
POLITIKAI ENGEDELMESSÉG ÉS POLGÁRI ENGEDETLENSÉG 

 

 

Hierarchikusan rendezett világban élünk. Bár egyes vonatkozásokban egyenlőek vagyunk 

egymással, másokban egyenlőtlenek. Tudjuk, hogy egyeseknek több joguk, hatalmuk és 

lehetőségük van nálunk, másoknak pedig kevesebb. Ezt a rendet alapvetően elfogadjuk, mert 

meg vagyunk győződve az asszimetrikus viszonyok fennállásának szükségességéről. Úgy 

véljük, hogy – nagyobb társadalmi méretekben legalábbis – ez a rend garanciája. E 

hierarchikus renddel persze olykor konfliktusba is kerülünk. Például akkor, ha úgy véljük, 

hogy a felettünk állók túlterjeszkedtek azon a körön, amelyen belül elismerjük 

jogosítványaikat. Ilyenkor úgy találjuk, az adott kérdésben immár nem tartozunk nekik 

engedelmességgel. Az alábbiakban e kérdések államelméleti vonatkozásait vizsgáljuk meg. 

1. A POLITIKAI ENGEDELMESSÉG 

A politikai hatalom – így az állam – iránti engedelmesség magyarázatának alapja a társadalmi 

rendezettség iránti emberi igény. E rendezettség a társadalmi struktúrák és folyamatok 

bizonyos mintázottságát, folytonosságát és ebből fakadó előreláthatóságát jelenti. A 

kiszámíthatóság hiánya a káosz, vagy az annak szinonimájaként használt anarchia, mely 

árulkodó módon a (rendteremtő) hatalom hiányára utal. 

A társadalmi rendezettség kívánatosságával rendszerint mindenki egyetért, elérhetőségének 

mikéntjével kapcsolatban azonban már megoszlanak a vélemények. A vízválasztó e 

szempontból éppen az államhatalomhoz való viszony. Az anarchisták szerint a rend a hatalom 

közreműködése és az abból fakadó hierarchikus viszonyok nélkül is elérhető, egyfajta 

társadalmi önszerveződés és önigazgatás útján. Az imperatív felfogások szerint viszont a 

társadalmat csakis a politikai hatalom ereje képes integrálni. Az imperatív elméletek 

képviselői a hatalom gyakorlása, működési elve szerint ismét két irányban indulhatnak el. 

Az egyik a kényszer-elméletek útja. E teóriák az embert önzőnek, szűklátókörűnek, 

hatalomvágyónak látják, aki nem képes kitörni egyedi világa börtönéből, s nem képes önös 

érdekén felülemelkedve közösséget teremteni. Szerintük ez az emberi természet 

megváltoztathatatlan, az emberek külső viselkedése megváltoztatható. Ezért van szükség 

kényszerre, amely mintegy rákényszeríti a rendet az egyénekre. Jól példázza e felfogást 

Machiavelli, Hobbes vagy Hegel. Az ilyen elméletek gyakori velejárója az elitizmus: 

képviselőik úgy vélik, hogy a hatalmat gyakorló kiválasztott keveseknek az önmagában 

tehetetlen sokaság fölé kell emelkedniük. Az engedelmesség alapja e felfogáson belül a 

félelem; félelem az engedelmesség megtagadásának következményeitől (a büntetéstől) vagy a 

rendezettség hiányának a következményeitől (a pusztulástól). 

Az imperatív felfogásokhoz tartozó másik elméleti irány szerint a kényszer önmagában 

nem ad elégséges magyarázatot a társadalmi rend fennállására. Azt ki kell egészíteni egyfajta 

társadalmi megalapozottsággal és elfogadottsággal is. Ezen az elméleti kereten belül merül fel 

a szűkebb értelemben vett – önkéntességen és belátáson alapuló – politikai engedelmesség 

kérdése. Az ilyen engedelmesség az igazolt és elfogadott, azaz legitim hatalommal szemben 

nyilvánul meg. A legitimáció – Avineri megkülönböztetését elfogadva – ismét kétféle lehet, 

melyek mögött eltérő ember-felfogás húzódik meg. 
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Az instrumentális legitimáció alapjául az az individualista és utilitarista emberfelfogás 

szolgál, mely szerint az emberi egyének önmagukban elégséges, érdekvezérelt lények. Jól 

felfogott érdekeik (például a biztonság, a jólét, a szabadság elérése) azonban arra vezetheti 

őket, hogy engedelmeskedjenek valamely autoritásnak. Az engedelmesség így eszköz az 

egyéni célok eléréséhez. Az emberek tehát eszközként használják egymást (a kormányzottak a 

kormányzatot, a kormányzat pedig a kormányzottakat) a társadalmi rendezettség, s a csak 

ennek révén elérhető társadalmi és anyagi javak eléréséhez. Ez a viszony azonban 

szükségképpen külsődleges és instrumentális marad. Az ilyen viszonyokban nincs semmi 

benső vagy magasabb rendű elkötelezettség, s az engedelmességről vagy engedetlenségről 

való egyéni döntés eseti és érdek-függő. Aki úgy dönt, hogy engedelmeskedik, az nem 

azonosul az autoritással; s állásfoglalását nem az államot ért kihívás, hanem az egyéni érdek-

érintettség indukálja. Ez a korai liberalizmus – John Locke, Jeremy Bentham, John Stuart Mill 

– jellegzetes megközelítésmódja. 

Az immanens legitimáció ezzel szemben az embert eredendően zoón politikónnak, társas 

lénynek tartja. Az ilyen ember számára a „Másik” nem szükségletei kielégítésének eszköze, 

hanem társ egyazon – társadalmi – viszonyrendszeren belül, miként az „Én” is csak ilyen 

viszonyok hálójaként képzelhető el. E felfogásban ezért az egyén közösségi lény, s a közösség 

rendjét megteremtő politika nem külsődleges függelék a személyiségen, hanem annak egyik 

fő komponense. A politikai rend és az állam iránti engedelmesség úgy jelenik meg, hogy az 

egyén nem egy külső és tőle idegen hatalomnak, hanem „önmagának” engedelmeskedik. Neki 

van szüksége közösségre és neki van szüksége rendezettségre.  

