakkorának tűnik; nem azok. Úgy tűnik, mintha a csillagok keringenének a föld körül; nem teszik.
Az igazság megismerése megköveteli, hogy a világot az érzékeinken kívülről lássuk - ez nem érzékeink elutasítását jelenti, hanem az
érzékek valódi bizonyítékával való teljes egyetértést, ami nem az, hogy
a Föld lapos, hanem hogy az anyag, az energia és a fizikai törvények
következetesek. Amikor elengedünk egy követ, leesik - ez az érzékek
valós bizonyítéka, nem az, hogy a Föld rögzített és mozdíthatatlan. Az
elgondolás, miszerint a Föld mozdíthatatlan egy helytelen feltételezés,
amely ellentmond érzékeink közvetlen bizonyítékával, ami az, hogy
minden zuhan. Ha minden zuhan, a világ nem lehet rögzített és mozdíthatatlan.
Ezek a mindennapok apró igazságai; hogy a kő zuhan, a füst felemelkedik, a tűz forró és mind a Nap, mind a Hold kör alakúak. Ha rendíthetetlenül és szigorúan elkötelezettek maradunk ezek mellet az

"apró igazságok" mellett, idővel a fizika nagy igazságait eredeztethetjük belőlük, melyek félelmetes erővel és hatalommal ruháznak fel
minket.
Viszont a kis igazságok és a nagy igazságok között illúziók rejtőznek,
melyek megvakítanak mind a fizikában, mind az etikában.
A fizikában a nagy igazságok nem állhatnak ellentmondásban a kis
igazságokkal. Semmiféle "általános gravitációelmélet" nem mondhat
érvényesen ellent a zuhanó kő vagy felszálló láng közvetlen érzéki
tapasztalatainak. A legnagyobb matematikai elmélet sem lehet érvényes, ha alkalmazásakor helytelen visszajárót ad a kassza.
Történelmileg viszont az apró és nagy igazságaink közt rejlik az, amit
úgy hívok: "nullzóna."

A "nullzóna"
Azt mondjuk a gyermekeinknek, hogy ne üssék meg egymást, és
absztrakt értelemben hisszük, mint egy általános morális szabály,
hogy az erőszak önmagában rossz. Az "apró igazság" az, hogy ne üss.
A "nagy igazság" az, hogy az erőszak helytelen.
Viszont létezik az elménkben egy képzelt entitás, akit úgy hívnak,
"Isten," és ez az entitást tökéletesen erkölcsösnek tartják. Sajnos ez az
entitás folyamatosan és durván megszegi az "az erőszak rossz" rendeletet azzal, hogy megfullasztja a világot, a pokolba taszítja a lelkeket
függetlenül attól, hogy előre teljesen tudja a lelkek minden "döntését," szentesíti a nemi és fizikai erőszakot, gyilkosságot, tolvajlást és
más tetteket, melyeket teljesen gonosznak tartanánk bármilyen
egyénben.
Tehát van az apró igazság (ne üss) és a nagy igazság (az erőszak rossz),
a kettő között viszont ott ez a "nullzóna," ahol mind az apró, mind a nagy
igazság tökéletes ellentétét tartjuk teljesen igaznak.

Történelmileg ugyanezt a következetlenséget láthatjuk a fizikában.
Közvetlenül nem tapasztalunk tökéletes köröket, de az Istenbe vetett
hit miatt minden bolygómozgásnak "tökéletes körnek" kellett lennie egy premissza, amely évszázadokig visszavetette a csillagászatot. Hasonlóképp, ha egy ember elfordítja a fejét, nem hiszi ésszerűen azt,
hogy az egész világ körötte forog - és így is érvelne, nem csak mint
"apró igazság," hanem mint nagy igazság, vagy egyetemes alapelv.
Mégis, az emberi történelem legnagyobb részében hitték, hogy a csillagok és a bolygók a Föld körül forogtak, nem pedig a Föld forgott. Itt
ismét látjuk ezt a "nullzónát," a közvetlen érzéki tapasztalat és az univerzális alapelv között, melyben teljesen ellentmondó alapelveket tartanak teljesen igaznak,
Egyetlen épelméjű ember sem tapasztalja meg Istent közvetlenül.
Hétköznapi életében teljesen elfogadja azt, hogy amit nem lehet észlelni, nem létezik. Egy ésszerű ember sem hátrál meg minden megtett
lépés után attól félve, hogy egy láthatatlan fal eltorlaszolhatja az útját.
A tudomány legnagyobb absztrakciói az ő hozzáállását támogatják.
Ennek megfelelően a vallás "nullzónájában" mind az apró, mind a
nagy igazság egzakt ellentétét hiszik igaznak. Személyesen az ember azt
hiszi, hogy amit nem lehet észlelni, nem létezik - intellektuálisan a tudomány ezt ismételten bebizonyította. Viszont a teológia "nullzónájában" ennek egzakt ellentéte az igazság - ott az axióma az, hogy amit
nem lehet észlelni, annak léteznie kell.
A katonaság erényeibe vetett hitünk ugyanebbe a "nullzónába" esik.
Ha egy magánszemélyt megfizetnek, hogy meggyilkoljon egy másik
embert, "bérgyilkosnak" nevezzük, és megvetjük őt. Viszont ha ez az
ember felvesz egy zöld ruhát bizonyos szalagokkal és elköveti ugyanazt
a tettet, hősnek tituláljuk és nyugdíjjal jutalmazzuk. Az apró igazság
(nem kellene gyilkolnom) teljesen következetes a nagy igazsággal (a gyilkosság rossz) - mégis középen rejlik a "nullzóna," ahol a gyilkosság mágikusan "erénnyé" válik.

Ha ez a "nullzóna" érvényes, akkor semmiféle logikai tétel nem lehet
igaz. Ha egy tétel igaz és annak egzakt ellentéte is igaz, akkor a logikai érvelés lehetetlenné válik. A racionális tudomány növekvése nem
más, mint a "nullzóna" állandó támadása, és az objektív következetesség betörése a szubjektív szeszélyek őrült bugyraiba.
Régi térképeken, mielőtt a térképészek befejezték a felderítéseiket, az
ismert földek rajzai üres papírba fakultak. A tudás növekedéséhez
először az szükséges, hogy felvázoljuk, amit még nem ismerünk, majd
a már ismert alapelveinket az ismeretlen területekre terjesszük.
Ugyanez igaz a moralitás birodalmára.

A veszteségek
Veszéllyel teli a "nullzóna" átlépése. Az apró igazságoktól a nagy
igazságokig vezető út milliók csontjaival van kikövezve. Szókratész
halálától a korai tudósok vallási fanatikusok általi megkínzásán át a
milliókig, akiket a fasizmus és kommunizmus sötét fantáziái gyilkoltak meg, az emberi tudás bármely előretörése ebbe a "nullzónába"
igen veszedelmes.
Muszáj a "nullzóna átlépésének," - avagy az apró igazságok és a nagy
igazságok tökéletes összekapcsolásának - elkerülhetetlenül ilyen nehéznek és veszélyesnek lennie? Hatalmas kihívás a logikai érvelés
egyenes vonalával egyesíteni az észleltet a fogalmival, de muszáj e
haladásért évezredekkel és véróceánokkal fizetni?
Ha az emberiség technológiai és gazdasági fejlődését nézzük, számtalan évezreden át egy több-kevésbé sík vonalat látunk, melyet az elmúlt pár száz év hatalmas, aszimptotikus tüskéi követnek. Elképzelhetetlen, hogy valami széleskörű genetikai mutáció lenne felelős az
intellektuális következetesség és materiális siker e hirtelen és hatalmas
gyorsulásáért. Azok az elméletek amelyek szerint egy bizonyos "hógolyó effektus" jött létre, a civilizáció hajnalától gyűlő tudás gyarapodá-

sa által titokzatosan hajtva, azokat általában azonnal elutasíthatjuk,
mint teljesen ex post facto érvelések, mivel nincs prediktív értékük.
Ha megértjük, hogy megdöbbentő lehetőségeink legalább tízezer éven
keresztül elérhetőek voltak számunkra és hogy egyszerre rejlik bennük hatalmas haszon és élvezet, hirtelen nyilvánvalóvá válik, hogy
mi igazán használni akarjuk elképesztő elméinket.
Tehát lennie kell egy lefelé húzó erőnek, amely a történelem folyamán az emberiség természetes szabadságának összezúzására és rabszolgásítására törekedett.
A tudomány birodalmában nem nehéz látni azokat az elnyomó erőket, melyek folytonos ős-közeli tudatlanságban tartották elménket. A
vallás formáját felvevő babona és az arisztokrácia formáját felvevő
erőszak kombinációja a racionális gondolkodókat megfélemlítéssel,
bebörtönzéssel, kínzással és gyilkossággal fenyegette. Épp úgy, ahogyan egy gazda a tehenei alacsony intelligenciájából és a rabszolgatartó rabszolgái félelméből profitál, a papok és királyok úgy tartották
meg privilégiumaikat, hogy halállal fenyegettek mindenkit, aki gondolkodni merészelt.
Az egyszerű igazság az, hogy a "papok" és a "királyok" mind a múltban, mind a jelenben csak egyszerű emberek. Az egyszerű igazság az,
hogy az istenek és ördögök, amelyek igazolták uralmukat, sosem léteztek.
Hosszú lépéseket tettünk az egyszerű emberi egyenlőség természetének és valóságának megértésében, de a szomorú tény az, hogy a moralitás birodalma még mindig a "nullzónában" rekedt - a "középigazságok" pusztító illúzióiban.

"Középigazságok"

Nevezzük a "nullzónában," az érzéki észlelés és fogalmi következetesség között rejlő ellentétes alapelveket "középigazságoknak."
Ezek a "középigazságok" mind közül a legveszélyesebb illúziók, mivel
az igazság alakját veszik fel, míg a valóságban támadják az igazságot.
Annak illúzióját biztosítva, hogy megtaláltuk az igazságot, a "középigazságok" valójában meggátolnak bennünket az igazság megkaparintásában. Ők a fantázia, a kizsákmányolás és a kihasználás végső
védvonalai.
Mivel nem pusztán irracionálisak, hanem anti-racionálisak, a "középigazságok" végtelenül rugalmasak mindaddig, amíg a hatalmon
levőket szolgálják. Például a kereszténység a kései Római Birodalom
egyre növekvő fasizmusából nőtte ki magát, részben mint kirohanás a
létező teológiák "primitív" babonái ellen. "Felejtsétek el az ősi isteneiteket, van egy vadonatúj Istenünk aki sokkal jobb!"
A "középigazságok" mindig az igazság alakját veszik fel, melyet egy
hazugság követ. A "Zeusz egy pogány babona" egy igaz állítás, melyet
a keresztény hittérítők nyíltan vallottak. A hazugság, amely ezt követte az volt, hogy "Jahve nem egy pogány babona, hanem egy valós és
élő Isten."
Ezt egyénibbre faraghatjuk egy olyan példával, amely mindenkinek
ismerős lesz, aki valaha próbált tanácsot adni egy diszfunkcionális
barátnak. "Az utolsó pasim egy igazi fasz volt," mondja, amellyel hevesen egyetértesz. "Az új pasim viszont igazán nagyszerű," teszi hozzá,
te pedig megpróbálod nem forgatni a szemed.
Nagyon nehéz egy illúziót nem lecserélni egy másikra.
"A brit állam zsarnok!" kiáltották az amerikai forradalmárok a tizennyolcadik században, és miután kiűzték a brit seregeket, felállították a
saját államukat, és elkezdték saját polgáraikat támadni.

"Az arisztokrácia egy igazságtalan szörnyszülött!" kiáltották más forradalmárok, akik aztán a többség zsarnokságát állították fel a demokrácia formájában.
A "középigazságok" a tudományban is létezhetnek, és hasonlóképp
meggátolhatják az apró igazságoktól a nagy igazságokig való természetes haladást. Például a tizennyolcadik századig a biológusok a
"spontán generációban" hittek, azaz abban, hogy az élet előbukkanhat
az élettelen anyagból. Ezt természetesen sosem figyelték meg, de hozzáillett az ősi filozófiai és vallásos iratokhoz, tehát tényként elfogadták. Úgyszintén az 1905-ös Einsteini forradalmat megelőzően úgy hitték, hogy a fény egy "éternek" nevezett mozdulatlan és láthatatlan
anyagon keresztül halad át, ugyanúgy ahogy a hanghullámok haladnak át a levegőn. Egy az "éter" teóriában hívő tudós sem rendelkezett
empirikus bizonyítékkal sem személyes sem tudományos vonatkozásban, viszont szükségesnek tekintették hogy más megfigyelhető
tulajdonságokhoz igazodjanak.
A vallás úgyszint "középigazság," méghozzá a legveszélyesebb. Igaz
az, hogy az univerzumban egyedülálló faj vagyunk, tudomásunk szerint. A zsiráf egy magasabb négylábú, de az ember nem csak "okosabb" főemlős, hanem valami egészen különb. E különbség természete
nagyban ismeretlen marad - az "azért nem vagyunk ugyanolyanok
mint az állatok, mivel nekünk lelkünk van és Isten teremtett" magyarázat a "középigazság" csak egy másik kategóriája. Igaz, hogy nagyon
különbözünk az állatoktól. Nem igaz, hogy egy isten teremtett minket, és van lelkünk.
Épp úgy, mint ahogy bizonyos parazita nem képes befészkelni magát
addig, amíg az előző parazitát ki nem űzi, a "középigazságok" kizárólag azért támadják az előző illúziókat, hogy átvehessék a helyüket. Akik
szkeptikusan viszonyulnak az előző fantazmagóriákhoz, azokat vonzzák az új mesék. Így helyettesíti a pogányságot a Kereszténység, a Kereszténységet a Marxizmus, Marxizmust a posztmodernizmus, arisztokráciát a demokrácia satöbbi.

Addig, amíg a nagy igazságokat el nem érjük, és egyesítjük az apró
igazságokkal, a "középigazságok" nem többek kizsákmányoló és
pusztító hazugságok ismétlődő phalanxánál, amelyeket arra terveztek, hogy megakadályozzák a nagy igazságok elérését.
És a nagy igazságokat mindig az apró igazságokból érjük el.
A világ zuhan mivel egy kő zuhan.

"Középigazságok" és kizsákmányolás
Biológiailag az élősködés egy teljesen életképes túlélési stratégia
számtalan lény számára. Az etikai normák hiányában mások erőforrásainak és energiájának eltulajdonítása teljesen ésszerű. Általánosságban az élősködés legstabilabb és leginkább fenntartható formája a
szimbiózis, avagy a kölcsönösen hasznos együttélés. Így a beleinkben
élő baktériumok támogatják a túlélésünket azzal, hogy segítenek
megemészteni az ételünket.
Viszont egy vírus, amely folytonosan kimerít minket, minek következtében alig vagyunk képesek életben tartani magunkat, nehezen nevezhető "kölcsönösen hasznosnak."
Ha a hosszú és borzalmas történelmünkre gondolunk tele katasztrófákkal, éhezéssel, betegséggel és szegénységgel, és ezt a modernitás
elképesztő materiális sikeréhez hasonlítjuk, nyilvánvaló, hogy egyfajta
élősködés zsarnokoskodott az elménk és annak teljesítménye felett
évezredeken át. Így, hogy az elmúlt pár száz év megmutatta nekünk
az emberi szellem erejét és kreativitását, tekinthetünk úgy fajunkra
mint egy organizmus, amely lerázott magáról egy szörnyű parazitát,
és a vég nélküli zihálás után kiugrott a halálos ágyából hogy véghezvigye a gimnasztika leglélegzetelállítóbb mutatványait.

Amikor meggyógyítjuk magunkat egy betegségből, jobban érezzük
magunkat, viszont a betegség maga nem. A himlő vírus szemszögéből
a himlő oltás fajirtás.
Ugyanígy, az emberiséget fojtogató paraziták rettegve tekintenek a
többség szabadságára. Mivel élősködésük felszabadítja őket a valóság
követeléseitől - attól, hogy megkeressék saját kenyerüket - a tömegek
szabadságára elkerülhetetlenül úgy tekintenek, mint önmaguk egyfajta rabszolgaságára. Épp, ahogy egy gazda tekintene állatállománya
"szabadságára" szörnyű katasztrófaként...
Az igazság megállapítása szükségszerűen korlátozza a fantáziát. A
fantázia korlátozása szükségszerűen korlátozza a kizsákmányolást.
Ha meg tudlak győzni arról, hogy egy élő emberisten vagyok, és hogy
az Isten aki engem szült azt akarja, hogy nekem add bevételed 10%-át
vagy különben az idők végezetéig büntetni fog, akkor rendkívüli gazdagságra tehetek szert. Az illúziók élősködéje lennék, és túlélésem az
illúzióktól függne - épp úgy, ahogy a gomba túlélése függ a melegtől,
a nyirkosságtól és a sötétségtől.
Akik morális fantazmagóriáik segítségével zsákmányolják ki az emberiséget, mindig foggal-körömmel harcoltak azok ellen, akik életvitelüket az igazság felfedésével és elterjesztésével fenyegették.
Ismerjük a maffia példáját, aki a potenciális ellenfeleket megnyomorítással és halállal fenyegeti, vagy az egymást támadó vallásos szekták,
államok látványát.
Viszont amikor a filozófusok felfedik a folyamatos kizsákmányoláshoz szükséges hazugságokat, ideális esetben ők nem azért teszik,
hogy önmagukat versenytársként állítsák be. Nem kívánják helyettesíteni a maffiát vagy a templomot, hanem szeretnék azt teljesen elpusztítani.

Egy modernebb analógia az állam, a lobbisták és az adófizetők kapcsolata lenne. A lobbisták vadul készen állnak más lobbistákat támadni, akik ugyanazon adóforintokért versenyeznek. Viszont képzeljük el
miként kötne szövetséget egymással minden lobbista, hogy azt támadják, aki az állam, mint intézmény teljes eltörlését javasolja.
Az élősködők erőszakosan fognak egymással versenyezni a gazdatest
korlátozott erőforrásaiért; viszont legjobb érdekük összefogni, hogy
megtámadjanak bárkit, aki magát a gazdatestet veszélyezteti.
Ugyanígy bármilyen társadalomban, ahol az állam és az egyház névlegesen elválasztatott, mindkét entitás versenyezni fog a követőkért.
Ahol az egyház meghátrál, az állam erőszakkal hazafiakat fog toborozni, mely következménye a világi szocializmus. Amikor az állam
hátrál meg, az egyház fog erőszakkal követőket toborozni, mely következménye a vallásos fundamentalizmus, néha a libertarianizmushoz hasonló árnyalatban.
Viszont a filozófusok, akik minden intellektuális hibát elleneznek, esküdt ellenségei az összes illúziókon táplálkozó parazitának. A fizika
"nagy igazságai" eltörölték a természetfölötti tényezők szükségességét
és lehetetlenné tették a csodákat. A tudomány magyarázó ereje teljesen túlragyogja a vallásos fikciókat, amelyek a fizikai világról való
tudás szerepében tetszelegnek.
A tudományos módszer megköveteli, hogy minden tézist támogasson
bizonyíték és racionalitás. Mivel nincsen bizonyíték istenekre, és maga
az istenek gondolata is önellentmondásos, az "istenek léteznek" tézis
nem állhat. A vallásos paraziták elkerülhetetlenül megpróbálják megvédeni a tézisüket azzal, hogy a valóságot "két részre" osztják, tudományos és spirituális részekre. Viszont nincs semmiféle bizonyíték a
"spirituális" világ létezésére épp úgy, mint ahogy nem volt bizonyíték
Platón "ideák világára" 2500 évvel ezelőtt.

Tehát a következetes és egyetemes igazságok megállapítása szükségszerűen korlátozza és elpusztítja az illúziók kizsákmányoló képességét. Különösen teszik azt az egyetemes és következetes "nagy igazságok," melyek feleslegessé és nevetségessé teszik a kizsákmányoló
képzelgéseknél semmivel sem több "középigazságokat." Már ismerjük
a vallások "középigazságait;" pár egyebet is megvizsgálunk és felfedünk, melyek közül több megrázkódtató lehet számodra.

Hatékony élősködés
A leghatékonyabb élősködők vagy vírusok azok, amelyek közömbössé változtatják a testet. Az immunrendszerünk úgy épül fel, hogy
megtámadja, izolálja és meggyilkolja a testünkbe kerülő ismeretlen
anyagokat. Különösképp rettegünk a HIV vírustól és a daganatos
megbetegedésektől, mivel ezek képesek áthatolni az immunrendszerünkön.
Ugyanezt a technikát használják az intellektuális paraziták, akik kikapcsolják azok védelmi rendszerét, akiken élősködnek.
Ha egy idegen megtámad egy sikátorban és követeli a pénztárcádat,
iszonyodni és rettegni fogsz. Talán visszatámadsz, talán elfutsz, vagy
talán átnyújtod a pénztárcádat, de döbbent, mérges és rémült maradsz
a találkozástól. Amikor megismétled a történetet, úgy mondod el,
hogy az megerősítse a személyes és tulajdonjogod alapvető és aljas
megszegését. Mások együtt éreznének helyzeteddel és a jövőben elkerülnék a sikátort.
Ez az "apró igazság" egy példája, mely szerint "Tőlem lopni helytelen."
Viszont amikor egy kormányügynök küld neked egy levelet, amelyben azt követeli hogy fizess neki pénzt, talán érezni fogsz egy bizonyos mértékű megaláztatást, de nem kapcsolnád össze a barátaid
számára a történetet ugyanazon rettegéssel és felháborodással.

Ez a "középigazság" egy példája, amely elsötétíti a "nagy igazságot,"
mely szerint "a lopás helytelen."
Ezen könyv a hamis "középigazságok" leleplezésére és elpusztítására
fog törekedni. Úgy hiszem hogy az emberiség vég nélkül szenved a
helytelen etikai "középigazságok" zsarnokságától, melyek igazolják a
vallásos babonaság, világi önkényuralom és a család szektájának
pusztító világnézeteit.
A tézisem e könyvben az, hogy az etikában, épp úgy mint minden
egyéb intellektuális tudományágban, a nagy igazságok közvetlenül az
apró igazságokból emelkednek ki. A "középigazságok" zavaró ködének ösvényén pokoli navigálni, de megéri átszenvedni magunkat rajta, mivel az igazság egyetlen alapvető alternatívája a kizsákmányolás,
a pusztítás, és elkerülhetetlenül millióknak korai halála.

Egy etikai keretrendszer
Az etikai indítványok különböznek másféle ismeret állításától. Ha azt
mondom, "Szeretem a jazzt," az vagy igaz, vagy hamis állítás, viszont
nem kötelez téged semmire. Az én jazz iránti preferenciám nem több
mint a személyes szeretetem egyszerű kijelentése; az állításomra alapozva nem hárul rád hogy szeresd vagy ne szeresd a jazzt.
Hasonlóképp, ha azt mondom "szeretem a zöldségeket," az sem több a
személyes preferenciám kijelentésénél. Viszont ha azt mondom: "a
zöldségek egészséges ételek," akkor átváltottam a személyes preferenciám kijelentéséről egy objektív tény kijelentésére. Ez a különbség
aközött, hogy "szeretem a fagyit," és "a fagyi tejet tartalmaz."
Az alapvető különbség a preferenciák és tények kijelentésében az, hogy
a tények objektívek, tesztelhetőek - és kötelezőek. Ha értékeled az
igazságot, köteles vagy elfogadni a tényt, hogy a fagyi tejet tartalmaz,
miután bebizonyosodott. (Ha nem értékeled az igazságot, nem vennél
részt ebben, vagy bármely egyéb vitában!)
Ha azt mondom, hogy a Föld kerek, és bőséges bizonyítékkal támasztom alá ezt az állítást, többé nem rajtad múlik hogy önkényesen eldöntsd, igaz-e az állítás. Ha be tudom bizonyítani, hogy a Föld kerek,
akkor köteles vagy elfogadni azt, hacsak el nem utasítod az érvelést és
a bizonyítást mint az igazság kritériumait.
Ha elfogadom a matematikai törvények érvényességét, nem utasíthatok el tetszőlegesen egy matematikai bizonyítékot, amely az elfogadott törvényekhez alkalmazkodik. Ha mégis elutasítok egy ilyen bizonyítékot, nem állíthatom többé, hogy elfogadom a matematikai törvények érvényességét. A racionális mércékhez alkalmazkodó bizonyíték
elutasítása egyenlő az egész racionális mérce elutasításával.

A tudományos módszer, a racionalitás maga és a matematikai törvények mind egy indítvány igazságának meghatározásához szükséges
objektív kritériumok példái. Nem az én véleményem az, hogy kettő
meg kettő egyenlő négy; ha te magad is elfogadod, hogy kettő meg
kettő egyenlő négy, nem az én véleményemnek, hanem egy racionális
igazságnak rendeled magad alá.

Objektív igazság
Az igazság természetének megértésében központi kihívás a felismerés, hogy az "igazság" nem létezik a világban úgy, mint ahogyan egy
kő vagy egy fa létezik.
Az "igazság" fogalma szükségszerűen egy relatív kifejezés; bár ez nem
azt jelenti, hogy szubjektív vagy önkényes. Az "egészség" fogalma
úgyszintén relatív; az "egészségest" a betegséghez, és az egészség relatív mércéjéhez viszonyítjuk. Amit "jó egészségnek" mondanak egy 90
éves embernél az nehezen nevezhető jó egészségnek egy húszévesnél.
A hosszú élet definíciója egészen más most, mint 500 évvel ezelőtt.
Ez viszont nem azt jelenti, hogy az "egészség" fogalma teljesen relatív
és szubjektív. Egy tízéves, aki elhalálozik a leukémia következtében
egészségtelen bármilyen definíció szerint, épp úgy, mint ahogy egy
húszéves maratonfutó is egészséges bármilyen definíció szerint. Jelenleg egy ember, aki 90 évet él statisztikailag hosszú életű, viszont ez
megváltozna, ha az orvosi technológia hirtelen lehetővé tenné, hogy
éljünk 200 évet.
Ahogy az "egészségről" alkotott definíciónk kiterjed, az nem érvényteleníti, hanem kibővíti az előző definíciókat. Ha az orvosi technológia
odáig fejlődik, hogy lehetővé teszi 90 éves emberek számára, hogy
maratont nyerjenek, akkor az arról alkotott definíciónk, mi az egészséges az öregeknél, megváltozik; de ez nem azt jelenti, hogy a 20 éves
maratonfutó hirtelen egészségtelenné válik. A szorzótábla megtanulása nem érvényteleníti az összeadást és kivonást.

Továbbá az igazság fontossághoz viszonyított értékkel is rendelkezik.
A newtoni fizikát kiszorította az einsteini fizika, amely sokkal pontosabbnak bizonyult olyan extrém helyzetekben, mint erős gravitáció
vagy nagy sebesség. Viszont a hajósok, akik az óceánon keresztülszelő
helyes utat szeretnék kikalkulálni, teljesen pontosnak találják a newtoni fizikát. Nem szeretnél egy űrhajót az Alpha Centauriba küldeni
newtoni fizikával, de teljesen rendben van, ha egy hajót Lisszabonból
New Yorkba küldenél. A munka, amelyet abba fektetnének, hogy
megtanulják és alkalmazzák az einsteini fizikát, tehát veszteség egy
tengerésznek.
Ennek eredményeképp, a "newtoni fizika kevésbé pontos mint az
einsteini fizika, de a newtoni fizika a legjobb módja egy hajóút kiszámításához" mondat érvényes állításnak mondható. A newtoni fizika
tehát egyszerre kevésbé pontos, és alkalmasabb.
Ha szeretnénk a lehető legtisztább vizet inni, valószínűleg üvegenként
százezer forintokat kellene fizetnünk. Hacsak nem vagyunk elképesztően gazdagok és végtelenül könnyelműek, soha nem fizetnénk olyan
sokat, hogy eloltsuk a szomjunkat. Igaz, hogy a tiszta víz jobb számunkra, viszont az ár, amelyet a tisztaság megkövetel, megüti a csökkenő hozadék küszöbét. Tehát "a tisztább jobb" utat nyit annak, hogy
"a tisztább rosszabb."
Ismételten, ez nem azt jelenti hogy a víz tisztasága teljesen szubjektív.
A desztillált víz mindig ihatóbb, mint a tengervíz.
Igazság és objektív valóság
Az igazság fogalma szükségszerűen magában foglalja a pontosság
fogalmát. Ha szeretnék egy nyílvesszőt a céltábla közepébe lőni, a lövésem pontosságát az határozza meg, hogy milyen messze landol a
nyílvesszőm a középponttól.
Mi hát akkor az igazság céltáblájának középpontja?

Nos, egy állítás igazsága az objektív valósághoz való alkalmazkodásához viszonyítva mérhető.
Egy pillanatig félretéve a nyelv kihívásait, ha rámutatok egy sirályra
és azt mondom, "Az egy üllő!" nyilván tévedek, mivel az üllők szervtelenek, és nem tudnak repülni. Az állításom igazságértéke a valóság
objektív tényeihez viszonyítva mért. Mivel egy sirály a valóságban
nem egy üllő, az állításom hamis.
Természettől fogva ez az egyenlet az igazság és valóság között megköveteli a nyelvet és az érzékeink viszonylagos objektivitását. Számtalan jó érv szól amellett, hogy mind a nyelv és az érzéki bizonyítékok
igenis objektívek; erről komplikált vitába bonyolódhatnánk, de elég
legyen annyit mondani, hogy mivel a szemedet használod ahhoz,
hogy elolvass egy emberi nyelven íródott könyvet, legalább abban
egyetérthetünk, hogy a szemeid és a nyelv, amin osztozunk elég objektívek ahhoz, hogy pontosan feldolgozd amit írok. Ha nem azok,
nincs miről beszélnünk, és egyébként sem értettél meg semmit abból,
amit írtam, tehát ez a mondat éppoly értelmetlen, és akár "Windingssel" is írhatnám.

Feltételezve, hogy látod a különbséget a fentebbi két betűtípus között,
ésszerűen folytathatjuk.
Pontosság és következetesség
Lehetetlen számomra pontosan lefesteni egy felhőt, mivel akkor, amikor lefestem azt, a felhő folyamatosan változik. Pontosan lefesthetem
egy felhő fotóját amely befagyott az időben.

Ha órákat töltök azzal, hogy megpróbálok felhőt festeni, aztán megkérdezem tőled, hogy a festményem pontosan reprezentálja-e a valóságot, szükségszerűen azt kell válaszolnod, hogy nem.
Más szóval ott, ahol nincs következetesség, nem lehet pontosság.
Amikor éjjel álmodunk, úgy látjuk, hogy az "anyag" és "energia" szabályai a folytonos áramlat állapotában vannak; immúnisak vagyunk a
gravitációra, aztán elefántháton repülünk, aztán falakon sétálunk át.
Épp ugyanannyira lehetséges kifejleszteni "az álmok tudományos fizikáját" mint pontosan felhőt festeni.
A logika, a tudomány
len következetesség hiányában.
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Alapvetően a logika törvényei az anyag és energia viselkedéséből eredeztethetőek, legalábbis az érzéki szinten. Ha azt mondom neked,
dobj egyszerre fel és le egy labdát, lehetetlent kérek, amelyet egyszerűen tesztelhetsz azzal, hogy megpróbálod teljesíteni a kívánságomat.
Ha azt mondom neked, hogy szántsd fel egyszerre az északi és déli
szántóföldet, képtelen leszel engedelmeskedni. Ha azt követelem,
hogy változtass egy rózsát egy szamárrá, a követelésem sosem fog
teljesülni.
Az érzékelhető valóság következetes és objektív; és ebből a következetességből és objektivitásból eredeztetjük a logika törvényeit. A valóságról alkotott állításaink csak a következetesség és objektivitás miatt képesek pontosan reprezentálni a valóságot.
A tény, hogy a sirályok nem változnak önkényesen üllőkké - vagy
fordítva - azon képességünk forrása, mellyel pontosan megítélhetjük
az "Ez egy sirály." mondatot. Ha a sirályok spontán megváltoztatnák
természetüket, képtelenek lennénk igaz vagy hamis állítást mondani
róluk, vagy bármi másról.

Ez a forrása a tudományos módszer egy kulcsfontosságú kritériumának - a reprodukálhatóságnak. Ha egy egyetemes állítást fogalmazok
meg a gravitáció természetéről, akkor neked képesnek kellene lenned
reprodukálni azt az állítást a saját környezetedben. Ha a valóság nem
volna következetes, akkor a reprodukálhatóság az igazság megállapításának egy irracionális kritériuma lenne.
Ha egy matematikatanár lennél, nagy valószínűséggel nem fogadnál
el helytelen választ a diákjaidtól, még akkor sem, ha az a diák azt állítaná hogy a válasza "helyes" volt amikor leírta, csak időközben megváltozott.
Tehát elfogadhatjuk, hogy egy állítás érvényességét az objektív valósághoz viszonyítva kell mérnünk mind empirikusan, mind logikusan.
A logika, mint tudományág kizárólag a valóság következetességéből
emelkedik ki; az empirikus megfigyelések úgyszintén kizárólag a valóság következetes természetéből adódóan érvényesek vagy érvénytelenek.

Az igazság létezése
Tehát, az igazság két központi kritérium alapján mérhető.
1. Az igazság elménk gondolatai és a racionalitás következetessége közötti korreláció mértéke, amely az anyag és energia valóságbeli következetes viselkedéséből eredeztethető. (Racionális
következetesség vagy internális logika.)
2. Az igazság továbbá az elménk gondolatai illetve az anyag és
energia valóságbeli természete és viselkedése közötti korrelációjának mértéke. (Empirikus bizonyíték vagy empirizmus.)
Az első kritérium a gondolatok önmagukkal való következetességének mértéke; és az effajta következetesség azért követelmény, mivel a
valóság is következetese önmagával. Ha azt mondom, "Nem létezem,"
az egy olyan gondolat példája, amely nem következetes önmagával,

mivel léteznem kell ahhoz, hogy kimondhassam a mondatot. A második kritérium az ideák pontosságának mértéke az objektív valóság
empirikus megfigyeléseihez viszonyítva.
Empirizmus versus racionalitás
Az empirizmusra gondolhatunk úgy, mint a képesség, amely lehetővé
teszi egy dobott labda ösztönös elkapását, vagy a labda mozgásának
bemérését; a racionalitás a képesség, amellyel megjósoljuk és megértjük az útvonalat, amin a labda haladni fog, egyetemes alapelvek alapján. Nyilván, ha a labda véletlenszerűen mozogna minden és bármely
irányba, és mágikusan galambsereggé majd cipővé változna, teljesen
képtelenek lennénk megjósolni a viselkedését.
Tehát, mivel az anyag megváltoztathatatlan törvényeknek engedelmeskedik, az anyagról alkotott elméleteinknek úgyszintén megváltoztathatatlan törvényeknek kell engedelmeskedniük. Ha semmit nem
tudnék a baseballról, de megnéznék egy meccset, ahol a játékosok a
szabályok szerint játszanak, irracionális lenne tőlem megalkotni egy
teóriát a baseball szabályairól, amely közvetlenül ellentmond a játékosok viselkedésének, akiket néztem. Mivel a játékosok viselkedése következetes, úgyszintén következetesnek kell lennie bármilyen elméletnek amelyet kifejlesztek a tetteiket hajtó szabályokról.
A következetesség követelménye az igazság egyik legalapvetőbb követelménye. Mivel a valóság következetes, a valóságról alkotott elméleteknek úgyszintén következetesnek kell lenniük.
Igazából az első legyőzendő akadály bármely teória számára a belső
következetesség.

Belső következetesség
Ha építész volnék, és előhozakodnék egy ház tervrajzával, az előttem
álló kihívások közül a legelső, hogy egyáltalán meg lehet-e építeni a
házat. Ha egy olyan ház csodálatos tervrajzaival hozakodok elő, amit
szappanbuborékokból építettek, a megrendelők sosem fognak engem
választani, hiszen egy ilyen "ház" sosem állna meg.
Hasonlóképp, ha egy mérnök egy híd tervrajzait adja be, az első kielégítendő kritérium az, hogy egyáltalán meg fog-e állni a híd. További
kérdéseket, mint az életkort vagy a híd esztétikai látványát csak akkor
kezdenek figyelembe venni, ha a híd fizikailag megépíthetőnek bizonyul.
Logikátlan lenne - továbbá igen improduktív - véletlenszerű anyagokból hidat építeni, véletlenszerű "számításokat" használva, hogy
megbizonyosodjunk arról, meg fog-e állni a híd. Mivel a fizika törvényei következetesek és egyetemesek, viszonylag egyszerűen kideríthetjük, állni fog-e egy híd, mielőtt megépítjük azt.
Kétféleképpen határozhatjuk meg egy híd életképességét az építkezés
előtt. Először átvizsgálhatjuk a híd életképességét támogatni vélő
premisszákat és számításokat belső következetlenségek után kutatva.
Ha jelentős hibák találhatóak a híd teherbírását igazoló számításokban, a hidat túl- vagy alul-tervezték. Ha a hibás matematikai számítások -50 tonna négyzetméterenkénti teherbírást adnak a híd bármely
pontján, a híd nyilvánvalóan nem fog megállni - vagy ha mégis, életképessége csupán a véletlennek köszönhető és reprodukálhatatlan
lesz.
A híd életképességét alátámasztó számításoknak tehát belső következetességgel kell rendelkezniük, mielőtt bármi egyéb kérdésre térnénk.

Számítástechnológiai nyelven a kód, amelyik nem fordul le, nem tesztelhető.
Ez a tudományos világban is így igaz. Minden esetben legelőször az
elméletek belső következetességét vizsgálják, mielőtt továbbküldik
empirikus tesztelésre.
Azért olyan fontos a belső következetesség, mert miután az elméletekről azt állítják, hogy a valósághoz viszonyítva van értékük, a valóság
pedig belső következetességgel bír, semmilyen elméletnek nem lehet
értéke a valósághoz viszonyítva, ha az nem rendelkezik belső következetességgel.
Csupán azután lehet kiértékelni a híd specifikációit, ha a híd belső következetessége megbizonyosodott. Lehetséges belső következetlenségektől mentes specifikációt írni egy apró hídról, amit teljes egészében
balsafából építettek, de ha a mérnök nem vasútmodellező magazinnak
ír épp cikket, a specifikációi - bár következetesek - nem fognak megfelelni az ipari követelményeknek.
Miután megbizonyosodtunk arról, hogy a híd állni fog, meggyőződhetünk arról, rendelkezik-e a különleges követelményeknek, mint a
járókelők kontra vasút teherbírása.
A közgazdaságtan birodalmára ugyanez a kritérium vonatkozik. Ha a
gazdasági elméletem előfeltétele, hogy az árak egyszerre csökkenjenek és emelkedjenek, az elméletem nem lehet érvényes, hiszen ez lehetetlen. Miután átvizsgáltam az elméletem belső következetességét,
elkezdhetek empirikus bizonyítékok után kutatni, vagy használhatom
az elméletemet proaktív előrejelzéseket tehetek.
Tehát láthatjuk, hogy ahhoz, hogy bármilyen elmélet érvényes legyen,
a következők szükségesek:
1. Belső következetesség (logika)

2. Külső következetesség (tesztelhetőség)
Ennek tudatában rátérhetünk e könyv legfőbb témájára.

Etika
Mivel az etika egy olyan téma, amelyről már van véleményünk, fontos
kihangsúlyozni az ösztönös etika és racionális etika kapcsolatát.
Egy baseballjátékos elkaphat egy repülő labdát úgy is, hogy semmit
nem tud a fizikáról. Hasonlóképp képesek vagyunk egy tettet helyesen immorálisnak észlelni még úgy is, hogy semmit nem tudunk az
etikai teóriákról.
Ha elkapok egy repülő labdát, ösztönösen érzem a labda repülő viselkedését. Az ösztönös megértésem viszont nem ruház fel azzal a képességgel, hogy pontosan kilőjek egy űrhajót a Jupiter pályájába.
Rendelkezem egy azonnali "apró igazsággal" - hogyan fog mozogni a
labda - amely nem ad egy egyetemes "nagy igazságot" - hogyan viselkedik az anyag.
Hasonlóképp, a közös morális ellenérzésünk az olyan tettek irányába,
mint a nemi erőszak és gyilkosság, nem feltétlen pontatlanok, de nem
ruháznak fel a képességgel, hogy következetes és empirikus morális
elméleteket hozzunk létre vagy bíráljunk el.
Ha egy olyan tudományos teóriát terjesztek elő, amely teljesen érvényteleníti egy baseballjátékos labdafogó képességét, akkor azzal az
elkerülhetetlen kihívással nézek szembe, hogy megmagyarázzam, hogyan kapja el igazából a labdát. Illetve ha fő teóriám képtelen pontosan megjósolni a repülő labda ívét, akkor van egy "nagy igazságom,"
amely közvetlenül ellentmond az "apró igazságnak" - így nem lehet
érvényes. Mivel a logikai következetesség szükségessége közvetlenül
az érzéki tapasztalat "apró igazságaiból" fakad, semmilyen elmélet
nem lehet érvényes, amely ellentmond az effajta tapasztalatnak.

Máshogy fogalmazva az érzékek idézik elő a logikát, tehát a logika
nem mondhat ellent az érzékek bizonyítékának. A bizonyíték mindig
üti a magyarázatot.
Hasonlóképp, bármilyen érvényes etikai teóriának magyarázatot kell
adnia és igazolnia kell az olyan bűntettek ellen érzett közös ellenérzésünket, mint a nemi erőszak vagy a gyilkosság. Nem mondhat ésszerűen ellent az emberiség egyetemes tilalmainak, hanem pontosan magába kell foglalnia és meg kell magyaráznia azokat.
Viszont épp úgy, ahogy az einsteini fizika meglepő igazságokat szolgáltatott - sőt, kevés haszna lett volna, ha azon igazságok nem lettek
volna meglepőek -, az etikai teóriák akkor nyújtják a legnagyobb értéket, ha ők is meglepő - sőt, sokkoló - igazságokat fednek fel. Igazából
azok az etikai teóriák, amelyek nem nyújtanak meglepő igazságokat,
nem lennének többek mint a létező ösztönös preferenciák szimpla
megerősítései, így értéktelenek.

Az elméleti etika tudományága
Ha azt mondom, hogy valami "morálisan jó," más szóval ha egy etikai
teóriát indítványozok, akkor nyilván úgy érvelek, hogy az emberi lényeknek egy bizonyos módon kellene viselkedniük, vagy el kellene kerülniük egy bizonyosfajta viselkedést.
Ha azt mondom a fiamnak, hogy baseball játékossá kellene válnia csak
azért, mert azt szeretném, állításom nem egyetemes morális premiszsza, hanem inkább egy személyes preferencia. Nem lesz morális ha
baseball játékossá válik, sem pedig immorális, ha nem.
Viszont ha azt mondom neki, hogy morális ha a fiú engedelmeskedik
az apjának, és immorális, ha engedetlen az apjával szemben, akkor egy
olyan preferenciát terjesztek elő, amely egyetemes, nem pedig szimplán személyes; próbálok egy "apró igazságot" (szeretném, ha baseball
játékos lennél) "nagy igazsággá" változtatni (immorális ha a gyermek nem

engedelmeskedik az apjának). Ha szeretne morálisan viselkedni, baseball
játékosnak kell lennie; nem azért, mert baseball játékosnak lenni morális, hanem mert az apjának engedelmeskedni morális.
Amikor egyetemes preferenciáról beszélek, azt határozom meg,
ami objektíven szükséges vagy megkövetelt egy bizonyos cél eléréséhez.
Ha szeretnék élni, nem szükséges szeretnem a jazzt, viszont ennem
kell. Az "evés" még mindig egy preferencia; nem kell ennem úgy,
ahogy engedelmeskednem kell a gravitációnak, viszont az "evés"
egyetemes, objektív és kötelező követelménye az életben maradásnak,
mivel biológiai tényeken alapszik, így hát nem lehet kívánsággal eltörölni.
Az etika tudományága úgy definiálható, mint bármely elmélet, amely
egyetemes, objektív, következetes - és kötelező - preferálandó emberi
viselkedéssel foglalkozik.
Természetéből adódóan a preferálandó viselkedés csak akkor lehet
kötelező, ha a cél kívánatos. Ha azt mondom, az emberi lények számára preferálandóbb hogy eddzenek és helyesen étkezzenek, nem azt
mondom, hogy az embereknek nem szabad a fotelon ülniük és csipszet
enniük. Amit mondok az az, hogy ha szeretnél egészséges lenni, edzened kell és helyesen kell táplálkoznod.
Mint ahogy azt Hume híresen kifejtette, lehetetlen megállapítani abból, ami "van" azt, aminek "lennie kellene." Ezalatt azt értette, hogy preferencia sehogy sem lehet axiomatikusan származtatva egzisztenciából. Igaz, hogy az ember, aki soha sem edz és helytelenül
táplálkozik egészségtelen lesz. Ez azt jelenti, hogy helyesen kell étkeznie
és
edzenie
kell?
Nem.
A
kellene
függ
a preferenciától. Ha egészséges
szeretne
lenni,
egészségesen kell táplálkoznia, és edzenie kell. Igaz, hogy ha az ember nem
eszik, meg fog halni - de nem származtathatunk logikailag ebből a
tényből egy kötelező alapelvet, mely szerint ennie kell. Ha szeretne

élni, akkor ennie kell. Viszont a döntés, hogy éljen-e vagy sem, az övé
marad.
Hasonlóképp, nincs olyan, hogy egyetemesen "jobb" útirány - az útirány az előnyben részesített célállomáson múlik. Ha szeretnék San
Franciscoból New Yorkba vezetni, kelet felé "kell" utaznom. Ha San
Franciscoból az óceánba szeretnék vezetni, nyugat felé "kell" utaznom.
Sem "kelet," sem pedig "nyugat" nem nevezhető egyetemesen "jobbnak."
Igaz, hogy nagyon kevesen vezetnek bele ténylegesen az óceánba, de
az nem azt jelenti, hogy egyetemesen igaz, hogy senkinek
sem kellene az óceánba vezetnie. Az alapelvek nem demokratikusak vagy ha mégis, ismét a gyűlöletes szubjektivizmussal találjuk szemben magunkat, tehát ki kell dobnunk az etika teljes fogalmát az ablakon.
A "viselkedés" az objektív valóságban létezik, az elménken kívül - a
"kell," "kellene," és "preferencia" nem létezik az elménken kívül.
Viszont a tény, hogy a "kell" nem létezik az objektív valóságban, nem
azt jelenti, hogy a "kell" teljesen szubjektív. Sem a tudományos módszer, sem pedig maguk a számok nem léteznek a valóságban, mégis
mind a tudomány, mind a matematika objektív marad.

Önmegsemmisítő érvek
Ahhoz, hogy elkezdhessük az etikáról szóló diskurzust, létfontosságú,
hogy megértsük az önmegsemmisítő érvek természetét.
A közgazdaságban egy elmélet nem lehet érvényes, ha szükséges
hozzá, hogy az árak egyszerre zuhanjanak és emelkedjenek. A fizikában egy elmélet nem lehet érvényes, ha az szükséges hozzá, hogy a
gázok egyszerre táguljanak és zsugorodjanak. A matematikában egy
elmélet nem lehet érvényes, ha szükséges hozzá, hogy 2+2=5, mivel

"5" csak egy más módja a 2+3 leírásának, nem pedig a 2+2-nek, tehát
azt mondani, hogy 2+2=5 nem más, mint azt mondani, hogy 5=4,
amely önellentmondás.
Általánosságban bármilyen teória, amely ellentmond önmagának annak kinyilatkoztatásakor, nem lehet érvényes, nem követel külső cáfolatot, mivel önmagát cáfolja. Nem kell felforgatnunk az univerzumot,
hogy meghatározzuk, hogy egy "négyszögű kör" nem létezik. Maga az
elképzelés önellentmondásos, tehát kinyilatkoztatáskor cáfolja önmagát.
Ha egy összetett matematikai bizonyítást nyújtok át neked, te pedig
látod, hogy a legelején a bizonyítás azon múlik, hogy kettő meg kettő
egyszerre legyen négy és öt, nem kell tovább olvasnod, mert tudod,
hogy a bizonyításom érvénytelen.
Hasonlóképp, amint előzőleg említettem, ha azt mondom neked:
"Nem létezem," a tézisem automatikusan megsemmisíti önmagát. Ha
azt kommunikálom, hogy nem létezem, akkor nyilván létezem.
Ha azt mondom neked: "Nincs olyan dolog, hogy igazság," akkor azt
állítom, hogy igaznak gondolom azon állítást, hogy az igazság nem
létezik. Ismét, az érvem megsemmisíti önmagát.
Ha azt mondom neked, hogy "A nyelv értelmetlen," akkor ismét ellentmondok önmagammal. Ahhoz, hogy verbálisan kommunikálni
tudjam, hogy a nyelv értelmetlen, a nyelvnek rendelkeznie kell legalább valamennyi értelemmel.
Ha azt mondom neked, hogy "Az érzékeid működésképtelenek," akkor az érvem ismét megsemmisíti önmagát, mivel a hallásodat használom, hogy azt kommunikáljam neked, hogy a hallásod működésképtelen. Ha tehát képes vagyok sikeresen kommunikálni a tézisemet,
akkor a hallásod működik. Tehát feltételeznem kell, hogy az érzékeid

működnek ahhoz, hogy meg tudjalak győzni arról, hogy az érzékeid
nem működnek, amely nem állhat meg egyszerre.

Preferenciák
Most, hogy megértettük az önmegsemmisítő érvek természetét, elkezdhetünk a preferenciák kérdésével foglalkozni.
A preferenciáknak központi szerepe van bármilyen módszertanban,
amely az előterjesztések igazságértékének meghatározására irányul. A
tudományos módszert például nagyban meghatározza a logikai következetesség és az empirikus bizonyítás iránti természetes preferencia. A tudomány számára a premissza: ha szeretnél meghatározni egy,
az anyagot és energiát leíró érvényes igazságot, a tudományos módszer használata a preferálandó.
Ebben az értelemben a "preferálandó" nem azt jelenti, hogy "nagyjából
jobb," hanem inkább "megkövetelt." Ha szeretnél élni, egyetemesen preferálandó hogy tartózkodj egy marék arzén megevésétől. Ha szeretnél
érvényes igazságokat megállapítani a valóságról, egyetemesen preferálandó, hogy az elméleted mind belsőleg következetesek, mind pedig
empirikusan bizonyíthatóak legyenek. Az "egyetemesen preferálandó" tehát lefordítható arra, hogy "objektíven megkövetelt," de megőrizzük a "preferálandó" szót, hogy megkülönböztethessük a válaszható emberi abszolútumokat a nem választható fizikai abszolútumoktól, mint a gravitáció.
Hasonlóképp, ha az etikai elméletek lehetnek érvényesek, akkor belső
és külső következetességgel kell rendelkezniük. Más szavakkal, egy
olyan etikai elmélet amely ellentmond önmagával nem lehet érvényes
- egy etikai teória amely ellentmond az empirikus bizonyítékkal és a
közel egyetemes preferenciákkal úgyszintén nem lehet érvényes.
Tehát az etikában, éppúgy mint a tudományban, matematikában, gépészetben és bármely egyéb ismereti ágban, amely elméleteket a valósággal hasonlít össze, az érvényes elméleteknek logikailag következetesnek és empirikusan ellenőrizhetőnek kell lenniük.

Preferenciák és egzisztencia
Ha azt mondom, "Én szeretem a jégkrémet," egyedül egy szó marad
félreérthető a mondatban. Nyilván "én" létezek, mivel egy személyes
preferenciát fejezek ki. Egyaránt nyilvánvaló az is, hogy a "jégkrém" is
létezik a valóságban. viszont a szó "szeretem," jóval problémásabb.
A preferenciák nem léteznek objektíven a valóságban. Ha megszállottan kíváncsi lennél, talán követhetnél engem és felvehetnél minden
alkalommal, amikor jégkrémet eszek, amely jó empirikus alapot adhatna a preferenciám megállapításához. Viszont fennállhat az az eshetőség is, hogy igazából mazochista vagyok, és hevesen gyűlölöm a
jégkrémet, és azt választom, hogy kínzom magam a kellemetlen ízével
- aztán összezavarlak téged azzal, hogy azt állítom, szeretem.
Találhatunk bizonyítékot a preferenciákra; viszont nem találhatjuk meg
a valóságban magát a preferenciát. A preferencia, mint tudat és anyag
közötti kapcsolat létezik, mint ahogy a gravitáció is a testek és a tömeg
közötti kapcsolatban létezik.
A szabad akarat kontra determinizmus kihívásokkal teli kérdését félretéve, ésszerű azt feltételezni, hogy bármi, amit az egyén csinál a
jelemben az, amit ő "preferál" csinálni. Ha felkelek és munkába indulok, akkor nyilván preferálom azt tenni egyéb alternatívákhoz viszonyítva. Még ha gyűlölöm is a munkámat, nyilván kevésbé gyűlölöm,
mint mondjuk a pénztelenséget.
Miután az emberi lények tettek közel végtelen választékát cselekedhetik, bármi, amit az egyén a pillanatban csinál, minden más lehetséges
opció közül került kiválasztásra. Azt választom, hogy megírjam ezt a
könyvet inkább, mint hogy megtanuljak mondjuk tangózni.
Amikor ezt az egyszerű tényt alkalmazzuk az etikai érvekre, néhány
nagyon érdekes eredményt kapunk.

Preferenciák és érvek
Emlékezvén az önmegsemmisítő érvek fentebbi analízisére, könnyen
megérthetjük a "preferenciák nem léteznek" állítás ellentmondásos
természetét. Mivel minden emberi tett - beleértve a filozófiai állítások
megfogalmazását - minden más lehetséges tettel szembeni preferencia, így amellett érvelni, hogy a preferenciák nem léteznek, megköveteli az érvelés iránti preferenciát, amely így egy önmegsemmisítő állítás.
Amellett érvelni, hogy a preferenciák nem léteznek pontosan ugyanaz, mint amellett érvelni, hogy a nyelv nem létezik. Egy teljes mértékben önmegsemmisítő érv.
Mivel lehetetlen preferenciák kifejezése nélkül cselekedni - implicit
vagy explicit módon, - akárki, aki cselekszik, elfogadja azt a premiszszát, hogy a preferenciák léteznek. Tehát lehetetlen vitatni a preferenciák létezését anélkül, hogy elfogadnánk a preferenciák létezését.

Preferenciák és egyetemesség
Így következik tehát a következő kérdés: vajon a preferenciák tisztán
szubjektívek, vagy lehetséges-e az egyetemességük?
Nyilván, néhány preferencia szubjektív. A zenei ízlés, a személyes
hobbik, a kedvenc irodalom ésatöbbi mind szubjektív és személyes
preferenciák.
A kihívás ott jelenik meg, amikor
át objektívként szeretnénk meghatározni.

néhány

preferenci-

A propozíció, mely előttünk áll, tehát: lehet-e néhány preferencia objektív,
tehát egyetemes?

Amikor azt mondom, hogy néhány preferencia lehet objektív, nem
úgy értem, hogy minden ember követi ezen preferenciát minden pillanatban. Ha amellett érvelnék, hogy a légzés objektív preferencia,
egyszerű lenne cáfolni ezt érvemet az emberek példájával, akik akasztással követnek el öngyilkosságot. Ha amellett érvelnék, hogy az evés
egy objektív preferencia, ezt az érvet egyszerű lenne cáfolni azoknak a
példájával, akik éhségsztrájkba kezdenek vagy anorexiában szenvednek.
Tehát amikor egyetemes preferenciákról beszélek, arról beszélek, amit
az embereknek preferálniuk kellene, nem arról, amit mindig preferálnak. Hogy egy tudományos analógiát használjak, ahhoz, hogy ténylegesen megértsük a világegyetemet, a tudományos módszert kell használnunk - ez nem azt jelenti, hogy mindig azt használjuk, mivel nyilván emberek milliárdjai fordulnak ősi tündérmesékhez
"válaszért," a modern tudomány helyett. A tudományon kívül nincs
más út a világegyetemről való igazság megismeréséhez, viszont az
emberek szabadon újradefiniálhatják az "igazságot" "hibára," és misztikus értelmetlenségekkel tölthetik tele magukat.
Hasonlóképp, ha egy ember szeretne meggyógyítani egy fertőzést,
antibiotikumot kell szednie egy Azték esőtánc előadása helyett. Az
antibiotikumok szedése iránti preferencia az esőtánccal szemben
egyetemes, mivel a tánc képtelen fertőzést gyógyítani. Így, bár található néha egy őrült, aki tánccal próbálja meggyógyítani magát, még
mindig egyetemesen preferálandó, hogy ha egy ember szeretné meggyógyítani magát, antibiotikumot kell szednie.
Más szóval, ha szeretnél egy hegy tetejére jutni, annak kívánsága sosem fog feljuttatni. Ha szeretnéd megismerni a világegyetem eredetét,
az ima sosem fog választ adni. Az emberek kívánnak és imádkoznak,
viszont ez nem teszi az imát vagy kívánságokat effektívebbé.
Ennek tudatában forduljunk ahhoz a kérdéshez, hogy érvényes lehete az egyetemes preferencia.

Érvek és egyetemesség
Ha úgy döntök, hogy vitázom, hallgatólagosan elfogadtam bizonyos
premisszák széles választékát, és itt megéri kevés időt tölteni e premisszák kicsomagolásával:
1. Premissza: Mindketten létezünk
Ha azt választom, hogy vitába elegyedek veled, szükségszerűen el
kell fogadnom, hogy mindketten létezünk. Ha elhiszem, hogy én létezem, de te nem, akkor a vita értelmetlen, és egy őrült ember tette volna. Ha a tükörképemmel kezdenék el vitatkozni, altatni kellene, nem
vitatkozni velem.
2. Premissza: Az érzékek képesek a pontosságra
Mivel az emberek képtelenek telepatikusan gondolkodni, minden vita
magában foglalja az érzékek által szerzett bizonyítékokat. Az írás előfeltételezi a látást, a beszéd megköveteli a hallást, a Braille megköveteli a tapintást. Így bármilyen érv, amely az érzékek érvénytelenségén
alapszik automatikusan elpusztítja önmagát.
3. Premissza: A nyelv képes a jelentéshordozásra
Hasonlóképp a 2. premisszához, mivel minden érv megköveteli a
nyelvet, minden érv, amely azon alapszik, hogy a nyelv nem rendelkezik jelentéssel, automatikusan megcáfolt. A nyelvet használni, hogy
amellett érveljünk, hogy a nyelv nem rendelkezik jelentéssel olyan,
mintha futárt használnánk arra, hogy elküldjük az üzenetet, melyben
amellett érvelünk, hogy a futárok sosem közvetítik az üzeneteket.
4. Premissza: A helyesbítés megköveteli az egyetemes preferenciákat

Ha kijavítod egy hibámat, hallgatólagosan elfogadod azt a tényt,
hogy jobb lenne számomra a hibám kijavítása. A hibám kijavítására
vonatkozó preferenciád nem szubjektív, hanem objektív és egyetemes.
Nem azt mondod: "meg kellene változtatnod a véleményedet az
enyémre, mivel én azt preferálnám," hanem azt, hogy: "meg kellene
változtatnod a véleményedet, mivel az objektíven helytelen." A hibám
nem egyszerűen abból származik, hogy nem értek veled egyet, hanem
az igazság objektív mértékétől való devianciámból. Az érved, hogy
meg kellene változtatnom a hibás véleményemet az igazság objektív
értékén nyugszik - tehát, hogy az igazság egyetemesen preferálandó a
hibához viszonyítva, és hogy az igazság egyetemesen objektív.
5. Premissza: Létezik egy objektív metódus az igazság elválasztására a hamisságtól
Ha nem értesz velem egyet, viszont én azt mondom, hogy egyet kell
velem értened, mivel mindig igazam van, valószínűtlen, hogy elégedett lennél az érvem pontosságával. Ha jó érveket hoznál fel amellett,
hogy miért nincs igazam, én pedig csak azt hajtogatnám, hogy igazam
van mert mindig igazam van, az interakciónkat nehezen sorolhatnánk
a vita kategóriájába.
Abban a pillanatban, amikor valamiféle objektív kritériumot nyújtok
az igazság a hamisságtól való megkülönböztetéséhez, elfogadom,
hogy az igazság több, mint vélemény.
Ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy az objektív kritériumom logikus, - hivatkozhatnék például vallásos iratokra. Viszont még
ebben az esetben is elfogadom, hogy az igazság valami, melyhez a
személyes kijelentésektől független jutunk el - hogy létezik egy objektív metódus az igazság elválasztására a hamisságtól.
6. Premissza: Az igazság jobb, mint a hamisság

Ha azt mondom, hogy a Föld lapos, és azzal válaszolsz, hogy a Föld
nem lapos, hanem kerek, akkor hallgatólagosan elfogadod azt az axiómát, hogy mind az igazság mind a hamisság létezik, és az igazság
jobb, mint a hamisság.
Ha azt mondom neked, hogy szeretem a csokifagyit, te pedig azt
mondod, hogy te a vanilliát szereted, lehetetlen "bebizonyítani," hogy
a vanillia objektíven jobb, mint a csokoládé. Abban a pillanatban,
amikor objektív tényekre hivatkozva kijavítasz, elfogadod, hogy léteznek objektív tények, és hogy az objektív igazságok egyetemesen preferálandóak a szubjektív hibával szemben.
7. Premissza: A békés vita a nézeteltérések megoldásának legjobb módja
Ha azt mondom, hogy a Föld lapos, te pedig előveszel egy pisztolyt és
lelősz, azt nehezen lehetne nevezni a produktív vita példájának. Az
igaz, hogy az egyet-nem-értésünk "megoldódott," - de kizárólag azért,
mert a végére csak az egyikünk maradt állva.
Ha előzőleg figyelmeztetsz arra, hogy bármiféle vitát fegyver használatával fogsz megoldani, valószínűtlen, hogy vitába keveredek veled.
Tehát tisztán látszik, hogy minden vita azon a hallgatólagos premiszszán alapszik, hogy a bizonyíték, az igazság és az objektivitás az
egyének közötti konfliktusok megoldásának egyetemesen preferálandó metódusa. Teljesen illogikus lenne tőlem amellett érvelni, hogy a
véleménykülönbségeket erőszak használatával kellene feloldani - az
egyetlen következetes érv az erőszak értéke mellett az erőszak használata. (Hasznos ezt a premisszát észben tartani, mivel továbbhaladva
nagy fontosságú lesz.)
Lényegében tehát a vita megkövetel egy objektív metódust jelentéshordozó nyelven keresztül, mely az egyetemes igazság felfedezésére

irányul, ez az igazság pedig objektíven preferálandó a személyes hibával szemben.
Az egyetemes igazság preferenciája nem mértékbeli, hanem fajtabeli
preferencia. Egy rövidítés, amely az autóutadat megfelezi kétszer
olyan jó mint a hosszabb út - de mindkettő végtelenszer preferálandó ahelyett, hogy egy teljesen rossz irányba vezetnél.
Hasonlóképp, az igazság nem csak "jobb," mint a hiba - az igazság végtelenszer preferálandó, vagy megkövetelt.
8. Premissza: Az egyének felelősek a tetteikért
Ha amellett érvelek, hogy az emberi lények nem felelősek a tetteikért,
annak a kérdésnek az ellentmondásába kerülök, hogy felelős vagyok-e
az érvemért, vagy sem, illetve felelős vagy-e a válaszodért, vagy sem.
Ha az az érvem, hogy az emberi lények nem felelősek a tetteikért igaz,
akkor nem vagyok felelős az érvemért, te pedig nem vagy felelős a
válaszodért. Viszont ha úgy hiszem, hogy nem vagy felelős a válaszodért, épp annyi értelme volna érvekkel előhozakodni, mint vitatkozni
egy televízióval. (A felelősség kérdése természetesen, szorosan kapcsolódik a szabad elme vs. determinizmus kérdéséhez, amely egy másik könyv tárgya lesz.)
Tehát, alapvetően ha azt mondom neked, hogy nem vagy felelős a
tetteidért, azt állítom, hogy számodra egyetemesen preferálandó azt
hinni, hogy a preferencia lehetetlen, mivel ha nem irányítod a tetteidet, nem választhatsz egy preferált állapotot, tehát az igazságot a hamissággal szemben. Tehát, ez az érv, épp úgy, mint az előbbi érvek,
elpusztítja önmagát.

Egyetemesen Preferálandó Viselkedés
Láthatjuk, hogy az előző érvekből következően lehetetlen bármilyen
vitába szállnunk annak elfogadása nélkül, hogy bizonyos viselkedések egyetemesen preferálandóak.
A „viselkedés” szót használom a „gondolat” helyett, mivel fontos
megkülönböztetni a tisztán belső és megerősíthetetlen állapotokat –
mint a „gondolkodást” – az objektív és megerősíthető állapotoktól,
mint a „cselekvés,” „írás” és „beszéd.”
Lehetetlen bizonyítani, hogy az előző éjszaka egy elefántról álmodtam. Viszont lehetséges azt bizonyítani, hogy leírtam az „elefánt” szót ezért használom inkább a „viselkedés” kifejezést, mint a „gondolatot.”
Megadni magunkat a felsőbbrendű logikának egy vita során egy cselekedet. Ha minden alkalommal, amikor beismerem egy érved igazát,
semmit nem mondanék, helyette üres tekintettel bámulnálak, idegesítőnek találnád a velem való vitát. Ha szeretném elismerni az érved
igazát, el kell végeznem a szóbeli megadás cselekvését.
Tehát látható, hogy a vitatkozás cselekedetébe számos premissza
épült be, amelyeket nem lehet elképzelhető módon megcáfolni.
Ha arra kérnélek, hogy találkozzunk a teniszpályán, majd egy vadászpuskával a kezemben jelennék meg, lehet, hogy a végén űznénk
valamilyen sportot, de biztos, hogy nem tenisz lenne az. Amikor azt
mondom, hogy találkozzunk a teniszpályán egy játszmára, a kéréssel
hallgatólagosan elfogadom a tenisz szabályait.
A történelem során mindazok, akik etikai vitákban vettek részt, számos esetben figyelmen kívül hagyták ezt az alapvető tényt.

Nem várhatom el, hogy komolyan vegyenek, ha tudományos tanulmányomat saját, személyes nyelvemen nyújtom be, és azt állítom,
hogy a telepatikus képességekkel bíró aranyhalam lektorálta. Hasonlóképpen nem várhatom el, hogy komolyan vegyenek, ha úgy szállok
saját, személyes értékeim védelmébe egy erkölcsfilozófiai vita keretein
belül, hogy azt állítom, Trixi, a mindentudó és láthatatlan leprikón
igazolja az érveimet.
Maga a vitázás tevékenysége megköveteli az egyetemesen preferálandó viselkedés (EPV) [universally preferable behavior – UPB] elfogadását. Semmilyen racionális választ nem lehet adni egy etikai érvre az
EPV gyakorlása nélkül.
Vizsgáljuk most meg az EPV pozitív bizonyítékainak sorozatát.

EPV és érvényesség
A modern filozófusok előtt álló legnagyobb kihívás annak bizonyítása, hogy a morális szabályok egyszerre lehetségesek és egyetemesek.
A szubjektivizmus, a politikai előítéletek, és a pragmatikus „következményből érvelés” béklyói mindaddig akadályozni fognak, amíg a
morális propozíciókat nem elemezzük ugyanolyan szigorral és logikával, mint bármilyen más propozíciót.
A jelenlegi helyzetünkhöz legközelebb álló történelmi hasonlat a 15.
és 16. században, a tudományos módszer felemelkedése idején történt.
Azok a korai úttörők, akik a racionális és empirikus módszert hirdették a tudás megszerzéséhez, ugyanazokkal az előítéletekkel találták
szembe magukat, mint amik napjainkban elénk tárulnak – ugyanazok
az irracionalitások, az egyház és az állam megkövült hatalma, a misztikus és szubjektív „abszolútok” és a korai tanulmányokból hozott
akadályok állták útjukat. Akik a racionalitás és az empirikus megfigyelés felsőbbrendűségét hirdették a biblikus fundamentalizmus és a
világi zsarnokság felett, a kardot és keresztet forgatók elkötelezett ellenállásával találták szembe magukat. Sokukat halálra kínozták intel-

lektuális őszinteségük miatt – ma jóval kisebb veszélyekkel nézünk
szembe, így jóval bátrabban kellene hirdetnünk az igazságot a hittel
szemben.
Az elején kell kezdenünk a hamis moralitások támadását, mint ahogyan a legelső tudósok is tették. Francis Bacon nem úgy érvelt, hogy a
tudományos módszer „hatékonyabb”, mint az ima, mint a bibliai szövegek vagy az éhezés által előidézett látomások. Egyszerűen annyit
mondott, hogy ha szeretnék megérteni a természetet, meg kell figyelnünk azt, és elméleteinket logikusan felépíteni – illetve hogy a semmilyen más út nem vezet a tudáshoz.
Ugyanezzel a módszerrel kell a moralitást meghatároznunk és kommunikálnunk. Mindenekelőtt a tudományos módszer erejét és legitimitását kell használnunk a morális törvények érvényessége és egyetemessége bizonyításához. Az elején kell kezdenünk, a logika mentén
kell építkeznünk, és el kell utasítanunk mindent, ami az igazságot irracionalitással vagy non-empirizmussal helyettesítené.
Hogyan fest ez a gyakorlatban? Az egyetlen tennivalónk a következő
axiómák felállítása:




A moralitás egy érvényes fogalom.
A morális szabályoknak következetesen vonatkozniuk kell az
egész emberiségre.
Egy morális elmélet annak következetessége alapján ítélünk érvényesnek.

Hogy az elején kezdjük: egyáltalán érvényesek-e a morális szabályok
– avagy az egyetemesen preferálandó emberi viselkedések?
Két lehetőség léteszik a morális szabályokra vonatkozóan, épp úgy,
mint bármilyen logikai tudomány esetében. Vagy érvényesek, vagy
nem érvényesek az egyetemes morális szabályok. (A fizikában a kér-

dés: vagy érvényesek, vagy nem érvényesek az egyetemes fizikai szabályok.)
Egy szabály akkor lehet érvényes, ha empirikusan létezik, mint a gravitáció, vagy ha igaz, mint a 2+2=4 egyenlet.
Tehát először fel kell tennünk a kérdést: egyáltalán léteznek-e a morális szabályok?
Az anyagi valósában bizonyára nem, ami egyetlen morális szabályt
sem tartalmaz, és egyetlennek sem engedelmeskedik. A morális szabályok különböznek a fizika szabályaitól, mint ahogy a tudományos
módszer is különb, mint a gravitáció. Az anyag természetéből fakadóan engedelmeskedik a gravitációnak vagy a termodinamika második
tételének, viszont a „ne ölj” sehol nincs a dolgok természetébe vésve.
A fizika törvényei leírják az anyag viselkedését, de egyetlen előírást
sem tartalmaznak. A tudomány azt mondja, hogy az anyag egy bizonyos módon viselkedik – nem pedig azt, hogy egy bizonyos módon
kellene viselkednie. A gravitáció elmélete bizonyítja, hogy amikor egy
embert a szakadékba taszítasz, le fog zuhanni. Viszont nem mondja
meg azt, hogy le kellene-e őt löknöd, vagy sem.
Így nem mondhatjuk, hogy a morális szabályok léteznek az anyagi
valóságban, illetve nem is engedelmeskedünk automatikusan nekik,
mint a fizika törvényeinek – ami nem jelenti azt, hogy a morális törvények hamisak, szubjektívek vagy lényegtelenek. Maga a tudományos
módszer sem létezik a valóságban – illetve úgyszintén opcionális – de
egyáltalán nem hamis, szubjektív vagy lényegtelen.
Ha be tudjuk bizonyítani, hogy a morális elméletek lehetnek objektívek, racionálisak és igazolhatók, az ugyanakkora haszonnal bír majd
az etika számára, mint amekkorát az teremtett, amikor a fizikai elméleteket alávetették a tudományos módszernek.

A tudományos módszer megjelenése elött az emberek úgy gondolták,
hogy az anyag az istenek és ördögök szubjektív szeszélyének engedelmeskedik – az emberek pedig most ugyanezt hiszik a moralitásról.
A vulkánok azért törtek ki, mert a hegy istene dühös volt; a jó termés
az emberi vagy állati áldozatból fakadt. Senki sem hitte, hogy az abszolút fizikai törvények korlátozhatják az istenek akaratát – így a tudomány sosem alakulhatott ki. Akik a történelem folyamán profitáltak a fizikai valóság szubjektív meghatározásból – elsősorban a papok
és a nemesek – küzdöttek az ellen, hogy a fizikai elméleteket alávessék a tudományos módszernek, épp úgy, mint ahogyan azok, akik
jelenleg profitálnak a moralitást szubjektív meghatározásából – elsősorban a papok és a politikusok – küzdenek az ellen, hogy a morális
elméleteket objektív és egyetemes alapelveknek vessék alá.
Ahogy fentebb említettük, a tudományos módszer lényegében a pontos és pontatlan elméletek elválasztásának metódusa, amely során az
elméleteket két központi tesztnek vetik alá: a logikai következetesség
és az empirikus megfigyelés tesztjének – amelyben a logikai következetesség mindig az empirikus megfigyelés alárendeltje. Ha egy tökéletesen következetes elmélettel állok elő, amely szerint egy kő felfelé fog
lebegni, amikor ledobom egy szikláról, bármilyen empirikus teszt bizonyítani fogja az elméletem hibásságát, mivel a megfigyelés minden
alkalommal felülmúlja a hipotézist.
A tudományos módszer egy másik aspektusa a hit, miszerint – mivel
az anyagot általános, stabil és kiszámítható tulajdonságokkal rendelkező atomok kombinációja alkotja – az anyag viselkedésének is általánosnak, stabilnak és kiszámíthatónak kell lennie. Tehát a kísérleteknek különböző helyen és időben reprodukálhatónak kell lenniük. Nem
mondhatom azt, hogy a „lebegő kő” elméletem kizárólag egy bizonyos kőre vonatkozóan helyes, vagy kizárólag azon a napon volt helyes, amikor teszteltem azt, vagy kizárólag egy bizonyos helyen. Az
elméleteimnek az anyag viselkedését kell leírniuk, amely egyetemes,
általános érvényű, stabil és kiszámítható.

Végül pedig létezik egy általánosan elfogadott szabály – amelyet néha
Occam borotvájának hívnak – miszerint két olyan elmélet közül, amelyek ugyanakkora prediktív erővel bírnak, az egyszerűbb a preferálandó. A kopernikuszi forradalom előtt, amikor a Földet a világegyetem középpontjának tekintették, a Mars retrográd mozgása, amikor a
Föld elhaladt mellette a Nap körüli keringése során, hatalmas problémákat okozott a ptolemaioszi csillagászati számításokban. Végtelenül sokszorozódtak a „körök a körökben”, melyek teljesen eltűntek,
miután egyszerűen a Napot helyezték a naprendszer közepére, és elfogadták a planetáris pályák ellipszis-természetét.
Tehát egy érvényes tudományos elméletnek (a) egyetemesnek, (b) logikusnak, (c) empirikusan ellenőrizhetőnek, (d) reprodukálhatónak és
(e) a lehető legegyszerűbbnek kell lennie.
A morális elméletek megítélésének módszere pontosan ugyanaz, mint
bármilyen egyéb elmélet megítélésének módszere.
Morális szabályok: Egy meghatározás
Az első kérdés a morális szabályokra vonatkozóan: mik azok?
Egyszerűen fogalmazva a morális szabályok kifejezés egy olyan szabálykészletet takar, amelyek vallják, hogy pontosan és következetesen
azonosították az egyetemesen preferálandó viselkedéseket, mint
ahogy a fizika egy olyan szabálykészlet, amely vallja, hogy pontosan
és következetesen azonosította az anyag egyetemes viselkedését.
A következő kérdés, amelyet fel kell tennünk az, hogy egyáltalán létezik-e olyan dolog, hogy „egyetemesen preferálandó viselkedés”? Ha
létezik, elkezdhetjük feltárni, hogy pontosan milyen viselkedések is
azok. Ha nem, akkor vizsgálatunknak itt meg kell állnia – mint ahogy
a ptolemaioszi csillagászat vizsgálata is megszűnt, miután az emberek
elfogadták, hogy valójában a Nap áll a naprendszer középpontjában.

EPV: Öt bizonyíték
Ahogy azt fentebb láttuk, az indítvány, miszerint nincs olyan dolog,
hogy preferálandó viselkedés, számos leküzdhetetlen logikai és empirikus problémát foglal magába. Az „egyetemesen preferálandó viselkedés” érvényes fogalom kell, hogy legyen, öt okból kifolyólag.
Az első a logikai: ha az indítvány ellen érvelek, miszerint az egyetemesen preferálandó viselkedés érvényes, máris bemutattam, hogy az
igazságot preferálom a valótlansággal szemben – és azt is, hogy preferálom kijavítani azokat, akik valótlanságot állítanak. Azt mondani,
hogy nem létezik olyan dolog, hogy egyetemesen preferálandó viselkedés, épp olyan, mint valaki fülébe kiabálni, hogy hangok nem léteznek – természetéből fakadóan önellentmondásos. Másszóval ha
nincs olyan dolog, hogy egyetemesen preferálandó viselkedés, akkor az
embernek elleneznie kellene azt, amikor valaki azt állítja, hogy létezik
egyetemesen preferálandó viselkedés. Viszont ha az embereknek valamit „kellene” tennie, akkor létrehozta az egyetemesen preferálandó
viselkedést. Tehát az egyetemesen preferálandó viselkedés – vagy a
morális szabályok – érvényes kell, hogy legyen.
Szillogisztikailag pedig:
1. Az indítvány: az „egyetemesen preferálandó viselkedés” fogalma érvényes kell, hogy legyen.
2. Az egyetemesen preferálandó viselkedés elleni érvelés az egyetemesen preferálandó viselkedést demonstrálja.
3. Tehát egyetlen érv sem lehet érvényes az egyetemesen preferálandó viselkedés ellen.
Mind tudjuk, hogy vannak szubjektív preferenciák, mint szeretni a
fagyit vagy a jazzt, amelyeket nem tartunk kötelező erejűnek más emberek felett. Másrészt viszont ott vannak az olyan preferenciák, mint a
nemi erőszak és a gyilkosság, amelyeket nyilvánvalóan másokra
kényszerítenek. Aztán ott vannak a logikára, igazságra és bizonyíték-

ra vonatkozó preferenciák, amelyek úgyszintén kötelező erejűek más
emberek felett (bár általában nem erőszakkal kényszerítik ki őket) abban az értelemben, hogy mindannyian elfogadjuk, hogy egy illogikus
propozíció hamis vagy érvénytelen.
Azokat a preferenciákat, amelyeket kötelező erejűnek tartunk más
emberek felett, „egyetemes preferenciáknak” vagy „morális szabályoknak” nevezhetjük.
Hogyan tudhatjuk ezen kívül, hogy a „morális szabályok” egy érvényes fogalom?
A kérdést biológiailag és szillogisztikailag is megvizsgálhatjuk.
Példának okáért minden anyag a fizikai törvények alárendeltje – továbbá minden, ami él, ezen felül is alárendeltje bizonyos követelményeknek, így tehát ha valami életben van, követnie kellett az egyetemesen preferálandó viselkedéseket. Az élet, például, megköveteli az
üzemanyagot és az oxigént. Bármilyen élő elme – természetesen – a
fizikai világ szerves része, így hát a fizikai törvények alárendeltje, és
követnie kellett az egyetemesen preferálandó viselkedéseket. Akármilyen ellenérv megkövetelné a bizonyítékát annak, hogy a tudat nem
anyagból áll és nem szerves, ami lehetetlen, hiszen tömeggel, energiával és élettel bír. Úgy érvelni, hogy a tudat nem alárendeltje sem a fizikai szabályoknak, sem az egyetemesen preferálandó viselkedéseknek, egyenrangú volna azzal az érvvel, miszerint az emberek immunisak a gravitációra, és élhetnek táplálkozás nélkül.
Tehát lehetetlen, hogy bárki logikusan az egyetemesen preferálandó
viselkedés ellen érveljen, mivel ha életben van, követnie kellett az
olyan egyetemesen preferálandó viselkedéseket, mint a lélegzés, evés
és ivás.
Szillogisztikailag pedig:

1. Minden organizmus számára megkövetelt az egyetemesen preferálandó viselkedés az életben maradáshoz.
2. Az ember egy élő organizmus.
3. Tehát minden élő ember az egyetemesen preferálandó viselkedés gyakorlása miatt van életben.
4. Tehát bármilyen érv az egyetemesen preferálandó viselkedés
ellen megköveteli az egyetemesen preferálandó viselkedés elfogadását és gyakorlását.
5. Tehát semmilyen érv nem lehet érvényes az egyetemesen preferálandó viselkedés létezése ellen.
Mivel a tudományos módszer empirikus megerősítést követel, a valóságot is meg kell vizsgálnunk, hogy megerősítsük hipotézisünket – itt
pedig az egyetemesen preferálandó viselkedés teljes alátámasztását
találjuk.
Minden épelméjű emberi lény hisz valamiféle morális szabályokban.
Vannak nézeteltérések arra vonatkozóan, mi minősül morális szabálynak, de mindenki biztos abban, hogy a morális szabályok érvényesek
– mint ahogy számos tudós nem ért egyet, de mindegyikük elfogadja
a tudományos módszer érvényességét. Az ember érvelhet úgy, hogy a
Föld kerek, nem pedig lapos – ami megegyezik a moralitás definíciójának megváltoztatásával – de az ember nem érvelhet úgy, hogy a
Föld egyáltalán nem létezik – ami megegyezik azzal az érvvel, hogy
egyáltalán nincs olyan, hogy egyetemesen preferálandó viselkedés.
Vagy:
1. Ahhoz, hogy egy tudományos elmélet érvényes legyen, empirikus megfigyelésnek kell alátámasztania azt.
2. Ha az „egyetemesen preferálandó viselkedés” fogalma érvényes, akkor az emberiségnek hinnie kellene az egyetemesen
preferálandó viselkedésben.
3. Minden ember hisz az egyetemesen preferálandó viselkedésben.

4. Tehát létezik empirikus bizonyíték, amely alátámasztja az
egyetemesen preferálandó viselkedés érvényességét – és az effajta bizonyíték léte ellentétben áll azzal az indítvánnyal, miszerint az egyetemesen preferálandó viselkedés nem érvényes.
Az egyetemesen preferálandó viselkedés mellett szóló negyedik érv
úgyszintén empirikus. Mivel az emberi lények majd’ végtelen számú
döntési lehetőség közül választhatnak életük során, azt mondani,
hogy nincsenek egyetemesen preferálandó viselkedésnek minősülő
alapelvek, egyenlő volna azt mondani, hogy minden választás egyenértékű (azaz szubjektív). Viszont a választások nem egyenértékűek,
mind logikai, mind az empirikus megfigyelés szempontjából.
Példának okáért, ha az étel elérhető, majdnem minden ember a mindennapi étkezést preferálja. Amikor hideg van, majdnem minden ember meleget keres. Majdnem minden szülő úgy dönt, hogy gyermekét
eteti, menedéket biztosít számára és oktatja őt. Számos példát találunk
az emberek közötti általános választásokra, amelyekből arra következtethetünk, hogy az egyetemesen preferálandó viselkedés burjánzik az
emberek között, és természetünk részét képezi.
Ahogyan azt fentebb említettük, semmilyen érvényes fizikai elmélet
sem cáfolhatja meg azt az egyszerű tényt, hogy a gyerekek képesek
elkapni a repülő labdákat – mint ahogy egyetlen érvényes etikai elmélet sem utasíthatja el az EPV elfogadottságának végtelen bizonyítékát.
Avagy:
1.
2.
3.
4.

Majdnem végtelenszámú döntési lehetőség létezik.
Az emberek többsége nagyon hasonló döntéseket hoz.
Tehát nem egyenrangú minden döntési lehetőség.
Tehát az egyetemesen preferálandó döntéseknek érvényeseknek kell lenniük.