Az autoritás azonban nem egyszerűen az, akinek vagy aminek engedelmeskedünk – akár 

kényszerből, akár érdekeinket követve, akár meggyőződésből. Az autoritás az abban rejlő 

tekintély mozzanatán keresztül nem a személyes elfogadás tényéből meríti parancsainak 

érvényességét, hanem abból a tényből, hogy ilyen parancsok kibocsátására feljogosítottként 

különül el a parancsok címzettjeitől. A nem puszta kényszeren, de nem is puszta befolyáson 

alapuló autoritás az őt megillető parancsolási joggal határozható meg, amelyből mások 

engedelmességi kötelessége fakad, s ezt a viszonyt a helyesség képzete támasztja alá. Az 

autoritás nem puszta kényszerre támaszkodik, de rendelkezik a kényszer alkalmazásának 

lehetőségével, sőt kiváltságával. Nem elég hozzá a puszta befolyás vagy meggyőződés, de 

létének fontos feltétele az elismertség. Ugyanilyen „felemás” az autoritás és az alávetettek 

viszonya is. E viszony nem egyszerűen hierarchikus, de nem is egyenlőségen alapul, hanem a 

„kölcsönös egyenlőtlenség” vagy asszimetria jellemzi. 

Az autoritás alanya – vagyis akinek joga van megkövetelni az engedelmességet – politikai 

viszonyok esetében az állam vagy annak képviselője. Amíg azonban az autoritás igazolása 

általános, addig a kiadott parancs konkrét – s így az autoritás általában vett szükségessége 

mellett is mindig megkérdezhető, hogy, hogy pont erre a parancsra van-e szükség. 

Engedelmességi viszony nem általában „az” államhoz köt, hanem konkrétan ahhoz az egyhez, 

amelynek polgárai vagyunk. Egy ilyen egyedi viszonyt pedig nem lehet olyan univerzális 

erkölcsi eszmékkel megalapozni, mint az „általános jólét” vagy az „igazságosság”. Nem 

igazolható ugyanis, hogy a jólét vagy az igazságosság éppen az adott államnak való 

engedelmességgel valósítható meg. Éppen ellenkezőleg, ezen eszmék megvalósulása 

fokozatos jellegű, s ezért indokolt, hogy állandó vitának és kritikának legyen kitéve. 

Az általános engedelmességi kötelesség feltétlensége és a konkrét rend vitathatósága 

közötti szakadékot a szerződési elméletek kézenfekvő megoldással igyekeztek áthidalni: azért 

kell engedelmeskednünk, mert azt vállaltuk, s éppen az adott állammal szemben. E 
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megoldásnak azonban elméleti ára van: a kötelességet az egyéni (szerződési) akarattól teszi 

függővé, és mintegy az egyénre bízza, hogy azt bizonyos feltételek esetében felülbírálja és 

„felmondja”. Ez természetesen viszonylagossá teszi és meggyengíti a politikai kötelességet.  

Az államban megtestesülő autoritás konkrétsága pedig azt is jelenti, hogy az államot 

megilleti a törvényhozás joga és a törvényeket kikényszerítő legitim erőszak alkalmazásának 

monopóliuma. Ez az állam iránti általános engedelmességi kötelességet a törvényeknek való 

engedelmességgé alakítja. Az elvont engedelmességi kötelességen belül tehát állampolgári 

kötelességek is terhelnek minket: az állam főbb politikai intézményeinek fenntartása az 

azokban való részvétel útján: szavazással, adózással, katonai szolgálattal, a választott 

tisztségek elfogadásával, és így tovább. A politikai kötelesség azonban e vonatkozásban sem 

feltétlen. 

A politikai kötelességek ugyanis egyrészt csak az erkölcsi kötelességek egyik csoportját 

alkotják, melyekkel mások is versengenek, és amelyek eltántoríthatnak a politikai kötelesség 

teljesítésétől. Az állammal szembeni kötelességeinket illetően így csak akkor adható végleges 

és feltétlen válasz, ha feltesszük, hogy a politikai kötelesség egyben a legmagasabb rendű 

erkölcsi parancs is. 

A XVI. században – amióta a politikai engedelmesség kérdése vizsgálat tárgyát képezi – a 

politikai kötelességeink eredetét illető kérdésre kétféle választ adtak. Az egyik szerint e 

kötelességeinket is természeti adottságként örököljük, miként gyermeki vagy szülői 

kötelességeinket. A másik szerint valójában Isten akarata kötelez minket. Így Luther például 

Szent Pál „Omnis potestas a Deo” tételével intette azokat, akik a lelkiismereti szabadságot a 

politikai kötelességeikre is ki kívánták terjeszteni.
1
 Száz évvel később Filmer a királyi 

hatalmat a szülői autoritás egy fajtájaként mutatta be, a család természetes hierarchiáját 

vetítve a Stuart-monarchiára. Ezeknél pragmatikusabb érvet ajánlott Hume, aki azt 

hangsúlyozta, hogy a politikai autoritás működőképes rendszerének az esetek döntő 

többségében több előnye van, mint az annak megdöntésével járó felfordulásnak. 

Luther és Filmer tanításából feltétlen politikai kötelesség következik. Ennek 

legkövetkezetesebb bírálatát (Buchanan, Hooker, Althusius, Grotius és Milton nyomdokain 

haladva) a szerződési elméletek képviselői fejtették ki. Hobbes szerint a politikai autoritás 

csak annyiban legitim, amennyiben az alávetettek akaratától és beleegyezésétől ered, amihez 

Locke azt is hozzáteszi, hogy amennyiben korlátozott hatókörű. A társadalmi szerződés 

alapgondolata az, hogy az államot bizonyos célok elérésére hozzák létre, s az autoritás 

hatóköre arra terjed csak ki, ami e célok eléréséhez szükséges. A engedelmesség körét ezen 

elméletek szerint az államra ruházott feladatok jelölik ki, mértékét pedig az határozza meg, 

hogy az autoritás mennyiben valósítja meg ezeket a célokat. E mérték és az engedelmesség 

feltételét képező beleegyezés mikénti megállapíthatóságát illetően azonban a szerződési 

elméletek nem mindig foglalnak állást egyértelműen. Nem tudható ezért, hogy meddig áll 

fenn a legitimáló beleegyezés. Sőt, ténylegesen nem is e beleegyezés igazolja a politikai 

engedelmességet, hanem magának az államnak a természete, például hasznos vagy igazságos 

volta. A szerződési elméletek e belső ellentmondásait kétféleképpen próbálták elkerülni. 