Az egyetemesen preferálandó viselkedés mellett szóló ötödik érv az
evolúciót veszi alapul.
Mivel minden szerves élet számára megkövetelt az előnyben részesített viselkedés a túlélés érdekében, feltételezhetjük, hogy az organizmusok, amelyek a legsikeresebb döntéseket hozzák, kerülnek leggyakrabban kiválasztódásra.
Mivel az ember a legsikeresebb faj, és az ember leginkább megkülönböztető szerve az elméje, az ember elméje kell, hogy legyen az, amely a
leginkább segítségére volt a sikeres döntéshozatalban. Tehát maga az
elme azért került kiválasztódásra, mert rendelkezik a sikeres döntések
meghozatalának képességével. Mivel az emberi elme csak az egyetemesen preferálandó viselkedés választásának következményeként létezik, az egyetemesen preferálandó viselkedés érvényes fogalom kell,
hogy legyen.
Avagy:
1. Az organizmusok úgy járnak sikerrel, hogy az egyetemesen
preferálandó viselkedés alapján cselekszenek.
2. Az ember a legsikeresebb organizmus.
3. Tehát az embernek a legsikeresebb módon kellett cselekednie
az egyetemesen preferálandó viselkedés alapján.
4. Az ember leginkább megkülönböztető szerve az elméje.
5. Tehát az ember elméjének a legsikeresebb módon kellett cselekednie az egyetemesen preferálandó viselkedés alapján.
6. Tehát az egyetemesen preferálandó viselkedés érvényes kell,
hogy legyen.
Számtalan több érvet is felhozhatnánk az EPV létezése és érvényessége támogatása mellett, de megelégszünk a fentiekkel, és tovább lepünk az EPV természetének vizsgálatára.
EPV: Opcionális és Objektív

Mivel bebizonyítottuk az egyetemesen preferálandó viselkedés érvényességét, ezennel megváltozik a moralitás kérdése. Mivel a moralitás
érvényes, milyen elméletek képesek számszerűsíteni, osztályozni,
megmagyarázni és megjósolni azt?
Mindenekelőtt emlékeznünk kell, hogy a moralitás nyilvánvalóan opcionális. Minden ember a gravitáció alávetettje, és ételre van szüksége
a túléléshez, viszont senkinek sem kell morálisan cselekednie. Ha nemi erőszakot követek el, ha rablok vagy gyilkolok, semmiféle villámcsapás nem fog rám lesújtani. A morális szabályok, mint a tudományos módszer vagy a biológiai osztályozás, csupán módszerei annak,
hogy a tényeket és alapelveket racionálisan elrendezzük az objektív
valósághoz viszonyítva.
Viszont a tény, hogy a morális szabályoknak való megfelelés opcionális, számos gondolkodót összezavart, akik aztán arra jutottak, hogy
maga a moralitás is szubjektív.
Semmi sem állhatna távolabb az igazságtól.
Az élő organizmusok az anyagi valóság részeit képzik, az anyagi valóság pedig racionális és objektív. A morális elméletek alkalmazása
opcionális, de ez nem jelenti azt, hogy minden morális elmélet szubjektív. A tudományos módszer úgyszintén opcionális, viszont nem
szubjektív. A választások opcionálisok; a következmények nem. Választatom, hogy nem eszek, de nem választhatom, hogy táplálkozás
nélkül éljek. Választhatom, hogy lefejezek valakit, de nem választhatok aközött, hogy egy ember élhet-e fej nélkül vagy sem. A moralitás
így opcionális, de a morális döntések hatásai mérhetők és objektívek.
Na most, mivel a moralitás egy érvényes fogalom, a következő kérdés
az, hogy milyen mértékben érvényes a moralitás?
Ahogy azt fentebb említettük, bármilyen tudományos elmélet legelső
tesztje az egyetemesség. Mint ahogy egy fizikai elméletnek vonatkoznia

kell minden anyagra, egy morális elméletnek – amely az emberiség
preferálandó viselkedését hivatott előírni – minden emberre vonatkoznia
kell. Egyetlen morális elmélet sem lehet helyes, ha azzal érvel, hogy
egy bizonyos tett helyes Szíriában, viszont helytelen San Fransiscoban.
Nem mondhatja azt, hogy Személy A-nak X dolgot kell cselekednie,
viszont Személy B sosem cselekedheti azt. Nem mondhatja, hogy ami
helytelen volt tegnap, az ma helyes – vagy fordítva. Ha így tesz, az elmélet hamis, és meg kell változtatni, vagy el kell vetni.
Ahhoz hogy érvényes legyen, egy morális elméletnek át kell mennie a
logikus következetesség kritériumán is. Mivel az anyag viselkedése logikus, következetes és megjósolható, minden elméletnek, amely a szerves vagy szervetlen anyagra vonatkozik, ugyanúgy logikusnak, következetesnek és megjósolhatónak kell lennie. A relativitáselmélet
nem érvelhet úgy, hogy a fénysebesség egyszerre állandó és nem állandó, vagy úgy, hogy egyszerre 300 000 kilométer másodpercenként,
öt öl mély és zöld színű.
Viszont mivel a morális elméletek az egész emberiségre vonatkoznak,
az emberiség pedig szerves, az empirikus következetesség foka, amely
megkövetelt a morális elméletektől, kisebb, mint ami a szervetlen elméletektől megkövetelt. Például minden kőnek lefelé kell zuhannia, de
nem születik minden ló kizárólag egy fejjel. A biológia háromféle „véletlenszerűséget” tartalmaz, melyek a környezet, a genetikai mutáció,
és a szabad akarat. Például az uszkárok általában barátságosak, viszont ha éveken át bántalmazzák őket, valószínűleg agresszívvé válnak. A lovak meghatározásuk szerint egy fejjel rendelkeznek, de néhanéha megszületik egy kétfejű mutáns. Hasonlóképp az emberek általában az evést preferálják az éhezéssel szemben – kivéve az anorexiások. Ezek a kivételek nem omlasztják össze az egész biológia tudományát. Tehát, mivel a morális elméletek az emberiséget írják le, nem
vethetjük őket alá a következetesség ugyanakkora követelményének,
mint az elméleteket, amelyek a szervetlen anyagot írják le.

A végső teszt, amelyen egy morális elméletnek át kell esnie, az empirikus megfigyelés kritériuma. Példának okáért egy morális elméletnek
magyarázatot kell adnia az emberiség soraiban egyetemesen előforduló morális hitekre, illetve az olyan morális „kísérletek” elütő következményeire, mint a fasizmus, kommunizmus, szocializmus vagy kapitalizmus. Továbbá magyarázatot kell adnia az emberi társadalmak
alapvető tényeire, mint például arra a tényre, hogy az állam hatalma
mindig növekszik, vagy, hogy a propaganda arányosan növekszik az
állam hatalmával. Ha nem képes magyarázatot adnia a múltra, megérteni a jelent és előjelezni a jövőt, akkor az érvénytelen, és el kell utasítani.
EPV: A Gyakorlat
Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Nézzük meg, az egyetemesség követelménye milyen hatást gyakorol a morális elméletekre. Itt érintőlegesen szólunk a különböző morális indítványok bizonyítékairól és cáfolatairól, amelyet a második részben nagyobb részletességgel is tanulmányozunk.
Ha azt mondom, hogy a gravitáció hatással van az anyagra, akkor
minden anyagra hatással kell lennie. Ha akár egy kavics is immunisnak bizonyul a gravitációra, az elméletem veszélybe kerül. Ha olyan
morális elmélettel állok elő, amely úgy érvel, hogy az embereknek
nem szabad gyilkolnia, akkor annak érvényesnek kell lennie minden
emberre. Ha bizonyos emberek (mint például a katonák) kivételt képeznek a szabály alól, akkor vagy be kell bizonyítanom, hogy a katonák nem emberek, vagy el kell fogadnom, hogy a morális elméletem
hamis. Nincs más lehetőség. Másrészt viszont ha egy olyan elmélettel
hozakodom elő, miszerint minden embernek gyilkolnia kell, akkor
megmentettem pár katonát, viszont gonosznak kiáltottam ki mindenkit, aki jelenleg nem gyilkol meg valakit (beleértve azokat, akiket épp
meggyilkolnak!) – ami bizonyára helytelen.

Ha – a katonák erényeinek megmenekítése érdekében – megváltoztatom az elméletemet, és úgy érvelek, hogy morális, ha az emberek akkor gyilkolnak, ha valaki más parancsolja nekik (mondjuk egy politikai vezető), akkor el kell számolnom az egyetemesség problémájával.
Ha Politikus A arra utasíthat egy katonát, hogy gyilkoljon meg egy
irakit, akkor az iraki úgyszintén arra utasíthatja a katonát, hogy gyilkolja meg Politikus A-t, a katona pedig arra utasíthatja Politikus A-t,
hogy gyilkolja meg az irakit. Ennek az elméletnek az alkalmazása általános és amorális paralízishez vezet, ami így érvénytelen.
Úgy sem érvelhetek logikusan, hogy bizonyos emberek számára helytelen gyilkolni, mások számára pedig helyes gyilkolni. Mivel minden
ember megegyező fizikai tulajdonságokkal és követelményekkel rendelkezik, előterjeszteni egy szabályt egy emberre, majd annak az ellentétét egy másikra, érvénytelen – ez épp olyan, mintha előhozakodnék
egy fizikai elmélettel, ami azt mondja, hogy néhány kő lezuhan, mások pedig felfelé zuhannak. Ez nem csupán illogikus, hanem ellentmond a valóság megfigyelhető tényeivel, ami az, hogy az emberi lények ugyanazokkal az adottságokkal rendelkeznek, így nem vonatkozhat rájuk más-más szabály. A biológusok probléma nélkül sorolnak be bizonyos organizmusokat az „ember” kategóriájába, mivel
azonos, könnyen felismerhető tulajdonságokkal bírnak – csupán a
moralisták találják ezt a szintű következetességet lehetetlennek.
Továbbá, ha a morális elméletem „bizonyítja”, hogy ugyanaz az ember
nem gyilkolhat egy napon, viszont gyilkolnia kell a rákövetkezőn,
(például amikor megérkezik az iraki sivatagba), akkor az álláspontom
még nevetségesebb. Ez egyenlő volna azzal az érvvel, hogy egy kő az
egyik nap lefelé esik, a rákövetkező nap pedig felfelé! Ezt következetes elméletnek nevezni ugyanaz, az őrületet józanésznek hívni.
Mivel az érvényes elméletek megkövetelik a logikai következetességet,
egy morális elmélet nem lehet érvényes, ha az egyszerre és egyidőben
igaz és hamis. Egy morális elmélet, amely helyeseli például a lopást,
leküzdhetetlen logikai akadállyal szembesül. Ha egyetemesen érvé-

nyesítjük, egyetlen morális elméletnek sem volna szabad közvetlenül
kiküszöbölnie az általa morálisnak meghatározott viselkedést, miközben ezzel együtt olyan viselkedést teremt, amit immorálisnak nevez.
Ha mindenkinek lopnia kell, akkor senki nem fog lopni – ami azt jelenti, hogy a morális elmélet sosem gyakorolható. És miért nem fog senki
sem lopni? Nos, mivel az ember csak akkor lop, ha megtarthatja az elrabolt tulajdont. Nem fog vesződni a rablással, ha valaki más azonnal
el fogja rabolni tőle a pénztárcát.
Bármilyen morális elmélet, amely azt állítja, hogy „a rablás jó” továbbá azért is automatikusan érvénytelen, mert azt állítja, hogy a tulajdonjogok egyszerre érvényesek és érvénytelenek, így megbukik a logikai következetesség tesztjén. Ha megloplak, azt mondom, hogy a te
tulajdonjogaid érvénytelenek. Én viszont szeretném megtartani azt,
amit ellopok – és tehát azt mondom, hogy az én tulajdonjogaim érvényesek. Viszont a tulajdonjogok nem lehetnek egyszerre érvényesek
és érvénytelenek, így ennek az indítványnak érvénytelennek kell lennie.
Hasonlóképpen, bármilyen morális elmélet, ami a nemi erőszak mellett szól, ugyanilyen ellentmondással találja szembe magát. A nemi
erőszak sosem lehet morális, mivel bármilyen alapelv, ami támogatja
azt, automatikusan ellentmond önmagának. Ha a nemi erőszakot arra
az alapelvre hivatkozva igazolják, miszerint „az élvezet hajszolása
mindig helyes”, akkor ez az alapelv azonnal megbukik a logikai következetesség tesztjén, hiszen míg az erőszaktevő „élvezetet hajszol”,
addig az áldozata nyilvánvalóan nem. (Természetesen ugyanez igaz a
gyilkosságra és az erőszakos támadásra. A könyv második részében
visszatérünk ezekhez a bizonyításokhoz, illetve a tulajdonjogok további vizsgálatához.)
Tehát, ha a morális elméleteket alávetjük a tudományos módszernek,
olyan eredményeket kapunk, amelyek megfelelnek a racionalitásnak,
empirikus megfigyelésnek és a józan paraszti észnek. A gyilkosság, a
rablás, a gyújtogatás, a nemi erőszak és az erőszakos támadás mind

immorálisnak bizonyul. (Az egyetemes és pozitív morális szabályokat
ugyanúgy be lehet bizonyítani – azaz a tulajdonjogok és az erőszakmentesség egyetemes érvényességét – de ezzel a második részben foglalkozunk.)
Hogy könnyebb legyen lenyelni ezt a hatalmas fogalmi pirulát, lejjebb
található egy táblázat, amely segít egyenlővé tenni a fizikai és a biológia elméleteit az egyetemesen preferálandó (vagy morális) viselkedés
tudományos elméleteivel:
Tárgy

Példány
Szabályminta
Elméletminta
Osztályozásminta
Példa

Hipotézis

Bizonyíték
Példa a negatív bizonyítékra

Fizika
Anyag

Biológia
Szerves anyag

Moralitás
Az emberiség számára preferálandó viselkedés

Egy kő
Gravitáció
Entrópia
Anyag/energia

Egy ló
Vágy a túlélésre
Evolúció
Hüllő/emlős

Egy ember
Önrendelkezés
Tulajdonjogok
Jó/rossz

Az anyagot nem lehet létrehozni
vagy elpusztítani, csupán energiává át- és visszaalakítani.
Az atomok azonos szerkezettel
és tulajdonsággal rendelkeznek,
így megjósolható és következetes módon viselkednek

Ha él és melegvérű, akkor
emlős.

A rablás rossz.

A szerves anyag olyan
jellemzőkkel – vagy követelményekkel – rendelkezik, amelyek minden osztályra vonatkoznak.
Logikai következetesség,
empirikus megerősítés.
Ha az organizmusok nem
szelektálódnak természetes
módon a túlélésre, az evolúció elmélete hibás.

Az egyetemesen preferálandó
viselkedésre ugyanazok a
szabályok és követelmények
vonatkoznak.

Logikai következetesség, empirikus megerősítés.
Ha a tömeg nem vonzza a tömeget, a gravitációra alapuló elméletek hibásak.

Logikai következetesség, empirikus megerősítés.
Ha a kommunizmus sikerrel
jár a kijelölt céljaihoz viszonyítva, a tulajdonjogok egyetemes érvényességére alapuló
elméletek hibásak.

Összefoglalva, biztosra mondhatjuk, hogy (a) a morális szabályok érvényesek és (b) a morális elméleteket ugyanolyan szigorú logikai és
bizonyítási követelményeknek kell alávetnünk, mint a fizikai és biológiai elméleteket. Bármilyen morális elmélet, amely önellentmondásos,
vagy nem egyetemes alapelvekre épül, hamis.

EPV: A Keretrendszer
Az EPV-re tehát tekinthetünk úgy, mint egy keretrendszer, amelyet az
etikai teóriák vagy indítványok érvényesítésére használhatunk – mint
ahogyan a tudományos módszer is egy keretrendszer, amelyet a tudományos elméletek vagy indítványok érvényesítésére használhatunk.
A morális indítványok egy példája: „az erőszak kezdeményezése
helytelen.” Az EPV a módszer, amellyel tesztelhetjük ezt az indítványt
mind belső következetesség, mind empirikus megfigyelés viszonylatában.
Az EPV tehát először azt a kérdést teszi fel: következetes és logikus-e az
indítvány? Ezután pedig azt: milyen bizonyíték létezik az indítvány igazáról?
Hogy e könyv terjedelme ésszerű keretek között maradjon, többnyire
csupán a logikus következetesség követelményével foglalkozunk. A
második követelményre vonatkozóan bizonyíték gyanánt azokra az
egyetemes tiltásokra fogunk hagyatkozni, amelyek fellelhetők minden
kultúrában, és amelyek az olyan cselekvésekre vonatkoznak, mint a
nemi erőszak, rablás, erőszakos támadás és gyilkosság. Sokkal többet
is írhatnánk a történelmi bizonyítékokról, amelyek segítenek alátámasztani vagy elutasítani bizonyos morális indítványokat, de ezt
máskorra kell hagynunk. Ha megállapítjuk az EPV érvényességét,
máris hatalmas lépéseket tettünk. Ha nem, a bizonyítékok aligha segítenek.
Térjünk rá most annak a kérdésére, hogy az EPV keretrendszer etikai
vagy esztétikai kérdésekkel foglalkozik, esetleg mindkettővel.

EPV: Etika vagy Esztétika?
Általában véve az esztétika jelzőt használjuk, amikor nem kikényszeríthető – egyetemes vagy személyes - preferenciákról beszélünk, míg
az etika vagy moralitás szó a kikényszeríthető preferenciákat takarja.
Egyetemesen preferálandó (azaz kötelező) a tudományos módszer használata a fizikai elméletek érvényesítéséhez, de nem használhatunk
erőszakot, hogy rákényszerítsük a tudományos módszert azokra, akik
nem használják azt, mivel a tudományos módszer nem használata nem
erőszakos cselekedet.
A nem erőszakos cselekedetek természetükből fakadóan elkerülhetők.
Ha egy fizikus nem használja többé a tudományos módszert, és tarotkártyákat használ helyette, döntését nem kényszeríti erővel rám, én
pedig elkerülhetem őt. Egy erőszaktevő viszont preferenciáját erőszakkal az áldozatára kényszeríti.
Bár először az etika birodalmában foglalkoztunk az EPV-vel, most
már láthatjuk, hogy az EPV egyfajta „gyűjtőfogalom”, amely magába
foglal olyan diszciplínákat, mint:







A tudományos módszer
Logika
Empirizmus
Vitatkozás
Nyelv
Etika

Az etika az EPV azon ága, amely a másokra kényszerített viselkedéssel,
avagy az erőszak használatával foglalkozik. Bármilyen elmélet, amely
az erőszak használatát igazolja vagy tagadja, egy morális elmélet, és a
logikai következetesség illetve empirikus igazolás követelményeinek
alárendeltje.

Vegyünk számba három cselekvést, amelyek segítségünkre lehetnek,
hogy további különbségeket tegyünk az etika és az esztétika között.
Az első cselekvés az irracionalitás, a második a hazugság, a harmadik
pedig gyilkosság. (Megjegyzendő, hogy a lentebbi példák nem bizonyítékok hanem inkább olyan helyzetek, amelyeket egy érvényes etikai
elméletnek magába kell foglalnia és meg kell magyaráznia. A valódi
bizonyítékokra hamarosan rátérünk.)

Irracionalitás
Tegyük fel, hogy épp vitázunk Isten létezéséről. Miután elmondom az
érveimet, te elkezded a tenyereddel ütögetni a füled, azt énekelve,
hogy Isten azt mondja neked, hogy Ő létezik, így az érveim semmit
sem jelentenek. Nyilvánvalóan a válaszod az érvemre irracionális.
Viszont akármennyire is idegesítőnek találjam a reakciódat, aligha
tűnne ésszerűnek, ha azzal vezetném le a frusztrációmat, hogy előhúzok egy fegyvert és lelőlek. Úgy gondolom, egyetemesen preferálandó a
logika és a bizonyítékok használata ahelyett, hogy a fejedben visszhangzó hangokra támaszkodnál, de ez az egyetemes preferencia nem
ésszerűen kikényszeríthető fizikai értelemben, erőszakkal vagy annak
fenyegetésével.

Hazugság
Tegyük fel, hogy te és én megállapodunk a vita szabályaiban, és
mindketten megfogadjuk, hogy Isten létezésének kérdéskörét az észérvek és a bizonyítékok viszonylatában döntjük el. Ha a vita során te
visszalépsz az elvakult hit talajára, és elutasítod az érveimet függetlenül a racionalitástól és a bizonyítékoktól, akkor nem tartod be az ígéreted. Másszóval hazudtál, amikor azt mondtad, hogy a kérdést az
észérvek és a bizonyítékok viszonylatában döntjük el.
A különbség a két szituáció között – az irracionalitás és a hazugság
között – a szerződéses és nem-szerződéses megegyezés közötti kü-

lönbség. Ha a kezedbe nyomok 100 dollárt, majd elsétálok, nem állhatok eléd jogosan egy év múlva, és mondhatom azt, hogy tartozol 100
dollárral, mert az egy kölcsön volt. Ha viszont beleegyeztél abba,
hogy egy év múlva visszafizeted, ám nem tetted, az egy teljesen más
helyzet.
A „hazugság” példájában – bár nyilvánvalóan megszegted az ígéreted
és elpocsékoltad az időmet – se morálisnak se ésszerűnek nem tűnne,
ha előhúznék egy fegyvert és lelőnélek.
Egy ésszerű morális elméletnek magyarázatot kell adnia arra, miért ez
a helyzet.

Gyilkosság
Ha felemelt késsel nekem rontsz, kevesen vitatkoznának a jogommal
ahhoz, hogy megvédjem magam. Ha biztonságom biztosításának
egyetlen lehetséges módja az volna, ha lelőlek, arra általában sajnálatos szükségszerűségként tekintenek.

Követelmények az etikához
Bizonyos előfeltételeknek létezniük kell – vagy el kell őket fogadni –
ahhoz, hogy az etikai ítéleteknek vagy elméleteknek bármiféle érvényességük vagy alkalmazhatóságuk legyen. Nyilvánvalóan mind a
választási lehetőséget, mind a személyes felelősséget el kell fogadnunk, mint axiómák. Ha egy szikla lezúdul a hegyről és összezúzza az
autódat, nem tartanánk a sziklát morálisan felelősnek, mivel nincs
tudata, nem képes a választásra, így nem rendelkezhet személyes felelősséggel. Ha a kő egész egyszerűen az idő és a geológia következtében mozdult ki, akkor senki sem felelős az autódban keletkezett károkért. Ha viszont szemtanúja voltál annak, ahogy én lelöktem a kősziklát a helyéről, akkor nem a sziklát, hanem engem hibáztatnál. Hogy
tovább bonyolítsuk a helyzetet, ha kiderülne, hogy azért mozdítottam
el a kősziklát a helyéről, mert egy másik ember fegyverrel arra kény-

szerített, sokkal inkább a felfegyverzett kezdeményezőt hibáztatnád,
mint engem.
Ahogy azt fentebb láttuk, bármiféle vitába történő belépés megköveteli a választás, az értékek és a személyes felelősség valóságának elfogadását.
Viszont ezek a tényezők akkor is jelen vannak, amikor kiválasztom,
milyen színűre fessék a szobámat, viszont az árnyalat kiválasztását
aligha neveznénk morális döntésnek. Tehát más kritériumnak is jelen
kell lennie ahhoz, hogy egy indítvány morális indítvány legyen.
Mindannyiunknak vannak preferenciáink – a pusztán személyestől
(„szeretem a fagyit”) a társadalmilag preferálandón át („helyes időben
érkezni”) az egyetemes moralitásig („Ne gyilkolj”).
Igen kevés értelme volna könyvet írni a személyes preferenciákról – a
társadalmilag preferálandó viselkedés tárgyalásáért pedig Ann Landershez fordulhatunk – itt tehát az Egyetemesen Preferálandó Viselkedés
lehetőségére fókuszálunk.

Döntési lehetőség
Ha elfogadom a vacsorameghívásodat, az eseményen zajló beszélgetést viszont felettébb sértőnek találom, felállhatok és elmehetek – majd
úgy dönthetek, hogy soha többet nem fogadom el a meghívásodat. Ez
a lehetőség a menekülésre és/vagy elkerülésre a létfontosságú jellegzetesség, ami megkülönbözteti az esztétikát és az etikát.
Viszont hogyha te felugrasz és a székemhez láncolsz, amikor úgy döntök, hogy távozok a vacsorádról, nyilvánvaló, hogy többé nem rendelkezem a lehetőséggel, hogy szabadon a távozás mellett döntsek. Ez
az a pillanat, amikor az udvariatlanságod nyílt agresszióba csap át, és
átlépi az esztétika és az etika határvonalát.

Ha – miután monogámiát fogadtam – megcsalom a feleségem, és úgy
dönt, elhagy engem, nyilvánvaló, hogy rosszat tettem vele, viszont a
rossz, amit hűtlenségemen át elkövettem egészen más a rossztól, amit
akkor követnék el, ha bezárnám őt a pincébe, és megtiltanám neki a
távozást. Általában véve nem gondolnánk úgy egy nőre, aki lelövi a
hűtlen férjét, mint aki morálisan cselekszik, viszont elismernénk a
szomorú szükségszerűségét annak, ha erőszakot kellene használnia,
hogy kiszabaduljon. Az első esetben a feleség rendelkezik a döntési és
cselekvési szabadsággal, hogy elhagyja férjét, tehát az erőszak igazságtalan válasz volna a helyzetre; a második esetben a bebörtönzésből
fakadóan megszűnt a távozási lehetősége. A hűtlenség nem pusztítja
el az élettárs választási lehetőségét; a bebörtönzés igen.

Elkerülés
Ha te és én egy szakadék peremén állunk, én pedig feléd fordulok, és
azt mondom: „Állj elém, hogy lelökhesselek”, hogyan reagálnál? Ha
tényleg önként elém állsz, én pedig lelöklek, azt inkább az öngyilkosság egy formájának gondolnánk, mint általam elkövetett gyilkosságnak. Ennek az az oka, hogy te nagyon egyszerűen elkerülheted, hogy a
szakadékba taszítsalak, mindössze azzal, hogy nem állsz elém.
Hasonlóképp, ha összefutunk egy kocsmában, én pedig azt mondom:
„Szeretném, hogy eljöjj az otthonomba, hogy az ágyamhoz köthesselek és halálra éheztesselek”, ha valóban velem jössz, azt annak megalapozott tudatában teszed, hogy az élethosszodat nem növelni fogja
a döntés. Ha viszont „randidrogot” csempészek az italodba, te pedig
arra ébredsz, hogy az ágyamhoz kötöztelek, akkor nyilvánvaló, hogy
nem sokat tehettél volna azért, hogy elkerüld a szituációt.
Az elkerülhetőség kérdése kulcsfontosságú, hogy megkülönböztessük
az esztétikát és az etikát. Az esztétika olyan szituációkra vonatkozik,
amelyek lehetnek kellemetlenek, de nem elimináljak a döntési szabadságod.

Elkerülés és kezdeményezés
Létezik egy bizonyos probléma az elkerülhetőséggel kapcsolatban,
ami később fog felvetülni a könyv lapjain, és amelyet ezért érdemes
előre tisztázni.
Ha egy magas hegytetőn élek tőled 8000 kilométerre, és küldök neked
egy e-mailt, amiben közlöm, hogy ha valaha is elsétálsz a házam előtt,
lelőlek, akkor igen könnyű lesz számodra elkerülni a helyzetet. Az
erőszakkal való fenyegetésem nyilván immorális, viszont az is biztos,
hogy kérdések merülnének fel, ha azon nyomban repülőre szállnál,
megmásznád a hegyemet, és komótosan a házam előtt sétálgatnál.
Másrészt viszont, ha egy zsákutcában laksz, én pedig azt mondom
neked, hogy lelőlek, ha azon az úton keresztül mész haza, jelentősen
lecsökkenek a lehetőségid a helyzet elkerülésére. Bizonyára áshatnál
alagutat az otthonodig, vagy kerítésről kerítésre ugrálhatnál, de
mindez jelentős kellemetlenséggel járna.
Hasonlóképp, ha a maffia képviselője megjelenik az ajtóm előtt, és
azzal fenyeget, hogy felgyújtja a házamat, ha nem fizetek havi rendszerességgel védelmi pénzt, akkor ugyan elkerülhetem ezt a bizonyos
fenyegetést úgy, hogy más földrészre költözök, de ez a probléma
megoldásának egy igazságtalan módjának tűnne, hiszen cselekvést
kell kezdeményeznem, hogy elkerüljem a fenyegetést.
Egyelőre feltételezhetjük, hogy az erőszak kezdeményezésének bármilyen fenyegetése immorális, viszont az elkerülhetőség kérdése – főképp az elkerülhetőség fokának kérdése – úgyszintén fontos. Általánosságban, egy fenyegetés minél inkább megzavarja a napi tevékenység normális folyamát, annál szörnyűbb. Ha egy másik földrészre kell
repülnöm ahhoz, hogy elsétáljak a házad előtt, az aligha tartozik a
mindennapi rutinomba. Ha erőszakkal fenyegetnek, amikor végig
sétálok az otthonomhoz vezető egyetlen utcán, az a szabadságom
sokkal nagyobb mértékű eltiprása. Ha különleges és példátlan tetteket

kell végrehajtanom, hogy a fenyegetés életbe lépjen, az egy dolog – ha
azzal lép életbe a fenyegetés, hogy a megszokott, mindennapi tevékenységeimet végzem, az egy teljesen más. Az aligha minősül fenyegetésnek, ha azt mondom neked, hogy megpofozlak, ha a hold sötét
oldalán állsz, ha viszont azt mondom, megpofozlak, ha lélegzel, az fenyegetés.

Etika, esztétika és elkerülhetőség
Tegyük fel, hogy te és én megbeszéljük, hogy pontban délután hatkor
találkozunk egy bizonyos helyen – viszont én fél óra késéssel jelenek
meg. Mi lenne a te reakciód? Először egy kicsit mérges lennél. Ha azt
mondanám, hogy azért késtem, mert egy haldokló embert elsősegélyben részesítettem, és megmentettem az életét, a mérgelődésedet valószínűleg felváltaná a csodálat. Másrészt viszont, ha azt mondanám,
hogy azért késtem, mert egy videojátékkal játszottam, a haragod növekedne. Egy újjáélesztésre szoruló haldokló ember váratlan, és ebből
következően elég elkerülhetetlen – a játék folytatása könnyen elkerülhető, és nyilván a teljes figyelmetlenségedet mutatja.
A szituációk elkerülésének ezen lehetősége az, ami az etikai ítéletek
gyökerét képezi. Egy nő, akit a saját házában megerőszakol egy betörő, vitán felül egy szörnyű bűntény teljes áldozata. Egy nő, akit azután
erőszakolnak meg, miután vakrészegre itta magát egy házibulin, és
meztelenül táncolt az asztal tetején, egy jóval összetettebb ügynek minősül. Nyilván a nemi erőszakot, menet közben nem lehet elkerülni,
mivel azt erőszakosan az áldozatra kényszerítik – viszont elkerülhetők azok a körülmények, amelyek megemelik a nemi erőszak esélyét.
Ha valaki betör a házamba, és fegyvert fogva rám elrabolja a pénztárcámat, minden jogom megvan ahhoz, hogy felháborodjak. Ha viszont
a pénztárcámat a park egy padján hagyom egy hétig, jogom van-e
ugyanannyira felháborodni, ha, mikor visszatérek, azt látom, hogy
eltűnt? Ösztönösen úgy érezzük, hogy ez kevésbé igazolt.

Nyilvánvaló, hogy az elkerülhetőség kérdése központi helyet foglal el
az ok és okozat morális megítélésében. A betegségek, amelyek figyelmeztetés nélkül az életünkre törnek és amelyeket nem tudunk megakadályozni, sokkal jobban megrémítenek minket, mint azok, amelyeket elkerülhetünk. Minimalizálhatjuk a tüdőrák esélyét azzal, ha
tartózkodunk a dohányzástól, mint ahogyan megelőzhetjük a bőrrákot, ha naptejet használunk, és elkerülhetjük a csonttörést, ha tartózkodunk az extrém sportoktól. Hasonlóképp, sokat tehetünk, hogy elkerüljük a bűncselekményeket, pár egyszerű szokás segítségével, mint
például ha morális társaságot választunk, elkerüljük az olyan helyeket
és helyzeteket, ahol nagyobb a bűnözés valószínűsége, elkerüljük a
kábítószerhasználatot, stb.
Létezik egy jelenség, amelyet úgy hívnak, „rendőr általi öngyilkosság”, amikor öngyilkos hajlamú emberek kiprovokálják a rendőrséggel való összetűzést, aztán úgy tesznek, mintha a fegyverükért nyúlnának, hogy lelőjék őket. Ez egy szélsőséges példája annak, amikor az
ember olyan helyzetekre törekszik, ahol az „áldozattá válás” majdnem teljesen garantált. Ez családon belüli helyzetekben is előfordulhat, amikor egy feleség verbálisan támadja a részeg férjét, miközben
nagyon jól tudja, hogy az alkohol fellobbantja férje erőszakos természetét.
Az ilyen helyzetekben érezhetünk némi szimpátiát a férfi iránt, akinek
a parkban ellopták a pénztárcáját, a nő iránt, akit megtámadtak a házibuliban, vagy a feleség iránt, akit megver a férje – de mindemelett
igen komoly kérdéseink is támadnának az elszenvedett sérelmekben
játszott szerepükkel vagy bűnrészességükkel kapcsolatban. Hogy
igazságosak legyünk, különbséget kell tennünk aközött, akihez fegyvert szorítanak, és úgy rabolják el pénztárcáját, és aközött, aki nyilvános helyen hagyja azt. Mindkét embernek ellopták a pénztárcáját, abban biztosak lehetünk, de aligha lenne ésszerű, ha egyenlő mértékben
vonnánk felelősségre őket.

Segíthet-e az EPV keretrendszer megérteni, osztályozni és kiterjeszteni ezeket a morális normákat?

Kezdeményezés
Egy ésszerű morális elméletnek magyarázatot kell adnia az összes
fentebb taglalt egyetemes normára, mint ahogyan egy ésszerű fizikai
elméletnek magyarázatot kell adnia, miként képes egy ember tudattalanul kiszámítani egy dobott labda ívét, majd elkapni azt.
Ha az EPV keretrendszer képes magyarázatot adni a fentiekre, akkor
bizonyára átjutott legalább a „józan ész” tesztjén.
Ez nem jelenti azt, hogy morális elméletünk ne eredményezhetne néhány meglepő – vagy akár megrázó – következtetést, de legalább sikeresen megmagyarázzuk azt, ami nyilvánvaló, mielőtt elemeznénk azt,
ami a nyilvánvalótól távol áll.
Mindezek ismeretében térjünk rá a kezdeményezés kérdésére.
Egy sebész „leszúrhat” szikéjével, de könnyen megérthetjük, hogy a
cselekedete jóval különb egy rablóétól, aki leszúr egy késsel.
A különbség a kezdeményezés további elemzésén keresztül érthető meg.
Ha rákot kapsz, megkérhetsz egy sebészt, hogy műtsön meg téged. Az
oka annak, hogy a sebész „késszúrása” nem immorális az, hogy a rák
„kezdeményezett” támadást életed és egészséged ellen. A sebész,
mint „helyettes önvédelmi ügynök” tevékenykedik, akárcsak az az
ember, aki lelövi a rablót, aki rád támad. Továbbá engedélyt adtál a
sebésznek, cselekvését pedig egy specifikus szerződés keretein belül
korlátoztad.
Viszont a rabló, aki leszúr téged, támadást kezdeményez életed és
egészséged ellen, és ebből következik az, hogy az ő támadása a sebész
erőfeszítéseinek morális ellentéte.

Ha krónikus és hosszútávú dohányos vagyok, részt vettem abban az
eseménysorozatban, ami a tüdőrákomhoz vezetett. A dohányzás szokását kezdeményezve és fenntartva elindítottam azt az ok-okozati
láncolatot, ami életveszélyes csapást eredményezhet. Bizonyára lehetséges tüdőrákot kapni úgy, hogy nem dohányzok, – vagy a dohányzás
tüdőrák nélkül - de az is biztos, hogy befolyásoltam az esélyeket.
Hasonlóképp lehetséges, hogy egy hétig a padon hagyjam a pénztárcámat, majd amikor visszatérek, még mindig ott találjam, de azzal,
hogy sokáig otthagytam azt, nyilván befolyásoltam az esélyét annak,
hogy eltűnjön.
Másrészt viszont, ha otthon maradok minden éjszaka, nem mondhatnánk, hogy a bűntény céltáblájává teszem magam, és ha egy őrült beront a házamba és kirabol, semmilyen ok-okozati szerepért nem hibáztathatnak, amit az incidensben játszottam.

A non-agresszió elve (Non-aggression principle; NAP)
Sokszor indítványozzák azt a morális szabályt, amit non-agresszió elvének, vagy [az angol kifejezés rövidítése alapján; a ford.] NAP-nak neveznek. „Sün-pacifizmusnak” is nevezik, mivel a sün kizárólag önvédelemből használ „erőszakot.” A NAP gyakorlatilag az a propozíció,
miszerint „az erőszakhasználat kezdeményezése morálisan helytelen.” Vagy, hogy beszélgetésünk kontextusába helyezzük: „Az erőszak nem-kezdeményezése egyetemesen preferálandó.”
Amikor olyan alapelveket elemzünk, mint a NAP, hét lehetőséggel
állunk szemben, három negatívval, három pozitívval és egy semlegessel:
1. Az erőszak használatának kezdeményezése mindig morálisan
helytelen.

2. Az erőszak használatának kezdeményezése néha morálisan
helytelen.
3. Az erőszak használatának kezdeményezése sosem morálisan
helytelen.
4. Az erőszak használatának kezdeményezése nem rendelkezik
morális tartalommal.
5. Az erőszak használatának kezdeményezése sosem morálisan
helyes.
6. Az erőszak használatának kezdeményezése néha morálisan helyes.
7. Az erőszak használatának kezdeményezése mindig morálisan
helyes.
Viszont ahogyan azt fentebb láttuk, az EPV egy „mindent vagy semmit” keretrendszer. Ha egy cselekvés egyetemesen preferálandó, akkor
az nem korlátozódhat egyénre, földrajzra, időre, stb. Ha helytelen
gyilkolni Algériában, akkor helytelen gyilkolni Belgiumban, az Egyesült Államokban, az Északi Sarkon és a Holdon is. Ha tegnap helytelen volt gyilkolni, akkor nem lehet helyes a gyilkosság holnap. Ha Bob
számára helytelen a gyilkosság, akkor Doug számára is az.
Ha a NAP-ot az EPV-vel egyesítjük, a hét kategóriát háromra csökkenthetjük:
1. Mindig egyetemesen preferálandó az erőszak használatának
kezdeményezése.
2. Mindig egyetemesen preferálandó nem kezdeményezni az erőszak használatát.
3. Az erőszak használatának kezdeményezése nem az egyetemes
preferenciák tárgya.
Ez a természetes következménye annak, ha a racionális következetesség követelményét az etikai indítványokra alkalmazzuk. Egy racionális elmélet nem terjesztheti elő ésszerűen azt, hogy egyenlő körülmények között különböző eredmény születik. Egy tudományos elmélet

nem érvelhet úgy, hogy egy kőnek lefelé kell zuhannia, egy másiknak
pedig felfelé. Einstein nem úgy érvelt, hogy E=MC2 egy pénteki napon, hanem úgy, hogy E=MC2 csütörtökön, vagy a Marson, vagy kék
hold idején. A megmaradási tétel – miszerint anyagot sem létrehozni,
sem elpusztítani nem lehet – nem csak akkor igaz, amikor nagyon,
nagyon akarod, hogy igaz legyen, vagy amikor fizetsz valakinek,
hogy igaz legyen, vagy amikor egy fekete macska halad át előtted az
úton. A fizika törvényei nem múlnak az időn, a földrajzon, véleményen vagy a Kongresszus törvényhozatalán.
Ezt a következetességet az etikai rendszerektől, vagy az EPV-től is el
kell várnunk, és pár oldalon belül, a könyv második részében ilyen
szigorú vizsgálat alá fogjuk vetni az általában elfogadott morális elméleteket.
Viszont, mivel most a következetesség kérdésével foglalkozunk, megéri
időt szánni arra, hogy megvizsgáljuk a következetlenségre való hajlamunkat.

Mentőcsónak forgatókönyvek
Annak a ténye, hogy az EPV kizárólag logikailag következetes morális
elméleteket érvényesít, nem jelenti azt, hogy nem képzelhető el olyan
körülmény, ahol úgy döntünk, hogy az efféle elmélet előírásaival
szemben cselekszünk.
Példának okért, ha elfogadjuk a tulajdonjogok egyetemes érvényességét, betörni egy ablakon, majd engedély nélkül behatolni valaki más
lakásába a tulajdonjogok megsértése lenne. Viszont ha egy zászlórúdról lógnánk lefelé a lakás ablaka előtt és hamarosan lezuhannánk és
szörnyethalnánk, kevesen volnának közülünk, akik ne rúgnák be az
ablakot és ugranának biztonságba csak azért, hogy egy absztrakt
alapelvnek engedelmeskedjenek.
A való világban csak egy megdöbbentően érzéketlen ember emelne
vádat valaki ellen, aki betört egy ablakot, hogy megmentse az életét –
mint ahogy csak egy megdöbbentően felelőtlen ember nem fizetne
kártérítést a szóban forgó ablakért. Az „elkerülhetőség” elve itt központi szerepet játszik – egy embernek, aki egy zászlórúdról lóg, nem
igazán van választása az ablak berúgására vonatkozóan. Egy ember,
aki azért tör be hozzád, hogy ellopjon dolgokat, nyilvánvalóan képes
volna elkerülni a tulajdonod elleni támadást – nem szorították sarokba, hanem az agresszió kezdeményezője. Ez hasonló a különbséghez a
nő között, akit a férje megcsalt, és a nő között, akit a férje a pincébe
zárt.
Ez nem azt jelenti, hogy nem helytelen betörni az ablakot, hogy megmentsd az életed. Az, viszont ez egy olyan rossz, amit majdnem
mindannyiunk elkövetne ahelyett, hogy meghaljunk. Ha az éhhalál
szélén állnék, ellopnék egy almát. Ez nem jelenti azt, hogy helyes ese-

temben az almatolvajlás – ez csupán annyit jelent, hogy megtenném –
és jogosan el kell fogadnom a rablásom következményeit. (Természetesen ha annyira inkompetens vagy összezavarodott emberi lény lennék, hogy az éhhalál szélén kötök ki, a bebörtönzés talán javítana a
helyzetemen.)

Szürke területek
Azt a tényt, hogy az etika birodalmában léteznek „szürke területek,”
sokszor a teljes relativizmus igazolására használták. Mivel néha, bizonyos dolgok tisztázatlanul maradnak (például, hogy ki kezdeményezte az erőszak használatát), és mivel lehetetlen meghatározni a minden
szituációra vonatkozó objektív és egzakt szabályokat, sokszor azt a
következtetést vonják le, hogy soha semmit nem lehet biztosra tudni,
és semmilyen szituációra vonatkozóan nem léteznek objektív szabályok.
Ez téves.
Minden ésszerűen gondolkodó ember beismeri, hogy a biológia egy
érvényes tudomány, függetlenül attól, hogy néhány állat egyszeri mutációval születik. A tény, hogy egy kutya születhet öt lábbal, nem jelenti azt, hogy a „kutyafélék” teljesen szubjektív kategóriává lesz. Az
a tény, hogy a rovarok bizonyos fajait nehéz megkülönböztetni, nem
jelenti azt, hogy semmi különbség nincs egy katicabogár és egy bálna
közt.
Valami perverz oknál fogva az értelmiségiek sajátos örömüket lelik
abban, hogy féktelenül elpusztítsák az irányadó és racionális etikai
normákat. Ez talán azért van így, mert az értelmiségieket gyakorta
olyan korrupt egyének osztálya pénzeli, mint a politikusok, papok és
királyok – vagy talán azért, mert az ember sok esetben azért válik ér-

telmiségivé, hogy igazolásokat teremtsen saját immorális viselkedésére. Akármi is legyen az ok, a legtöbb modern gondolkodó egyfajta
„anti-gondolkodóvá” vált, ami nagyon sajátos. Mintha a létezne a „biológusok” egy hatalmas osztálya, akik annak bizonygatásával töltik
az egész életüket, hogy a biológia tudománya lehetetlen. Ha a biológia
tudománya lehetetlen, épp annyira van értelme biológussá válni, mint
annak, ha ateista foggal-körömmel küzd, hogy pappá váljon.

A szürke árnyalatai
A „szürke területek” birodalmában igazából csupán három lehetőséggel állunk szemben.
1. Nincsenek olyan dolgok, hogy szürke zónák.
2. Bizonyos szürke zónák léteznek.
3. Minden tudás szürke zóna.
Az első lehetőséget nyilván elvethetjük. A harmadik lehetőség úgyszintén igen könnyen elvethető. Az az állítás, miszerint „minden tudás szürke zóna” egy önmegsemmisítő indítvány, mint ahogy azt fentebb láttuk; mint ahogy a „minden kijelentés hazugság” állítás megsemmisíti önmagát.
Tehát a második lehetőséget kell elfogadunk, ami az, hogy léteznek
bizonyos szürke zónák, és tudjuk, hogy szürkék, azokhoz a zónákhoz
viszonyítva, amik nem szürkék. Az oxigén az űrben és a víz alatt is
fellelhető, de nem olyan formában vagy mennyiségben, amit az emberi lények fogyaszthatnának. Az oxigenizáció mértéke egy szürke zóna,
azaz „kevesebb kontra több;” annak a kérdése, hogy az emberek képesek-e vizet lélegezni, nyilván fekete és fehér.

Egy tudós, akit foglyul ejtenek a kannibálok, eljátszhatja, hogy ő egy
boszorkánydoktor annak érdekében, hogy kiszabaduljon – ez nem
jeleni azt, hogy el kell vetnünk a tudományos módszert, mint teljesen
érvénytelent.
Hasonlóképp létezhetnek extrém helyzetek, ahol dönthetünk úgy,
hogy immorális tetteket hajtunk végre, de az ilyen helyzetek nem érvénytelenítik a morálitás tudományát, mint ahogy a néha felbukkanó
mutációk sem érvénytelenítik a biológia tudományát. Sőt, a biológia
tudományát nagyban előrelendíti a mutációk elfogadása és vizsgálata
– hasonlóképpen az etika tudománya is erősebbé válik a „mentőcsónak forgatókönyvek” vizsgálatával mindaddig, amíg ezt a fajta vizsgálódást nem megszállottan folytatják.

Egyetemesség és kivételek
Mielőtt használni kezdenénk az Egyetemesen Preferálandó Viselkedés
keretrendszerét néhány általánosan elfogadott etikai hit vizsgálatára,
számolnunk kell a „kivételek” kérdéskörével.
A fentebbi „mentőcsónak forgatókönyveket” használva sokszor azt a
következtetést vonják le, hogy „a jó” egyszerűen az, ami „jó” az egyén
élete számára.
Az etikai viták során, ha megkérdezik tőlem, hogy elrabolnék-e egy
almát ahelyett, hogy éhen halok, én pedig igennel felelek, elkerülhetetlenül a következő érvet használják:
1. Mindenki inkább ellopna egy almát, mint éhen halna.
2. Tehát mindenki egyetemesen preferálja az alma elrablását,
mint az éhhalált.
3. Tehát egyetemesen preferálandó almát lopni, mint éhen halni.

4. Tehát a túlélés egyetemesen preferálandó a tulajdonjogok felett.
5. Tehát az, ami hasznos az egyénnek a végső morális mérce.
Ezt számos etikai elmélet és megközelítés alapjául használták Nietzschétől Randig. Minden ember túlélés iránti preferenciáját etikai elméletekre fordítják át, amely az egyén túlélését helyezi a központba.
(Nietzsche „hatalom akarása” és a Rand által megfogalmazott „az a
helyes, ami az ember életét szolgálja”.)
Az efféle „biológiai hedonizmus” a „túlélésre törekvés” leírása lehet,
de ez csak annyiban helyes, amennyiben azt írja le, mit csinálnak az
emberek, nem pedig, hogy mit kellene tenniük.
Ez továbbá teljesen tudománytalan szubjektivizmust kever a moralitás kérdéskörébe. Példának okáért, ha morálisan megengedett ételt
lopni, amikor éhezel, mennyi ételt lophatsz? Mennyire kell éhesnek
lenned? Lophatsz olyan ételt, ami nem tápláló? Mennyire kell táplálónak lennie az ételnek, hogy az ellopása igazolt legyen? Mennyi idő
múlva lophatsz megint ételt, miután elloptad az előző étkezésre valót?
Megengedett, hogy ételeket lopkodj ahelyett, hogy munkát keresnél,
vagy jótékonysági adomány után kutatnál?
Továbbá ha több pénzt kereshetek bérgyilkosként, mint üzlettulajdonosként, akkor talán nem kellene az erőszakot választanom karrier
gyanánt? Kétségtelenül fokozza az én túlélésemet… satöbbi satöbbi.
Amint láthatjuk, annak bevezetése, hogy „ami jó az ember számára
absztrakt értelemben – vagy amit a legtöbben cselekszenek – az egyetemesen preferálandó” teljesen elpusztítja a moralitás fogalmát, mint
egy logikailag következetes elméletet, és a cselevés igazolását puszta
biológiai késztetésekkel helyettesíti. Ez csupán a viselkedés magyarázata, nem pedig egy indítványozott morális elmélet.

A szándék – és a veszélyek
Türelmes engedelmeddel, még egy kérdés válaszra vár, mielőtt a
meghatározásba csobbanunk és teszteljük, hogyan férnek bele a különböző morális indítványok az EPV keretrendszerbe. Mivel a munka
legnehezebb része áll előttünk, álljunk meg egy pillanatra, és emlékeztessük magunkat, miért is esünk át ezen a szigorú vizsgálaton és a
nehézségeken.
Másszóval, mielőtt tovább haladnánk, érdemes feltenni a kérdést:
„Minek?”
Minek fáradozzunk az etikai teóriák meghatározásával? A jó embereknek nyilván nincsen rájuk szüksége, a rossz emberek pedig nem
veszik őket figyelembe. Az emberek azt cselekszik, amit preferálnak,
és igazolásokat találnak ki tetteikre a cselekvés után – miért fáradozzunk azzal, hogy az embereket kioktassuk a moralitásról?
Természetesen mindig fenyeget annak a veszélye, hogy egy immorális
ember meg fog támadni téged a saját hedonista céljai miatt. Az is
megeshet, hogy – függetlenül attól, milyen tisztán és egészségesen
élsz – egy daganatos megbetegedés csap le rád, időd előtt – az előbbi
nem teszi lényegtelenné a moralitás tudományát, mint ahogy az utóbbi sem teszi lényegtelenné az étkezés, a testedzés és a gyógyászat tudományát. A racionális moralitás tudományának kimutatható hatása
az kell, legyen, hogy csökkenti az olyan immorális tettek elszenvedésének kockázatát, mint a rablás, a gyilkosság, a nemi erőszak – és ez az
a kritérium, amely alapján fogjuk meg is fogjuk ítélni a morális szabályokat, amelyeket e könyv harmadik részében taglalunk.

A Szörny
Az emberi történelem objektív vizsgálata arra a zord tényre látszik
mutatni, hogy a világon messze a legveszélyesebb dolgok a hamis etikai rendszerek.
Ha egy olyan etikai rendszerre tekintünk, mint a kommunizmus,
amely százhetvenmillió ember meggyilkolásáért volt felelős, láthatjuk,
hogy az emberre a legnagyobb veszélyt nem holmi bűnözők, hanem a
hamis etikai rendszerek jelenik. Hasonlóképp, a Spanyol Inkvizíció nem
rablókból és zsebtolvajokból állt, hanem papokból és kínzókból, akiket fűtött a vágy, hogy mások lelkét megmentsék. A nácizmus úgyszintén bizonyos etikai elméletekre támaszkodott az ember és a kollektíva közötti kapcsolatot illetően, illetve a hatalom kiszolgálásának
morális törvényére és olyan elméletekre, amelyek az Árja faj természetes „erényeit” bizonyították.
Az emberi történelem során újra meg újra azt látjuk, hogy a legveszélyesebb eszközök az ember kezében nem fegyverek, bombák, kések
vagy mérgek, hanem morális elméletek voltak. A „királyok isteni jogaitól” a modern demokráciák végteleségig legitimizált tömeguralmáig,
a bizonyos Orientális kultúrák ősimádatától a nemzetállamnak való
modern hódolatán át, amelyet egy politikai vezető testesít meg azokig, akik gyermekeiket bizonyos vallásos ideológiák szolgálatába adják, nyilvánvaló, hogy a legveszélyesebb fegyver, amit az ember valaha forgathat, a moralitás. A tudománnyal ellentétben, amely csupán
leírja, mi van, és mit jelent lenni, a morális elméletek mérhetetlen hatást gyakorolnak az emberek elméjére és szívére azzal, hogy kijelentik,
minek kell lennie.

Amikor vezetőink engedelmességet kérnek, sosem maguknak, egyén
szerepükben követelik, hanem az absztrakt „jó” iránt. JFK nem azt
mondta, hogy „Ne azt kérdezd, mit tehetek érted, hanem azt, hogy te
mit tehetsz értem.” Ehelyett az önmagára vonatkozó szavakat „az országoddal” helyettesítette. „Az országért” tett szolgálatot erénynek
gondolják – bár e szolgálat nettó haszonélvezői mindig azok, akik
erővel uralkodnak a polgárok felett. A múltban (és sok esetben a jelenünkben is), a vezetők magukat Istennel azonosították a földrajz helyett, de az alapelv ugyanaz maradt. A kommunisták számára a vezetők hatalmát igazoló absztrakt mechanizmus az osztály; a fasiszták
számára a nemzet; a nácik számára a rassz; a demokraták számára a
népakarat; a papok számára Isten akarata, stb.
Az uralkodó osztályok elkerülhetetlenül etikai elméleteket használtak
uralmuk igazolásához, abból az egyszerű tényből kifolyólag, hogy az
emberi lények rendíthetetlenül vágynak arra, hogy úgy cselekedjenek,
amit „jónak” hisznek. Ha a Szülőhaza szolgálatát határozzák meg
úgy, mint „a jó”, akkor az emberek elkerülhetetlenül ilyen szolgálatot
tesznek. Ha a katonai feletteseknek való engedelmességet nevezik
„erénynek” és „bátorságnak”, akkor végtelenül dicsérni és gyakorolni
fogják az efféle erőszakos rabszolgaságot.

Propaganda
Minél több hamis morális elmélet létezik, annál korábban kell a gyermekekre kényszeríteni őket. Nem látjuk, hogy a tudományos gondolkodású emberek gyermekeit „logika iskolába” küldenék a harmadik
vagy negyedik életévüktől. Nem látjuk, hogy a szabadpiacot támogató
emberek gyermekei „Kapitalizmustáborba” mennének öt éves korukban. Nem látjuk, hogy a filozófusok gyermekeit Racionális Empiriz-

mus Parkba küldenék, hogy az agyukba táplálják az érzékeikbe vetett
bizalomnak és elméjük használatának értékét.
Nem. Amikor romlás hatja át az erkölcsi elméleteket, amikor azok
önellentmondásosak és destruktívak, az alárendelt gyermekek tehetetlen elméibe kell kényszeríteni őket. A Jezsuitáknak tulajdonítják azt a
közmondást, miszerint „Add nekem a gyermeked kilenc éves koráig,
és az enyém lesz egy életen át”, de ez csak azért van így, mert a Jezsuiták babonás és pusztító hazugságokat tanítottak. Sosem tudnád elképzelni, ahogy egy modern tudós arra éhezik, hogy hamisságait egy
újszülött tudatába ültesse. Képzelj el egy olyan embert, mint Richard
Dawkins, ahogy kimondja a fentebbi szavakat, csak hogy lásd, ez
mennyire nevetséges is volna.
Az a moralista, aki kizárólag a bűnözésre fókuszál, az etikai elméletek
által támogatott rendszerezett bűnözés helyett, szinte egyáltalán nem
látja át a helyzetet, az emberiséget pedig a vágóhídra tereli. Egy orvost, aki egy egyetemes és halálos vírus közepette minden erejét abba
fekteti, hogy az enyhe túlsúlyosság lehetséges egészségügyi következményeiről beszéljen, elmeháborodottnak tartanának, és egyáltalán
nem tartanák megbízható tanácsadónak gyógyászati ügyekben. Ha a
házad lángokban áll, azon tanakodni, milyen színűre fesd a falad, talán nem megfelelő fontossági sorrendről tanúskodik.
Természetesen léteznek magán bűnelkövetők, de gyakorlatilag semmi
hatással nincsenek az életünkre, azokhoz viszonyítva, akik hamis morális elméletek alapján uralnak minket.
11 éves koromban egyszer egy másik fiú ellopott tőlem pár dollárt.
Egy másik alkalommal, 26 éves koromban az ATM-ben hagytam
bankkártyámat, és valaki ellopott pár száz dollárt a számlámról.

Ugyanakkor több százezer dollárt raboltak el tőlem erőszakkal az
„adóztatás helyes” morális elméletén át. Arra kényszerítettek, hogy 14
éven át üljek a közoktatás zord és elmepusztító mentális gulágjaiban,
azt a morális elméletet alapul véve, miszerint „az állami oktatás
erény”. (Vagy inkább: „a kényszerített oktatás erény” – a szüleimet arra
kényszerítették, hogy fizessenek adókon keresztül, engem pedig arra
kényszerítettek, hogy bejárjak.)
A fiú (és a férfi) aki ellopta a pénzem, kétségtelenül valami személyes
élvezetre vagy szükségletre használta azt. Viszont az állam arra használja a pénzt, amit ellopott tőlem, hogy elnyomja a szegényeket, hogy
háborúkat pénzeljen, hogy fizesse a gazdagokat, és hogy államadósságon keresztül szegénységbe taszítsa a gyermekemet – illetve hogy
kifizesse azoknak a jövedelmét, akik kirabolnak engem.
Ha orvos lennék egy hatalmas városban, amelyet szörnyű vírus sújt,
és felfedezném, hogy a vírus a vízvezetékeken keresztül terjed, minek
kellene lennie a racionális válaszomnak – feltételezve, hogy engem
valóban érdekel a polgártársaim egészsége?
Nyilván a háztetőkről kéne kiabálnom, hogy az ivóvíz okozza a vírust. Nyilván minden lehetséges módszert fel kellene használnom arra, hogy az emberek ráébredjenek, mi a forrása a betegségnek, ami
kínozza őket.
Nyilvánvaló, hogy az egyetemes és megakadályozható mérgezés tudatában nem arra kellene pazarolnom az időmet, hogy meggyőzzelek
annak fenyegető veszélyéről, hogy valami ismeretlen jöttment esetleg
megmérgezhet a jövőben.
Tehát filozófusként, akit aggodalommal tölt el az erőszak és az immoralitás, a magán bűnözésre vagy az állami bűnözésre kellene fókuszálnom?

A sérelmek, amiket a magán bűnözők követtek el ellenem, teljesen
elhalványulnak az én „erényes és jó uralkodóim” békés irgalmának
akár csak egyetlen napjához viszonyítva.
Ha tehát az emberiségre leselkedő legnagyobb veszélyek a hamis etikai elméletek, akkor legfőbb prioritásunknak egy érvényes, racionális,
empirikus és következetes etikai teória felfedezése, kommunikációja
és finomítása kell, hogy legyen. Ha felfedezzük, hogy a vírus legtöbb
áldozata a fertőzött víz következtében hal meg, akkor nyilvánvalóan
annak kell legfőbb prioritásunknak lennie, hogy a vizük megtisztítását
javasoljuk.
Most tehát vágjunk bele ebbe a feladatba.

Második rész: Alkalmazás

Etikai kategóriák
Most, hogy az EPV keretrendszer a helyére került, elkezdhetünk foglalkozni azzal, miként igazolja vagy érvényteleníti a legközismertebb
morális indítványokat. Ha „fizikai teóriánk” képes megmagyarázni,
hogyan képes valaki elkapni egy labdát, az azt jelenti, hogy legalább
az első – és legfontosabb – akadályon már átküzdöttük magunkat,
illetve első és legmélyebb csapásunkat mértük a bestiára.

A hét kategória
Ahogyan fentebb említettük, az egyetemesen preferálandó viselkedéssel kapcsolatos indítványok három főbb kategóriába sorolhatók: pozitív, negatív és semleges. Hogy elkülöníthessük az esztétikát és az etikát, tágítsuk ki ezeket a kategóriákat, mígnem azok magukba foglalnak minden olyan viselkedést, amely etikai elemzés tárgyait képezheti.
Ez a hét kategória a következő:
1. Jó (egyetemesen preferálandó és érvényre juttatható erőszak
használatával, például: „ne ölj”).
2. Esztétikailag pozitív (egyetemesen preferálandó, de erőszak
használatával nem kikényszeríthető, például az „udvariasság”
és „időben érkezni”).
3. Személyesen pozitív (nem egyetemesen preferálandó és nem
kikényszeríthető, mint szeretni a fagylaltot).
4. Semleges, vagy nem rendelkezik etikai vagy esztétikai tartalommal, például futni a busz után.
5. Személyesen negatív (nem szeretni a fagyit)
6. Esztétikailag negatív („udvariatlanság” és „késés”)
7. Gonosz (egyetemesen tiltott) („nemi erőszak”).

Ideális estetben képesnek kellene lennünk ezeket mindössze két kategóriára csökkenteni – egyetemesen preferálandó és esztétikailag pozitív - ha úgy határozzuk meg az etikai indítványainkat, hogy ami
egyetemesen tiltott, az csupán tükörképe annak, ami egyetemesen
preferálandó, a pusztán személyes preferenciákat és semleges tetteket
pedig félresöpörjük, mint amik nem tartoznak az etikai diskurzus tárgyához.
Példának okáért a non-agresszió elve (NAP) kimondja, hogy az erőszak kezdeményezése immorális – tehát az erőszak nemkezdeményezése egyetemesen preferálandó, az erőszak kezdeményezése pedig egyetemesen tiltott. Ha ami tiltott az egész egyszerűen az
ellentéte annak, ami preferálandó, akkor semmi szükség további kategóriákra.
Továbbá - erkölcsfilozófusok lévén – a racionális etika vizsgálata során elsősorban a legszörnyűbb bűnökre kell figyelmet fordítanunk.
Nyilvánvaló, hogy igazságtalan preferenciákat kényszeríteni másokra
a legerkölcstelenebb cselekedet. Ha olyan tetteket, mint a „rablás” és a
„gyilkosság” határozunk meg EPV-ként, akkor ezeknek a meghatározásoknak a kivizsgálata kell, hogy legyen a legfőbb feladatunk.
Tehát erőfeszítéseinket legfőképp az egyetemesen preferálandó és
kikényszeríthető cselekedetekre fogunk összpontosítani.

Az erény és az ellentéte
Az „erény” ellentéte a „bűn” kell, hogy legyen – a „jó” ellentétének
pedig „gonosznak” kell lennie. Ha a „ne lopj” erkölcsi szabályt terjesztem elő, akkor a lopásnak gonosznak kell lennie, és a nem lopásnak kell lennie a jónak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a „lopástól való tartózkodás” a morális kiválóság teljes meghatározása,

hiszen az ember lehet gyilkos, viszont rabló nem. Felfoghatjuk ezt
úgy, mint az erény „szükséges, de nem elégséges követelménye.”
Minden erkölcsileg preferálandó tettnek természetéből fakadóan rendelkeznie kell egy ellentétes tettel – mivel ha nem, akkor nincs választási lehetőség, lehetetlen az elkerülés, és így nincs lehetőség erényre
vagy bűnre. Ha azt a morális szabályt terjesztem elő, hogy „állj ellen a
gravitációnak” akkor nyilvánvalóan lehetetlenné válik a moralitás,
nem lehetséges elkerülni az erkölcstelenséget, így a morális szabály
érvénytelen kell, hogy legyen.
Ha azt az erkölcsi szabályt terjesztem elő, hogy „ne menj San Franciscoba,” azt logikusan úgy is átfogalmazhatjuk, hogy „menj akárhova,
kivéve San Franciscoba.” Ily módon a „ne lopj” erkölcsi szabályt szintén elő lehet terjeszteni pozitív formában: „tiszteld a tulajdonjogokat.”
Mivel a tulajdonjogok tisztelete erény, a tulajdonjogok megsértése bűn
kell, hogy legyen.

Mi hiányzik
Feltűnően hiányoznak a fentebbi listából az olyan tradicionális erények, mint a bátorság, őszinteség, integritás, és a többi – illetve azok
ellentétei: gyávaság, hazugság és korrupció.
Úgy tűnhet, hogy ezek az erények az esztétikailag pozitív viselkedés
kategóriájába esnek, mint az időben érkezés, de én magam túlságosan
nagy tiszteletet érzek a tradicionális erények iránt, hogy a finom társadalmi részletekkel egy kategóriába soroljam őket. Az oka annak,
hogy nem helyezhetők az egyetemesen preferálandó kategóriába az,
hogy – mint ahogy azt fentebb is említettük – az EPV keretrendszer
kizárólag viselkedésekkel foglalkozik, nem pedig attitűdökkel, gondolatokkal, elme- vagy érzelmi állapotokkal. A tudományos módszer ké-

pes feldolgozni egy logikai indítványt; képtelen feldolgozni a „haragot” vagy a „vakmerőséget.” Ezek az elmeállapotok természetesen
nem jelentéktelenek, – ami azt illeti, létfontosságúak – de nem lehetnek részei az etikai indítványok kiértékelő objektív rendszernek, mivel lényegében szubjektív – és ebből fakadóan bizonyíthatatlan – létállapotok.
Tehát az EPV kizárólag objektíven ellenőrizhető cselekvésekkel foglalkozik, mint a gyilkosság, a testi sértés, stb.

Az első teszt: nemi erőszak
Bár kellemetlen beszédtéma, a nemi erőszak kétségtelenül a legkevésbé
kétértelmű tett, amelyet bármilyen morális elméletnek magába mell
foglalnia. A gyilkosságot megbonyolíthatja az önvédelem; a rablást az
éhezés vagy a „visszalopás” problémája – de senki nem követhet el
nemi erőszakot önvédelemből; a nemi erőszak definíciójából adódóan
az agresszió kezdeményezése.
Használjuk tehát az EPV keretrendszert, hogy megvizsgáljuk a nemi
erőszakra vonatkozó etikai indítványok logikai következetességét, a
fentebbi hét morális kategóriára hivatkozva.

1. A Jó
Hogy egy abszurd példát vegyünk, képzeljük el, hogy egy olyan erkölcsi elméletet vizsgálunk, ami azt állítja, hogy a nemi erőszak erkölcsileg jó.
Nyilván ha kijelentem, hogy „X” a „jó”, akkor az „X” ellentétének kell
a gonosznak lennie. Ha a nem erőszakolás a jó, akkor az erőszakolás a
gonosz. Valakit megerőszakolni egy pozitív cselekvés, amit kezdeményezni, kivitelezni, majd befejezni kell. Ha a „nemi erőszak” morálisan helyes, akkor a „nem erőszakolásnak” kell lennie a morális gonosznak – tehát lehetetlen, hogy két ember egy szobában egyszerre legyen erkölcsös, mivel egy adott időben csak az egyikük lehet az erőszaktevő – és csak akkor lehet erőszaktevő, ha a másik ember az ő áldozatává válik.

Az, ami lehetővé teszi az erényt, nem lehet gonosz. A „szabadság”
például az erény előfeltétele – szabadság nélkül nem lehetünk erényesek – tehát a „szabadság” nem lehet gonosz, mivel a jóság szükségelteti.
Ha erkölcsileg jó erőszaktevőnek lenni, és az ember csak akkor lehet
erőszaktevő, ha erőszakkal közösülésre kényszerít egy áldozatot, akkor nyilvánvalóan az áldozatnak erkölcsileg jónak kell lennie akkor,
amikor ellenáll a támadásnak – hiszen ha nem állna ellen, az definícióból adódóan nem minősülne nemi erőszaknak, így nem volna erényes. Más szóval definícióból fakadóan az erény ellenzése teszi lehetővé
az erényt – ellen kell állni a szexuális támadásnak, hogy lehetségessé
váljon az erőszaktevő „erénye.” Tehá az áldozat nemhogy nem lehet
erényes, de támadnia és ellenkeznie kell az erénnyel ahhoz, hogy lehetővé tegye azt.
A „nemi erőszak morális” indítvány tehát leküzdhetetlen logikai
problémákat eredményez. Emlékezz, elfogadtuk, hogy egy racionális
elmélet nem indítványozhat ellentétes állapotokat egyazon szituációhoz. Ha minden más tényező azonos, egy kő nem zuhanhat egyszerre
fel és le, egy érvényes elmélet pedig nem jósolhatja azt, hogy egy kő
felfelé, egy pedig lefelé fog esni.
Hasonlóképpen, két emberre egy szobában úgy kell tekintenünk, mint
akik egyazon szituációban vannak. Ha kizárólag az egyikük lehet jó,
mert a jóságot nemi erőszakként definiáljuk, és egyidőben csak az
egyikük képes nemi erőszakot elkövetni, akkor olyan logikai ellentmondással szembesülünk, amit sehogyan sem oldhatunk fel.
Továbbá, ha emlékszünk arra, hogy az Egyetemesen Preferálandó Viselkedésnek időtől függetlennek kell lennie, akkor azzal a logikai
problémával is szembesülünk, hogy függetlenül férfiasságának állóképességétől, az erőszaktevő egy ponton képtelen lesz tovább erősza-

kolni, mivel fizikailag képtelenné válik az erekcióra. Képtelenné válik
„jótett” elkövetésére. Mivel az „elkerülhetőség” a moralitás kulcs kritériuma, ő viszont fizikailag képtelen jó lenni – más szóval képtelen
elkerülni, hogy gonosszá váljon – akkor nem lehet felelős azért, hogy
nem erőszakolja meg a másik embert.
Nem neveznénk öngyilkosságnak, ha valaki, aki egy faágba kapaszkodik egy szakadék felett elengedné a fát, mert túl gyenge ahhoz,
hogy tovább tartsa - mivel többé nem volt választása, tovább kapaszkodik-e vagy sem. Ha akkor engedi el, amikor még van ereje tovább
tartani magát, akkor az eset nem lenne olyan egyértelmű.

A kóma-teszt
Intuitíven nehéz elképzelni, hogy bármilyen morális elmélet érvényes
lehet, amely egy kómában fekvő embert erkölcstelennek titulál. Bármilyen etikai elmélet, ami egy pozitív tettet ír elő, mint egyetemesen
preferálandó viselkedést, a „kóma-teszt” kihívásával szembesül. Ha
azt mondom, hogy az adakozás egy morális abszolút, akkor – magától
értetődően - nem adakozni immorális volna. Viszont egy kómában
fekvő ember nyilván képtelen adakozni, így - elméletemből kifolyólag
– őt erkölcstelennek kellene címeznünk. Hasonlóképp az alvó ember,
vagy akinek nincs eladományozható pénze – vagy az ember, aki épp
adományokat kap – mind erkölcstelenek lennének.
Ez egy másik központi problémája bármilyen elméletnek, amely a
„nemi erőszakhoz” hasonló pozitív cselekvéseket nevez morálisnak.
Egy adott időben számtalan ember létezik, aki képtelen véghezvinni
az adott pozitív tettet, és akit így gonosznak kell nyilvánítanunk, függetlenül attól, hogy képtelenek a „jóságra.”

Viszont ha lehetetlen elkerülni, hogy az ember „gonosz” legyen, akkor nyilvánvaló, hogy a gonosz fogalmának semmi értelme. A fentebbi példában, amelyben a szikla lezúdult a hegyről, a kő nem „gonosz”
azért, mert összezúzta az autódat, hiszen képtelen saját szabad akaratából elkerülni azt. Ha egy ember fékje rögtön, miután megjavították
azt elszakad, akkor nem az ő felelőssége, ha képtelen megállni. Ha
egyszer sem javíttatta a fékjeit az elmúlt tíz évben, akkor folytatólagos
lendületének követlen felelőse ő maga, és őt hibáztathatjuk.
Ily módon az „elkerülhetőség” fogalma használható marad. A kómában fekvő ember képtelen elkerülni, hogy az ágyában feküdjön, hiszen a kvázi-tudattalanság állapotában van. Mivel képtelen elkerülni
tetteit – vagy esetünkben tétlenségét – mozdulatlansága nem lehet
immorális.
Ebben az esetben viszont megalapozott az az ellenvetés, miszerint ha
a kómában fekvő ember nem lehet immorális, akkor morális sem lehet. Viszont fentebb megállapítottuk, hogy egy immorális tett ellentétének morálisnak kell lennie. Ha azt a morális szabályt indítványozom: „ne erőszakolj,” akkor nevezhetjük-e a kómában fekvő embert
morálisnak, mert nem követ el nemi erőszakot?

Kapacitás
Az „elkerülhetőség” fogalma működik pozitív és negatív értelemben
is. Ha valami szörnyűséges baleset következtében elveszítem a nemi
szervemet, morális vagyok-e, mert tartózkodom a nemi erőszaktól?
Nehéz volna úgy érvelni, hogy igen, hiszen a nemi erőszak – legalábbis nemi szervemmel elkövetve – számomra lehetetlen. Hasonlóképp,
„nagylelkűnek” nevezhetnénk egy embert, aki 100 dollárt ad egy kéregetőnek – viszont egyhamar felülbírálnánk ítéletünket, ha kiderül-

ne, hogy alvajárás közben adományozta el a pénzét, ébredéskor pedig
mélységesen megbánta azt.
Tehát megalapozott azt mondanunk, hogy ahol nincs – vagy nem alkalmazható – döntési lehetőség, ott moralitás sincs, vagy az sem alkalmazható. Tehát a kómában fekvő ember tetteit nem nevezhetjük
sem gonosznak, sem jónak. Döntési lehetőség nélküli állapotban létezik, mint egy csecsemő vagy egy állat – így ésszerűen mentesíthetjük
őt a morális szabályok alól, hiszen van egy olyan fizikai állapot, ami
objektíven megkülönbözteti őt az embertől, aki dönthet, ez pedig
megengedett az EPV alatt.
Ennek tudatban folytassuk a nemi erőszak vizsgálatát.

2. Esztétikailag pozitív
Az esztétikailag pozitív tettek (EPT) egyetemesen preferálandók, viszont nem érvényesíthetők erőszak használatával, hiszen az esztétikailag negatív tettek nem kezdeményezik az erőszak használatát.
Ahogy azt fentebb megállapítottuk, ha kések a találkozónkról, nem
kezdeményezem az erőszak használatát ellened, és nem veszem el a
választási lehetőségedet, vagy a lehetőségét annak, hogy elkerüld a
helyzetet.
Ha azt mondjuk, hogy az EPT-k erőszakkal kikényszeríthetők, akkor
azt mondjuk, hogy az erőszak kezdeményezése erkölcsileg helyes.
Ha azt az erkölcsi szabályt indítványozzuk, hogy az erőszak kezdeményezése helyes, az a szabály ugyanazokkal a logikai lehetetlenségekkel találja szembe magát, mint a „nemi erőszak morálisan jó” szabály.

Két ember egy szobában nem lehet egyszerre erkölcsileg jó, mivel az
egyiküknek erőszakot kell kezdeményeznie a másik ellen, a másiknak
pedig ellen kell állnia – hiszen ha nem áll ellen, akkor definícióból
adódóan nincs erőszak, mint a fentebb említett sebész esetében. Tehát
az erényt kizárólag az ellenszegülés az erénynek hívhatja életre, illetve két ember egyforma körülmények között nem lehet egyszerre erkölcsös, és a többi – melyek mindegyike megszegi az EPV-t.
Tehát tudjuk, hogy a nemi erőszak nem tartozhat az EPT kategóriájába.
Ezt azzal erősíthetjük meg, ha ismét átnézzük az okokat, amiért az
„időben érkezés” az EPT kategóriájába sorolandó.
Mindenekelőtt ösztönösen megértjük, hogy igazságosabb azért elutasítani egy barátot, mert folyamatosan késik, mint azért, mert nem szereti a fagyit.
Miért?
Az EPT olyan, nem kényszerítő erejű szabály, amit racionálisan egyszerre,
mindkét félre lehet alkalmazni.
Példának okáért ha az én EPT-m az, hogy „érkezz időben,” akkor az
egyetemes norma lehet, ami teljesen elkerülhető. Nem kényszeríthetem rád erővel ezt az EPT-t, mert neked nem kell velem barátkoznod,
nem kell időben érkezned; nem kell tisztelned vagy követned a preferenciáimat semmilyen elképzelhető módon. (Ez nagyban különbözik
egy fizikai támadástól, ami elpusztítja a választási lehetőségedet.)
Ha az „időben érkezni” EPT, akkor lehetséges, hogy azt két ember
egyszerre betartsa – ha mindketten időben érkeznek.

Viszont, ahogyan azt fentebb láttuk, lehetetlen, hogy két ember egyszerre elkövesse a nemi erőszakot. Az egyiknek mindig az erőszaktevőnek, a másiknak pedig mindig az áldozatnak kell lennie.
Ha viszont azt mondom, hogy a „jazz kedvelése” egy EPT, akkor
azonnal egy logikai lehetetlenségbe ütközöm. Emlékezzünk, hogy az
EPT-k nem kényszerítő erejű szabályok, amelyeket egyszerre mindkét
félre alkalmazhatunk – a „jazz kedvelése” szabály helyes megfogalmazása: „a szubjektív preferenciák egyetemesen preferálandók.”
Ez nem csak mondattanilag teljes ellentmondás, hanem azonnal megbukik az EPV teszten is. Ha én a jazzt élvezetesebbnek tartom az öszszes többi zeneműfajnál, te viszont a klasszikus zenét szereted a legjobban, a személyes preferenciák pedig egyetemesen preferálandók,
akkor neked a jazzt kellene szeretned, mert én azt szeretem, nekem
pedig a klasszikus zenét, mert te azt. Természetesen ez lehetetlen,
mert ez azt követelné, hogy mindketten egyszerre szeressük jobban a jazzt
és a klasszikust, mint az összes többi zeneműfajt. Neked a preferenciádat
jazzre kell váltanod az én preferenciám miatt – viszont nekem, ezzel
egyidőben a preferenciámat klasszikusra kell váltanom a te preferenciád miatt. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy neked egyszerre,
ugyanabban a pillanatban el kell kapnod és el kell dobnod egy labdát
– amely logikusan és fizikailag lehetetlen.
Mivel az EPT-k nem érvényesíthetők erőszak használatával – nem
lőhetsz le egy embert, mert késett – így a nemi erőszak nem lehet EPT,
hiszen a nemi erőszak definíciójából adódóan egy erőszakkal érvényesített szexuális támadás.
Tehát a nemi erőszak nem eshet az EPT kategóriájába.

3. Személyesen pozitív

A nemi erőszak talán a puszta személyes preferenciákhoz hasonlít.
(Úgy nem érvelhetünk, hogy a nemi erőszak nem foglal magába preferenciákat, mivel a nemi erőszak egy viselkedés, és mint ahogy azt
fentebb taglaltuk, minden viselkedés preferenciákkal jár.)
Ekkor felmerül a kérdés: kiállja-e a logikai vizsgálatot, ha a nemi erőszakot a pusztán személyes preferenciák kategóriájába soroljuk?
Ha azt a morális szabályt indítványozzuk, hogy: „a személyes preferenciákat erőszakkal másokra kell kényszeríteni,” az hogyan állja a
sarat az EPV keretrendszer ellen? (Érdemes megjegyezni, hogy azt
nem indítványozhatom, hogy „a személyes preferenciákat erőszakkal
másokra lehet kényszeríteni,” hiszen az az EPV megsértése, amely előírja, hogy a morális szabályoknak abszolútnak és egyetemesnek kell
lenniük – ha nem azok, az EPT kategóriájába esnek, így nem lehet
őket másokra kényszeríteni.)
A személyes preferenciákat nem lehet igazságosan másokra kényszeríteni, mivel az egy leküzdhetetlen logikai ellentmondást szülne.
Ha azt mondom, hogy a Queen együttes szeretete bármely más banda
fölött egyetemesen preferálandó viselkedés, milyen alapon igazolhatnám ezt az állítást? Kizárólag úgy, ha azt mondanám, minden személyes preferenciát másokra kell kényszeríteni. Viszont ha az én személyes preferenciáimat kedvem szerint rád kényszeríthetem, akkor az
EPV definíciójából fakadóan a te is kedvedre rám kényszerítheted a
személyes preferenciáidat. Tehát nem lehetünk mindketten egyszerre
erkölcsösek, mivel az megkövetelné, hogy mindketten előnyben részesítsük a saját együttesünket, miközben feladjuk ezt a preferenciát,
hogy a másik kedvenc bandáját részesítsük előnyben. Más szóval egyszerre kell úgy gondolnom, hogy a Queen a legjobb együttes és hogy a
The Police a legjobb együttes. Ez egy logikai lehetetlenség, ami a köz-

ponti oka annak, miért nem lehet egyetemesen kikényszeríteni pusztán személyes preferenciákat.
Tehát ha a nemi erőszakot pusztán személyes ízlés kérdésének gondoljuk, akkor logikusan nem kényszeríthetjük azt másra. Ismét, ha két
emberre gondolunk egy szobában, ez azt követelné, hogy mindkét
ember a preferálja a másik megerőszakolását, miközben képtelenek
azt a másikra kényszeríteni, ami nem csak illogikus, hanem – szerencsére – teljesen kivitelezhetetlen is.

4. Morálisan semleges
Ahogyan fentebb rámutattunk, a nemi erőszak nem lehet erkölcsileg
semleges cselekedet, mivel az egy olyan preferencia, amelyet másokra
kényszerítenek.

5. Személyesen negatív
A nemi erőszak talán személyesen negatív tett, a hármas pont ellentéte.
Példának okáért egy szökésben levő bűnöző személyesen negatív
tettnek (SzNT) gondolná, ha elkapnák.
A személyesen negatív tettek (SzNT-k) meghatározásukból fakadóan
nem kényszeríthetők másokra. Tehát egy ember, akit épp megerőszakolnak hibázna, ha preferenciáját, miszerint nem akar megerőszakolva
lenni, önvédelem formájában erőszaktevőjére „kényszerítené.” Így az
erőszak kezdeményezése – egy személyes preferencia másokra kényszerítése – morális, míg az önvédelem – amely úgyszintén a személyes
preferenciák másokra kényszerítése – immorális. Tehát azt kapnánk,
hogy ugyanaz a tett (a személyes preferencia másokra kényszerítése)
egyszerre tartozik a morális és az immorális kategóriába, ami nem
állja meg a helyét.

6. Esztétikailag negatív
A nemi erőszak talán egy esztétikailag negatív tett, mint a „késés” – a
fentebbi, kettes másik oldala. Viszont az esztétikailag negatív tetteket
(ENT-ket) nem lehet logikusan erőszakkal másokra kényszeríteni, mivel azok definícióból fakadóan elkerülhetők. Mivel szabadon úgy határozhatok, hogy többé nem tartom a kapcsolatot azzal, aki folyamatosan
késik, nem lőhetem le, mert késett.
Viszont a nemi erőszak meghatározásából adódóan nem elkerülhető,
mivel az erőszakkal másra kényszerített szexuális támadás. (Elkerülhetjük a helyzeteket, amelyek növelik a nemi erőszak bekövetkezésének lehetőségét, de nem kerülhetjük el a folyamatban levő nemi erőszakot.) Továbbá ha megszakítom a barátságot a fentebb említett lusta
emberrel, ő nem kényszeríthet erőszakkal fenyegetve jogosan arra,
hogy a barátja legyek - mivel ez azon az alapelven alapulna, mely szerint a pusztán személyes preferenciákat másokra kényszeríthetjük,
amely viszont eredménytelenül szemben állna az én preferenciámmal
a barátság megszakítására. Az effajta „Tarantino-moralitás” mindig a
néma bénultság állapotát eredményezi, ahol megdermedt szobrokként fegyvert tartunk egymásra.
Ahogyan azt megállapítottuk, bármilyen egyetemesen preferálandó
viselkedésnek egyetemesnek kell lennie minden emberre vonatkozóan, mindig és mindenhol – ha az ENT-ek erőszakos érvényesítése
megengedett (tehát ha lelőhetlek, amikor késel) - akkor, ha a nemi
erőszakot ENT-ként definiáljuk, amely kikényszeríthető, akkor az
erőszak áldozata, aki a nemi erőszakot esztétikailag negatív tettnek
találja, jogosan lelőheti erőszaktevőjét, amely effektíve jóváhagyja az
önvédelem alapelvét, viszont azon az áron, hogy megengedi a fegyverropogtatást, tegyük fel, az udvariatlanság ellen.