Rousseau a közvetlen demokrácia eljárásaival valóságossá kívánta tenni a beleegyezést, 

Hume pedig a kötelességek haszonelvű igazolására törekedett. E megoldásoknak persze 

maguknak is megvannak a saját ellentmondásai: a demokratikus elmélet nem magyarázza 

                                                 
1 Ugyanez a dilemma ismétlődött meg jóval később, az Egyesült Államokban, a vietnami háború elleni tiltakozás idején: ha vallási okból 
meg lehet tagadni a fegyveres katonai szolgálatot, miért nem lehet (miként nem lehetett) egyéb lelkiismereti okból, például az adott háború 
erkölcsi elítélése alapján megtenni azt? 
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meg a kisebbségben maradtak engedelmességét; a haszonelvű elmélet pedig nem ad 

magyarázatot azokra az egyedi helyzetekre, amelyekben esetleg „hasznosabb” az 

engedetlenség.  

A politikai engedelmesség feltétlen elutasítása az anarchizmusban és forradalmi 

szocializmusban jelent meg. Az utóbbi egyik változata, a marxizmus szerint az állam a 

kizsákmányoló kisebbség (az uralkodó osztály) eszköze, melyet az elnyomottaknak és 

kizsákmányoltaknak el kell söpörniük. A politikai anarchizmus az államban erőszak-

intézményt lát: az állam a korrupt és igazságtalan társadalmak velejárója. Az embereknek az 

igazságosság útját kell keresniük, s az állam felszámolása vagy az abból való kivonulás útján 

meg kell tagadniuk az iránta való engedelmességet. Az ennél radikálisabb filozófiai 

anarchizmus minden autoritást elutasít. Szerinte az ember elsődleges erkölcsi parancsa saját 

morális autonómiájának megőrzése, tehát az, hogy életét soha ne rendelje alá másoknak, így a 

politikai autoritásnak se. Az anarchizmus számára ugyanakkor gondot jelent annak a kiterjedt 

méretű társadalomnak a felvázolása, amely ilyen hatalmi vagy hierarchikus viszonyok nélkül 

szerveződik meg. 

2. A TÖBBSÉGI ELV 

A modern politikai gondolkodást a demokrácia eszméi uralják, melyek gyakran a 

népszuverenitás elvével keverednek: modern államokban – elvileg – csak a nép akaratának 

kell engedelmeskedni. Ha azonban a nép maga uralkodik, akkor összeolvad az autoritás 

alanya és tárgya, a hatalom gyakorlója és alávetettje. Ki kinek parancsol ilyenkor, s ki kinek 

tartozik engedelmességgel? E kérdést szerencsére nem kell megválaszolni, hisz a modern 

tömegtársadalmakra épülő államok viszonyai között a „nép” közvetlenül nem képes 

uralkodni. Az ilyen államokban csak a képviseleti demokrácia és a többségi elv kombinációja 

jelenthet működőképes megoldást. 

A többségi elv alapján a politikailag „felnőtt”, azaz választójoggal rendelkező polgárok (a 

választások vagy népszavazások alkalmával, illetőleg közvetetten: választott képviselőik 

útján) szabadon kinyilváníthatják akaratukat az állami közösség ügyeiben. Az 

akaratnyilvánítás lehetőségében a polgárok egyenlőek: szavazatuk azonos értékű. A szavazás 

szabályai előzetesen rögzítettek, s azokat a versengők nem módosíthatják saját érdekük 

szerint. E nyilvános és korlátozás-mentes megmérettetésben a versengő alternatívák 

valamelyike egyértelműen mérhető többségre jut, s így a többiek rovására is megvalósulhat. A 

kisebbségben maradtak azonban alávetik magukat az eredménynek, mert – egyfelől – az 

előzetesen rögzített és általuk is elfogadott szabályok betartásával született, s mert – másfelől 

– továbbra is fennáll a lehetőség, hogy a következő alkalommal az ő akaratuk jusson 

érvényre. Ez az eljárás a döntések tényszerű meghozatalán túl alkalmas arra is, hogy a 

többségi elv modelljét tiszteletben tartó és működtető államhatalmat mint „népből eredőt” és 

demokratikusat igazolja (legitimálja).  

A többségi elvet azonban nem mindig fogadták el.
2
 A premodern társadalmaknak azzal a 

dilemmával kellett szembenéznie, hogy a többség, ha nagyobb rész is, de mégiscsak rész, 

amelynek oltárán a többségi elv alkalmazásával fel kell áldozni az egész – az egység – 

magasabb rendű értékét. Ezért a többségi elvet is az egység és az egész gondolatának 

kísérelték meg alárendelni. Ennek legkézenfekvőbb módja a fikció volt: a többség akaratát 

úgy kell tekinteni, mintha az összesség akarata volna. Ebből azonban az is következik, hogy 

                                                 
2 Vö.: O. v. Gierke: 'A többségi elv történetéről', megj.: Felkai G. (szerk.): Új társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás. Németországi 
tapasztalatok és általánosítások (Miskolc, Egyetemi Kiadó, 1995) 49-66. oldal. 
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ha a többségi döntés megszületik, a kisebbség – az egység érdekében – köteles alávetni magát 

annak: minor pars sequator maiorem. A politikai egyenlőség modern eszméjének 

megjelenése előtt azonban a többségi elv igazolásához nem lehetett elégséges a puszta 

többség: a többségnek magasabb minőséget, nagyobb súlyt is kellett mutatnia. A XII. 

századtól csakis az ilyen többség (maior et sanior pars) tarthatott igényt az egész 

megjelenítésére. Bizonyos arányú többség esetén persze (például ha a pápaválasztás során a 

szavazók kétharmada egyetértett) a többség már önmagában emiatt – azaz az adott álláspontot 

képviselők súlyának és tekintélyének vizsgálata nélkül – azonosítható volt az összességgel. 