Tehát a nemi erőszak nem lehet ENT.
Ami csak egy dolgot hagy hátra…

7. Gonosz
Ha a nemi erőszak gonosz, akkor magában kell foglalnia az erőszak
használatának kezdeményezését, amelyet nyilván magába is foglal. Továbbá az indítvány: „a nemi erőszak gonosz” átesik a „kóma-teszten”
olyan értelemben, hogy lehetetlen egy kómában fekvő ember számára,
hogy megerőszakoljon valakit.
Mindemellett ha a nemi erőszak gonosz, akkor nem megerőszakolni
valakit kell, hogy legyen a jó – ily módon két ember egy szobában lehet egyszerre erkölcsös, egész egyszerűen úgy, hogy nem erőszakolják
meg egymást.
Mivel az elkerülhetőség az egyik kulcs különbség a „kellemetlen” és
az „erkölcstelen” között, a nemi erőszak pedig nyilvánvalóan egy elkerülhetetlen viselkedés, a „nemi erőszak, mint gonosz” meghatározás ezt a megkülönböztetést szintén megerősíti.
Illetve, mivel vannak olyan pillanatok, amikor fizikailag lehetetlen
megerőszakolni valakit – például amikor nem jöhet létre erekció – a
„nemi erőszak, mint gonosz” meghatározás megoldja azt a problémájt, amikor az emberek önkéntelenül válnak erkölcstelenekké, ami
az elkerülhetőség kritériuma miatt definícióból adódóan lehetetlen.
Az erőszaktevő igazolhatja azzal a tettét, hogy elkerüli az „a nemi erőszak jó” indítványt, és valami más indítvánnyal helyettesíti azt, ami
támogatja a nemi erőszak elkövetésére irányuló vágyát, mint: „Erkölcsös az egyénnek saját örömre törekedi, függetlenül mások örömtelenségétől.”

Ez az indítvány az EPV alapvető logikai tesztjén szintén megbukik.
Ha Bob úgy hiszi, hogy örömet szerezhet magának Doug megerőszakolásával – függetlenül Doug örömtelenségétől – akkor Bob nem képes racionálisan az EPV szintjére emelni a preferenciáját.
Ha mindenkinek saját örömét kellene hajszolnia mások örömtelenségétől függetlenül, akkor Bob-nak semmi joga nincs megerőszakolni
Doug-ot, mivel, bár Bob preferálja Doug megerószakolását, Doug nyilvánvalóan nem preferálja, ha megerőszakolják. Ha mindenkinek saját
örömét kellene hajszolnia mások örömtelenségétől függetlenül, akkor
semmilyen racionális oka nincs annak, miért kellene Bob Doug megerőszakolására irányuló preferenciájának elsőbbséget élveznie Doug
azon preferenciájával szemben, hogy ne erőszakolják meg, függetlenül attól az örömtelenségtől, amit az erőszak elutasítása okozna Bobnak. Tehát Bob mondhatja Doug-nak: „Erkölcsileg jó, ha megerőszakollak téged, mivel a személyes preferenciák erőszakkal másokra
kényszeríthetők.” Természetesen Bob így válaszolhat: „Erkölcsileg jó,
ha erőszakkal ellenállok a támadásodnak, mivel az én személyes preferenciám, miszerint nem szeretnék megerőszakolva lenni, úgyszintén
másokra kényszeríthető.”
Természetesen kevés erőszaktevő egyben filozófus is, de ahogy azt
fentebb említettük, az emberi lényekre leselkedő legnagyobb veszélyek nem az egyéni bűnözők, hanem az irracionális és kizsákmányoló
morális elméletek. Például a bebörtönzést minden esetben egy erkölcsi elmélere hivatkozva igazolják – és a bebörtönzés sokkal több embert tesz nemi erőszak áldozatává, mint amiről a magán bűnözők valaha is álmodhatnának. Ha helytelen a morális elmélet, amely igazolja
a bebörtönzést, akkor ennek az elméletnek a kijavítása messze a legfontosabb feladat kell, hogy legyen bárkinek, aki szeretné a nemi erőszak
előfordulását csökkenteni.

Tehát úgy tűnik, hogy a nemi erőszakot illetően az egyetlen logikus
lehetőség az, ha nem erőszakolni egyetemesen preferálandó viselkedés
– avagy ha az erőszakolás egyetemesen tiltott viselkedés.

Huhh!
A tény, hogy az EPV keretrendszer logikusan és hatékonyan érvényesítette a morális indítványt, mely szerint a nemi erőszak gonosz – nem
„jó,” vagy „esztétikailag preferálandó,” vagy „személyesen preferálandó,” vagy „morálisan semleges” – egy nagyon jó jel. Ez nem bizonyítja minden kétséget kizárólag azt, hogy az EPV logikailag minden
„józan ész” morális indítványt érvényesíteni fog, de az első akadályon
már átjutottunk, és ennek hatalmas okot kell adnia az ünneplésre. Ha
fizikus lennék, aki egy Egységes Térelmélettel állt elő, és az elméletem
alkalmazása helyesen megjósolta, hova zuhanna egy eldobott labda,
akkor jogosan érezhetek hatalmas megelégedést.
Einstein relativitáselmélete megjósolta, hogy a fény meggörbül egy
gravitációs kút körül – amikor ezt először megerősítették, az nem bizonyította minden kétséget kizárólag az elméletét, de bizonyította azt,
hogy ez az elmélet lehet igaz, ami hatalmas előrelépés volt. Az első
megerősítés mindig a legnehezebb, mivel olyan egyszerű elrontani a
dolgokat, és hibákból mindig több van, mint alaposságból.
Az EPV keretrendszer helyesen érvényesítette azt a morális premiszszánkat, miszerint a nemi erőszak gonosz. Ez a bizonyíték egy szükséges – de nem elégséges – követelmény, és teljes mértékben elősegíti
a további vizsgálódásokat.
Tehát folytassuk…

A második teszt: Gyilkosság
Teszteljük most a gyilkosságra vonatkozó morális indítványokkal EPV
keretrendszerünket, amelyet itt úgy definiálunk, mint: szándékos, előre megfontolt, nem önvédelemből elkövetett emberölés.
Mivel a nemi erőszak kérdésének boncolgatásával olyan sok időt töltöttünk– és mivel a legtöbb elhangzott érv ide is ugyanúgy érvényes –
ez az elemzés sokkal rövidebb lehet.
Térjünk vissza két erkölcsi tengerimalacunkhoz, akik egy szobában
üldögélnek – nevezzük őket Bobnak és Dougnak.
Ha a gyilkosság erkölcsileg helyes, akkor nyilvánvalóan tartózkodni a
gyilkosságtól immorális. Tehát az egyetlen alkalom, amikor Bob és
Doug erkölcsös lehet, az a pillanat, amikor egyszerre meggyilkolják
egymást. Fizikailag ez természetesen lehetetlen – ha mindketten egymás torkát szorongatják, nem lesznek képesek egyszerre megfojtani
egymást. Ha Bob hal meg először, akkor elengedi Doug torkát, így
Doug-ot erkölcstelenségre kárhoztatja egészen addig, amíg más áldozatot nem talál. Mivel Bob hal meg először – és így nem próbálhatja tovább meggyilkolni Doug-ot – a halál Bobot sokkal erkölcstelenebbé
teszi, mint Doug-ot a gyilkosság.
Ösztönösen teljesen megértjük annak az erkölcsi indítványnak az
őrültségét, hogy a gyilkosság helyes. Logikailag tudjuk, hogy az indítvány helytelen, mivel ha helyes, lehetetlen hogy két ember egy
szobában egyszerre erkölcsös legyen. A moralitásra, mint az egészségre, nem tekinthetünk puszta „pillanatképként,” hanem egy folyamatnak, kontinuumnak kell lennie. Az EPV keretrendszer megerősíti,
hogy Bob nem lehet „gonosz” miközben Doug-ot fojtogatja, majd juthat
a morális erény magaslatára abban a pillanatban, amikor meggyilkolja

Doug-ot, végül zuhanhat vissza a gonoszság állapotába. A morális
indítványoknak egyetemesnek, illetve tértől és időtől függetlennek
kell lenniük. Az indítvány, miszerint a gyilkosság erkölcsös, e követelmény minden szintjén megbukik, így nem érvényes.
Továbbá ha a gyilkosság erkölcsileg helyes volna, akkor egy lakatlan
szigeten ragadt ember gonosz lenne mindaddig, amíg ott él, mivel
egyetlen áldozatot sem tudna meggyilkolni. Egy kómában fekvő ember szintén gonosz lenne, akárcsak egy alvó, vagy egy műtőasztalon
fekvő ember is. Valaki, aki egy másik embert kínoz, mindaddig gonosz lenne, amíg folytatná a kínzást, de jó emberré válna abban a pillanatban, amint az áldozata meghal a keze alatt.
Tehát láthatjuk, hogy az „a gyilkosság helyes” indítvány nem csupán
ösztönösen bizarr, hanem logikailag is lehetetlen.
A többi ellenvetés, amit az „a nemi erőszak helyes” indítvány ellen
hoztunk fel, itt ugyanúgy érvényes. A gyilkosság nem lehet morálisan
semleges, mivel a morálisan semleges ítéleteket nem lehet erővel másokra kényszeríteni, a gyilkosságot pedig definícióból adódóan erővel
másokra kényszerítik.
Aztán ott az alapvető ellentmondás, amit a gyilkosság minden egyetemes igazolása magában foglal, mint ahogy ott volt a nemi erőszak
esetén is. Ha Bob meg próbálja folytani Doug-ot, Doug viszont ellenkezik, hogyan képes Bob az EPV alapján racionálisan igazolni tettét?
Nos, mondhatna valami olyasmit, hogy: „akkor veszed el egy ember
életét, amikor akarod” – de természetesen, mivel az EPV az erkölcsi
indítványok egyetlen érvényes tesztje, ez épp annyira igazolja, hogy
Doug gyilkolja meg Bob-ot, mint amennyire azt, hogy Bob ölje meg
Doug-ot. Tehát Bob csak úgy képes igazolni Doug megfojtását, ha

Doug semmiképp nem ellenkezik – de természetesen, ha Doug nem
ellenkezik, akkor valóban gyilkosságnak tekinthetjük azt?
Tegyük fel, hogy Bob megváltoztatja a premisszáját, és azt mondja:
„akkor lövök le egy embert az álmában, amikor csak akarok.” A probléma nem csak a kialvatlanság, amiben Bob részesülni fog egyetemes
premisszája miatt, hanem a morális indítványok megfordításának lehetetlensége is, az ébrenlét és az alvás állapotának különbözőségére
alapozva. Biológiailag fogalmazva egy ember nem válik az ember ellentétévé, amikor elalszik, mint ahogy a gravitáció sem fordul meg,
amikor pislantunk.
Mivel az ember ember marad, amikor elalszik, nem lehet az a helyzet,
hogy ellentétes morális szabály vonatkozik rá abban az állapotban.
Tehát azt mondani, hogy amikor életben van, erkölcstelen meggyilkolni egy embert, viszont amikor alszik, erkölcsös meggyilkolni nem
több, mint létrehozni egy logikai ellentmondást, amit semmilyen objektív biológiai tény nem támaszt alá. Egy fizikus mondhatja azt, hogy
egy kő lefelé zuhan, viszont egy héliummal teli lufi felemelkedik – de
ez azért van, mert a kő és a héliumos lufi alapjában véve más tulajdonságokkal rendelkezik. Egy hiteles fizikus sem mondhatja azt, hogy
egy kő lefelé zuhan, viszont egy másik kő, pontosan ugyanazokkal a
tulajdonságokkal, felemelkedik. Ugyanez igaz a morális elméletekre –
egyetlen hiteles filozófus sem mondhatja, hogy a moralitás teljesen
megfordul, amikor egy ember elalszik, mivel az ember természete
alapjában véve nem változik, amikor szundít egyet.
Ily módon, ha jogosan lelőhetünk valakit, amikor ébren van, akkor is
jogosan lelőhetjük, ha alszik, mivel még mindig ember.

Tehát, mivel a „akkor lövök le egy embert az álmában, amikor csak
akarok” állítás nem érvényesíthető az EPV alapján, nem lehet igaz
erkölcsi indítvány.
Ismét azt találjuk, hogy az EPV keretrendszer a gyilkosságot illetően
igaznak bizonyul. Az egyetlen erkölcsi elmélet, amely érvényes lehet a
gyilkosságra vonatkozóan az, hogy a gyilkosság gonosz, avagy egyetemesen tiltott.
Megközelíthetnénk ugyanígy a testi sértés kérdését, de az érvek
ugyanazok lennének, mint a nemi erőszak és a gyilkosság esetében,
tehát a rövidebb terjedelem kedvéért inkább menjünk tovább.
Vizsgáljuk meg most a lopás kérdését. Ha a keretrendszer itt is igaznak bizonyul, akkor az ösztönös erkölcsi érzékünk tökéletes nyerő
hármasát eltaláltuk, és a fennálló hitünket racionálisan megerősítettük. Felfedeztük a számítást, ami megmagyarázza, hogyan vagyunk
képesek ösztönösen elkapni egy labdát, ami szükségszerű kezdet.

Önvédelem?
Átsiklottunk az önvédelem kérdése felett a gyilkossággal kapcsolatban, bár aligha fontos azt megvizsgálni a nemi erőszak esetében. Ez
nem azért van, mert az önvédelem kérdésköre vagy magától értetődő,
vagy egyáltalán nem bonyolult, hanem azért, mert a létező bonyodalmakkal sokkal könnyebben számolhatunk, miután megvizsgáltuk
a lopás kérdéskörét.

A harmadik teszt: Lopás
A lopással egy kicsit több időt kell eltöltenünk, mivel elkerülhetetlenül felveti a tulajdonjogok kérdését, ami sokak szemében vitás kérdés.
Számos módja van annak, hogy megközelítsük a tulajdonjogok kérdését, az „eredeti birtokbavételtől” (homesteading) a jogi meghatározáson át a gyakorlati érvekig, és a többi. Ezek közül itt egyikkel sem foglalkozom, mivel a tulajdonjogok kérdéskörének illeszkednie kell az
EPV keretrendszerébe, ha az EPV-t felállítjuk a morális indítványok
elbírálásának racionális módszereként.
A tulajdonjogokkal kapcsolatos morális indítvány nyilván a következő: az embereknek vagy joguk van tulajdont birtokolni, vagy nincs.
Namost, a legelső „tulajdon,” amellyel számolnunk kell, az a test. A
„tulajdonlásnak” mindenekelőtt az ember saját teste feletti fennhatóságból kell állnia, mivel ha az a fennhatóság nem létezik, vagy nem
tekintjük érvényesnek, akkor a moralitás teljes kérdéskörét – nem beszélve a tulajdonról – kivághatjuk az ablakon.
Az EPV egy keretrendszer, amellyel az egész emberiségre vonatkozó
egyetemesen preferálandó viselkedéssel kapcsolatos erkölcsi indítványok vagy érvek felett ítélkezhetünk. Mindenekelőtt az embernek felelősnek kell lennie saját tetteiért, ha erkölcsi ítéletnek akarjuk alávetni
őt, mivel – ahogy fentebb érveltünk – a tettek közötti választás lehetősége alapvető fontosságú bármilyen etikai értékítélethez.
Ha az ember a teste fölött semmi kontrollal nem rendelkezik, akkor
nyilvánvalóan nem felelős tetteiért – valójában azok nem az „ő” tettei,
hanem testééi. Namost, senki sem érvelne racionálisan úgy, hogy ha
egy ember megfojt egy másik embert, akkor a gyilkos ujjakat kellene

bíróság elé állítani és megbüntetni. Nyilvánvalóan a test képtelen teljes mértékben irányítani önmagát; valamilyen mértékben a tudatos
elme fennhatósága alá kell esnie.
Ez azt jelenti, hogy az ember felelős teste cselekedeteiért, és ebből fakadóan felelős azon tettek hatásáért. Az ember felelős azért, hova dugja a péniszét, és épp innen tudjuk, hogy ítélet tárgya lehet, ha megerőszakolt valakit. „Tulajdonolja” teste cselekedeteit, épp annyira, amennyire a testét is. Azt mondani, hogy egy ember felelős a testéért, a
teste hatásaiért viszont nem, egyenlő azzal az érvvel, hogy egy ember
felelős egy kés célzásáért és eldobásáért, azért viszont nem, ahova
landol.
Emellett úgy érvelni, hogy egy ember nem felelős teste hatásaiért egy
önmegsemmisítő állítás, hasonlóan azokhoz, amelyeket fentebb vizsgáltunk.
Ha azt mondom neked: „Az emberek nem felelősek testük cselekedeteiért,” teljesen jogosan kérdezhetnéd tőlem, hogy ki dolgozik a
hangszálaimmal és a számmal. Ha azt mondanám, hogy én egyáltalán
nem irányítom a beszédemet – amely a test egy hatása – akkor annak
árán „tartottam fenn” az elméletemet, hogy teljesen érvénytelenítettem.
Ha egyáltalán nem vagyok felelős a beszédemért, akkor semmi értelme vitatkozni velem. Egy kazettás magnó úgyszintén nem felelős a
beszédéért, és épp ezért nem is szállunk heves vitákba a kazettákkal.
A klisés horrorfilmekben úgy tűnik, a fiatal lányok kiváltképpen fogékonyak a démoni megszállásra – a pap, aki elkerülhetetlenül megjelenik, mindig ajánlkozik, hogy beszél a lányt irányító démonnal, mire
a lány olyan hangokat kezd kiadni, mintha Don Ho golyóscsapágyakkal gargalizálna.

Ez a nevetséges ábrázolás viszont egy szempontból pontos – ha valamilyen más lény irányítja teljes mértékben a lány hangszálait, akkor
azt a lényt kell megszólítani, nem pedig a lányt, aki egyáltalán nem
ura a reakcióinak.
Tehát ha azt mondom neked, hogy semmilyen befolyással nem rendelkezem a beszédem felett, akkor megkérdezheted: hát ki teszi? Ha
azt válaszolom, senki, akkor épp annyi értelme van vitázni velem,
mint egy tévékészülékkel, vagy a fent említett sziklával, amely a
hegyoldalról az autód felé zódul.
Tehát a testem beszédre késztetése szükségelteti annak elfogadását,
hogy képes vagyok irányítani a beszédemet – amely testem tulajdonlásának hallgatólagos elfogadása.
Namost, ha a démoni megszállás valóban előfordulna, és a démoni
megszállás alatt levő lány leköpné a papot, akkor nem a lányt tartanánk udvariatlannak, hanem inkább sajnálnánk őt, mert egy ilyen goromba démon szállta meg. Akárki is rendelkezzen a lány teste feletti
fennhatósággal, ő az, aki felelősségre vonható tettei hatásaiért – ezért
van az, hogy nem neveznénk „gonosznak” az embert, aki alvajárás
közben lopott, mivel nem rendelkezett a teste feletti teljes fennhatósággal (bár valamilyen más módon megállítanánk őt). Továbbá ez az
alapja a „nem bűnös elmebetegség miatt” jogi védelemnek, ami annak
feltételezése, hogy egy őrült ember nem rendelkezik a teste feletti teljes fennhatósággal.
Tehát a test tulajdonlásának elutasítása egyenlő minden moralitás elutasításával, ami – ahogy azt fentebb láttuk – teljesen lehetetlen. Logikusan, mivel a moralitást úgy határozzuk meg, mint az EPV kényszerrel érvényesíthető részhalmaza, a moralitás elutasítása nem több

mint azt mondani, hogy egyetemesen preferálandó úgy hinni, hogy
egyáltalán nem léteznek egyetemes preferenciák.
Végül, ha az ember hatalmat gyakorol a teste felett, hogy beszéd formájában elutasítsa az elképzelést, miszerint az ember irányíthatja saját
testét, egy nyilvánvaló és leküzdhetetlen önellentmondásba keveredik.
Így mellőzhetjük az ön-birtoklás ellen felvetett bármelyik érvet.
Mivel tulajdonoljuk saját testünket, elkerülhetetlenül tulajdonoljuk
tetteink hatásait is, legyenek azok jók vagy rosszak. Ha tulajdonoljuk
tetteink hatásait, akkor azt is nyilvánvalóan tulajdonoljuk, amit megtermelünk, függetlenül attól, hogy az egy íj, egy könyv – vagy egy
gyilkosság.

Tulajdon és EPV
Még ha a fentieket el is utasítjuk, az EPV-t továbbra is használhatjuk
az egyetemes tulajdonjogok létezésének érvényesítésére.
Amint korábban említettük, az emberek vagy rendelkeznek tulajdonjogokkal, vagy nem. Néhány szürke területet leszámítva - amelyekkel
hamarosan foglalkozunk - ez nem más, mint egy egyetemes indítvány.
Ha egy ember nem rendelkezik a tulajdonhasználat jogával, akkor
nem rendelkezik teste használatának a jogával. Nem rendelkezik tüdeje használatának jogával, így abba kell hagynia a légzést. Bár ez nevetségesen hangzik, mégis annak a premisszának a közvetlen és elkerülhetetlen következménye, miszerint az emberek nem rendelkeznek
tulajdonjogokkal.

Igazán biztosra mondhatjuk, hogy akárki, akivel a tulajdonjogokról
vitázol, lélegzik, így egyetért veled abban, hogy jogában áll legalábbis
saját testét használnia.
Ezután felmerül a kérdés, hogy az embereknek joguk van-e a kizárólagos tulajdonhasználathoz. Például a tulajdont úgy is definiálhatnánk,
mint a tulajdonlás valamiféle időben megosztott alapelve, olyan értelemben, hogy mindenkinek jogában áll mindent birtokolni valamilyen
időbeosztás szerint.
Ez természetesen azt jelenti, hogy egy tüdőrákban szenvedő embernek joga van egy egészséges ember legalább egyik tüdejéhez. Mivel
minden tulajdonlás a testtel kezdődik, ha nincs jogunk testünk kizárólagos tulajdonlásához, akkor testünket vagy megosztjuk más emberekkel, vagy erkölcstelenek leszünk. A beteg embernek joga van az
egyik tüdönkhöz, ha pedig nem adjuk neki, az ugyanaz, mint ellopni
azt. Hasonlóképp mind neked, mind nekem jogomban áll Celine Dion
énekhangját használni, hiszen teljesen önző úgy tennie, mintha kizárólagos tulajdonjoga volna felette.
Ha az emberek nem rendelkeznek kizárólagos tulajdonjoggal a testük
felett, akkor a nemi erőszak bűntette elveszíti jelentését, hiszen nyilvánvaló, hogy egy nő nem kizárólagos tulajdonosa saját vaginájának,
illetve egy férfi sem tulajdonolja saját különböző nyílásait. Ha nem
egy axióma a kizárólagos ön-tulajdonlás, akkor még a gyilkosság bűntette is jelentését veszti.
Öngyilkosságot elkövetni nem bűn, mint ahogy az sem, ha felgyújtod
saját házad, hiszen az ember saját tulajdonának elpusztítása a tulajdonjog érvényes gyakorlása. Viszont ha a kizárólagos ön-tulajdonlás
érvénytelen, akkor semmi különbséget nem tehetünk a gyilkosság és
az öngyilkosság között. Ha a májam kezd leállni, és jogom van elvenni

a te májadat, akkor a moralitással és a tiszteletreméltó viselkedéssel
teljes összhangban „visszaszerezhetem” tőled azt. Ha ebbe belehalsz,
akkor mi van? A kizárólagos ön-tulajdonlás nélkül egyáltalán nincs is
olyan, hogy „te”…
Tehát ésszerűen mondhatjuk, hogy a kizárólagos ön-tulajdonlás egy
alapvető valóság – hogy minden emberi lény, minden időben és minden helyen birtokolja saját testét, és ebből következően kizárólagosan
tulajdonolja teste hatásait, mind a morális viselkedés, mind a tulajdon
létrehozása vagy megszerzése szempontjából.

A szürke zónák
Természetesen akármilyen, a fentebbihez hasonló kijelentés elkerülhetetlenül „összetettség” kiáltásokat von maga után, amivel teljesen
egyetértek.
Tegyük fel, hogy szeretnék adni neked öt dollárt ajándék gyanánt, de
a saját hibámból eredendően egy tízdolláros bankjegyet adok át neked, és azt mondom „Tessék, ez a tied.” Kevesen tartanák rablásnak,
ha egyből, miután átnyújtottam neked, azt mondanám, „Bocsi, öt dollárt akartam adni neked, nem tízet,” majd visszavenném a nagyobb
címletet, még akkor is, ha azt veszem vissza, amiről önként lemondtam.
A másik végleten pedig, ha te az egyik fiam volnál, én pedig kifizetném az egyetemi tanulmányaidat, és kimondottan közölném veled,
hogy sosem kell visszafizetned azt, akkor a nagylelkűségem kétségtelenül hatással lesz a költekezési szokásaidra. Aligha volna ésszerű
tőlem, ha homlokomra csapnék a diplomaosztód után, és azt mondanám, „Ó, azt hittem, te a másik fiam vagy!” és követelném, hogy vis-szafizesd.

Hasonlóképpen, általánosságban mindenki elfogadja, hogy a gyerekek nem köthetnek törvényes szerződést, viszont a felnőttek igen.
Számos társadalomban a korvonal a 18. életév. Ez természetesen azt
jelenti, hogy amikor éjfélt üt az óra az ember 17. életéve és 18. születésnapja között, szerződéskötésre való képessége teljes formájában
megjelenik. Átesett valamiféle hatalmas biológiai átváltozáson abban
a másodpercben? Nyilvánvalóan nem, azonban 18 éves korában biológiailag nagyon különbözik attól, amilyen 10 évesen volt, mind fizikai, mind mentális fejlettség szempontjából.
Ha nem is a tökéletes moralitásért, de a hatékonyság érdekében sokszor helyeznek önkényes átmeneteket két állapot közé. A gyermekkor
kétségkívül egy állapot, a felnőttkor egy teljesen másik. A gyermekkor
és a felnőttkor közötti állapot elmosódott: nem fekete fehér, hanem
inkább olyan, mint amikor a nap alkonyba, majd éjbe száll. A dél kétségkívül nem éjszaka, az éjfél pedig minden kétséget kizárólag nem
napközben. Viszont vannak pillanatok, amikor nehezebb megmondani, bár az átmenet iránya mindig nyilvánvaló.
Épp ugyanígy, egy jelentős értelmi fogyatékossággal rendelkező emberről elképzelhető az, hogy sokkal kevésbé felelős tetteiért. Egy 65-ös
IQ-val rendelkező ember mentálisan aligha több egy gyermeknél –
egy 100-as IQ-val rendelkező ember az átlagos felnőtt. Ha azt mondjuk, hogy a 80-as IQ-val rendelkező ember válik felelőssé, akkor definícióból adódóan azt állítjuk, hogy egy 79-es IQ-val rendelkező ember
nem felelős – ez vajon egy világos, igazságos és teljesen objektív határvonal? Bizonyára nem, de ahhoz, hogy a legtöbb fogalom praktikus
legyen, alkalmazunk kell az „elég jó,” illetve az ésszerű költség/haszon analízis követelményeit. Ahogy fentebb említettük, semmilyen víz nem tökéletesen tiszta, viszont ha az ember a teljes tisztaságra várna, egyszerűen szomjan halna.

Ha azt vesszük, hogy a morális felelősség és a szellemi képesség a határmezsgyéken csak nagyon kevés emberre vonatkozik, és hogy az
objektív és tökéletes tesztek létrehozása nagy valószínűséggel lehetetlennek bizonyulna, elkerülhetetlen, hogy végül a hozzávetőleges
„ökölszabályok” kerüljenek ki győztesen. Csak feltételezhetjük, hogy
– mivel a biológusok is nap mint nap ezzel az alkalmi szubjektivizmussal élnek – valahogy az erkölcsfilozófusok is túlélik.

Tulajdon, mint egyetemesség
Tehát az EPV világos választási lehetőségeket ad nekünk a tulajdonjogokkal kapcsolatban. Az nem lehetséges, hogy néhány embernek
van tulajdonjoga, míg másoknak nincs. Az sem lehet, hogy a washingtoni férfiaknak van tulajdonjoga, a baltimore-i nőknek viszont nincs.
Nem lehet, hogy az embernek ma van tulajdonjoga, holnap viszont
nincs, és a többi.
Továbbá az sem lehetséges, hogy az ember csupán 50% tulajdonjoggal
rendelkezik.
Ha úgy érvelek: „az embernek csak 50% tulajdonjoga van,” akkor egy
újabb leküzdhetetlen ellentmondást hozok létre. Megkérdezhetnéd
tőlem, hogy a mondatom melyik részét nem én hoztam létre. Ha csak
50% tulajdonjoggal rendelkezem, akkor nyilvánvaló, hogy csak 50%os irányításom van a testem fölött – ha kijelentem a fentebbi mondatot, akkor nyilvánvalóan csak a mondat 50%-a felett van uralmam,
hiszen a hangom csak 50%-át irányítom. Ki felelős tehát a mondatom
másik 50%-áért?
Ezoterikusan hangozhat, de ez egy halálkomoly kérdés, amelynek
okait hamarosan részletezzük.

Tegyük fel, hogy valahogyan képesek vagyunk mágikusan átjutni a
„test 50%-os tulajdonlása” problémán, és azt mondjuk, hogy az emberek csak 50%-os tulajdonjoggal rendelkeznek a külső tárgyakra vonatkozólag.
Hogyan működik ez a gyakorlatban?
Nos, ha nekem van két fűnyíróm, neked pedig egy sincs, akkor nyilván logikus lenne, ha jogodban állna elvenni az egyik fűnyírómat,
hiszen a fűnyíró-gyűjteményem csak felét tulajdonolhatom.
Viszont amikor birtokodba veszed az egyik fűnyírómat, sajnos a fűnyíró csak felét tulajdonolhatod, hiszen a külső tárgyakra vonatkozóan
csak 50%-os tulajdonjogokkal rendelkezel. Tehát abban a pillanatban
találnod kell valakit, akivel megoszthatod a fűnyírót. Ez a „jogos” tulajdonlást a 25%-ra csökkenti. Viszont az új társtulajdonosod nem jogosult a fűnyíró 25%-ra, hiszen ő is 50%-os tulajdonjogokkal rendelkezik bármire vonatkozóan, amit birtokol – tehát találnia kell valakit,
aki elveszi a 25% 50%-át – és így tovább, és így tovább.
Az a probléma bármilyen elmélettel, ami a 100%-nál kevesebb tulajdonjogok mellett érvel, hogy azonnal létrehozza a végtelenbe visszavezető logikai összefüggések „dominóeffektusát,” amelyben mindenki végtelenül apró tulajdonjogokkal fog rendelkezni gyakorlatilag
minden felett, ami nyilván lehetetlen.
Tehát annak kell lennie az igazságnak, mind logikai mind gyakorlati
értelemben, hogy teljesen tulajdonoljuk testünket és testünk hatásait,
külső tulajdon értelmében. Nincs szükségünk az eredeti birtokbavétel
(homesteading) egy elméletére, vagy bármilyen más „jogos megszerzés-elméletre” a tulajdonjogok igazolásához – azért igazoltak, mert
akárki, akármilyen módon is cselekedjen – beleértve a vitázást – axi-

omatikusan 100% uralmat gyakorolt teste felett, illetve „birtokba
vesz” oxigént és hanghullámokat, hogy érvét kifejtse.
Tehát ha ezt az axiomatikus tényt egyesítjük az EPV-vel, könnyen
megérthetjük, hogy – mivel akárki, aki vitatja a tulajdonjogokat, 100%os irányítást gyakorol saját tulajdona felett – az egyetlen kérdés az,
hogy a tulajdonjogok változnak-e emberről emberre – e kérdést pedig
véglegesen megválaszolja az ön-tulajdonlás axiomatikus ténye, illetve
az EPV keretrendszer. Bármilyen morális indítványnak egyetemesnek
és következetesnek kell lennie, és innen tudjuk, hogy mindenki 100%os tulajdonjogokkal rendelkezik.
Bármilyen egyéb lehetőség logikailag és empirikusan lehetetlen.

A „lopás” tesztelése
Térjünk vissza türelmes erkölcsi tengerimalacainkhoz, Bob-hoz és
Doug-hoz.
Ha a lopás erkölcsileg helyes, akkor ismét az egyidejű moralitás lehetetlenségének problémájával találjuk szembe magunkat. Ha Bob-nak
van egy öngyújtója, és morálisan helyes a lopás, akkor Doug-nak el
kell lopnia Bob öngyújtóját. Viszont abban a pillanatban, amikor Doug
ellopja Bob öngyújtóját, maga Bob nem lehet morális. Egyből azután,
miután Doug ellopja az öngyújtóját, Bob-nak aztán vissza kell lopnia
az „ő” gyújtóját – viszont az csak akkor „lopás” ha az öngyújtó nem
jogosan Bob-é. Amikor Doug ellopja Bob öngyújtóját, az öngyújtó nem
válik jogosan Doug tulajdonává, máskülönben a lopás fogalmának
semmi értelme nem lenne. Ha abban a pillanatban, amikor ellopok
valamit, az az én jogos tulajdonommá válik, akkor maga a kártérítés

válna lopássá. Viszont ha nem válik jogos tulajdonommá, amikor ellopom Bob öngyújtóját, akkor nyilvánvalóan lehetetlen Bob számára
hogy „visszalopja” az öngyújtót, hiszen nem lophatjuk el azt, ami már
a mi tulajdonunk, és az én lopásom nem érvénytelenítette Bob tulajdonjogát az öngyújtója felett.
Tehát ha a lopás helyes, akkor a jóság egy olyan állapottá válik, amit
csak abban a pillanatban lehet elérni, amikor Doug ellopja Bob öngyújtóját. Abban a pillanatban kizárólag Doug lehet morális, Bob pedig nem. Azután a jóság elérése lehetetlenné válik bármelyik fél számára, hacsak Doug nem adja vissza újra meg újra Bob öngyújtóját,
majd ragadja el azt ismételten.
Persze nyilvánvalóan nevetségesnek tűnik azt képzelni, hogy az eszmei morális állapot az, ha egy ember folyamatosan visszaadja az ellopott tulajdont a másik embernek, aztán azonnal visszalopja. Tehát úgy
tűnik, a logika érvényesíti az ösztönös hitünket ennek a morális eszménynek az ostobaságával kapcsolatban – de menjünk egy kicsit tovább, hogy lássuk, ez így marad-e.
Emlékezzünk ara, hogy minket különösképpen nem az egyéni bűnözők érdekelnek, hanem azok a morális elméletek, amelyek a tulajdonjogok megsértését igazolják. Példának okáért ha Doug ellopja Bob öngyújtóját, mert úgy hiszi, hogy „semmilyen tulajdonjog sem érvényes,” akkor Doug erkölcsi elmélete azonnal megsemmisíti önmagát.
Ha semmilyen tulajdonjog sem érvényes, akkor a lopás egy teljesen
logikátlan lépés, hiszen a lopás a tulajdon uralma iránti jogos vágy
kinyilvánítása.
A tulajdonjogok önmagukban nem többek a jogos vágy kifejezésétől a
vagyontárgyak feletti uralom megtartására. A tulajdonjog választható,
olyan értelemben, hogy beléphetek valami hippi kommunába, és

dönthetek úgy, hogy soha többet nem fogom gyakorolni tulajdonjogaimat. Vagy, ha a szomszédságomban az emberek tudatára jut, hogy
felettébb boldoggá tesz, ha valaki elveszi a tulajdonomat, akkor valamennyivel valószínűbb, hogy el fog tűnni a fűnyíróm. Hasonlóképpen, ha kirakok egy laptopot a házam elé, rajta egy cetlivel, amin az
áll „tiéd, ha szeretnéd,” akkor nyilván azt jelzem, hogy egyáltalán
nem vágyom megtartani a laptop felett gyakorolt jelenlegi vagy jövőbeli uralmamat.
Ha Doug ellopja Bob öngyújtóját, azt azért teszi, mert az öngyújtó feletti uralomra vágyik – ami a tulajdonjogok definíciója. Ha Doug ellopja Bob öngyújtóját, mert úgy hiszi, hogy a tulajdonjogok érvénytelenek, akkor amit valójában mond az az, hogy „szeretném megkaparintani az uralmat Bob öngyújtója felett, mert sosem érvényes megkaparintani az uralmat bármilyen tárgy felett.”
Ha Doug ellopja Bob öngyújtóját, majd lopását a tulajdonjogok elutasításával védi, akkor nyilvánvalóan Doug-nak semmi problémája nem
lehet azzal, ha Bob visszaveszi az öngyújtóját – hiszen a tulajdonjogok
érvénytelenek. Doug-nak most semennyivel sem érvényesebb a követelése az öngyújtóra, mint Bob-é.
Végül, ha Doug azon az alapelven lopja el Bob öngyújtóját, miszerint
„a lopás helyes,” akkor Doug-nak nyilvánvalóan semmilyen logikai
ellenvetése sem lehet az ellen, ha valaki azon nyomban ellopja tőle az
öngyújtót. Viszont igen kevés értelme volna Doug-nak abba fektetni
idejét és energiáját, hogy ellopja Bob öngyújtóját, ha abban a pillanatban, amikor enyves kis kezeiben tudja, valaki más elragadja tőle. Másszóval csak akkor érvényes egy darab tulajdon feletti uralomra törekedni, ha képes vagy érvényesíteni tulajdonjogodat az ellopott tárgy
felett. Senki nem fog azzal vesződni, hogy ellopjon egy pénztárcát, ha

biztosan tudja, hogy azon nyomban ellopják tőle, amikor a kezébe
kerül.
Más szóval, a lopás a gyakorlatban egyszerre a tulajdonjogok elfogadása és a tulajdonjogok tagadása. Bármilyen morális elmélet tehát,
amely támogatja a lopást, egyszerre megerősíti és tagadja a tulajdonjogok létezését – ez egy leküzdhetetlen ellentmondás, amely érvényteleníti bármelyik efféle elméletet.
Ha például a kommunizmus erkölcsi aspektusára tekintünk, az
egyéntől kifejezetten megtagadják a tulajdonjogokat. Viszont azok az
egyének, akik magukat „az államnak” nevezik, maguknak követelik a
tulajdon uralmához való jogot. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy gonosz néhány ember számára, hogy uralmat gyakoroljon tulajdon felett,
viszont jó mások számára, hogy uralkodjanak tulajdon felett. Mivel az
uralkodó és az uralt között faji értelemben nincs biológiai különbség,
nyilvánvalóan láthatjuk azt, hogy ugyanannak a fajnak teljesen ellentétes morális szabályokat írnak elő, ami nem lehet érvényes. Az EPV
kimondottan megköveteli, hogy a morális szabályok következetesek
legyenek minden emberre vonatkozóan, minden helyen és minden
időben – azt mondani, hogy immorális Ivan Gyenyiszovics számára,
hogy tulajdonjogait gyakorolja – viszont morális Joszif Sztálin számára, hogy az ő tulajdonjogait gyakorolja – teljes ellentmondást eredményez; mintha azt mondanánk, hogy ha egy medencébe vizet töltünk,
az egyszerre megtölti és kiüríti azt. Bármilyen fizikust, aki az utóbbi
mellett érvelne, kiröhögnék a szakmájából – a moralisták viszont
rendszeresen az előbbi módon érvelnek, és rejtélyes mértékű tisztelettel találják magukat szemben.

A negyedik teszt: Csalás
A legszélén annak, amit általánosan etikusnak gondolnak, üldögél a
csalás.
A csalás értékre szert tenni hamis reprezentáción át. Ha azt mondom
neked, el fogok küldeni neked egy iPod-ot, amennyiben adsz nekem
200 dollárt, aztán elveszem a pénzed anélkül, hogy elküldeném az
iPod-ot, akkor ösztönösen megértjük, hogy ez a lopás egy formája.
A csalás nyilvánvalóan azt követeli, hogy az egyik ember ne kövessen
el csalást. A fentebbi lehetséges tranzakcióban, ha azt remélem, hogy
ellopom a 200 dollárodat, te pedig azt reméled, hogy ellopod az iPodomat, semmi nem fog kisülni belőle. Te az iPodot fogod követelni a
fizetés előtt, én pedig a fizetést fogom követelni az iPhone előtt. Patthelyzetben találjuk magunkat, és képtelenek leszünk becsapni egymást.
Nyilván ahhoz, hogy a csalás megtörténjen, az egyik félnek jóhiszeműen kell cselekednie. Tehát a személy, aki csalást akar elkövetni,
arra a téényre támaszkodik, hogy más emberek nem akarnak csalást
elkövetni, így élősködhet rajtuk. Hogy visszatérjünk szerencsétlen
erkölcsi tengerimalacainkhoz, mi történne, ha Bob-ot és Doug-ot arra
kérnénk, hogy „a csalás jó” morális alapelv alapján cselekedjenek?
Ha Doug-nak van 20 dollárja, Bob-nak pedig egy öngyújtója, és Doug
felajánlja 20 dollárját az öngyújtóért, aztán elveszi az öngyújtót és nem
adja át Bob-nak a 20 dollárt, akkor Doug az alapján a premissza alapján cselekedett, miszerint „a csalás helyes.”
Mi történik ekkor?

Nyilván Doug és Bob egyszerre nem képesek az „a csalás helyes”
alapelv alapján cselekedni – hiszen ahhoz, hogy csalást kövessenek el,
Doug-nak tisztességtelenül kell viselkednie, Bob-nak pedig tisztességesen. Tehát ahhoz, hogy lehetővé tegye Doug „erkölcsös” tettét, Bobnak „erkölcstelenül” kell cselekednie.
Az EPV elpusztítja ezt a lehetőséget, mivel semmilyen morális elmélet
sem követelhet ellentétes tetteket megegyező körülmények alatt.
Ha Doug csalást követ el Bob ellen úgy igazolva azt, hogy „helyes hazudni, annak érdekében, hogy megszerezd, amit akarsz,” akkor nyilván őszintének lenni is ugyanúgy helyes, hiszen lehetetlen megszerezned, amit akarsz hazugságon keresztül, hacsak más emberek nem
hajlandóak az őszinteségedet feltételezni. Tehát a premissza, miszerint
helyes hazudni, hogy megszerezd, amit akarsz, csak akkor működhet,
ha mások őszinték – tehát a hazugság és az őszinteség egyszerre megkövetelt az erkölcsi alapelv beteljesítéséhez. Logikailag nem állja meg
a helyét, hogy egy tett és annak szöges ellentéte egyszerre erkölcsös egy
helyen, ugyanarra az emberre vonatkozóan és ugyanakkor.
Innen tudjuk, hogy a csalás rossz.
Ismét, azt tudni, hogy a csalás „rossz” annyit tesz, mint tudni, hogy
érvénytelen bármilyen morális elmélet, amely igazolja a csalást, mivel
az önellentmondásos. Ha építünk egy hidat, a híd pedig összeomlik,
tudjuk, hogy a híd „rossz” volt – de a legfontosabb dolog, amit megtanulhatunk ebből a katasztrófából nem az, hogy összeomlott a híd,
hanem azoknak az elméleti hibáknak a megértése, amelyek következtében olyan hidat építettünk, amely összeomlott. Ugyanígy fontos kiértékelnünk az EPV segítségével azokat a morális elméleteket, amelyek katasztrófákat okoznak, mint a kommunizmus, fasizmus és nácizmus, nem csak azért, hogy megérthessük, mi romlott el bennük,

hanem hogy a jövőben miképp javítsunk morális elméleteinken. Mivel
az emberi faj örökre hidakat fog építeni, létfontosságú, hogy a helyes
tényekkel és elméletekkel rendelkezzünk, vagy különben vég nélküli
összeomlanak vesznek körül.
Viszont még mindig itt lebeg a kérdés, hogy gonosz-e a csalás, vagy
csak esztétikailag negatív tett (ENT).
A csalás különbözik a nemi erőszaktól, a lopástól és gyilkosságtól
olyan értelemben, hogy megköveteli, hogy az áldozat pozitívan tegyen a folyamatban való részvételért. Mögéd ugorhatok és a te bárminemű részvételed nélkül megfojthatlak, viszont nem verhetlek át
valamilyen fokú közreműködésed nélkül.
Tehát a csalás az „elkerülhetőség” ernyője alá tartozik, így az alapjában véve különböző kategória, mint a nemi erőszak, a gyilkosság és a
lopás. Viszont az elkerülhetőség foka részben meghatározza az immoralitás fokát. Ha elküldöd a banki adataidat egy nigériai e-mail
spammernek, az nyilván elkerülhető; ha egy tökéletes értékelésekkel
rendelkező profillal vernek át az eBay-en, az jóval kevésbé.
Lehetnek olyan helyzetek, ahol a csalás elkerülhetetlen, mint a „barter” egy életmentő orvosságért, amikor semmilyen alternatíva nem
létezik, de ez a „szürke zónába” tartozik, amiről fentebb beszéltünk –
ezek a történések olyan ritkák az etika számára, mint a mutációk a
biológia számára.

Az ötödik teszt: Hazugság
A hazugság kérdése érdekes, mivel általában úgy tartják, hogy igazat
mondani egyetemesen preferálandó, viszont nem kényszeríthető ki
erőszak használatával.
Általában szigorúbb követelménynek tartják, mint „időben érkezni,”
de kevésbé szigorúnak, mint a „lopást.”
Mit mond erről az EPV keretrendszer?
Természetesen bármilyen morális elmélet, amely úgy érvel, hogy „hazudni helyes,” azonnal elpusztítja önmagát, hiszen ha az ember, aki
indítványozza azt, hazudik – ami helyes – akkor hazudni helytelen,
mivel ő az igazságot mondta arról, hazudni helytelen.
Például:
Bob: Hazudni mindig helyes.
Doug: Hazudsz?
Bob: Igen.
Doug: Tehát a hazugságnak helytelennek kell lennie, hiszen hazudsz
arról, hogy az helyes.
Vagy:
Bob: Hazudni mindig helyes.
Doug: Hazudsz?
Bob: Nem.

Doug: Tehát hazudni nem mindig helyes, hiszen az igazságot mondod arról, hogy hazudni helyes.
A hazugság viszont nem követeli meg az erőszak kezdeményezését,
így nem sérti meg az elkerülhetőség lehetőségét. Mivel a hazugokat el
lehet kerülni, logikusan nem lehet ellenük erőszakot kezdeményezni.
A hazugság közelebb áll az erőszak kategóriájához olyan értelemben,
hogy morális hazudni önvédelem gyanánt, mint ahogy morális erőszakot használni önvédelem gyanánt. Nehéz elképzelni olyan helyzetet, ahol az embernek önvédelem gyanánt „késnie” kellene, vagy
„tiszteletlennek” kellene lennie. Viszont ha egy ember beront a házadba, és azt követeli, hogy áruld el, hol tartózkodik a szeretett feleséged, hogy felpofozhassa, akkor a becsületesség paródiájának tűnne,
ha az ember nem volna hajlandó hazudni neki. Ebben az esetben a
hazugság egyfajta harmadik fél általi önvédelemnek minősül, és morálisan épp annyira elfogadható, mint az erőszak használata önvédelemhez.
Hasonlóképp, ha egy ember hazugság által szert tesz 100 dollárunkra,
jogosan hazudhatunk neki, hogy visszaszerezhessük azt.
Tehát jogosan hazudhatunk egy hazudozónak, mint ahogy jogosan
védhetjük magunkat ütéssel egy ütéstől, viszont annyira már nem
tisztelnénk a lusta ember elhúzódó és kicsinyes „visszafizetését” még
hosszabb késés formájában.
A különbség az, hogy a „késés” nem olyan aktívan destruktív, mint a
hazugság. Egy lusta ember idegesítő, de nem ássa alá alapjaiban a képességedet arra, hogy feldolgozd a valóságot. Az egy dolog, ha egy
óra késéssel jelenek meg egy 7 órára megbeszélt találkozóról – az viszont egészen más, ha megpróbálnálak meggyőzni arról, hogy igazá-

ból 8 órára beszéltük meg a találkozót, miközben tudnám, hogy ez
nem igaz.
A saját elmédbe vetett bizalmadat támadni (amit néha „gaslightingnak” hívnak a régi film után) sokkal súlyosabb, mint pusztán megkérni téged, hogy várj, hiszen mások beléd vetett bizalmát használod
arra, hogy aláásd a saját magukba vetett bizalmukat, ami mérhetetlen
romlottságra vall, hiszen egy értéket használ az érték aláásása érdekében, mint a pénzhamisítás.
Így érvényesíti az EPV a „hazudni helyes” indítvány logikátlanságát,
és így erősíti meg azt, hogy a hazugság cselekedete rosszabb, mint a
„késés,” viszont jobb, mint a „fizikai támadás.”

Az EPV nagyobb kihívást jelentő
tesztjei
Eddig specifikus morális elméleteket teszteltünk az EPV-vel, és úgy
találtuk, hogy az EPV érvényesíti a legáltalánosabban vallott morális
hiedelmeinket, mint a nemi erőszak, gyilkosság és a rablás tilalma.
Továbbá az elkerülhetőség kritériumának bevonásával elkülönítettük
azokat a bűntetteket, amelyeket nem lehet elkerülni, és azokat, amelyeket pozitív cselekvésen keresztül kell lehetővé tenni, mint a csalás.
Végül három kategóriára bontottuk a „preferálandó viselkedést” –
egyetemes, esztétikai és semleges (illetve ezek releváns ellentéteire).
Az egyetemesen tiltott viselkedések magukba foglalják a nemi erőszakot, a gyilkosságot és a lopást, amelyek megakadályozásához használható erőszak. Az esztétikailag preferálandó tettek olyan cselekvéseket foglalnak magukba, mint az udvariasság, az időben érkezés, és a
többi, amelyeket nem lehet erőszakkal kikényszeríteni. A semleges
tettek a tisztán szubjektív preferenciákat foglalják magukba, vagy tetteket, amelyeknek nincs morális töltetük, mint futni a busz után.
Viszont számos kihívással teli morális teszt maradt, amely kívül esik a
példákon, amelyekkel fentebb foglalkoztunk. Ezek némeikével itt fogunk foglalkozni, hogy szemügyre vegyük az EPV keretrendszerét, és
lássuk, hogyan bánik el ezekkel a nagyobb kihívásokat tartogató morális kérdésekkel.

Önvédelem
Az önvédelem fogalmát nem szabad adottként kezelni. Ha feltételezzük, hogy nincs olyan dolog, hogy önvédelem, vagy azt, hogy az ön-

védelem sosem egy érvényes tett, akkor az EPV keretrendszere igen
hamar felbontja e feltételezéseket.
Ha egyáltalán nincs olyan, hogy önvédelem, akkor nem az erőszak
használatának kezdeményezéséről vagy megtorlásáról beszélünk, hanem pusztán az erőszak használatáról bármilyen kontextusban. Más
szóval, ha megszabadulunk az önvédelem fogalmától, az egyetlen
kérdés, amelyet fel kell tennünk magunknak, az: egyetemesen preferálandó-e az erőszak használata, vagy sem?
Ha egyetemesen preferálandó volna az erőszak használata, akkor soha egyetlen ember sem terjesztene elő erkölcsi érveket, hanem helyette
erőszakot használna, hogy céljait elérje. Viszont épp, mint a nemi erőszak, a lopás és a gyilkosság fent említett példájának esetében, az érv,
miszerint az erőszak használata egyetemesen preferálandó, azonnal
elpusztítja önmagát. Az erőszak használata egy másik emberen megköveteli, hogy az az ember megadja magát az erőszaknak – másszóval
ahhoz, hogy egy ember morális legyen, a másiknak immorálisnak kell
lennie, amely nem állja meg a helyét. Továbbá, ha a másik ember megadja magát az erőszaknak, akkor az nem erőszak – tehát ellenállást kell
tanúsítania, ami azt követeli, hogy ellenálljon az erénynek ahhoz,
hogy lehetővé tegye az erényt, ami ellentmond önmagának.
Továbbá, ha mindig preferálandó az erőszak használata, akkor az
olyan bűntettek, mint a nemi erőszak és a gyilkosság irrelevánssá válnak, hiszen ha mindig preferálandó lesz az erőszak használata, akkor
a szeretkezés immorálissá válik, a nemi erőszak pedig morálissá – viszont kizárólag az erőszaktevő számára, míg az erőszaknak való megadás, nem pedig maga az erőszak válik morálissá az áldozata számára,
ami ellentmondás.

Ha viszont azt mondjuk, hogy az erőszak rossz, akkor megnyitjuk az
önvédelem előtt a lehetőséget. Ha EPV-kompatibilis azt mondani,
hogy az erőszak gonosz, akkor tudjuk, hogy – mivel ami gonosz, az
megakadályozható az erőszak használatával, - az erőszak használata
az erőszaknak való ellenállás gyanánt morálisan érvényes.
Tehát, mivel tudjuk, hogy az erőszak gonosz, azt is tudjuk, hogy
használhatunk erőt, hogy ellenálljunk annak. Ha egy tetted gonoszként definiálunk, viszont megtiltjuk mindenkinek, hogy tegyen ellene,
akkor többé nem erkölcsfilozófusok vagyunk, csupán ítélkező régészek. Ez megegyezne egy olyan orvosi elmélettel, amely azt mondja,
hogy a betegség rossz, viszont gonosz próbálkozni annak megelőzésével vagy gyógyításával – aminek az égvilágon semmi értelme nem
volna.
Mindemellett, ha az emberek nem cselekedhetnek, hogy megakadályozzák az ellenük irányuló sérelmet, akkor az olyan tettek, mint a
védőoltás, a kesztyűviselés hidegben, a naptej vagy a rovarriasztó
használata, falat építeni a földcsuszamlás elkerülése érdekében, a
fogmosás, a cipőhordás, és a többi, mind-mind immorális tevékenységek.
Ha visszatérünk Bob-hoz és Doug-hoz, és azt a morális érvet adjuk
nekik, hogy az önvédelem mindig helytelen, mi következik?
Nos, egy másik paradoxont hozunk létre. Az önvédelem erőszak
használata az erőszak megakadályozásának céljából. Ha az önvédelem mindig rossz, akkor azt nem lehet erőszakosan egy támadóra
„mérni.” Viszont a preferenciák, amelyeket nem lehet másokra mérni
az EPT, vagy a morálisan semleges kategóriába sorolhatók. Az erőszak általi önvédelmet ezekbe a kategóriákba sorolni ugyanaz, mintha
azt mondanánk, hogy nem lehet másokra erőszakot mérni – viszont

az erőszakot természetéből fakadóan másoknak okozzák, így ez a
megközelítés az ellentmondások zsákutcáját eredményezi.
Az önvédelem nem lehet „gonosz,” mivel a gonosz definíciójából
adódóan megakadályozható erőszak használatával. Viszont az önvédelem az erőszak kezdeményezésére adott válasz, és így nem akadályozható meg erőszak használatával, épp úgy, mint ahogyan a labda
mozgását sem állíthatod meg, ha erőszakosan megrúgod.
Az önvédelem továbbá nem lehet megkövetelt viselkedés, mivel a
megkövetelt viselkedés („ne kövess el nemi erőszakot”) kikényszeríthető erőszak használatával, ami azt jelentené, hogy akárki ellen jogos
lenne az erőszak használata, aki nem védi meg magát erőszakkal. Viszont az ellen, aki nem védi meg magát, máris erőszakot követnek el,
szóval egy körkörös helyzethez érkezünk, ahol mindenki jogosan
használhat erőszakot az ellen, aki nem védelmezi magát, ami nem
csupán illogikus, hanem erkölcsileg gyomorforgató.
Ha Bob megtámadja Doug-ot, viszont Doug számára teljesen helytelen az erőszak használata önvédelem gyanánt, akkor az erőszak így
két morális kategóriába kerül – az erőszak kezdeményezése morálisan
helyes, viszont az önvédelem morálisan gonosz, ami nem állja meg a
helyét az EPV alapján.
Viszont, érvelhetnél, nem teszi egyszerre helyessé és helytelenné az
erőszakot az az indítvány, miszerint az önvédelem helyes - az erőszak, amit a támadáshoz használnak, helytelen, viszont az erőszak,
amit önvédelemhez használnak, helyes?
Ez egy érdekes ellenvetés – viszont ha az erőszak kezdeményezése
gonosz, akkor az megtiltható az erőszak használatával, hiszen ez a
gonosz egyik definíciója, amelyet fentebb kidolgoztunk.

Tehát lehetetlen, hogy bármilyen logikus erkölcsi elmélet elutasítsa az
önvédelem erkölcsi érvényességét.

Gyermeknevelés
Általában ösztönösen megértjük, hogy valami nagyon nem stimmel a
szülőkkel, akik nem etetik a kisbabájukat. Fogantatni egy gyermeket,
terhesnek lenni vele, megszülni őt, majd hagyni, hogy bölcsőjében
éhen haljon rettentő mértékben bántja az érzékenységünket.
Természetesen felháborodásunk semmiképp nem minősül morális
érvnek, viszont kiváló kiindulópont egy morális elmélet teszteléséhez.
Előzőleg, amikor az EPV-ről beszéltünk, megállapítottuk, hogy ahol
az EPV-ben kivételek találhatóak, ott a biológiában is objektív különbségeknek kell lenniük. Vagy, pontosabban fogalmazva, ahol a biológiában objektív különbségek vannak, ott lehetnek racionális kivételek
vagy különbségek az EPV-ben. Egy öt éves gyermek biológiailag fejletlen aggyal és idegrendszerrel rendelkezik, így képtelen feldolgozni
tetteinek hosszútávú következményeit. Itt a fejletlen agy a kulcs, olyan
értelemben, hogy ha egy felnőtt agy olyan mértékű fogyatékossággal
rendelkezik, amely egy öt éves gyermek szellemi képességeinek felelne meg, akkor kevésbé volna felelős tetteiért.
Tehát amikor rámutatunk a csökkent felelősség állapotára, akkor nem
a létező felelősséget vesszük el, hanem helyette egy olyan helyzetre
ébredünk rá, ahol a felelősség nem létezik, legalábbis bizonyos fokig.
Ha azt mondom, hogy egy tolószékes ember képtelen használni a
mozgólépcsőt, akkor nem elveszem a mozgólépcső használatához való
jogát, hanem pusztán rámutatok arra, hogy tényszerűen képtelen
használni azt. Amikor azt mondom, hogy az EPV nem érvényes egy
ötéves tetteire, nem azt mondom, hogy az EPV szubjektív, mint ahogy

a hullámvasút magasság-követelménye sem teszi a „magas” fogalmát
szubjektívvé.
Ha önkéntesen szerződésbe lépek veled, amelyben megígérem, hogy
egy éven át fizetem a számláidat, nem szerződtem rabszolgaságra,
viszont az biztos, hogy magamra vállalatam egy pozitív kötelességet,
amiért mostantól felelős vagyok.
Ha idősek otthonát vezetek, és olyan pácienseket fogadok be, akik
képtelenek maguktól enni, akkor amennyiben nem etetem azokat a
pácienseket, én vagyok a felelős a bekövetkező halálukért. Senki sem
kényszerít arra, hogy befogadjam a pácienseket, viszont miután vágyat
és hajlandóságot fejeztem ki arra, hogy gondoskodok róluk, onnantól
felelős vagyok a folytatólagos jólétükért.
Ugyanígy, ha kölcsönveszek egy fűnyírót, köteles vagyok visszavinni
azt többé-kevésbé ugyanabban az állapotban, mint amiben kaptam.
Hasonlóképp, ha elmegyek egy állatkereskedésbe és veszek egy kutyát, magamra vállaltam az önkéntes felelősségét annak, hogy gondoskodok a kutyáról. Ez nem azt jelenti, hogy mostantól a kutya rabszolgája vagyok egészen a haláláig, viszont azt igen, hogy mindaddig,
amíg a kutya az én birtokomban van, felelősségem törekedni arra,
hogy egészségben tartsam.
Ezek a szóbeli szerződések igen gyakoriak az életben. Nem lépünk
szerződésbe a vendéglőssel, amikor ebédelni megyünk az éttermébe;
egyszerűen elfogadott, hogy fizetünk távozás előtt. Sosem írok alá
szerződést, amelyben megígértem, hogy nem fogok lopni, amikor belépek egy boltba, de jogukban áll vádat emelni ellenem, ha lopok.
Úgyszintén sosem írtam alá szerződést arról, hogy nem fogom megerőszakolni a nőt, akivel randira megyünk, mégis bizonyosan létezik
ez a „szerződés” az EPV alapján.

Ha idősek otthonát vezetek, és a rokkant emberek rám vannak utalva
az evésben, amennyiben valami okból kifolyólag képtelennek bizonyulok az etetésükre, nyilván az én felelősségem valaki mást találni,
aki gondoskodni fog róluk. A halálos veszély nem az, hogy én nem
etetem őket, hanem az, hogy mindenki más azt hiszi, hogy igen, így
nem adnak nekik ételt. Ez összhangban áll egy régi morális érvvel a
folyóba ugrással kapcsolatban, valaki megmentése érdekében. Nem
vagyok köteles a folyóba ugrani, hogy megmentsek valakit a fulladástól, de abban a pillanatban, ahogy beugrok – vagy nyíltan kijelentem a
szándékomat – felelőssé válok az ember megmentésének megkísérléséért, abból a gyakorlati okból kifolyólag, hogy mindenki más úgy
hiszi, én fogom megmenteni az illetőt, így ők maguk talán nem sietnek közvetlenül cselekedni.
Tehát feltételezhető, hogy a szülők etetni fogják az újszülött kisbabájukat és gondoskodni fognak róla. Ha ezek a szülők e gondozás ellen
döntenek, akkor kötelesek a gyermeket más embereknek adni, akik
megadják neki a szükséges gondoskodást, vagy szembe kell nézniük a
gyilkosság vádjával, mint ahogy a rokkantak számára fenntartott otthon vezetőjének is vagy etetnie kell azokat, akik teljesen rá szorulnak,
vagy át kell őket adnia másnak, aki elvállalja az etetésüket. Ha úgy
döntök, hogy többé nem akarok gondoskodni a kutyámról, új otthont
kell neki találnom, nem hagyhatom egyszerűen éhen halni.
Ez mind a harmadik személy általi önvédelem elvén alapszik, amelyet
teljesen támogat az EPV keretrendszere, hiszen az önvédelemhez való
jog egyetemes. Ha látom, hogy egy tolószékes embert megtámadott
egy nő, jogom van megvédeni őt – és ez még igazabb, ha ő maga nem
rendelkezik az önvédelemhez szükséges képességekkel.
Mivel a gyermekek képtelenek etetni önmagukat, bért keresni vagy
függetlenül élni, így sokkal inkább hasonlítanak egy emberrablás ál-

dozatához, vagy a fentebb taglalt feleséghez, akit a férje a pincébe
zárt. A gyermekek úgyszintén nem rendelkeznek a hatékony önvédelemhez szükséges képességekkel, kis termetükből és a szülőktől való
szinte teljes függőségükből fakadóan.
Tehát mivel a helyzet az, hogy jogunk van önvédelmet gyakorolni
valaki más helyett – és ez a jog csak még erősebbé válik, ha az a személy képtelen megvédeni magát - teljesen érvényes erőszakot használni olyan szülők ellen, akik nem etetik a gyermeküket, mint ahogy
teljesen érvényes erőszakot használni a férj ellen, aki halálra éhezteti
feleségét úgy, hogy bezárja őt a pincébe.
Ahogyan azt fentebb említettük, minél kevésbé képes egy áldozat elkerülni a helyzetet, annál rosszabb a bűntett. Még a pincébe zárt feleség is rendelkezik valamennyi felelősséggel az ügyben, mivel ő döntött
úgy, hogy hozzámegy ehhez a gonosz őrülthöz. Miután bezárták őt a
pincébe, a helyzet elkerülhetetlen, viszont számtalan jel utalt férje
bántalmazó természetére, találkozásuk napjától kezdve.
Viszont a gyermekek a végsőkig áldozatok, mivel sosem volt lehetőségük elkerülni a helyzetet, amiben találták magukat.
Tehát logikailag megállapíthatjuk a szülők felelősségét a gyermekeik
iránt az EPV keretrendszer használatával. Mivel minden ember felelős
saját teste hatásaiért, és a gyerekek a test hatásai, így a szülők felelősek
a gyermekeikért. Mivel mindenkinek joga van önmaga és mások védelméhez – hiszen az egy egyetemes jog – így akárki cselekedhet a
gyermek védelme érdekében. Mivel mindenkinek be kell tartania az
önkéntes kötelezettségeket, és a gyermekvállalás egy önkéntes kötelezettség, a szülőknek teljesíteniük kell a gyermekre vonatkozó kötelességeket. Mivel tétlenségen keresztül valaki olyan halálát okozni, aki

teljesen függ tőled egyenrangú a gyilkossággal, így a szülők felelősek
egy ilyen bűntettben.
Természetesen előterjeszthetnénk azt, hogy a szülőknek nem kell
gondoskodniuk a gyermekükről, de ez egy túlságosan specifikus
alapelv ahhoz, hogy morális premissza lehessen – egyenrangú lenne
azzal, ha azt mondanánk, „a szülők gyilkolhatnak,” ami nem EPVkompatibilis, és biológiai különbözőséget követelne a kivétel alátámasztása végett – és a szülővé válás nem változtatja meg teljesen és
fordítja a visszájára az ember biológiai természetét.
A szülők, akik halálra éheztetik gyermeküket, nyilvánvalóan bűnösek
a gyilkosság vádjában. A gyermekek a családba való, önkéntelen bebörtönzöttség állapotában születnek ebbe a világba – ez nem jelenti
azt, hogy a család gonosz, vagy romlott – ez csupán egy biológiai tény
kijelentése. A gyerekek a szülők választásából fakadóan a szülők rabszolgái – az effajta biológiai bebörtönzés a hanyag szülőket ugyanabba a pozícióba helyezi, amiben egy emberrabló találja magát, aki
hagyja fogvartartottját éhen halni, vagy egy ápoló, aki hagyja szomjan
halni teljesen tőle függő pácienseit.

„Ne egyél halat”
Mi lenne a státusza annak a morális indítványnak, hogy „gonosz halat
enni”?
Nyilvánvalóan úgy tűnik, hogy ez az indítvány az EPV legalább pár
követelményének megfelel – egyetemesnek, tértől és időtől függetlennek, illetve viszonylag objektívnek tűnik.
Mégis igen nehezünkre esik ezt ésszerűen egy valóban morális elméletnek nevezni – miért?

Mindenekelőtt, a „gonosz” magába foglal minden olyan tettet, amely
megakadályozható az erőszak használatával. A nemi erőszak „gonosz,” így használhatok erőszakot, hogy megvédjem magamat attól,
aki megpróbál megerőszakolni.
Lelőhetek-e jogosan valakit, aki megeszik egy darab halat?
Butaságnak tűnne úgy érvelni, hogy igen – de miért?
E tan egyetemességének van néhány objektív korlátja. Például pár
ember sehogyan sem képes halhoz jutni – mondjuk egy sivatagban
élnek – amíg mások egy haltól hemzsegő tó mellett laknak, és nehezen
vagy sehogyan sem lennének képesek túlélni anélkül, hogy halat ennének. Viszont ez nem lehet elég, mivel már elfogadtuk annak a tényét, hogy nem érvényteleníti „a nemi erőszak gonosz,” morális indítványt, ha egy kasztrált ember képtelen erőszakolni.
Nem, a „vörös hering”1 a „gonosz halat enni” morális indítványban a
hal szó.
Egy tudós nem mondhatja érvényesen azt, hogy a gravitációs elmélete
kizárólag rózsaszín kövekre érvényes. Mivel elmélete magába foglalja
a gravitációt, annak minden entitásra vonatkoznia kell, amelynek van
tömege.
Ugyanígy az EPV a fentebbi példában kizárólag az evés tevékenységét
fogadja el, és elutasítja azt, amit esznek, mivel amit esznek nem egy
tett, hanem az, amivel tesznek.
Hasonlóképpen egy erkölcsfilozófus nem terjesztheti elő érvényesen
azt a morális indítványt, miszerint „gonosz öregeket megerőszakolni.”
A „megerőszakolás” a viselkedés; a morális indítvány tekintetéből
1 Red herring; a lényegtelen konklúzió érvelési hiba egy neve

irreleváns, hogy az áldozat öreg-e vagy sem - hiszen mindaddig, amíg
az áldozat ember, az egyetemesség követelménye konstans marad. A
„ne rabolj” egy érvényes morális indítvány az EPV szerint – a „ne rabolj fehérrépát” nem az, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy a
rablás a tulajdon fogalmához kapcsolódik – a fehérrépákat pedig,
mint a tulajdon egy részhalmazát, nem lehet racionálisan elkülöníteni
az összes többi tulajdontól, majd saját morális szabályt adni neki.
A „halat enni gonosz” morális indítvány tehát megbukik az egyetemesség tesztjén, mivel az túl specifikus ahhoz, hogy általánosítható
legyen – ez olyan, mint azt mondani: „az én gravitációs elméletem
kizárólag rózsaszín kövekre érvényes.” Ha az egy gravitációs elmélet,
akkor annak mindenre érvényesnek kell lennie; ha kizárólag rózsaszín
kövekre érvényes, akkor az nem egy gravitációs elmélet.
Az EPV továbbá érvénytelenként utasít el bármilyen elméletet, amely
ugyanazon tettre ellentétes morális ítéletet eredményez. A „testi sértés” nem lehet egyik nap erkölcsös, a másikon erkölcstelen. Így tudjuk, hogy az „evés” nem lehet egyik nap morális, a következőn immorális.
Az „evés” vagy morális, vagy immorális, vagy semleges. Ha az evés
immorális, akkor számtalan logikai probléma jelenik meg, amelyeket
mostanra már biztosan jól ismersz.
Ha viszont az evés morális, akkor nem lehet morális fejeskáposztát
enni, és immorális halat enni, hiszen az az egyetemesség megszegése,
olyan értelemben, hogy ugyanaz a tett – az evés – egyszerre jónak és
rossznak minősül.
Így tehát értjük azt, hogy a „halat enni gonosz” propozíció megbukik
az EPV tesztjén, és nem érvényes, mint morális elmélet.

Az állatok jogai
Itt nincs időnk az állati jogok kérdésének teljes tárgyalására, viszont
megvizsgálhatjuk a morális indítványt, miszerint „gonosz halat ölni.”
Ha gonosz halat ölni, akkor az EPV azt mondja, hogy akárki vagy
akármi ami halat öl, gonosz. Ez nem csak a halászt foglalná magában,
hanem a cápákat is – hiszen ha halat ölni gonosz, akkor kiterjesztettük
az etikai „cselekvők” definícióját, hogy az nem-emberi életformákat is
magába foglaljon.
Nyilvánvaló, hogy a cápák nem rendelkeznek azzal a képességgel,
hogy tartózkodjanak a hal meggyilkolásától, hiszen gyakorlatilag nem
többek, mint uszonyos evőgépek.
Tehát az „elkerülhetetlen gonosz” logikai problémájához jutunk. Ha
gonosz halat ölni, viszont a cápák képtelenek elkerülni a halak megölését, akkor a cápák „elkerülhetetlenül gonoszak.” Viszont, ahogyan
azt fentebb megbeszéltük ott, ahol nincs választási lehetőség – ahol az
elkerülhetőség lehetetlen – moralitás sem lehet. Tehát a „halat ölni gonosz” indítvány olyan egyetemes moralitást próbál meghatározni,
ami moralitás nélküli szituációkat is magába foglal, ami logikailag
nem állja meg a helyét.
Továbbá a „hal” szó problémát jelent a szabályban, hiszen az túl specifikus ahhoz, hogy egyetemes legyen. A helyes EPV újrafogalmazás:
„gonosz az emberek számára élőlényeket meggyilkolni.”
Ha viszont gyilkolni gonosz, akkor ismét az „elkerülhetetlen gonosz”
problémájával találjuk szembe magunkat. Egyetlen emberi lény sem
élhet túl anélkül, hogy ne ölne meg más élőlényeket, mint vírusokat,
növényeket, vagy talán állatokat. Tehát az „emberi életet” úgy határozzák meg, mint „gonosz.” Viszont ha az emberi életet úgy határoz-

zák meg, mint gonosz, akkor az nem lehet gonosz, hiszen az elkerülhetőség lehetetlenné válik.
Mi van, ha azt mondjuk: „gonosz embereket ölni” – ez gonosszá tenne
egy emberevő cápát?
Nem, ismét, hiszen a cápa nem rendelkezik az emberöléstől való tartózkodás képességétől, és így nem vonható felelősségre egy ilyen tettért, mint ahogy egy földcsuszamlás sem hurcolható a bíróság elé, ha
megöl egy embert.
Az EPV megengedi a kivételeket az objektív és egyetemes anyagi
vagy biológiai különbségek alapján, mint ahogy más tudományok is
teszik. A tudományos elmélet, miszerint a gázok tágulnak melegítés
hatására, természetesen csak a gázokra vonatkozik. Nem érvényteleníthetem az elméletet, ha azt mondom, hogy nem vonatkozik mondjuk a műanyagra.
Ugyanilyen módon a moralitás kizárólag a racionális tudatra vonatkozik, az elkerülhetőség követelménye miatt. Ha egy morális elméletet egy csigára, egy fára, egy kőre vagy a „számok” fogalmára próbálnék vonatkoztatni, akkor a racionális tudatot olyan entitásokkal próbálnám egyenlővé tenni, amelyek sem racionálisak, sem tudatosak,
ami egy logikai ellentmondás. Azt is mondhatnám, hogy a Pitagorasztétel a geometriában érvénytelen, mert nem vonatkozik egy körre
vagy egy felhőre. A Pitagorasz-tétel kizárólag háromszögekre vonatkozik – megpróbálni azt más helyzetekre vonatkoztatni fogalmilag
egyenlő a levegő befestésével.
Másszóval a helytelen vonatkoztatás nem cáfolat.
Sok más „szürke zóna” létezik még, amin dolgozhatnánk, az abortusztól a szellemi tulajdonjogokon át a kárpótlásig, de úgy gondolom,

hogy sokkal fontosabb az EPV-t kivenni az absztrakciók világából és
azokra a valódi problémákra vonatkoztatni, amelyekkel ma találjuk
szembe magukat.

Harmadik rész: Gyakorlat

Az Egyetemesen Preferálandó Viselkedés értéke
Egy új elmélet igen keveset ér, ha csupán a nyilvánvalóra mutat rá. Ha
a fizika kizárólag annak a pontos leírását biztosítaná, miként kapunk
el egy labdát, akkor nem igazán lenne érdemes a fizikát tanulmányozni, hiszen már képesek vagyunk elkapni egy labdát. A Föld kerekségének felfedezése csupán a hosszútávú tengeri navigációt segíti elő
– nem segít eljutni a belvárosba. A kvantummechanika csak akkor
válik hasznossá, ha más módszerek nem képesek biztosítani a szükséges pontosságot – nem segít az autóépítésben.
Hasonlóképp, az EPV keretrendszernek, és az általa érvényesített
vagy elutasított morális szabályoknak, ideális esetben pár meglepő
meglátást kellene biztosítania a világról, amiben élünk, illetve az
egymás közötti kapcsolatainkról.
Ha az egyetlen, amit az EPV tett, az annak bebizonyítása, hogy a nemi
erőszak, a gyilkosság és a lopás morálisan helytelenek, akkor semmi
értéket nem nyújtana, hiszen szinte senki sem hiszi azt, hogy ezek a
dolgok morálisan helyesek.
Tehát kezdjük el ezt a keretrendszert arra a világra alkalmazni, amiben élünk, és lássuk, milyen érték kerekedik ebből.

Visszatérés a „nullzónához”
A könyv elején felvázoltam egy nézőpontját annak, miként dolgozzuk
fel az igazságot, a fizikához hasonlítva azt. A labda elkapásának „apró
igazságától” a fizika „nagy igazságához” jutunk –a nagy igazságok
pedig nem mondhatnak ellen a kis igazságoknak.
Ugyanez igaz a moralitásra. A „nem szabad gyilkolnom” apró igazságától az olyan nagy igazságokig érhetünk, mint „az erőszak kezdeményezése morálisan helytelen.”
A fizika birodalmában a központi akadály, amely korlátozta az egyetemes elméletek logikai igazságának személyes tapasztalatból való
kikövetkeztetését a vallás volt.
Példának okáért, soha senki nem tapasztalt meg közvetlenül egy tökéletes kört – egy ilyen entitás létezik absztrakt formájában és a matematikában, de sem az elme nem képes elképzelni, sem a valóságban nem
lehet érzékszerveinkkel megtapasztalni azt. Tudomásunk szerint a
természetben sehol nem létezik tökéletes kör, sem a személyes tapasztalat „apró igazságai” között, sem a fizika „nagy igazságaiban.”
Viszont a csillagászat tudományát évezredeken át megbénította a „tökéletes kör” keresése. A bolygók pályájának tökéletes körnek kellett
lennie, mivel Isten sosem engedne az Ő teremtésében valami olyan
„tökéletlent,” mint egy ellipszis.
A probléma ezzel a megközelítéssel – nos, legalábbis egy probléma – a
Mars retrográd mozgása volt. A bolygónkról tekintve úgy tűnt, a
Mars néha „visszafelé” mozog, mintha a Föld „utolérné” őt a Nap körül. A hit, miszerint a Föld volt a naprendszer középpontja, a „tökéletes” körök rögeszméjével kombinálva, a csillagászat ptolemaioszi

rendszerét hozta létre, amely az abszurditásig sokszorozta ezeket a
tökéletes köröket, hogy valahogyan számoljon az elliptikus pályákkal
és a Mars retrográd mozgásával.
Miért tartották az égitestek követelményeinek a tökéletesség eme illúzióját? A Hold bizonyítéka, annak himlős és kráteres felszínével nyilvánvalóan az egek tökéletlenségét támasztaná alá, de a vallásos fixáció felülmúlta mind a közvetlen, mind a bolygóközi tökéletlenségek
bizonyítékát. Galileo a Hold hegyeire, a napfoltokra és Jupiter holdjaira vonatkozó felfedezéseit eretnekségnek tartották.
Ezzel az elemzéssel Isten kérdését is megvizsgálhatjuk.
Semmilyen közvetlen empirikus vagy racionális bizonyítékunk nincs
Isten létezésére. A legabsztraktabb tudományos mérések sem nyújtanak semmilyen bizonyítékot Isten létezésére. Mégis, saját tapasztalatunk igazsága között - ami az, hogy nincs Isten - és a legabsztraktabb
tudományos mérések és elméletek között - amelyek úgyszintén megerősítik, hogy nincs Isten – egy „nullzóna” húzódik, amely teljesen megfordítja az igazság bármilyen racionális mércéjét.

Bigottság
A hitek lehetnek igazak, hamisak vagy igazság-ellenesek. Igaz hit az,
hogy a Szahara sivatag Észak-Afrikában található; hamis hit, hogy a
Szahara Skóciában van; igazság-ellenes hit az, hogy a Szahara az, amit
csak akarok, és ott van, ahol akarom. Az első hit igaz; a második hamis – a harmadik pedig egy bigott kijelentés, amely elpusztítja még a
bizonyíték fogalmát is.
Mondhatjuk azt, hogy:
1. X Indítvány igaz, mivel az racionális.

2. Y Indítvány hamis, mivel az irracionális.
3. Z Indítvány igaz, mivel szeretném, hogy igaz legyen.
A harmadik állítás egy teljes önellentmondás. Az „igazság” független
a vágyaktól, mivel a vágyak definícióból fakadóan szubjektív preferenciák, az igazság pedig definícióból fakadóan a fogalmak összhangja a logika és az empirikus valóság objektív mércéivel. Azt mondani,
hogy valami igaz, mert azt szeretném, hogy igaz legyen, az egyenlőségjelet tenni a szubjektivitást és az objektivitás közé, ami egy önellentmondásos állítás.
A bigott kijelentések – vagy a „hit” – definícióból adódóan nem tesztelhetők, hiszen azok nem a bizonyíték hiányában vallott hitek, hanem
a racionalitás és/vagy a bizonyítékok ellenére vallott hitek.
Hihetünk bizonyíték nélküli dolgokban, amelyek később igaznak bizonyulnak – valaki kétségtelenül azt gondolta, hogy a világ kerek
volt, mielőtt bebizonyították azt – de a „nullzóna” az a birodalom,
ahol ragaszkodunk azokba a dolgokba vetett hithez, amelyek nem lehetségesek, hogy igazak legyenek.
Ha azt mondom, kettő meg kettő egyenlő öt, olyan hibát követek el,
ami kijavítható a logikával. Ha azt mondom, hiszek abban, hogy létezik egy négyszögű kör, akkor kimondottan önellentmondásos állítást
teszek, ami megcáfolja önmagát. Ha viszont tovább megyek, és nyomatékosan ragaszkodok ahhoz, hogy „fó és turi egyenlő deszti” – és
megtagadom, hogy definiáljam bármelyik kifejezésemet – akkor olyan
állítást teszek, amelyre a logika és a bizonyítékok nem alkalmazhatók.

Következő megálló: Az „alternatív univerzum”

Általában véve az emberek úgy próbálják „megmenteni” az antiempirikus, logikaellenes hitjeiket, hogy egy „alternatív világot” vagy
„alternatív univerzumot” teremtenek, ahol az önellentmondásos állításaik valahogy igazak lehetnek.
Ha azt mondom, „létezik egy négyszögű kör,” azt állítom, ami nyilván lehetetlen ebben az univerzumban. Ha szeretném megtartani a
hitemet, akkor létre kell hoznom valamilyen más univerzumot vagy
világot, amely „kívül” esik ezen az univerzumon, és ahol létezhet
négyszögű kör.
Ha egy olyan világot találok ki, ahol az önellentmondás egyenlő az
igazsággal, akkor kijelenthetem, hogy akik azt mondják, nem létezik
négyszögű kör, azok a bigottok és az előítéletesek, mivel olyan lehetőségeket utasítanak el, amelyek igazak lehetnek. (Ez elkerülhetetlenül
azok összehasonlításához vezet, akik úgy hitték, az einsteini fizika
lehetetlen, vagy a Föld nem lehet kerek, és a többi. Valahogy egyenlőségjelet tesznek a tartalom - azaz az elmélet – bizonytalansága és a metodológia – azaz a racionalitás és a bizonyíték - bizonytalansága közé.
A tény, hogy meg lehet cáfolni egy matematikai elméletet, nem megcáfolja a matematika alapelveit, hanem megerősíti őket.)
A nullzónával kapcsolatban csak két lehetőség jöhet szóba. Vagy létezik a nullzóna, a mi univerzumunktól teljesen függetlenül, és soha
semmilyen módon nem leszünk képesek mérni, észlelni vagy felfedezni azt – vagy, valamikor képesek leszünk mérni, észlelni és kapcsolatba lépni ezzel a mágikus földdel, ahol az ellentmondás megegyezik az igazsággal.
Ha valamikor kiderül, hogy képesek vagyunk kapcsolatba lépni ezzel
a nullzónával, akkor közvetlen érzéki vagy racionális bizonyítékunk
lesz a létezésére. Másszóval valahogyan „be kell lépnie” a mi univer-

zumunkba. Viszont abban a pillanatban, amikor a saját univerzumunkban érzékelhetővé vált, racionális és empirikus létezéssel kell
rendelkeznie, mint minden más, amit érzékelhetünk. Tehát ezek a
másvilági „behatolások” a mi világunkba nem hozhatják létre univerzumunk képességét a négyszögű körök létezésének támogatására.
Tehát biztosak lehetünk abban, hogy ha valaha is észleljük ezt a másik
univerzumot, a bizonyíték, amit megszerzünk, semmilyen módon
nem fogja támogatni az önellentmondásos állítások igazát. A négyszögű körök, istenek és egyéb önellentmondásos fogalmak épp úgy
nem bújhatnak meg ott, mint ahogy a leprikónok nedves álmaiban
sem.
Másrészt viszont ha kiderül, hogy sosem leszünk képesek érzékelni ezt
az univerzumot, és az teljesen elméleti entitás marad, amelyet semmilyen bizonyíték vagy racionalitás nem támogat, akkor az pusztán egy
fogalmi zsák, amibe „kényelmes” olyan dolgokat pakolni, amik nyilvánvalóan nem igazak.

Létező vs. nemlétező
A nemlétezőt úgy definiáljuk, mint az, ami nem rendelkezik anyaggal
vagy energiával, vagy nem mutatja az anyag vagy energia hatásait,
mint a gravitációhoz hasonló, észlelhető kapcsolatok.
Isten nem rendelkezik anyaggal vagy energiával, vagy nem mutatja az
anyag vagy energia hatásait – valójában Isten semmilyen módon nem
észlelhető vagy ellenőrizhető, sem az érzékek, sem a racionalitás
használatával.
Tehát ha azt mondom „Isten létezik,” valójában azt mondom:
„Annak, ami létezik, érzékelhetőnek kell lennie; Isten nem érzékelhető de Isten
létezik – tehát az, ami nem létezik, létezik.”
Másszóval, annak állításával, hogy „Isten létezik,” egy leküzdhetetlen
ellentmondást hoztam létre. A „létezőt” úgy definiáltam, hogy „nemlétező,” aminek épp annyi értelme van, mint az „életet” úgy definiálni, mint „élettelen tárgy,” vagy a követ, mint „a kő ellentéte,” vagy
egy „kört,” mint „négyszög.”
Hasonlóképp, ha egy alternatív univerzumot hozok létre, ahol „a
nemlétező egyenlő a létezővel,” és az „ellentmondás egyenlő a következetességgel,” az „igazság egyenlő hamissággal,” és „ azirracionalitás egyenlő a racionalitással,” akkor valójában egy „hiba” nevű világot hoztam létre, majd belepakoltam mindent, ami nem igaz, és ezt a
világot úgy definiáltam, mint egy hely, ahol „hiba egyenlő az igazsággal.”
(Ne is menjünk bele a „hiba egyenlő az igazsággal” állításban rejlő
igazságérték logikai rémálmába.)