Hasonló szerepe van a mai alkotmányos gyakorlatban minősített többségnek. 

A többség egységgé nyilvánításának másik hagyományos megoldása a természetjogi 

tanokban alakult ki, s a persona ficta gondolata helyett a societas fogalmára támaszkodott. A 

társadalom eszerint nem a természettől adott egység, hanem a társulás résztvevőinek akarata 

alapján „megalkotott”. Ennek az akaratnak a társulást illetően egységesnek és 

egybehangzónak kell lennie, a társulási szerződés azonban feltételezetten azt is magában 

foglalja, hogy a későbbiekben a közös ügyekben a többségi akarat lesz az irányadó. Ugyanez 

vonatkozik a képviseleti elvre is: a szerződés értelmében a társuló polgárok a szuverénre 

ruházzák természetes jogaik (hatalmuk) kisebb-nagyobb részét vagy azok gyakorlását. A 

szabad egyének önkéntes akaratával ekként alapozható meg a többségi elv szerint működő 

képviseleti kormányzat. 

A mai értelemben vett többségi elvről akkortól kezdve beszélhetünk, amikor a többséget 

nem fiktív módon a társadalmi egész megnyilvánulásának tekintik, hanem úgy vélik, hogy az 

így hozott döntés gyors, olcsó és megbízható, melynek eredményét azért fogadja el a 

kisebbség is, mert az belátható időn belül elvileg megváltoztatható, s mert azt az általa is 

elfogadott eljárás szabályai szerint hozták meg. A döntés igazolásához ez már önmagában is 

elég, s azt nem kell a „népakarat” kinyilatkoztatásaként feltüntetni. A többségi elv ilyen 

értelmezésének megszületése után a társadalmat nem kell organikus egésznek tekinteni, és 

elfogadható lesz annak érdektagoltsága is. Az egység ezek után a (formális) politikai 

egyenlőség és a többségi döntéshozatal eljárási szabályainak elfogadásán alapul. 

Természetesen a képviseleti elvvel kiegészített többségi elv nem tökéletes döntéshozatali 

mód. Tényleges működése gyakran olyan fogyatékosságokat mutat, ami csökkenti 

legitimációs erejét.
3
 E fogyatékosságok fő típusai a modern államban a következőkben 

összegezhetők. 

a) A képviseleti és többségi elv tényleges működése párt- és kormányzati bürokráciák 

közbejöttével történik, s ez eltorzítja az ideális modellt. A pártszociológiai vizsgálatok már a 

századelőn kimutatták, hogy a többség megszervezésére és megszólaltatására hivatott pártok 

szükségszerűen oligarchizálódnak. A hivatásos apparátusok a döntési alternatívák 

kidolgozása, a szavazók manipulálása és a politikai mozgástér okkupálása révén elérik, hogy 

e szervezetek nem a többségi akaratot gyűjtik össze és továbbítják, hanem az általuk 

kidolgozott – gyakran saját érdekeiket szolgáló – döntési javaslatot igyekeznek többségi 

akaratként feltüntetni és elfogadtatni. A legitimáció alapja így a politikai eljárásban, például a 

szavazásban való többé-kevésbé formális részvétel lesz, nem pedig a tényleges döntés 

meghozatalában való részvétel. 

b) Ennek következményeként a képviseleti elv a többségi elv fölé is kerekedik abban az 

értelemben, hogy a többség nem a valóságos egyéni akaratok többsége, hanem a képviseleten 

                                                 
3 Erről részletesen: Claus Offe: 'Politikai legitimáció többségi döntés révén?', megj.: Felkai G. (szerk.): Új társadalmi mozgalmak és politikai 
tiltakozás, 67-102. oldal. 
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belül kialakuló politikai többség lesz. Figyelembe véve a sajátos érvényességi, 

szavazatszámlálási és halmozási szabályokat, a modern választási rendszerekben olykor a 

választópolgárok negyede vagy még kisebb része többségként tűnhet fel. Még tovább távolítja 

a politikai többséget a „tényleges” többségtől a koalíciós taktika: ennek révén a viszonylag kis 

támogatottságú pártok is kormányzati pozícióba kerülhetnek. A többségi elven alapuló 

parlamentáris rendszer ugyanis többséget igényel ott is, ahol ilyen többség egyébként nem 

létezik. A már többségre jutottak számára pedig nagy a kísértés, hogy „zárják soraikat”: a 

parlamenti küszöb emelgetésével, a választási körzetek alakítgatásával vagy a választási 

rendszer más szabályainak módosításával kódolják a választások kimenetét. Mindez azt 

idézheti elő, hogy a „többségi akarat” független változóból függő változóvá válik. 

c) A többség manipulálhatóságának lehetősége különös élességgel veti fel a többség 

zsarnokságának lehetőségét. Erre Alexis de Tocqueville már a modern demokrácia 

intézményrendszerének születésekor figyelmeztetett: „Ha egy embert vagy pártot 

igazságtalanság ér az Egyesült Államokban, ugyan kihez fordulhat orvoslásért? A 

közvéleményhez? Hiszen ez alkotja a többséget. A törvényhozó testülethez? Ez képviseli a 

többséget, vakon engedelmeskedve neki. A végrehajtó hatalomhoz? Ez a többségtől kapja 

megbízatását, s annak passzív eszköze. A haderőhöz? A haderő nem egyéb, mint a 

felfegyverzett többség. Az esküdtszékhez? Az esküdtszék azonos a többséggel, felruházva 

azzal a joggal, hogy ítéleteket hozzon: magukat a bírákat bizonyos államokban a többség 

választja. Bármily méltánytalan és ésszerűtlen is a rendszabály, mely az embert éri, meg kell 

hajolni előtte.”
4
 A kisebbség védelmének és a többségre jutáshoz való esélye megőrzésének 

követelése azóta is a többségi elv kritikájának középpontjában áll.  

Mindezek alapján a többségi elv nem mindig kívánatos döntéshozatali mód, s a valóságban 

gyakran korlátozzák is érvényesülését. 