Természetesen az emberek nem azért hozzák létre ezt az „alternatív
univerzumot,” hogy érvénytelenítsék az igazságot a mi univerzumunkban, hanem hogy megmentsék azt, ami hibás a valóságban, és
azt igaznak nevezhessék. Például senki, aki úgy érvel: „Isten létezhet
egy másik univerzumban, tehát nem állíthatod, hogy Isten nem létezik,” nem érvel úgy, hogy „Én talán nem létezek abban a másik univerzumban, tehát nem mondhatod, hogy én létezek itt.”
Illetve arra az érvre sem reagálnak jól, hogy: „Egy másik univerzumban te talán egyetértesz velem abban, hogy Isten nem létezik, tehát
ateista vagy.” (Ez az érv matektanárokkal sem működik túl jól – még
nem láttam diákot, aki sikeresen érvelt úgy, hogy egy helytelen válasz
helyes lehet egy másik univerzumban, tehát igazságtalan lenne rossz
jegyet adni.)
Ha a valóságról alkotott érvényes állításokat végtelenül ellenezni lehet, mivel valami „hiba egyenlő az igazsággal” nevű képzeletbeli világ érvényteleníti őket, akkor ez valójában azt jelenti, hogy „az igazságról alkotott egyetlen pozitív állítás sem lehet érvényes” – viszont
filozófusként elég bölcsek vagyunk mostanra, hogy tudjuk, hogy ez a
mondat önellentmondásos, hiszen ez egy igaznak vélt pozitív állítás
arról, hogy egyetlen pozitív állítás sem lehet igaz.
Ha semmi sem lehet igaz vagy hamis – ezt az állítást beleértve – akkor
egyáltalán semmit nem lehet állítani semmiről. Semmi értelme sincs
szavakat használni, a nyelvet használni, érthető mondatokat használni, hiszen ebben az „alternatív univerzumban” az ilyen szerkezetű
kijelentések lehetnek teljes értelmetlenségek is. Ha a dolgok, melyek
az alternatív univerzumban igazak lehetnek, hatással vannak az ebben az univerzumban tett állításokra, akkor nyilván ennek ellentéte is
igaz, ami azt jelenti, hogy egyáltalán semmilyen állítás nem tehető
semmiről, mivel annak teljes ellentéte ugyanúgy igaz lehet.

A „hiba egyenlő az igazsággal” állítás igaz valója a „null egyenlő
null” tautológiai őrültsége.

Az „alternatív univerzum” az emberi társadalomban
Azért töltünk ilyen sok időt az „alternatív univerzum” elméletének
tanulmányozásával, mert közvetlen jelentősége van az ember társadalomra vonatkozóan, és azt az ellenünk elkövetett legnagyobb gonoszságok „igazolására” használják.
A személyes tapasztalataink során tudjuk, hogy a gyilkosság helytelen. Miután átrágtuk magunkat a fenti példák során azon az indítványon, hogy a gyilkosság morálisan helytelen, erősen kétlem, hogy
bárki megdöbbent azon, hogy az EPV szigorúan absztrakt érvelése
megerősítette a morális ösztöneit.
Ebben a részben viszont hivatalosan is engedélyt kapsz arra, hogy
tényleg megdöbbenj.
A tudományos világban a legnagyobb lépéseket az úgynevezett
„egyesített elméletek” jelentik. Einstein évtizedeket töltött egy egyesített térelmélet kidolgozásán; és azok a fizikai elméletek, amelyek
egyesítik az erős és gyenge kölcsönhatásokat, az elektromágnesességet, a gravitációt, és a többit, mind a mai napig a homályban maradnak.
Az EPV, mint keretrendszer, viszont nem csak igazolja a morális ösztöneinket a személyes, filozófiai és egyetemes szinten – hanem az emberi társadalomra vonatkozó mély és megrázó következtetéseket is
produkál.

EPV a gyakorlatban
Az EPV keretrendszer úgy érvényesíti a morális indítványokat, hogy
megköveteli azok belső következetességét, illetve azok egyetemességét időre, térre és egyénekre vonatkozóan.
Ha elfogadjuk az EPV-t, a következő folyományt is el kell fogadnunk:


A morális indítványok függetlenek a ruhától.

Ez azt jelenti, hogy egy ember nem változtathatja meg a morális természetét a ruhájával együtt. A ruha megváltoztatásának tevékenysége
nem változtatja meg valaki alapvető természetét. Tehát nem lehetnek
érvényesek ellentétes morális szabályok az ember által viselt ruha
alapján.
A katonák, természetesen, olyan ruhát viselnek, amely különb az átlagos polgárénál. Az átlagos polgár számára tiltott a gyilkosság; a katonáknak viszont nem csak megengedett, hanem morálisan dicsőítik őket a
gyilkosságért.
Vegyünk egy másik példát.
A lopás erkölcsileg helytelen, mint ahogy azt fentebb láttuk. Erkölcsileg helytelen minden ember számára minden helyzetben, minden
időben és minden körülmény között.
Mivel a lopás mások tulajdonának erőszakos eltávolítása beleegyezés
nélkül, így az adóztatás mindig, egyetemesen és mindörökké egy morális gonosz. Az adóztatás definícióból adódóan más tulajdonának
erőszakos eltulajdonítása az ő beleegyezésük nélkül, mivel az adóztatás az erőszak kezdeményezése egy ember tulajdonától való megfosztása céljából.

Amit „az államnak” nevezünk az csupán e nullzóna egy másik példája,
amelyben a fel a le, a fehér a fekete, az igazság a hamisság és a gonosz
a jó.
A társadalom pontosan addig a fokig fejlődik, amíg a racionalitás és a
bizonyítékok meglépik a személyesből az egyetemesbe történő nagy
ugrást, és útközben elpusztítanak minden irracionális nullzónát. A tudomány pontosan addig a fogig fejlődik, amíg elutasítja az Isten és a
szubjektív „abszolútok” irracionalitását. A gyógyászat pontosan addig a fokig fejlődik, amíg elutasítja az ima és az üres szertartás hatékonyságát, helyette pedig a racionalitásra és a bizonyítékokra támaszkodik.
A filozófia úgyszintén – illetve általánosságban az emberi társadalom
– pontosan addig a fokig halad előre, amíg elutasítja a vallásos és az
államista etikai elméletek irracionális „négyszögű kör moralitását.”

Állam
Azt mondani, hogy az állam a társadalom többi részével ellentétes
morális szabályok alapján működik pontosan az, mintha azt mondanánk, „a leprikónok immunisak a gravitációra.” Mindenekelőtt a
leprikónok nem léteznek – és egy mód, ahogyan tudjuk, hogy nem
léteznek, az az, hogy azt állítják róluk, hogy immunisak a gravitációra. Minden, ami tömeggel rendelkezik, a gravitáció alávetettje – az,
ami immunis a gravitációra, definícióból adódóan nem rendelkezik
tömeggel, és így nem létezik. A „leprikónok immunisak a gravitációra” állítás egy tautológia, amely csupán megerősíti a leprikónok nemlétét – ez az „ami nem létezik, nem létezik” jelentéstani megfelelője.
Az „A azonos A-val,” a logika első törvénye, ahogy azt Arisztotelész

megfogalmazta, aligha erősíti meg annak a létezését, amit nemlétezőként definiálnak.
Ugyanígy, amikor azt mondjuk, hogy morálisan helyes a katonák
számára, hogy gyilkoljanak, és az állam képviselői számára, hogy raboljanak, akkor tudjuk, hogy a „katonák” és az „állam képviselői,”
mint morális kategóriák, teljesen érvénytelenek.
Ha azt mondom, hogy egy négyszögű körnek jogában áll lopni, pusztán azt mondom, hogy annak, ami nem létezik, jogában áll azt tenni,
ami önellentmondásos – ez egy tisztán értelmetlen állítás, de mégis
furcsán impozáns marad a politika „nullzónájában.”
Ha egy turkálóban megvásárolom egy katona ruháját, majd felveszem
azt, nyilvánvalóan nem hoztam létre egy alternatív univerzumot, ahol
érvényesek lehetnek az ellentétes morális szabályok. Egy pillanattal
azelőtt, mielőtt felvettem volna a ruhát, helytelen volt számomra,
hogy gyilkoljak – mikor válik helyessé számomra, hogy gyilkoljak?
Amikor felveszem a nadrágot? Mi van, ha rajtam van a nadrág, a felső
viszont nem? Mi van, ha csak egy cipő van rajtam? Mi van, ha mindkét cipő rajtam van, de csak az egyiket kötöttem be? Mi van, ha fordítva van a sapkám? Mi van, ha olyan egyenruhát vettem föl, amit
nem ismer fel a legelső szembejövő ember? Vajon hirtelen jogos lett a
gyilkosság a Beatles számára, amikor a „Sergeant Peppers” borítóját
lőtték? Vajon elveszítették ezt a jogot, amikor levették a zubbonyt?
Azért teszem fel ezeket a költői kérdéseket, mert a valójában halálosan
komolyak. Nyilvánvaló, hogy egy katonai ruha nem változtatja meg
az ember természetét, mint ahogy egy hajvágás sem változtatja őt kacsává, egy fogalommá vagy egy istenné.
„Ó,” mondhatnád, „de a ruha érvénytelen, mert te azt egy turkálóból
szerezted – épp annyira fog katonává tenni téged az, hogy felveszed

egy katona ruháját, mint amennyire egy doktorátus lefénymásolása
Ph.D.-t ad neked.”
A hasonlat helytelen, mivel egy Ph.D.-val rendelkezni, vagy lefénymásolni egy doktorátust nem változtatja meg azokat a morális szabályokat, amik rád, mint emberi lényre vonatkoznak.
„Nos,” válaszolhatnád, „de a különbség az, hogy a katona olyan morális jogokkal rendelkezik, amit az átlagpolgár ruházott rá, a kollektív
önvédelem és a többi érdekében.”
Ez egy igen érdekes kérdést vet fel, ami az, hogy megváltoztathatják-e
a vélemények a valóságot.

Vélemények és valóság
Nyilván megértjük, hogy nem vagyok képes a véleményemen keresztül feloldozni téged a gravitáció kötelékei alól, mint ahogy a véleményem, miszerint „2+2=5,” nem teszi igazzá azt.
A „vélemények” azok a hitek, amelyekre a valóságban nincs egyértelmű bizonyíték, vagy amelyekre nem lehet egyértelmű bizonyítékot
adni, vagy amelyek pusztán személyes preferenciák kifejezései. Az én
személyes véleményem az, hogy a csokifagyit preferálom a vaníliánál
– olyan véleményem is lehet, hogy Izland egy trópusi paradicsom,
vagy Isten létezik, vagy az eső felfelé esik. A személyes véleményeknek nyilván semmi közül nincs a moralitáshoz; a vélemények, melyekről vallják, hogy helyesen írják le a valóságot, a valóságban viszont nem, csupán helytelen előítéletek. Azt hinni, hogy az eső felfelé
esik, nem fogja megváltoztatni annak irányát; hawaii pólót viselni Izlandon nem teszi Reykjavíkot melegebbé.

Tehát azt hinni, hogy a gyilkosság morálisan helyes, nem teszi a gyilkosságot morálisan helyessé. Mivel az emberi lényről alkotott véleményem nem változtatja meg az ember morális természetét, a hitem,
miszerint a gyilkosságai erényesek, nem változtatják meg tettei erényességét. Ha becsukom a szemem, és elképzelem, hogy egy hüllő
vagy, nem fogod hirtelen elveszíteni a saját testhőmérsékleted szabályozásának képességét. Azt képzelni, hogy hal vagy, nem fogja megkerülni a búvárruha szükségességét.
A vélemények nem változtatják meg a valóságot.
Mivel a vélemények nem változtatják meg a valóságot, semmilyen
kivételt vagy megfordítást nem engedélyezhetek neked egy egyetemes morális szabályra vonatkozóan. Mivel a szabályok az egyetemes
logikán, illetve az emberi lény fizikai természetén és valóságán alapulnak, épp annyira adhatom meg neked a „gyilkosságra való jogot,”
mint amennyire megadhatom neked a lebegés vagy a vízen járás képességét, vagy pontossággal kijelenthetem, hogy kettő meg kettő
egyenlő öttel.

Állam, mint önkéntesség
Az állam intézményéhez tartozó nyílt erőszak – a fogalmi csomagolópapír, ami a visszájára fordítja a morális szabályokat az egyének egy
bizonyos csoportjára vonatkozóan – egy olyan dolog, amit mindig a
paklin kívül tartanak a vitákban. Amikor az államról van szó, sosem
tartják pozitív dolognak rámutatni „a fegyverre a szobában.” Majdnem definícióból adódóan, az államokra úgy gondolnak, mint amit az
emberek által, az emberekért választanak, és amely az ő kimondott
vagy hallgatólagos jóváhagyásukkal tevékenykedik.
Viszont ez teljes ostobaság.

Ha egy ember kést szorít egy nő torkához szex közben, az bármilyen
meghatározás szerint nemi erőszaknak minősül. Nem mondhatja azt,
hogy a szex önkéntes, miközben a nőt sebesüléssel vagy halállal fenyegeti, ha nem hajlandó szexszelni vele. Ha a szex önkéntes, akkor a
kés teljesen felesleges. Ha a férfi szükségét érzi a késnek, akkor nyilvánvaló, hogy a szex nem önkéntes.
Ugyanígy, az emberek azt mondják, hogy az adóztatás egy társadalmi
szerződés része, amelybe önként beleegyeztek.
Ez mind logikailag mind empirikusan hamis.
Tudjuk, hogy empirikusan hamis, mivel semmilyen társadalmi szerződés
nem létezik. Se te, se én nem írtunk alá soha semmilyen szerződést,
amiben önként beleegyeztünk volna a jövedelemadóba – egyszerűen
beleszülettünk egy olyan rendszerbe, amely elveszi a pénzünket fegyvert szegezve ránk.

A fegyver a szobában
Ezen a ponton sokan úgy fognak érvelni, hogy az adóztatást nem
fegyverrel kényszerítik ki, hanem helyette az emberek önként fizetik
azt. Például, sosem fogott még rám fegyvert egy adóbehajtó vagy
rendőr, viszont évtizedeken át fizettem az adóimat.
Ez igaz lehet, viszont teljesen irreleváns. Ha azt mondom egy nőnek,
hogy megölöm a gyermekeit, ha nem szexszel velem, ő pedig megadja
magát, nyilván megértjük, hogy egy erkölcstelen tett történt – még
akkor is, ha az általam elkövetett sérelem során semmilyen fegyvert
nem használtam. Nyilván, ha a nő megadja magát nekem, az azért
van, mert fél attól, hogy elkövetem a fenyegetésemet. Ha azt mondtam volna neki, hogy a házi leprikónom fogja megölni a gyermekét,

ha nem szexszel velem, akkor nagy valószínűséggel felkavarta volna
őt az eset, viszont semmilyen jelentős mértékben nem félne a fenyegetésemtől, mivel lehetetlen, hogy a házi leprikónom megölje a gyermekét. Vagy, ha meghaltam, és a végrendeletem úgy szól, hogy megölöm a nő gyermekét, ha nem szexszel velem, akkor nyilván inkább
megkönnyebbülve érezné magát, mint rettegne, mivel a síron túlról
semmilyen elképzelhetetlen módon nem vagyok képes elkövetni a
fenyegetésemet.
Tehát azért fizetjük az adókat, mert tudjuk, hogy ha nem tennénk,
igen nagy a valószínűsége, hogy az állam képviselői megtámadnak
minket. Ha nem fizetem az adóimat, kapok egy levelet, majd egy másikat, majd egy telefonhívást, majd egy bírósági idézést – és ha nem
jelenek meg a bíróságon, vagy nem fizetem a hátra maradt adóimat és
az összegyűlt bírságokat és kamatot, rendőrök fognak eljönni értem,
hogy börtönbe vigyenek. Ha ellenállok azoknak a rendőröknek, le
fognak lőni engem.
Azt mondani, hogy az erőszak egyenlő az önkéntességgel, teljesen
illogikus és önellentmondásos. Azt mondani, hogy az erőszak kezdeményezése teljesen azonos az erőszak nem-kezdeményezésével
egyenlő azzal, hogy a fel a le, a fekete a fehér és az igazság a hamisság.
A „nullzóna” nélkül nem tarthatók fenn ezek a korrupt fikciók.
A „nullzóna” a barlangja annak a bestiának, amire vadászunk.
Ahogy láthatjuk, tudjuk, hogy személyesen helytelen lopni; igen kevés problémánk van a rablás absztrakt és logikai betiltásával, mint
ahogy azt fentebb kidolgoztuk – viszont mégis, létezik ez a „nullzóna”
vagy alternatív univerzum, ahol az ilyen ellentmondásokat kérdés
vagy kétely nélkül elfogadják.

Az EPV szerint helytelen nekem és neked rabolni. Mégis, valahogy,
ebben a „nullzónában” a rablás nem csak engedélyezett, hanem teljesen morális mások számára. Nekünk nem szabad rabolnunk – nekik
rabolniuk kell. Ez egy morális őrület!

Rendőrök
Vigyük el jóbarátunkat, Bob-ot a morális elméletek tesztelésének kis
szobájából, és állítsuk vissza eredeti munkáját, a rendőrt.
Nyilván, amikor Bob reggel felébred, műszakja előtt, nem mehet el a
szomszédja házához, és nem követelhet pénzt fegyverrel, függetlenül
attól, ki mondja neki azt, hogy az helyes.
Amikor Bob reggelizik, akkor sem támadhatja meg a szomszédját és
veheti el a pénzét. A munkába való vezetése közben – bár felvette az
egyenruháját – még nem kezdődött el a műszakja, így nincs több joga,
mint az átlagos polgárnak. Amikor viszont elkezdődik a műszakja,
akkor mintha a tűz amorális oszlopa ereszkedne le a mennyekből,
szert tesz arra a csodálatos képességre, hogy erkölcsös módon megtámadhassa szomszédját és elvehesse a pénzét.
Furcsamód, ez az egyetlen jellemvonása, ami teljesen az ellentétére
fordult. Nem képes repülni, nem tud alakot váltani, nem képes golyóscsapágyakat emészteni, vagy tűzviharban élni; nem tud óránként
1000 kilómétert futni, és egy téglafalon sem tud átsétálni. Tökéletesen,
teljesen és egészen ugyanaz az ember, aki azelőtt volt, mielőtt elkezdődött
volna a műszakja – viszont most teljesen ellentétes morális szabályok
vonatkoznak rá.
Még furcsább módon, ha én nem vagyok „rendőr,” viszont követem
Bob-ot a munkába, és pontosan azt teszem, amit ő tesz – felveszek egy

jelmezt, besétálok a rendőrállomásra, és beteszek egy darab kartont a
blokkolóórába – akkor, ha aztán pontosan ugyanazt teszem, mint amit
Bob tesz, miért vagyok teljesen erkölcstelen, miközben Bob megegyező tettei teljesen és totálisan erkölcsösek?
Ennek mégis mi értelme van? Hogyan lennénk képesek megoldani ezt
az áthatolhatatlan rejtélyt?
Az egyszerű tény az, hogy nem lehet megoldani, mivel ez teljesen
zűrzavaros. A tény, hogy ez az „ellentétes világ” morális őrültség teljesen irracionális – nem beszélve arról, hogy erőszakosan kizsákmányoló – annyira nyilvánvaló, hogy a mitológiai „önkéntesség” végtelen kavalkádja alá kell temetni.
Azt mondják nekünk, hogy mi „szeretnénk,” hogy Bob elvegye a pénzünket – ami teljesen ellentmond a ténynek, hogy Bob megjelenik az
ajtónk előtt és töltött fegyvert tol a képünkbe. Ezzel a logikával én is
fel-le mászkálhatok az utcán, és pénzt rabolhatok a szomszédoktól,
amikor pedig letartóztatnak, teljesen felháborodhatok:
„Ők akarják, hogy elvegyem a pénzüket!”
„De akkor miért fenyegetted azzal, hogy lelövöd őket, ha nem adják
oda a pénzüket?”
„Mert tartoznak nekem a pénzükkel!”
„Azt hittem azt mondtad, hogy oda akarják adni neked.”
„Nem, nem – tartoznak nekem. Igazából az az én pénzem.”
„Milyen alapon tulajdonlod ezt a pénzt?”
„Van egy szerződésünk!”

„Meg tudod mutatni ezt a szerződést? Saját szabad akaratukból írták
alá?”
„Ez nem az a fajta szerződés! Ez egy társadalmi szerződés… Meg
egyébként is – a társadalmi szerződés szerint amúgy is az enyém az
egész utca – az egész szomszédság, ami azt illeti! Akárki, aki nem hajlandó kifizetni a pénzemet, elköltözhet máshova – nem kényszerítek
senkit!”
„És honnan veszed, hogy a tiéd az egész utca? Van tulajdoni lapod?”
„Persze, természetesen – ide nézz!”
„Nos, ez csak egy kézzel írott cetli, ami azt mondja, hogy a tiéd az
egész utca – és ugyanazzal a kézírással íródott, mint az aláírásod. Attól félek, hogy be kell vinnünk téged – ez csak egy önmagaddal kötött
kitalált szerződés, amit fegyverrel másokra kényszerítesz.”
Ez éppoly őrült és romlott, mintha azt mondanám egy nőnek, akit épp
megerőszakolok, hogy akar velem szeretkezni. El tudnád képzelni,
hogyan fogadnák a védelmemet egy tárgyaláson, ha videofelvétel
lenne arról, hogy a nő könyörög nekem, hogy hagyjam abba, én pedig
kést szorítok a torkához, a bíróságon pedig továbbra is úgy érvelek,
hogy igazából akart velem szeretkezni?
Meggyaláznának a tárgyaláson, majd börtönbe zárnának, a nyilvánvaló őrült, romlott és önös képmutatásomért.
Ó, de az állam „nullzónájában” a nemi erőszak szeretkezés, az emberrablás meghívás, a rablás elutasítása gonosz önzés, a kényszer pedig
kedvesség.
Ezt értem az alatt, amikor azt mondom, hogy ez az „ellentétes világ
nullzóna” az emberi boldogság előtti legnagyobb korlát szerte a vilá-

gon. Számunkra helytelen a rablás; a rablás az absztrakt érvelés alapján is helytelen – de valahogy „helyes” a rablás ebben az őrült alternatív univerzumban, aminek neve „állam?”

Gyakorlatiasság
Miután értelmi fény derült az állam erőszakára – és a polgárok vélt
"önkéntességéről" kiderül, hogy az egy gonosz hazugság – mindig az
az érv merül fel, hogy szükségünk van az államra, hogy közjavakat
szolgáltasson, mint a rendőrség, a területi védelem, az utak, és a többi.
Több tucat cikket írtam, amelyek rávilágítanak ennek az álláspontnak
a hamisságára, szóval itt nem fogok azzal küszködni, hogy megismételjem azokat az érveket, mivel nem elengedhetetlenek egy erkölcsről
szóló könyvhöz, hanem sokkal inkább illenének egy olyan könyvbe,
amely egy önkéntes társadalom alapelveit és gyakorlatát taglalja. (Elolvashatod ezeket a cikkeket a http://www.freedomain.blogspot.com
blogomon. Meglátogathatod a http://freedomainradio.com oldalt is,
ahonnan több száz ingyenes podcastot tölthetsz le, amely ezekkel a
témákkal foglalkozik.)
A „gyakorlatiasság érve” semmilyen módon nem oldja meg az erőszak problémáját. Ha azt látom, hogy mindennap sajtburgert eszel,
megmondhatom neked, hogy nem gyakorlatias így tenned, ha szeretnél fenntartani egy egészséges testsúlyt. Nem állíthatom, hogy gonosz
sajtburgereket enned, a már taglalt okokból kifolyólag. Nem kényszeríthetlek erőszak használatával jogosan arra, hogy megnöveld tetteid
„gyakorlatiasságát.”
Tehát azt mondani, hogy az állam jogosan kényszerít minket arra,
hogy „gyakorlatiasabbá” váljunk, teljesen hamis, amelyet az EPV ke-

retrendszer megerősít – még ha fel is tesszük, hogy az állam megoldásai „gyakorlatiasabbak,” bár valójában nem azok.
Emellett, ha az állam képviselői azt állítják, hogy egy társadalmi szerződés engedélyezi, hogy egy „nem gyakorlatias” társadalmat „gyakorlatiasságra” kényszerítsenek, egy leküzdhetetlen ellentmondás jön
létre.
Ha egy nőt arra kényszerítek, hogy feleségül menjen egy általam választott férfihoz, akkor nyilvánvalóan úgy hiszem, hogy végtelenül
jobb ítélőképességem van azzal kapcsolatban, milyen férj illik hozzá,
mint neki. Ami azt illeti, egyáltalán nem is hiszem azt, hogy nyitott az
érvekre, vagy bármennyire tisztában lenne a saját önérdekével, mivel
egyáltalán nem veszem figyelembe az ő preferenciáit, hanem arra
kényszerítem, hogy hozzámenjen egy általam választott emberhez.
Amikor ezt a nőt házasságra kényszerítem, kizárólag úgy igazolhatom
az erőszak használatát – akár csak azonnali, pragmatikus szempontból is – ha azt állítom, hogy mentálisan alkalmatlan saját döntést hozni a házassággal kapcsolatban.
Ha a nő mentálisan alkalmatlan saját döntést hozni a házassággal
kapcsolatban, akkor nyilvánvalóan arra is mentálisan alkalmatlan, hogy
egy képviselőt válasszon, aki meghozza helyette ezt a döntést. Ha semmi
ötlete nincs arról, mi tesz valakit egy megfelelő vagy illő férjjé, akkor
hogyan képes engem megfelelőnek gondolni arra, hogy eldöntsem, ki
lesz számára a megfelelő vagy illő férj?
Ha egy kivételesen alacsony intelligenciájú ember nem érti meg az
„egészség” fogalmát, ésszerű lenne azt várni tőle, hogy racionálisan
válasszon doktort? Ahhoz, hogy hozzáértően választhassunk doktort,
először meg kell értenünk az egészség, hatékonyság, költség, szakértőség, és a többi fogalmát.

Ugyanígy, ha semmi beleszólást nem engedek egy nőnek abba, kihez
házasodik, akkor nyilvánvalóan azt kell hinnem, hogy egyáltalán nem
tudja, mi tesz valakit jó férjjé – de ha egyáltalán nem tudja, mi tesz
valakit jó férjjé, akkor nem képes engem megbízni a döntéssel, hiszen
semmilyen módon nem lesz képes kiértékelni az én ítélőképességemet
arról, mi tesz valakit jó férjjé.
Ha nem tudom eldönteni, milyen színűre fessem a házat, és a megoldásom szerződést kötni a festővel, hogy ő döntsön a színről helyettem
– és ebben a szerződésben írásban lemondok a jövőbeli szabadságomról arra vonatkozóan, hogy ellenáljak a döntésének, illetve feljogosítom őt, hogy elraboljon és rabszolgájává tegyen, ha nem értek egyet a
döntésével, vagy ha nem fizetek érte – akkor nyilvánvalóan nem vagyok épeszű. Ha valakit felruházok a hatalommal, hogy engem a hátralevő életem során kényszeríthessen, akkor nyilván nem hiszem, hogy
képes vagyok meghozni a döntéseimet saját magam.
Ha nem hiszem, hogy képes vagyok meghozni a döntéseimet saját
magam, akkor nyilvánvalóan a döntésem, hogy magamat a hátralevő
életemre erőszak alá vessem, egy inkompetens döntés.
Vagy képes vagyok helyes döntést hozni, vagy nem. Ha képes vagyok
helyes döntéseket hozni, akkor magamat az életem hátralevő részére
erőszak alá vetnem érvénytelen. Ha nem vagyok képes helyes döntéseket hozni, akkor a döntésem, hogy magamat életem hátralevő részére
erőszak alá vetem, szintúgy érvénytelen.
Viszont ha valahogy mégis kikerülnénk a fenti érveket, még akkor is
lehetetlen volna egy társadalmi szerződés jogos kikényszerítése az
államon keresztül.
Nyilvánvalóan nem írhatok alá egy szerződést a te nevedben, vagy a
gyermekeim nevében, amely életed vagy életük hátralevő részében

kötelezni fog téged vagy őket. Nem vehetek egy autót, küldhetem el
neked a számlát, és követelhetem jogosan azt, hogy fizess. Ha magamnak követelem annak hatalmát, hogy egyoldalú szerződéseket
vessek ki rád, akkor az EPV téged is felruház ezzel a hatalommal, így
tehát visszaadhatod a szerződést nekem, az én nevemmel.

Az Állam szükségszerűsége?
Még nevetségesebbé válik az egész probléma, amikor megvizsgáljuk a
demokratikus államok hatalmának leggyakoribb morális „igazolását,”
amely „a többség akaratán” alapul.
Mindenekelőtt az „akarat” az egyén tulajdonsága, míg a „többség”
egy csoport fogalmi címkéje. A „többségnek” épp annyira lehet „akarata,” mint amennyire egy „kórus” képes „szülni.” Ha kételkedsz ebben, próbálj faházat építeni az „erdő” fogalmával, az egyéni fadarabok helyett.
Két további ellenvetés merül fel minden alkalommal, amikor az állam
szükségessége kerül szóba. Az első az, hogy egy szabad társadalom
kizárólag akkor lehetséges, ha az emberek tökéletesen jók vagy racionálisak – másszóval a polgároknak szükségük van egy központi hatalomra, mivel léteznek gonosz emberek a földön.
Ezzel az állásponttal az az első és a legnyilvánvalóbb probléma, hogy
ha léteznek gonosz emberek a földön, akkor az államon belül is létezni fognak – és ebből fakadóan sokkal veszélyesebbek lesznek. A polgárok megvédhetik magukat a gonosz egyénektől, de semmi esélyük
nincs egy a rendőrséggel és a hadsereggel állig felfegyverzett agres-szív kormánnyal szemben. Tehát az érv, miszerint szükségünk van
egy államra, mert léteznek gonosz emberek, hamis. Ha léteznek gonosz emberek, az államot el kell törölni, mivel vonzani fogja a gonosz

embereket, hogy saját céljaikra használják hatalmát – és a magán bűnözőkkel ellentétben, az állam emberei a rendőrséggel és a hadsereggel rendelkeznek, hogy szeszélyeiket a tehetetlen (és viszonylagosan
lefegyverzett) populációra kényszerítsék.
Tehát ez az érv hasonló ahhoz, hogy „a pénzhamisítás nagyon veszélyes, szóval biztosítanunk kellene a pénzhamisítás kizárólagos monopóliumát az egyének egy kis csoportja számára.” Mit gondolnak az
emberek, mégis hova a fenébe mennek majd legelőször a pénzhamisítók? (Lásd: Federal Reserve)
Logikailag a jó és gonosz emberek négy lehetséges keveréke létezhet a
világon:
1.
2.
3.
4.

Mindenki jó.
Mindenki gonosz.
A többség gonosz, és a kisebbség jó.
A többség jó, és a kisebbség gonosz.

(A jó és a gonosz tökéletes egyensúlya gyakorlatilag lehetetlen.)
Az első esetben (mindenki jó) az állam nyilvánvalóan nem szükséges,
mivel a gonosz nem létezhet.
A második esetben (mindenki gonosz) az állam léte nem engedhető
meg egy egyszerű oknál kifolyólag. Az államnak – általában így érvelnek – azért kell léteznie, mert gonosz emberek vannak a földön,
akik arra vágynak, hogy kárt okozzanak másoknak, és akiket csak az
állam büntetésétől való félelemmel (rendőrség, börtön, stb.) lehet
megfékezni. Ennek az érvnek a folyománya az, hogy minél kevesebb
büntetéstől tartanak ezek az emberek, annál több gonoszt cselekednek.

Viszont maga az állam nem alanya semmilyen erőszaknak vagy büntetésnek, hanem a törvény felett áll. Mennyi rendőr és politikus vonul
börtönbe, még a nyugati demokráciákban is?
Tehát ha a gonosz emberek kárt akarnak okozni, viszont csak az erőszak tartja vissza őket, akkor a társadalom sosem engedheti egy állam
létezését, mivel a gonosz emberek megszállottan arra fognak törekedni, hogy megszerezzék az állam hatalmát, hogy gonoszt cselekedhessenek és elkerülhessék a büntetést. A teljes gonosz társadalmában tehát a biztonság egyetlen reménye egy természetes állapotban rejlik,
ahol az általános fegyverkezés és a büntetéstől való félelem tompítaná
a különböző csoportok gonosz szándékait. Mint az atomfegyverrel
rendelkező országok esetében, „az erő egyensúlya” békét nemz.
A harmadik lehetőség az, hogy a legtöbb ember gonosz, és csak egy
kevés a jó. Ha ez az eset, akkor úgyszintén nem engedhető meg az
állam létezése, mivel az államot irányító emberek többsége gonosz
lesz, és zsarnoki uralmat fog gyakorolni a jó kisebbség felett. A demokrácia kiváltképp nem engedhető meg, hiszen a jó emberek kisebbsége a gonosz többség demokratikus uralmának alárendeltje lenne. A
gonosz emberek, akik büntetlenül akarnak kárt okozni, elkerülhetetlenül irányításuk alá vonnák az államot, és hatalmát arra használnák,
hogy gonoszt cselekedhessenek a következményektől való félelem
nélkül.
A jó emberek nem azért cselekednek morálisan, mert félnek a büntetéstől, hanem azért, mert szerelmet éreznek az erény és a lelki béke
iránt – ebből kifolyólag tehát - a gonosz emberekkel ellentétben - ők
igen keveset nyernek azzal, ha irányításuk alá vonják az államot. Ebben az esetben tehát az államot elkerülhetetlenül a gonosz emberek
többsége fogja irányítani, akik mindenki felett uralkodni akarnak, az
összes jó ember kárára.

A negyedik opció az, hogy a legtöbb ember jó, és csak kevés a gonosz.
Ez a lehetőség ugyanezt a fentebb felvázolt problémát rejti magában,
nevezetesen azt, hogy a gonosz emberek mindig arra törekednek,
hogy megkaparintsák az állam irányítását, hogy védelmezzék magukat a bűneik elleni jogos megtorlástól. Ez az opció csupán a demokrácia külsejét változtatja meg: mivel az emberek többsége jó, a hataloméhes gonosz embereknek hazudniuk kell, hogy hatalomhoz jussanak,
aztán pedig, miután szert tettek a közhivatalra, azonnal hitszegőkké
válnak, hogy valóra váltsák saját korrupt céljaikat, és a rendőrségen és
a hadseregen keresztül érvényesítsék akaratukat. (Természetesen ez a
demokráciák jelenlegi helyzete.) Tehát az állam marad a legnagyobb
jutalom a gonosz emberek szemében, akik igen hamar irányításuk alá
hajtják annak mérhetetlen erejét – az összes jó lélek kárára – így tehát
az állam léte ebben a forgatókönyvben sem megengedett.
Nyilvánvaló tehát, hogy nincs olyan helyzet, ahol az állam léte logikusan vagy morálisan megengedhető. Az állam létezésének egyetlen
lehetséges igazolása az volna, ha a legtöbb ember gonosz, viszont az
állam teljes hatalmát mindig a jó emberek kisebbsége irányítja (lásd
Platón Államát).
Ez a forgatókönyv, míg az elméletben érdekes, a gyakorlatban logikailag összeomlik, mivel:
a. A gonosz többség egyhamar leszavazná a többséget, vagy leigázná őket egy puccs keretein belül;
b. Sehogy sem biztosítható, hogy mindig kizárólag jó emberek
fogják irányítani az államot; és
c. Abszolút semmilyen példa nincs arra, hogy ez valaha megtörtént az állam brutális történelemkönyvében.

Az állam védelmében mindig azt a logikai hibát követik el, hogy azt
képzelik, a morális ítéletek, amelyeket bármilyen csoport emberre alkalmaznak, nem vonatkoznak úgyszintén arra a csoportra, amely uralkodik
felettük. Ha az emberek 50%-a gonosz, akkor a felettük uralkodó emberek legalább 50%-ának gonosznak kell lennie (és valószínűleg több
az, mivel a gonosz embereket mindig vonzza a hatalom). Tehát a gonosz léte soha sem igazolhatja az állam létezését.
Ha nincs gonosz, az állam szükségtelen. Ha létezik gonosz, az állam
túl veszélyes ahhoz, hogy engedélyezzük létezését.
Miért olyan elterjedt ez a hibás nézet?
Ennek számtalan oka van, amelyeket itt csak érinteni lehetséges. Az
első az, hogy az állam a gyermekeknek először a közoktatás tanárai
formájában mutatkozik be, akiket morális tekintélynek gondolnak. Így
asszociálódik legelőször a moralitás és a tekintély az állammal– ezt az
asszociációt pedig megerősítik hosszú évek nyomasztó ismétlésén át.
A második az, hogy az állam sosem tanítja meg a gyermekeket hatalma forrásáról – az erőszakról – hanem e helyett úgy tesz, mintha csak
egy újabb társadalmi intézmény volna, mint egy üzlet, egy templom,
egy jótékonysági alapítvány, csak erkölcsösebb.
A harmadik az, hogy a vallás és a propaganda dominanciája mindig
megvakította az embert az állam gonoszságával szemben – és épp ez
az, amiért az uralkodók mindig is mélyen érdekeltek voltak az állami
„oktatás” és az egyházak érdekeinek támogatásában. A vallásos világnézetben az abszolút hatalom a tökéletes erény szinonimája, egy
istenség formájában. Az emberek valódi politikai világában viszont a
növekvő hatalom mindig növekvő gonoszt jelent. Továbbá a vallás
esetén minden, ami történik, a jó érdekében történik – tehát a megnövekedő politikai hatalom elleni küzdelem az istenség akarata elleni

küzdelem. Természetesen számtalan másik oka is van, de ezek a legmélyebbek. (A szerep elemzéséről, amelyet a szülők játszanak a „hatalom egyenlő erény” képzetének terjesztésében, lásd Az igazság útján:
Az illúzió zsarnoksága című könyvemet.)
Ennek a fejezetnek az elején megemlítettem, hogy az emberek általában két hibát vétenek, amikor az állam megszüntetésének ötletéről
esik szó. Az első a hit, hogy az államok szükségesek, mert vannak gonosz emberek. A második a hit, hogy az állam hiányában bármilyen
megjelenő társadalmi intézmény elkerülhetetlenül átveszi az állam
helyit. Tehát a Konfliktusmegoldó Szervezetekre, a biztosító cégekre
és a magán védelmi vállalatokra mind úgy tekintenek, mint potenciális daganatokra, amelyek felduzzasztják és elborítják a politikai szférát.
Ez a nézet ugyanabból a fentebb felvázolt hibából ered. Ha minden
társadalmi intézmény folyamatosan hatalma kiterjesztésére és akaratának másokra kényszerítésére törekszik, akkor ebből az érvből kifolyólag nem engedhető meg egy központi állam léte. Ha a társadalom
vastörvénye, hogy a csoportok mindig más csoportok és egyének feletti hatalomra törekednek, akkor a hatalomvágy nem fog megszűnni,
ha az egyikük győzedelmeskedik, hanem gyakorlatilag ellenállás nélkül fog
tovább terjedni az egész társadalmon át, amíg a rabszolgaság válik a normává.
Az egyetlen módja annak, hogy egy társadalmi intézmény erőszakos
monopóliummá nőjön, ha az általa használt kényszer költségét áldozataira
terhelheti. Az államok azért nőnek vég nélkül, mert megfizethetik az
adóbehajtókat az általuk beszedett adók egy részével. A rabszolgák
így arra kényszerülnek, hogy megfizessék saját leigázásuk költségeit.

Egy önkéntes társadalomban nem lenne adóztatás, így önmagának
kellene fizetnie saját hatseregét minden monopolista hatalomra törekvő csoportnak, amely sosem lehetne gazdaságilag megvalósítható
vagy jövedelmező. (További részletekért lásd „War, Profit and State”
esszémet a http://freedomain.blogspot.com/ oldalon.)
Nagyon nehéz megérteni annak az érvnek a logikáját és értelmét,
hogy annak érdekében, hogy megvédjük magunkat egy csoporttól,
amely talán leigáz minket, egy olyan csoportot kell támogatnunk,
amely máris leigázott minket. Ez hasonló a magán monopóliumokról
szóló államista érvhez – hogy a polgároknak létre kell hozniuk egy
állami monopóliumot, mert félnek a magán monopóliumoktól. Nem
szükséges éles látás, hogy átlásson az ember ezen az ostobaságon.
Milyen bizonyíték létezik arra, hogy a decentralizált és az egymással
versengő erők békét hoznak? Másszóval, van-e bármilyen tény, amire
támaszkodhatunk, hogy alátámasszuk azt az elképzelést, hogy a hatalmi egyensúly az egyén egyetlen lehetősége a szabadságra?
A szervezett bűnözés nem biztosít sok jó példát, mivel a bűnbandák
számtalan alkalommal megrontják, manipulálják és használják az állam rendőrségi hatalmát akaratuk kikényszerítéséhez, és így az ilyen
bandákra nem mondható, hogy egy természeti állapotban működnek.
Továbbá a bűnbandák elképesztő mértékben profitálnak abból, ha a
törvényesen tiltott anyagokat vagy szolgáltatásokat árusítják, így javarészt az állami politika következtében virágoznak.
Sokkal hasznosabb példa lehet a tény, hogy egyetlen vezető sem hirdetett még háborút egy másik vezető ellen, aki nukleáris fegyverekkel
rendelkezett. A múltban, amikor a vezetők immunisnak érezték magukat a személyes bosszúval szemben, készséggel gyilkolták le a saját
populációjukat háborúzással. Most, hogy ők maguk is a pusztulás

martalékává válnak, csak olyan országokat hajlandóak megtámadni,
amelyek képtelenek az ellentámadásra.
Ez tanulságos lecke arról, miért van fegyvertelen és tőlük függő populációra szükségük az ilyen embereknek – és jó példája annak, hogy a
megtorlástól való félelem, amely a decentralizált és versengő erők
egyensúlyi rendszerének velejárója, az egyetlen bizonyított módszere a
személyes szabadság biztosításának és fenntartásának.
A képzelt ördögöktől való menekvés az állam védelmező börtönébe
csak biztosítja azoknak a szabadságoknak a pusztulását, amelyek miatt érdemes élni.

Államok és a vallás
Az elképzelés, miszerint a születés létrehoz egy kitalált ügynökséggel
megkötött szerződést, amely gyakorlati szempontból bizonyos egyének kvázi-rabszolgájává tesz, az gyakorta fellelhető mind a vallásban,
mind az államban – illetve egy másik, sokkal személyesebb ügynökségben is, amelyről első könyvemben, „Az igazság útján: Az illúzió
zsarnokságában” írtam.
Amikor egy pap azt mondja, „Engedelmeskedj Istennek,” valójában
azt mondja, „Engedelmeskedj nekem.” Mivel isten nem létezik, bármilyen parancsolat, amelyről a pap azt állítja, Istentől származik, valójában a paptól származik. Az „Isten” csupán egy kitalált entitás, amelyet a te fogalmi bántalmazásodra használnak, hogy megszerezzék a
létező, való világbeli engedelmességedet valódi egyének felé, az általad önként átnyújtott pénz, idő és erőforrások képében.
Sokkal hatékonyabb a kizsákmányolók számára, ha rabszolgáik
erénynek tartják leigázásukat, mivel hatalmas mértékben lecsökkenti

irányításuk költségeit. Ha meg tudlak győzni arról, hogy nem szolgálni engem gonosz, és erényes, ha a szolgám vagy, akkor nem kell
annyi bűnözőt felbérelnem, hogy bántalmazzanak, irányítsanak, és
kiraboljanak téged.
A vallási és állami mitológiák tehát olyan fikciók, amelyek hatalmas
mértékben lecsökkentik a populáció irányításának árát; az intézményesített erőszak rettentő gépezetének olajai és kenőanyagai.
Az uralkodók világszerte a populáció csak egy apró százalékát képezik. Hogyan lehetséges 1-2% ember számára, hogy irányítsa az összes
többit? Nyilvánvalóan bizonyos fegyverek felett monopóliummal
rendelkeznek, de ennek a monopóliumnak viszonylag egyszerű ellenállni, hiszen a legtöbb állam hatalmas vagyonokat keres azzal, hogy a
világ minden táján fegyvereket árusít.
A szomorú valóság az, hogy a teljes emberiség olyan fiktív entitások
rabszolgája, mint nemzetek, istenek, kultúrák és államok.
A személyes büszkeségünk ösztönösen fellázadna egy másik ember
általi azonnali és erőszakos leigázásunk ellen – viszont úgy tűnik,
majdhogynem örömünket leljük a mitológia általi leigázásunkban.
Vágyunk, hogy jók legyünk – összekapcsolva az erény izgalmával,
amit a morális mitológiáknak való engedelmességkor érzünk – arra
késztet minket, hogy önként átadjuk erőforrásainkat azoknak, akik azt
állítják magukról, hogy ezeknek a mitológiáknak a képviselői.
Egy központi érv, amelyből tudjuk, hogy az államok és az istenek
szükségtelenek, az az, hogy annyira hatékonyak. Tudjuk, hogy a legtöbb
ember keseversen szeretne jó lenni, mivel olyan könnyen irányíthatók morális
elméletek által.

A mitológiának való engedelmesség logikája nyilvánvalóan ostobaság. Ha egy pap azt mondja nekem, hogy engedelmeskednem kell
„Istennek,” ez pont ugyanaz, mintha azt mondaná, hogy egy „Nog”
nevű lénynek kell engedelmeskednem. Ha el is fogadom, hogy ez a
kitalált lény érdemes az örökké tartó engedelmességre, ez engem még
így sem késztetne semmilyen módon arra, hogy a papnak engedelmeskedjek. Ha azt mondom neked, hogy „engedelmeskedj a szívednek,”
akkor mondhatom-e utána azt, hogy „és egyedül én szólok a szíved
nevében”?
Természetesen nem.
Amikor letépjük a mitológiát és a fikciót az uralkodóinkkal való „interakcióinkról,” egy zord, merev és gyilkosan kizsákmányoló valóság
tárul a szemünk elé.
Vegyünk például egy jelenlegi és nagyon valós veszélyt: az adóztatást.
Adóztatás
Azt mondják nekem, hogy azzal, hogy úgy döntök, Kanadában élek,
„tartozom” az államnak jövedelmem több mint 50%-ával.
Ha letépjük erről a mitológiát, mit jelen ezt valójában?
Valójában a világ végezetéig várhatok, hogy eljöjjön „az állam” és felvegye a pénzét. „Az államra” várni épp olyan, mintha randira akarnánk hívni „a nőiesség” fogalmát, vagy ha a „pénz” szóval fizetnék a
vacsorámért.
A valóságban, amikor azt mondják nekem, hogy ki kell fizetnem az
adóimat „az államnak,” ez igazából azt jelenti, hogy írnom kell egy
csekket, hogy a pénzemet egy bizonyos bankszámlára utalják, amely-

hez aztán bizonyos egyének hozzáférhetnek. Ezeknek az egyéneknek
aztán jogukban áll fogni azt a pénzt és elkölteni úgy, ahogy jónak látják – ezek a bizonyos emberek tehát teljes uralommal rendelkeznek a
pénzem felett.
Semmiféle „államnak” nevezett entitás nem emeli ujját, nem mozdul
meg, nem nyit bankszámlát vagy költ akár csak egy fillért is. Azt képzelni, hogy egy „államnak” nevezett fogalom rendelkezik azzal a képességgel, hogy elvegye vagy elköltse a te pénzedet, épp ugyanaz,
mint várni „Istenre,” hogy felkapjon és elvigyen a templomba.
Tehát a valódi interakció az, hogy egy tag egy levelet küld nekem, és
azt mondja, hogy tartozok neki. Semmilyen szerződésem nincs ezzel a
taggal, és a valóságban semmilyen tulajdonomat nem birtokolja, bár
egy másik tag egyszer írt valamilyen „szerződést,” amely azt állítja,
hogy de.
Ha nem fizetem ki ezt az embert, akkor egy másikat küld a házamhoz,
hogy behajtsa a pénzt – plusz a „kamatot” és a „bírságokat.”
Normális esetben, amikor megjelenik egy fegyveres ember a házam
előtt és a pénzemet követeli, jogom van erőszakot használni, hogy
megvédjem magam. Viszont eben az esetben, mivel jelmezt visel, és
azt állítja, hogy egy fiktív entitást képvisel, nem áll jogomban önvédelmet alkalmazni.
Na most, ha én megyek el a te házadhoz „Narnia Tündekiráyának”
öltözve, és követelem, hogy fizesd meg a pénzt amivel tartozol a „Bánatkirálynőnek,” feltételezve hogy épp nem Halloween van, jogodban
áll elképedve rám bámulni és kiutasítani a tulajdonodról.
Ha viszont nem fizetem meg az embert, aki azért jön, hogy elvegye a
pénzemet, jogában áll előhúzni egy fegyvert, a mellkasomra szegezni

és elrabolni engem – vagy lelőni, ha ellenállok. Éveken keresztül egy
apró cellában tarthat, ahol a legbrutálisabb, folyamatos nemi erőszaknak leszek alávetve, amíg úgy dönt, hogy el nem enged.
Érdekes módon, ha egy ember törvényesen tartozik nekem, akkor
nem áll jogomban elrabolni őt, és hosszú éveken át nemi erőszaknak
és kínzásnak alávetni őt.
Tehát az adóztatás teljes mértékben megsérti az EPV keretrendszert,
hiszen az a tulajdon átruházása az erőszak kezdeményezésén keresztül.
A rablás, ahogy azt bebizonyítottuk, gonosz.
Einstein forradalmasította a fizikát azzal, hogy állította – és bebizonyította – hogy a fénysebesség állandó.
Mi pedig forradalmasíthatjuk a világot, ha elfogadjuk az állítást – és a
bizonyítékot – miszerint a rablás mindig gonosz.

Állam, vallás és EPV
Amikor megfogjuk az EPV keretrendszert és az államra illetve a vallásra vonatkozó morális indítványokra alkalmazzuk, nagyon érdekes
eredményeket kapunk.
Az indítvány, amivel a leggyakrabban igazolják az állam hatalmát az:
„az államnak joga van elvenni a pénzedet.” Ez viszont egy teljesen
pontatlan és hamis állítás. Az „államnak” nem áll jogában elvenni a
pénzedet, mivel „az állam” pusztán egy fogalom, az emberek egy
önmaguk által meghatározott csoportjának absztrakt leírása. Az EPVnek egy következetesebb és objektívebb állításra van szüksége. Mivel
a morális szabályoknak minden emberre vonatkozóan, minden helyen

és időben megegyezőnek kell lenniük, a következőképp kell átfogalmaznunk a szabályt:
„Az emberi lények morálisan elvehetik más emberi lények pénzét, ha kitalálnak egy fogalmi ügynökséget, amely igazolja a tetteiket.”
Ha visszatérünk Bob-hoz és Doug-hoz a morális kísérletezés kis szobájába, egyhamar láthatjuk, hogy ez egy lehetetlen indítvány.
Ha Bob azt mondja Doug-nak, „Én most a FUBAR eszmei fogalmát
képviselem, amely teljesen igazolja, hogy elvegyem tőled a te öngyújtódat. Mivel mostantól tartozol nekem az öngyújtóddal, át kell nyújtanod azt, vagy köteles leszek erőszakkal elvenni tőled.”
Mi lesz Doug reakciója? Emlékezzünk, hogy az EPV alapján ami érvényes Bob-ra az Doug-ra is érvényes. Doug elkerülhetetlenül azt válaszolja: „Ó igen? Nos, én mostantól az ANTI-FUBAR eszmei fogalmát
képviselem, ami teljesen igazolja, hogy megtartsam az öngyújtómat.
Mivel mostantól semmi jogod nincs elvenni az öngyújtóm, ha megpróbálod, köteles leszek megvédeni magam erőszak használatával.”
Ahogy láthatod, ha Bob-nak jogában áll képzeletbeli kötelezettségeket
kitalálni, és azokat Doug-ra kényszeríteni, akkor Doug-nak is jogában
áll képzeletbeli kötelezettségeket kitalálni, és azokat Bob-ra kényszeríteni. Nyilvánvaló, hogy azonnal tökéletes patthelyzetben találjuk magunkat. Ha morálisan helyes kitalált kötelezettségeket kényszeríteni
másokra, viszont lehetetlen így tenni, ha mindenki rendelkezik ezzel a
képességgel, akkor a moralitás lehetetlenné válik. Az egyetlen módja
Bob-nak Doug-ra kényszeríteni kitalált kötelezettségeit, ha Doug nem
hajlandó Bob-ra kényszeríteni az ő kitalált kötelezettségeit – tehát
olyan helyzetet kapunk, ahol az, ami erkölcsös az egyik ember számára, csak úgy érhető el, ha a másik ember erkölcsellenesen cselekszik.
Az erény tehát csak a bűnön keresztül jöhet létre, ami lehetetlen – il-

letve ellentétes morális szabályaink vannak két emberi lényre ugyanabban a helyzetben, amit az EPV azonnal érvénytelenít.
Másszóval az erőszak használatának minden képzelt absztrakt igazolása elhárítható az erőszak használatának egy másik képzelt absztrakt
igazolásával. Ha van egy képzeletbeli barátom, aki mindent igazolhat,
amit teszek, akkor neked is lehet egy képzeletbeli barátod, ami mindent igazolhat, amit teszel. Tehát egyikünk sem rendelkezhet azzal a
képességgel, hogy másokra kényszerítsük saját képzelt kötelezettségeinket.
Vallás és EPV
Ugyanez igaz a vallásra.
Az „Engedelmeskedned kell nekem, mert Isten parancsolja” állítást át
kell fogalmaznunk sokkal pontosabban úgy, mint: „egy entitás, amit
én találtam ki, azt parancsolja neked, hogy engedelmeskedj nekem.”
Az alapelv, amit az EPV megkövetel tehát: „Az emberi lények másokra kényszeríthetnek nem választott pozitív kötelezettségeket, és ezeket
a kötelezettségeket képzeletbeli entitásokra hivatkozva igazolhatják.”
Itt ugyanazt a problémát látjuk, mint fentebb. Bob azt mondja Dougnak: „Ide kell adnod az öngyújtódat, mert a képzeletbeli barátom azt
parancsolja neked.” Természetesen Doug úgy válaszol: „Nem szabad
az öngyújtómat kérned, mivel az én képzeletbeli barátom megtiltja ezt
neked.” Ha Bob „parancsolatai” érvényesek, akkor Doug „parancsolatai” úgyszintén érvényesek, így érvénytelenítik egymást.
Ugyanilyen módon, ha egy ember azt állítja, hogy az ő „államnak”
nevezett fogalma igazolja az én tulajdonom elrablását, akkor én is állíthatom azt, hogy az én „anti-államnak” nevezett fogalmam igazolja a
tulajdonom megtartását, és egyaránt „érvényesek” az igazolásaink.

Ha ez az adószedő aztán azt állítja, hogy az ő „államnak” nevezett
fogalma kizárólag az ő rablását igazolja, az én tulajdon megtartását
pedig nem, akkor semennyivel nem vagyunk előrébb. Elveheti az ezer
dolláromat, én viszont hivatkozhatok az én fogalmamra, hogy „viszszalopjam” a pénzt, az ő morális elmélete pedig azt parancsolja nekünk, hogy a végtelenségig adogassuk egymásnak az ezer dollárt.
EPV és „A Többség”
Az EPV nem engedélyezi, hogy az egyének felhalmozódása felülírja
vagy ellentétesre fordítsa minden egyén tulajdonságát. Tíz oroszlánból nem lesz egy elefánt, egy állam vagy egy isten. Tízezer katonából
lehet egy „hadsereg,” viszont nem fordíthatják visszájára a gravitációt, vagy tehetik morálissá a gyilkosságot.
Utoljára visszatérve Bob és Doug szobájába, vezessük be „Jane-t” is.
Így, hogy három ember van a szobában, megvizsgálhatjuk a „többség
uralma” alapelvét.
Ha Bob, Doug és Jane „szavaznak” arról, hogy morális-e megerőszakolni Jane-t, mindannyian megdöbbennénk egy ilyen igazságtalan és
erkölcstelen premisszán. Nyilvánvalóan, ha „le is szavazzák” Jane-t,
nem gondolnánk, hogy az abból fakadó nemi erőszak morálisan helyes tetté válik.
Miért nem?
Nos, az EPV nem ismeri fel a csoportok valóságát, mivel a „többség”
csupán egy fogalmi jelző; épp annyira létezik a valóságban, mint az
„istenek” vagy az „államok” teszik. Tehát azt állítani, hogy „a többség” fogalma bármilyen morális tartalommal rendelkezik, teljesen érvénytelen – ez olyan, mint azt mondani, hogy a „szülőhaza” képes

megtermékenyíteni egy nőt, vagy, hogy az ember képes ráülni a
„szék” szóra.
Azt mondani, hogy „a többség” olyan jogokkal vagy tulajdonságokkal
rendelkezik, amelyek közvetlenül ellentmondanak az egyének jogaival vagy tulajdonságaival, úgyszintén ellentmond a racionális alapelveknek, hiszen bármilyen fogalmi csoportosítást kizárólag az egyéni
jellemzők pontos azonosítása tesz érvényessé. Ha azt mondom, hogy
az „emlősök” melegvérű élőlények, belehelyezhetem-e logikusan a
műanyag flamingókat az „emlősök” kategóriájába?
Természetesen nem.
Tehát ha gonosz az emberek számára a nemi erőszak, létrehozhatok-e
egy „többségnek” nevezett kategóriát, majd mondhatom-e azt, hogy
ezeknek az embereknek a nemi erőszak mostantól helyes?
Természetesen nem.
A többség uralma
Létrehozhatok-e egy olyan morális szabályt, ami azt mondja, „a többség mindig azt tehet, amit csak akar?”
Természetesen létrehozhatok, de a szabály sosem lesz érvényes vagy
igaz.
Kizárólag az egyének cselekednek – a „többség” sosem. Ha a morális
szabályok megváltoznak, amikor egy bizonyos számú ember összegyűlik, akkor az az EPV megszegésének minősül.
Ha morális Bob és Doug számára Jane megerőszakolása, mivel „leszavazták” őt, mi történik, ha megjelenik Jane két barátja, majd Bob és
Doug démoni vágyai ellen szavaznak?

Nos, hirtelen Bob és Doug lesznek azok, akiket leszavaznak, a nemi
erőszak pedig ismét „gonosz” lesz számukra.
Ezekben a „leszavazás” forgatókönyvekben semmi lényeges nem változott, viszont egy sor ellentétes morális szabályt láttunk ugyanazokra
az emberekre vonatkozóan – ez az EPV megszegése, amely tehát érvénytelen.
A nemi erőszak nem lehet helyes, majd gonosz, majd ismét helyes,
csak azért, mert felemelnek vagy letesznek pár kezet.
Tehát ha úgy hiszed, hogy a „többség uralma” ésszerű morális indítványnak hangzik, és az egy teljesen érvényes morális elmélet, akkor
úgy hiszem, vissza kell menned a könyv elejére, és újra kell kezdened!


További bizonyítékok
További bizonyítékok is vannak, amelyeket felhozhatunk az egyetemesen preferálandó viselkedés kapcsán.

A szabadpiaci gazdaság
A szabadpiaci gazdaság kétségtelenül a társadalom javai és erőforrásai megtermelésének és elfogyasztásának leghatékonyabb és a legnagyobb vagyont megtermelő szervezési módja. Anyagi sikerének nincsen párja az emberi történelemben vagy a föld bármely pontján.
Az EPV keretrendszere megjósolja, érvényesíti és megmagyarázza a
szabadpiaci gazdaság anyagi sikerét.
Elméletben a szabadpiaci gazdaság a tulajdonjogok egyetemes alkalmazásán alapul. Ezzel ellentétben a kommunizmus a tulajdonjogok
egyetemes elméletének kimondott elutasításán alapul. Mivel fentebb
bemutattuk, hogy az egyetlen érvényes morális elméletnek az egyetemes tulajdonjogok minősülnek, ez a legelemibb szinten megmagyarázza, miért ekkora katasztrófa a kommunizmus, és anyagilag miért
ennyire produktív a szabadpiaci gazdaság.
Mivel az emberek valóban egyenlő tulajdonjogokkal rendelkeznek,
bármilyen társadalmi rendszer, amely elutasítja ezt a jogot, teljes
pusztulásra ítéltetett – mint ahogy egyetlen hídtervező, aki elutasítja a
gravitáció valóságát, nem lesz képes olyan hidat építeni, amely megmarad.

A tudományos módszer

A logika és a tudomány valójában olyan módszerek, amelyek – a moralitással együtt – az EPV ernyője alatt léteznek. Másszóval az EPV
keretrendszere mind a logikát, mind a tudományt érvényesíti.
Egy megválaszolandó központi kérdés az, hogy miért végtelenül felsőbbrendű a tudományos módszer a tudás megszerzésének mindegyik másik
„módszerénél,” mint mondjuk a miszticizmusnál?
Az EPV megválaszolja ezt a kérdést.
Mivel a tudás megszerzésének minden módszerének egyetemesnek,
következetesnek, illetve időtől és tértől függetlennek kell lennie, a tudományos módszer megfelel ezeknek a kritériumoknak, amíg az irracionális és szubjektív miszticizmus e kritériumok pontos ellentéte.

Közoktatás
A szabadpiaci gazdaság egy központi alapelve az, hogy a minőség
valójában kizárólag az önkéntesség következménye lehet. Alapjában
véve a kényszer eredménytelen – az erőszak mindig rossz minőséghez
vezet. A régi Szovjet pékségek sosem gyártottak jó kenyeret; egy embernek, aki veri a feleségét, sosem lesz jó házassága.
Az erőszak kezdeményezése minden esetben bármilyen racionális
erkölcsi elmélet ellentéte – az EPV kimondott és nyílt megsértése. Mivel az állami iskolákat az erőszak használatán keresztül pénzelik,
azok a kényszerített társulás egy formái, amely az EPV által érvényesített társulási szabadság nyilvánvaló megszegése.
Mivel az erőszak megsérti az elkerülhetőség morális követelményét – és
az elkerülhetőség hiánya minden esetben rossz minőséget szül – az
EPV segítségével egyszerűen megjósolhatjuk, hogy az állami iskolák
rossz minőségű oktatást biztosítanak.

Továbbá az EPV azt is segített volna megjósolni, hogy minél több és
több erőszakot használnak a közoktatás világában – tehát ahogy az
adók, a szakszervezeti kényszer, és a többi megnövekedik – a biztosított oktatás minősége egyre rosszabbá és rosszabbá válik.
Természetesen ez volt – és ma is ez – a helyzet.

Párhuzamok
A Tudományos Forradalom előtt elképzelhetetlennek tartották, hogy
a természetes világ képes legyen fenntartani magát egy tudatos és
„morális” lény nélkül a középpontjában. A Nap kelésekor egy természetfeletti szekér láncait húzta maga mögött, a Hold a nap hideg és
magányos testvére volt. A konstellációk istenek meséit és sírjait jelölték, a viharok pedig démonok dühéből fakadtak.
Az elképzelés, miszerint a természet egy önerejű és önfenntartó rendszer, teljesen felfoghatatlan volt. A Darwini Forradalom, a gondolat,
miszerint az életet nem teremtették, hanem kifejlődött, ezt az elképzelést az anyagi világból a biológia világába ültette.
A tudomány előtt minden összetett rendszer közepén egy erényes
tudat szunnyadt – amely nélkül ez a rendszer káoszba zuhanna és
megszűnne létezni.
Sajnálatos módon ez az „erényes tudat” csupán egy illúzió volt, hogy
a legjóindulatúbban fogalmazzak. Semmilyen isten nem létezett –az
egyetlen valóban létezők a papok kijelentései voltak. Tehát ami valóban a központban szunnyadt az az irracionális egyének előítélete volt,
akiknek semmi ötletük nem volt arról, hogy a valóságban mennyire
őrültek.
Ugyanezt a megvilágítást még nem alkalmaztuk a társadalomról alkotott fogalmainkra – de most létfontosságú, hogy megtegyük.
Létfontosságúnak tartjuk, hogy a társadalom közepére egy „államnak” nevezett erényes entitást helyezzünk. Axiomatikusnak véljük,
hogy e nélkül az entitás nélkül a társadalom káoszba borul, és meg-

szűnik létezni – mint ahogy őseink gondolták, hogy istenek nélkül az
univerzum káoszba borulna és megszűnne létezni.
Viszont „az állam” épp annyira nem létezik, mint „isten.”
Amikor „istenekről” beszélünk, valójában „a papok véleményéről”
beszélünk.
Amikor „az államról” beszélünk, amit valójában értünk, az „egy apró
kisebbség erőszaka.”
A „spontán rend” gondolata, amely jól bizonyított a fizika és a biológia területén, a társadalom birodalmában számunkra többnyire felfoghatatlan marad.
Viszont a társadalom megszervezéséhez és fenntartásához épp annyira nem szükségesek „államok,” mint amennyire „istenekre” sincs
szükség a világegyetem megszervezéséhez és fenntartásához.
Ami azt illeti, mint ahogy a vallások korlátozták a tudomány fejlődését, úgy korlátozzák az államok is a társadalom fejlődését. Mint ahogy
a vallás illúziója emberek százmillióinak halálát okozta a történelem
során, úgy teszi azt az állam illúziója is.
Mint ahogy a vallás hamis erkölcse mindenféle visszaélést, korrupciót
és erőszakot „igazolt,” úgy teszi azt az állam hamis erkölcse is.
Amikor úgy döntünk, a képzelet alapján élünk, elkerülhetetlenül a
pusztítás valamilyen formáját választjuk.
Amikor úgy döntünk, a társadalmat vallásos erkölcsi mitológiák alapján szervezzük, háborúkkal, erőszakkal, elnyomással, visszaéléssel,
korrupcióval és feneketlen kétszínűséggel végezzük.

Amikor úgy döntünk, hogy a társadalmat államista erkölcsi mitológiák
alapján szervezzük, a következmény semmivel sem különb.
Választhatjuk az erényt, vagy a kényszert.
Nem választhatjuk mindkettőt.

Megoldások
Választhatjuk a hitet, miszerint az állam egyszerre egy szükséges és
morális intézmény. Választhatjuk a hitet, miszerint az állam nélkül a
társadalom „anarchiába” fullad, a világ pedig a mindenki mindenki
elleni háborúba torkollik. Választhatjuk a hitet, miszerint az állam
nélkül nem lesznek utak, oktatás, egészségügy, nyugdíj, könyvtárak, a
tulajdon védelme, és a többi.
Természetesen az egész emberi történelem során hasonló babonák
fogták vissza az emberiség fejlődését. A legjelentősebb előfutára annak, amit az EPV felfed az államról az, amit a tudomány felfedett a
vallásról.
Amikor a tudomány a felvetette, hogy a világegyetem isten nélkül is
létezhet, a hisztérikus emberek mind felkiáltottak, hogy közel a világvége, hogy a társadalom „anarchiába” süllyed, és a civilizáció a mindenki mindenki elleni háborúba fullad.
Bármikor, amikor egy hatalmat igazoló rendszer működése elképzelhetővé válik a hatalom nélkül, mindazok, akik profitálnak a hatalom
manipulációjából, úgy kiáltanak, hogy nélkülük minden elveszett.
Így tettek a papok a tudományos forradalom idején. Isten nélkül az
élet értelmetlen. Isten nélkül nincs moralitás. Isten nélkül lelkeink

megválthatatlanok. Isten nélkül világunk káoszba és gonoszságba fullad.
Természetesen ezek közül egyik sem vált valóra. Ami azt illeti, pont
az ellentéte lett igaz. A vallás, mint domináns világnézet vége kikövezte az egyház és az állam elkülönítésének útját, az arisztokrácia végét, a
szabadpiac felemelkedését, és számos emberi szabadságjog megjelenését a világ jelentős részein.
Isten bukása az emberiség felemelkedését jelentette.
Ugyanilyen módon, amikor úgy tekintünk a társadalomra, ahogyan a
korai tudósok látták a világegyetemet – mint egy önfenntartó rendszerre, amelynek nincs szüksége elképzelt központi hatalomra – akkor
rajzolódik ki valóban szemünk előtt az emberiség számára lehetséges
szabadság.
Egy központi és kényszerítő monopólium felállítása a társadalmon
belül folyamatosan visszatartja a tudás, a bölcsesség, az erény, a fizikai és a mentális egészség fejlődését – mint ahogy egy központi és
kényszerítő monopólium a világegyetemen belül folyamatosan visszatartotta a tudás, a bölcsesség és a tudomány fejlődését.
A képzeletbeli entitásokkal való szembenállás útja a kérlelhetetlen
igazság. Az Istennel való szembenállás útja a racionalitás, a bizonyíték
és a tudomány.
Az állammal – a legveszélyesebb képzeletbeli entitással – való szembenállás útja a racionalitás, a bizonyíték és a tudomány

A jövő

Ha tetszik, ha nem, az EPV mindenre vonatkozik, amit teszünk. Az
emberek természetükből fakadóan hajlamosak a következetességre,
mivel racionális tudattal rendelkező lények vagyunk egy következetes
és racionális univerzumban. Tehát akármilyen premisszát is fogadjunk el az életünkben, az egyre következetesebb viselkedésre fog minket sarkallni életünk – és a kultúrák és nemzetek „élete” - során.
Tehát ha egy ember úgy hiszi, hogy a bántalmazás egy kiváló módja
annak, hogy megszerezze, amit akar, akkor az élete során egyre többet
és többet fog bántalmazni másokat. Egy ember, aki úgy hiszi, hogy az
erőszak helyes, egyre erőszakosabbá és erőszakosabbá fog válni.
Másszóval az EPV még a következetlenség esetében is következetességet követel. Az EPV uniformitást követel az immoralitás esetében is.
Tehát a kultúránk gyökereiben szunnyadó morális premisszák diktálják annak elkerülhetetlen jövőjét. Egy kultúra, amely a kényszer igazolására alapul, mindig egyre nagyobb kényszert fog alkalmazni. A
racionális szabadságra alapuló kultúra mindig egyre kevesebb kényszert fog látni.
Ezért olyan létfontosságú az etika racionális keretrendszerének felvázolása.
Amiben hiszünk, azzá válunk.
Ha hazugságokban hiszünk, rabszolgákká válunk.

Következtetések
Egy viszonylag rövid idő alatt hatalmas utat jártunk be. A filozófia
legnagyobb kihívása egy egyetemes, objektív és abszolút moralitás
meghatározása, amely nem támaszkodik Istenre vagy az államra. Abban a pillanatban, ahogy Istenre vagy az államra támaszkodunk a moralitás meghatározásakor, a moralitás többé nem lesz egyetemes, objektív és abszolút. Másszóval az többé nem „moralitás.”
A képzeletbeli entitások megteremtése, mint „Isten” vagy „az állam,”
semmit nem tesz, hogy megválaszolja a moralitással kapcsolatos kérdéseinket.
Teljesen megértjük, hogy Isten feltalálása semmit nem tett – és semmit
nem tesz – az élet vagy a világegyetem eredetének kérdése megválaszolásáért. Azt mondani bármilyen kérdésre válaszként, hogy „valamilyen felfoghatatlan lény valami felfoghatatlan dolgot tett valami
elképzelhetetlen módon, megismerhetetlen céloktól vezérelve,” semmiképp nem nevezhető racionális válasznak.
A legnagyobb veszélye annak, hogy felfoghatatlan „válaszokat” találunk ki racionális és létfontosságú kérdésekre válasz gyanánt az, hogy
a válasz illúzióját nyújtja, amely általánosságban ellenzi az igazság
keresését. Továbbá elkerülhetetlenül összeáll egy csoport, hogy megvédje ezt az irracionális nem-választ, és profitáljon abból.
A vallás területén ez a papi kaszt. Az állam területén ez a politikai
kaszt.
Amikor a valós és létfontosságú kérdésekre misztikus és erőszakos
„válaszokat” adnak, az emberi fejlődés zuhanásba fordul. A meteorológia tudománya nem születhet meg, ha a papok azt mondják, hogy

azért esik, mert isten azt akarja. A gyógyászat tudománya nem fejlődhet ki, ha a betegséget az istenek morális büntetésének gondolják. A
fizika tudománya megáll és visszafejlődik, ha a csillagokat az istenek
óraművének gondolják.
Amikor morális kérdésekre hamis válaszokat adnak, elkerülhetetlenül
morális bűnné válik megkérdőjelezni azokat a válaszokat. Amikor az
illúziókat a kíváncsisággal helyettesítik, azok, akik az illúziókból profitálnak, elkerülhetetlenül erőszakot fognak használni, hogy védelmezzék hazugságaikat.
És a világ végezetéig a gyermekek lesznek a kizsákmányoló hamisságok legelső áldozatai.
A gyermekekre nem kell ráerőszakolni, hogy édességet egyenek, fogócskázzanak vagy megértsék, hogy kettő meg kettő egyenlő néggyel.
Az emberi elme nem követeli meg azt, hogy az igazságot félelemmel,
unalommal, sértegetéssel és ismétléssel táplálják bele. A gyermeknek
nem kell „megtanítani,” hogy egy játék valódi, azzal, hogy élete végéig a pokolban fog szenvedni, ha nem hiszi el, hogy a játék valódi. Egy
gyermekre nem kell ráerőszakolni a hitet, hogy a csoki jó ízű, azzal,
hogy ízlelőbimbóit eredendő bűnnel sújtották.
Azt mondani, hogy a moralitás létezik, mivel Isten azt mondta nekünk, hogy létezik, az pont ugyanaz, mint azt mondani, hogy a moralitás nem létezik. Ha veszel tőlem egy iPodot az eBayról, én pedig egy
üres dobozt küldök neked, dühösen fogsz írni nekem. Ha azt mondom neked, hogy „ne aggódj, mert a láthatatlan barátom azt mondja
nekem, hogy valójában van egy iPod a dobozban,” akkor megelégednél? Nem volna az állításom, miszerint a képzeletbeli barátom azt
mondta nekem, hogy létezik az iPod, elég bizonyíték arra, hogy az
iPod nem létezik?

Ha a moralitás egy olyan lény hatalma alapján igazolt, ami nem létezik, akkor a moralitás definícióból adódóan nem igazolt. Ha írok egy
csekket, amit egy nemlétező bank „hitelesített,” akkor nyilvánvalóan a
csekkem definícióból adódóan érvénytelen.
Ugyanez igaz a moralitás érvényesítésére „az állam” irracionális monopóliumán keresztül. Ha engedélyezzük az állam létezését – az emberek egy kisebbségéét, akik maguknak követelik az erőszak kezdeményezésének jogát, egy jogot, amely kimondottan tiltott mindenki
másnak – akkor bármelyik és mindegyik morális „szabály,” amelyet
az állam érvényre juttat, tisztán szubjektív lesz, hiszen az állam definícióból adódóan a morális szabályok megszegésén alapszik.
Ha azt mondom, hogy szükségem van az államra a tulajdonom védelme érdekében, viszont azt is, hogy az állam definícióból adódóan az
emberek egy csoportja, akik kedvük szerint megsérthetik a tulajdonjogaimat, akkor leküzdhetetlen ellentmondásba kerülök. Azt mondom, hogy meg kell védeni a tulajdonjogaimat – majd annak védelmére létrehozok egy ügynökséget, amely akármikor megsértheti őket.
Ez olyan, mintha annyira félnék a nemi erőszaktól, hogy felbérelnék
egy testőrt, hogy megvédjen attól, viszont a szerződésben megengedném a testőrnek – és bárkinek, akit ő választ – hogy tetszés szerint
megerőszakoljon.
Mivel az államon és a valláson alapuló „moralitás” ennyire irracionális és önellentmondásos, a működése megköveteli az erőszak kezdeményezésének monopóliumát birtokló társadalmi ügynökséget. Mivel
mindenki csak kitalálja az erkölcsi szabályokat, és azt kitalált entitásokra hivatkozva tökéletesen igazoltnak tartják, a racionális tárgyalás
és a megértés lehetetlen marad. Nem igaz, hogy szükségünk van egy
államra, mivel az emberek gonoszak, hanem inkább az emberek irracionálisak, és ezért kötünk ki az államnál. A hamis morális elméletek

érvényesítéséhez a végén mindig erőszak szükséges. A morális elméleteket nem az erőszak válaszaként dolgozzák ki – a hamis morális elméletek okoznak – sőt, követelnek - erőszakot.
Az EPV keretrendszer annyira nyíltan feltárja a „Mi az igazság?” kérdésre „Istennel,” és a „Mi a moralitás?” kérdésre „állammal” adott
válaszok szubjektivizmusát és irracionalitását, hogy nehéz elképzelni,
hogy ez a koncepció nem elterjedtebb.
Ennek az egyik központi oka az, hogy az EPV teljes megértéséhez a
lehető legnagyobb mentális teljesítmény szükséges. Viszonylag könynyű racionálisnak lenni; nagyon nehéz belegondolni a racionalitásba
foglalt premisszákba, és mindenre, ami belőlük következik. Viszonylag könnyű vitázni; nagyon nehéz feltárni magában a vitázás cselekedetében rejlő hallgatólagos feltételezéseket.
Egyszerű elkapni egy labdát – nehéz feltalálni a fizikát, amely egyetemesen megmagyarázza a mozgást.
A gondolkodásról gondolkodni mind közül a legnehezebb mentális
gyakorlat.
E könyv elején egy „szörnyről” beszéltem, amely félelemben és rabszolgasorsban tartotta az emberiséget. Ez a szörny mindig egy hegytetőn, vagy egy mély barlangban lakozik. Az emberek azért nem győzték le a világban élő szörnyet, mert féltek tőle.
A szörnyet sosem lehet legyőzni, mivel a szörny egy illúzió.
A szörnyet nem lehet a világban legyőzni, mert a szörny bennünk rejlik.
A kollektív képzelet, amely szerint létezik egy „nullzóna,” ahol a moralitás mágikusan visszafordítja önmagát, és amelynek „az állam” a

neve, pontosan ugyanaz a kollektív képzelet, amely szerint létezik egy
„nullzóna,” amelynek „Isten” a neve, és ahol a valóság megfordítja
önmagát.
Ha a „moralitást” az egyszerű halandók szubjektív fantáziái alapján
definiáljuk, akkor az örökké a hataloméhes zsarnokok manipulatív
uralma alatt marad. Mivel Isten nem létezik, akárki, aki Isten viszonylatában beszél a moralitásról, csak maga találja ki a definíciókat, hogy
saját céljait szolgálja.
Mivel „az állam” nem létezik, akárki, aki a kormány viszonylatában
beszél a moralitásról, csak maga találja ki a definíciókat, hogy saját
céljait szolgálja.
Mindaddig, amíg nem vagyunk képesek meghatározni egy objektív és
racionális moralitást, amely megszabadult az egyének szubjektív szeszélyeitől, nem fogjuk meglépni azt a fejlődést, amire fajunknak szüksége van.
A moralitásnak, mint a fizikának, a biológiának, a földrajznak és a
kémiának, a tudományok birodalmába kell lépnie, ha szeretnénk fejlődni – és talán ha szeretnénk egyáltalán túlélni.
Viszont ha képesek vagyunk fenntartani bátorságunk, egyedül ez az
ismeretág képes minket, gyermekeinket – és a jövő teljes emberiségét
– megszabadítani a legnagyobb fenevad zsarnokságától: saját morális
illúzióinktól.

Függelék A: UPB röviden
Álljon itt a moralitás melletti alapvető érv összefoglalója.
1.

A valóság objektív és következetes.

2.

A „logika” az az objektív és következetes szabálykészlet, amely a valóság következetességéből származtatott.

3.

Azokat az elméleteket, amelyek igazodnak a logikához, „érvényesnek” nevezzük.

4.

Azokat az elméleteket, amelyek igazodnak az empirikus teszteléshez, „pontosnak” nevezzük.

5.

Azokat az elméleteket, amelyek egyszerre érvényesek és pontosak, „igaznak” nevezzük.

6.

A „preferenciák” megköveteltek az élethez, a gondolkodáshoz, a nyelvhez és a vitához.

7.

A vitázás megköveteli, hogy mindkét fél az „igazságot” mind objektívnek mind egyetemesen preferálandónak tartsa.

8.

Tehát a vitázás cselekvése magába foglalja az egyetemesen preferálandó viselkedés (EPV)
elfogadását.

9.

Az EPV-vel kapcsolatos elméleteknek át kell menniük a logikus következetesség és az
empirikus igazolás tesztjén.

10. AZ EPV azon részhalmazát, amely a kikényszeríthető viselkedéssel foglalkozik „moralitásnak” nevezzük.
11. Az EPV részhalmazaként egyetlen morális elmélet sem tartható igaznak, ha illogikus,
vagy nem támogatja empirikus bizonyíték.
12. A morális elméletek, amelyeket logika és bizonyíték támogat, igazak. Minden egyéb
morális elmélet hamis.

Függelék B: Morális kategóriák
Lejjebb található egy táblázat, amely felsorol néhányat a leggyakoribb
tettekből/szabályokból, illetve azok kulcsfontosságú megkülönböztető jegyét.
Tett/szabály
Futni a busz
után
Nem szabad
szeretned a
jégkrémet
Nem szabad
késned
Nem szabad
csalást elkövetned
Nem szabad
nemi erőszakot
elkövetned

Preferencia?

Egyetemes?

Kikényszeríthető?

Megköveteli-e a
kezdeményezést
az áldozat részéről?

Nem

Nem

n/a

n/a

n/a

Semleges

Igen

Nem

Nem

n/a

n/a

(Személyes
preferencia)

Igen

Igen

Nem

Nem

Igen

EPT

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Jó

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Jó

Elkerülhetők-e a
szabálysértők?

Morális
kategória

Semleges

Függelék C: UPB Podcastok
Ha szeretnéd mélyebben megérteni az EPV-t és annak következményeit, látogass el a http://fdrpodcasts.com oldalra.
Ha pedig szeretnéd megvitatni ezeket az ötleteket más érdeklődő filozófusokkal, ugorj be a Freedomain Radio Üzenőfalra a
http://www.freedomainradio.com/board oladlon.

Függelék D: Az összes EPV vita,
amiben valaha részt vettem
EPV Szkeptikus: Az EPV érvénytelen
Én: Miből gondolod?
EPV Szkeptikus: Nem bizonyított!
Én: Tehát a bizonyíték EPV?
EPV Szkeptikus: Nem, semmi sem EPV!
Én: Vajon nem EPV a „semmi sem EPV” állítás?
EPV Szkeptikus: Nem, ez egyáltalán nem az, amit mondok! Azt
mondom, hogy az EPV érvénytelen!
Én: Miért?
EPV Szkeptikus: Mert hamis!
Én: Tehát igaz állításokat megfogalmazni EPV?
EPV Szkeptikus: Nem!
Én: Tehát semmi rossz nincs a hamis állításokban?
EPV Szkeptikus: Nincs!
Én: Akkor miért ellenkezel egy hamis érvvel?
EPV Szkeptikus: Ó, ez csak az én személyes preferenciám. Egyszerűen csak nem szeretem a hamisságot.
Én: Tehát pusztán személyes preferenciából érvelsz?

EPV Szkeptikus: Ja!
Én: Akkor miért kellene a te személyes preferenciádnak felülírnia az
enyémet? Én szeretem az EPV-t, te nem – és egyáltalán minek megvitatni a személyes preferenciákat?
EPV Szkeptikus: Ó… mert az EPV érvénytelen!
Én: Miért érvénytelen?
EPV Szkeptikus: Mert önellentmondásos!
Én: Tehát a következetesség EPV?
EPV Szkeptikus: Nem, és ne hajtogasd ugyanazokat újra meg újra!
Menj és olvass Kant-ot/Hegel-t/Hume-t stb.
stb. stb. stb…

További
angol
nyelvű
tartalomért
látogasd
meg
a
http://freedomainradio.com oldalát. További magyar nyelvű tartalomért pedig nézz be a http://ellenpropaganda.com oldalra. És ha
értéket találtál a könyvben ne felejtsd el támogatni a könyv szerzőjét
és fordítóját! 