Annak megítélése során, hogy mikor kívánatos, s mikor nem, a legfőbb szempont a döntési 

szint meghatározása. Általában ott alkalmazható sikerrel, ahol a döntések meghozatalának 

kényszere olyan erős, hogy annak érdekében akár fiktív egységgel is helyettesíteni kellene 

vagy lehetne a tényleges egységet. Ez jelenleg minden valószínűség szerint a közügyek 

intézésének nemzetállami szintje. Néhány kivételtől eltekintve a többségi elv sem e szint felett 

(például biztonsági és katonai ügyeket érintő nemzetközi döntésekben), sem az alatt (így 

például a korporációs-érdekegyeztető eljárásokban) nem látszik alkalmas modellnek.  

A többségi elvet olykor szervezeti megoldásokkal (például a parlamenti többség álal hozott 

törvények alkotmánybírósági felülvizsgálatának lehetőségével) ellensúlyozzák, máskor pedig 

az eljárási keretek megszabásával módosítják. Ez utóbbiak körébe olyan dolgok tartoznak, 

mint a döntésekhez megkívánt többség mértékének eltérítése, a döntéshez szükséges 

részvételi arány meghatároza; a különféle mértékű minősített többség előírása, a vétójog 

valamilyen formájának biztosítása vagy az álláspontok arányos megjelenését befolyásoló 

„küszöbök” szintjének meghatározása.  

  

                                                 
4 Alexis de Tocqueville: Az amerikai demokrácia [1835] (Budapest, Európa Könyvkiadó, ford.: Ádám P. és mások, 1993) 362-363. oldal. 
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3. POLGÁRI ENGEDETLENSÉG 

 

A többségi elv minden korlátja ellenére a modern társadalmakban általában elfogadjuk, hogy 

az engedelmességi kötelesség a többségi akarattal, és annak kinyilvánítóival szemben áll 

fenn. Előfordulhat azonban, hogy a kisebbség bizonyos kérdésben nem kíván 

engedelmeskedni a többségi elvet érvényesítő politikai hatalomnak. Lehet, hogy a morálisan 

megalapozott engedelmesség csak „passzív engedelmességgé” válik, vagyis a többségi elv 

alapján hozott döntést is csupán a kényszer alapozza meg. Ez magában hozrdozza az 

engedetlenség gondolati és gyakorlati lehetőségét is. 

Az engedetlenségnek a passzív ellenállástól a forradalomig sokféle változata lehet. A skála 

egyik végén a hatalomnak való passzív ellenszegülés, a másikon az azzal szembeni aktív 

ellenállás található. Az utóbbin belül az elmúlt két évszázad gyakorlata alapján meg kell 

különböztetnünk az erőszakmentes és az erőszakos formákat. A polgári engedetlenség a 

tiltakozás erőszakmentes formáinak tipikus megnyilvánulásra. Az erőszakmentes 

ellenállásnak számos más formája is létezik, ezek azonban vagy tejesen egyéniek (mint 

például a lelkiismereti alapú ellenszegülés), vagy pártstruktúrákba tagolódnak (mint például a 

„zöld” tiltakozási formák sok országban), vagy a cselekvés és aktív mozgalom nélküli 

politikai kommunikáció szintjén maradnak (mint például általában a feminista mozgalmak). 

A polgári engedetlenség elmélete és gyakorlata H. D. Thoreau személyéhez kapcsolódik, 

aki nem értett egyet az Egyesült Államok rabszolgatartó politkájával és a mexikói háború 

folytatatásával. „Vannak igazságtalan törvények – érjük-e be azzal, hogy engedelmeskedünk 

nekik, vagy próbáljuk meg orvosolni őket? Vagy csak addig engedelmeskedjünk nekik, amíg 

az orvoslásuk nem sikerül? Esetleg szegjük meg máris őket?” – kérdezte 1849-ben megjelent 

írásában.
5
 A maga részéről nem késlekedett a válasszal sem: az erkölcs és a józan ész nevében 

az ellenállásra buzdított, s maga meg is tagadta adója azon részének befizetését, amelyet 

kormánya a mexikói háborúban mások elpusztítására kívánt fordítani. A polgári 

engedetlenség elméletét és gyakorlatát indította ezzel útjára.  

A polgári engedetelenség kérdéseivel Thoreau óta számos gondolkodó foglalkozott, de 

távolról sem állítható, hogy az elmúlt másfél évszázadban az elmélet nyugvópontra jutott 

volna. Még az alapkérdéseket illetően sincsenek széles körben elfogadott válaszok. Csupán 

olyan szempontok és megközelítések vannak, amelyek az engedelmesség vagy engedetlenség 

erkölcsi dilemmáival szembesülve bizonyos esetekben figyelembe vehetők, míg máskor nem. 

Nem kevésbé változatosak az ilyen dilemmákat gyakorlatilag felvető helyzetek. Ilyen Gandhi 

ellenállása a brit sómonopóliummal szemben, a katonai bevonulás sorozatos megtagadása 

Amerikában a vietnámi háború idején vagy az atomrakéták telepítése elleni tiltakozás az 

1970-es években. Bizonyos értelemben (és számos megszorítással) ide sorolható az 1990-es 

magyar ún. „taxis blokád” is. A vélemények természetesen már az egyes események polgári 

engedetlenséggé való minősítése kérdésében is eltérnek, hogy értékelését már ne is említsük.
6
 

Mindez nagyon is érthető, hiszen a kérdés kapcsán a rend és rendbontás, az alkotmány 

védelme és felrúgása, a kormányzók és kormányzottak viszonya forog kockán. A viszony 

annak a politikai engedelmességi kötelességnek az értelmezésén fordul meg, amely ekként a 

polgári engedetlenség előfeltevése és előkérdése. John Rawls – akinek fejtegetéseire
7
 magunk 

                                                 
5 Henry David Thoreau: A polgári engedetlenség iránti kötelességről. A gazdaságról (Budapest, Európa Könyvkiadó, ford.: Szőllősy K. és 
Vámosi P., 1990) 18. oldal. 
6 A legaktuálisabb példával élve: a szakirodalom ismeretében sem tudjuk megmondani, vajon "demonstráció", "polgári engedetlenség", vagy 
"sétáló forradalom"-e az, ami Belgrád utcáin e sorok írásakor (1997. januárjában) is zajlik? 
7 John Rawls: A Theory of Justice (Cambridge, Mass., The Belknap Press of Harvard University Press, 1971) különösen VI. fejezet. 
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is támaszkodunk – a politikai kötelességet egyfajta „természetes kötelességként” alapozza 

meg. Eszerint természetes kötelességünk, hogy támogassuk az igazságos intézményeket. Ez 

azt jelenti, hogy ha ezek már léteznek, akkor engedelmeskedjünk nekik; ha pedig még nem 

léteznek, akkor hozzuk létre őket. Ebből az következik, hogy ha a társadalmi és politikai 

intézményrendszer alapvetően igazságos, akkor az engedelmességi kötelesség fennáll. E 

tételnek két következménye van. Egyrészt, nem vagyunk kötelesek feltétlenül 

engedelmeskedni a fennálló hatalomnak. A fennálló rend vagy a meghozott döntés 

mélyreható igazságtalansága igazolja az engedetlenséget. Minél igazságtalanabb a rend és 

annak törvényei, annál jogosabb az ellenállás. A törvények igazságtalanságának forrása lehet 

az, hogy nem felelnek meg az általánosan elfogadott igazságossági mércéknek, vagy csupán 

egyetlen csoport mércéinek felelnek meg, holott többekének is megfelelhetnének.  

Lehetséges az is, hogy egy alapvetően igazságos berendezkedés egyes megnyilvánulásai 

igazságtalanok (például a többségi elv alapján született döntés a kisebbség számára). A 

mindenki számára egyformán elfogadható rend persze megvalósíthatatlan. A helyzet 

elviselhetőségéhez viszont az szükséges, hogy a hátrányok ne tendenciózusan sújtsanak egyes 

egyéneket vagy csoportokat, illetve ne legyenek olyan mértékűek, hogy bárkinek is le kelljen 

mondania alapvető szabadságjogairól. E megszorításokból az következik, hogy el kell 

viselnünk a rendszer méltányos és elkerülhetetlen tökéletlenségeit, s egy közel igazságos 

államban az igazságtalan jognak is engedelmeskednünk kell egy bizonyos mértékig. Ez azt is 

jelenti, hogy a polgári engedetlenség kérdése csak egy alapvetően igazságos, de esetenkénti 

igazságtalanságot mutató társadalomban merülhet fel, és az igazságtalanságok orvoslásának 

reményével együtt feltételezi a rendszer alapvető elfogadását. 

E követelményeknek és megszorításoknak csak az az alkotmányos demokrácia felel meg, 

amely tiszteli az egyéni szabadságot, s amelyben a kormányzás a kormányzottak 

beleegyezésén alapul. Az ilyen hatalmi rendszer szétesne, ha az emberek tömeges mértékben 

visszavonnák támogatásukat (azaz nem tartanának be bizonyos törvényeket). Ennek 

megfelelően „minden magabiztos, jogállamon felépülő demokrácia politikai kultúrájának 

normális – mivel szükségszerű – alkotórészének tekinti a polgári engedetlenséget”.
8
 Az 

alkotmányos demokráciákban polgári engedetlenségnek számító jogszerűtlen magatartásnak 

(vagyis valamely törvény nyílt be nem tartásának) azok körén kívül más minősége – 

következésképpen más minősítése – lesz (például szabotázsnak, lázadásnak, stb. minősül). 

A polgári engedetlenség elvi alapjának meghatározása sokszor az alkotmányos 

demokráciákban sem egyszerű. E tekintetben három lehetőség kínálkozik. 

a) Az egyik a polgári engedetlenséget jogintézményként, mégpedig az alkotmányjog 

intézményeként igyekszik megragadni, s ezen keresztül „megzabolázni”. Ennek kézenfekvő 

módja az, hogy az engedetlenséget – tévesen – a hagyományos, de még a mai 

alkotmányokban is előforduló
9
 ellenállási jog (ius resistendi) gyakorlásának minősítik. Így az 

alkotmányvédelem olyan intézménye állna elő, amely mintegy feljogosítja a polgárokat az 

alkotmánysértő döntéseknek vagy intézkedéseknek való ellenállásra. Azonban ez a megoldás 

több szempontból is alkalmatlannak tűnik. Egyrészt az ellenállási jog az alkotmányos 

államrend egészének megvédését vagy helyreállítását szolgálja, nem pedig egyes 

igazságtalanságok kiküszöbölését. Másrészt ha az engedetlenséget jogvédelemként, netán 

„jogorvoslatként” fogjuk fel, akkor óhatatlanul olyan alkotmányértelmezési kérdésekbe 

                                                 
8 Jürgen Habermas.: 'Polgári engedetlenség – a demokratikus jogállam próbaköve' [ford.: Felkai Gábor], megj.: Felkai (szerk.): Új társadalmi 
mozgalmak és politikai tiltakozás, 159. oldal. 
9 Például a német Alaptörvény 20. cikkelyében.  
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bonyolódunk, amelyek megválaszolására sokkal alkalmasabbak az alkotmánybíróságok, mint 

a spontán utcai megmozdulások. Harmadrészt e megoldás a lehetetlenre vállalkozik: be akarja 

emelni a jogrendbe e jogrend valamely eleme elleni engedetlenséget. Végezetül, az ellenállási 

jog éppen egy olyan hatalmi rendszerrel való szembefordulás nevesítése (mely többnyire 

utólag nyer igazolást), amelytől a legkevésbé sem várható az engedetlenség tolerálása. 

E felfogás egy másik (Hannah Arendt elméletében is felbukkanó) megalapozása az, amely 

az alkotmányban nem jogi értelmezésre és alkalmazásra váló törvényt lát, hanem azt a 

dokumentumot, amely rögzíti a társadalmi együttélés mikéntjére, s különösen a hatalom és a 

polgárok viszonyára vonatkozó élő konszenzust (a „szabad társulás” erényekben gyökerező 

rendjét). A vita ezzel jogiból politikaivá, sőt filozófiaivá válik. Innen tekintve ugyanis nem az 

általuk teremtett és éltetett rendhez ragaszkodó polgárok lesznek jogsértők, hanem a 

hatalmával visszaélve jogtalan törvényt vagy rendelkezést hozó szuverén. Nyilvánvaló, hogy 

ez a szép gondolat csak olyan viszonyok között ölthet testet (például az antik 

demokráciákban), ahol a közügy a polgárok legvalóságosabb magánügye is. 

b) Egy másik megoldás – mely Ronald Dworkin elméletével példázható
10

 – ugyancsak a 

jog szféráján belül kívánja tartani a polgári engedetlenséget, jogértelmezési vitaként fogva fel 

azt. E törekvés hátterében nyilvánvalóan a jogrend társadalom-integráló szerepének 

megőrzése húzódik; nevezetesen az a felismerés, hogy ha a törvények bizonyos esetekben 

felrúghatók vagy félretehetők, akkor megszűnik a törvények tiszteletének minden garanciája, 

s ez a társadalom morális-jogi szétzilálásához vezet. A jogvita azonban különbözik ettől, 

hiszen az éppen a nézeteltérések jogrenden belüli elsimítását jelenti. A kérdés ekkor a 

törvények érvényessége körül forog, s arra fut ki, hogy a többféleképpen is értelmezhető 

törvény melyik értelmezése mellett maradunk meg az alkotmányosság keretein belül. 

Dworkin szerint itt három lehetőség áll előttünk. 1. Mondhatjuk, hogy kétség esetén a 

„legrosszabbat” kell feltételeznünk, azaz mindannak engedelmeskednünk kell, ami a 

törvényekből egyáltalán következhet. 2. Ezzel pont ellenkezőleg, mondhatjuk azt is, hogy 

kétség esetén választhatjuk a törvény számunkra legkedvezőbb olvasatát, de csak addig, amíg 

az erre felhatalmazott testület (például a bíróság) ki nem zárja ezt a lehetőséget. 3. S végül, a 

legradikálisabb állásfoglalás esetében ragaszkodhatunk saját álláspontunkhoz akkor is, ha az 

szembenáll akár a legmagasabb bíróság határozatával is. Dworkin maga az utóbbit látja 

legelfogadhatóbbnak, mondván, hogy „a polgár a jognak tartozik engedelmességgel, nem 

pedig bárki arra vonatkozó nézetével, hogy mi a jog, és nem viselkedik tisztességtelenül 

mindaddig, amíg aszerint jár el, amit saját megfontolt és ésszerű álláspontja szerint a jog előír. 

[Mindazonáltal] ez nem jelenti azt, hogy bárki is figyelmen kívül hagyhatja, amit a bíróságok 

mondanak.”
11

 Mindez meggyőzően hangzik; csakhogy nem az engedetlenséget kiváltó 

helyzetre reflektál. E helyzetben ugyanis nem kétséges, hogy mit kíván a jog és mit mondanak 

a bíróságok – a tiltakozás azonban pont ez ellen irányul. 

c) A polgári engedetlenség értelmezésének harmadik útja – mely számunkra is 

legelfogadhatóbbnak látszik – Thoreau klasszikus tanain alapulva úgy véli, hogy a polgári 

engedetlenség alaphelyzete a kötelességek összeütközése. A konfliktus a törvényhozó többség 

törvényének vagy döntésének való engedelmesség, és a szabadsághoz és igazságossághoz 

való ragaszkodás morális kötelességének való engedelmesség között feszül. Mivel az 

alkotmányos demokráciák a többségi elven alapulnak, itt is a többségi elv természetéről és 

határairól van szó. Nevezetesen arról, hogy joga van-e a többségnek pusztán ezen a címen 

                                                 
10 Ronald Dworkin: 'Civil Disobedience', megj.: Dworkin, R.: Taking Rights Seriously (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1977). 
11 Ugyanott, 214. o. 
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bármit megtennie, s hogy mit tehetünk, ha a többségi határozat nem igazságos (hiszen nem 

eleve az), panaszunkat pedig senki sem hallgatja meg. Általánosabban fogalmazva az a 

kérdés, hogy mit jelent egy politikai közösség tagjának lenni, ami korántsem merül ki az 

állampolgársági jogviszony elemeiben. E tagság a lelkiismereten, vagyis az „elveken alapuló 

cselekvés” lehetőségét jelenti, s ez magában foglalja az egyén autonómiájának és 

szabadságának fenntartását is. „Csak egyetlen kötelezettséget van jogom magamra vállalni – 

írja –, éspedig, hogy mindig azt teszem, amit igazságosnak tartok.”
12

 A legfőbb és egyedül 

abszolút kötelesség tehát a lelkiismeretünknek szóló erkölcsi kötelesség, s ez nem csupán 

feljogosít, de kötelez is minket arra, hogy ami rossz, azt ne tűrjük el, vagy legalább ne 

segítsük elő. Ezt a kötelességet – minthogy erkölcsi parancs – még akkor is önmagunknak és 

egyénileg kell vállalnunk, akár az egész államhatalommal szemben is, ha e küzdelemben 

esetleg társakra találhatunk. A polgári engedetlenségnek e jellegzetesen múlt századi, 

személyes vállalás szerű jellegét mára már felváltotta annak csoportos jellege. Az a minket 

mint erkölcsi lényeket terhelő kötelesség azonban mit sem változott, hogy akkor is lépjünk fel 

az igazságtalanság ellen, ha azt a többség jogszerű formában és törvények meghozatala útján 

követi el. 

A polgári engedetlenség fogalmi elemeinek vagy kritériumainak részletesebb 

meghatározása tekintetében a szakirodalomban szintén nincs egyetértés. A különféle szintű és 

stílusú vitákból ugyanakkor e tekintetben kiemelhetők azok a több-kevesebb rendszerességgel 

előforduló ismérvek, amelyekben egyértés mutatkozik. Ezek a következők: 

a) A polgári engedetlenség nyílt és demonstratív jogsértés útján valósul meg. A törvényi 

kötelesség ilyen megszegése arra hivatott, hogy a többséget vagy annak képviselőit 

figyelmeztesse: megszegték a szabad és egyenlő emberek társulásának alapelvét, az 

igazságosságot. Nem feltétlenül azt a törvényt szegik meg, amelyet sérelmeznek (például egy 

abortusz-törvény ellen nem kell abortuszokkal tiltakozni); a jogsértés célja azonban mindig 

egy adott intézkedés vagy jogszabály megváltoztatása. Éppen ez különbözteti meg a 

közönséges jogsértéstől: aki például lop, az nem vitatja, hogy lopni tilos, míg a polgári 

engedetlenség gyakorlója éppen a normát vitatja (úgy, hogy azzal egy másik – erkölcsileg 

megalapozott – normát szegez szembe). 

b) Mivel a polgári engedetlenség résztvevői a cselekedet jogellenességét nem vitatják, 

ezért a jogsértés (szemben például az ún. „próba-perekkel”) együtt jár a szankció vállalásával. 

Ez nem azonos a büntetés keresésével vagy a mártíromsággal – hiszen a büntetést szívesebben 

elkerüljük, ha lehet –, de azonos annak tudatával, hogy tetteinkért büntetés jár. Viszont amit 

kötelességünknek érzünk, azt akkor is megtesszük, ha megbüntetnek érte. Habermas szerint 

az ilyen kockázat nélkül kérdésessé válna a morális tiltakozás erkölcsi alapja, s leértékelődne 

felhívó funkciója is. Dworkin viszont úgy látja, hogy az akció morális igazolhatóságát enyhítő 

körülményként kellene figyelembe venni a szankció kiszabásakor.  

c) Az előzőekből okszerűen következik, hogy a polgári engedetlenségnek nyilvánosnak 

kell lennie. Részben azért, mert éppen a nyilvánosságot kívánja célbavenni és 

„elgondolkoztatni”, részben pedig azért, mert a jogsértéssel demonstrálni kíván. A 

nyilvánossághoz szóló üzenet-jellege miatt az engedetlenség szimbolikus karakterrel 

rendelkezik, ahol az akció mint „jel” csak az üzenet továbbítására szolgál. A szólás, a 

nyilvános beszéd egy fajtája ez, melynek partnerre – nyilvánosságra – van szüksége. Ezért az 

ilyen akciókat gyakran jó előre be is jelentik. 

                                                 
12 Thoreau: A polgári engedetlenség iránti kötelességről, 8. oldal. 
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d) A polgári engedetlenség erőszakmentes. Az erőszakmentesség részben abból fakad, 

hogy az adott törvény demonstratív megszegése a jog és az alkotmányos rend egyébkénti 

tiszteletével párosul. Célja éppen az, hogy a sérelmezett döntés megváltoztatásával 

helyreálljon a jog megbomlani látott igazságossága és közelebb kerüljön az erkölcsi 

eszményhez. Az erőszakmentesség nem jelent súlytalanságot: a polgári engedetlenség 

„erőszakmentes kényszert” gyakorol a többségre, bizonyos szempontok megfontolásának 

kieszközlése végett. 

e) A polgári engedetlenség politikai célú és jellegű eszköz. Nemcsak azért politikai, mert a 

politikai többséget veszi célba, hanem azért is, mert résztvevői a mások érdekét is szolgáló 

igazságos berendezkedést kívánják megteremteni. Ha konkrét sérelem váltja is ki, a polgári 

engedetlenség általános érdekre, mások érdekére is hivatkozik, tehát jelen van benne az 

önzetlenség mozzanata. 

f) A polgári engedetlenség tudatos, sőt megfontolt aktus. Ez nem zárja ki kialakulásának 

spontaneitását, de kizárja a tévedést vagy ösztönösséget. Eddigi ismérveiből fakad, hogy meg 

kell neveznie, ami ellen és amire hivatkozva tiltakozik. A megfontoltság magában rejti az 

önkéntességet is (hisz efféle engedetlenségre senkit sem lehet kényszeríteni). 

A polgári engedetlenség fenti kritériumaiban viszonylag széleskörű az egyetértés. A 

következőkről ez már korántsem mondható el, noha bizonyos kérdések megítélése esetén ezek 

is fontosak lehetnek.  

a) A polgári engedetlenség rendszerint – bár nem kivétel nélkül – csoportos fellépést 

jelent. A csoportos jelleg többnyire megfelel az ilyen megnyilvánulások tapasztalatának, 

fogalmi elemként való elismerése azonban az egyén erkölcsi kötelességét és felelősségét 

súlytalanítaná el. Mindenesetre a polgári engedetlenség szokásos eszköze a jogsértések olyan 

nagy számban való elkövetése, ami látványosan lehetetlenné teszi az állam szankcionáló 

törekvését. 

b) Hasonló a helyzet az arányosság kritériumával is. Ez azt jelenti, hogy a polgári 

engedetlenség által elkövetett jogsértés legyen arányos a sérelmezett intézkedéssel. Ilyenkor 

persze nem számokkal kifejezhető mennyiségek egybevetéséről volna szó, s elfogadhatatlan 

volna, ha az igazságtalansággal sújtott csoport tagjainak számával, a csoport gazdasági 

teljesítményével vagy bármely más mérőszámmal mérnénk a tiltakozás indokoltságát. 

c) Egyesek szerint az engedetlenség csak végső eszköz lehet, ám ezt sokan vitatják. Akik 

elfogadják e kritériumot, azok szerint csak az összes jogilag biztosított tiltakozási lehetőség 

kimerítése után lehet a jogsértéssel járó polgári engedetlenséghez folyamodni. E követelmény 

azonban csak a jog szféráján belül állítható fel. Mivel azonban nem jogi, hanem politikai 

cselekvésről van szó, be kell érnünk annak megfogalmazásával, hogy az engedetlenség 

résztvevői úgy ítélik meg: nincs más esélyük céljaik eléréséhez. Döntésük megfontoltságát 

kellően igazolja a büntetés vállalása. 

d) A szakirodalomban ezeken túlmenően egyéb kritériumokat is megfogalmaznak. Így 

például szóba jöhet a tudatosságon is túlmutató megtervezettség, a kizárólag mások jogaiért 

való fellépés, a nyilvános vitára törekvés, és így tovább. Ezek azonban annyira leszűkítenék a 

polgári engedetlenség fogalmát, hogy aligha lehetne a valóságos helyzetekre alkalmazni. 

Minthogy a polgári engedetlenség jogsértés, nyilvánvalóan igazolásra szorul. Az 

igazolható engedetlenség kezdő pontját az igazságosságon esett azon sérelem jelöli ki, amely 

az akciót kiváltotta. E sérelemnek lényegesnek és egyértelműnek kell lennie; olyannak, amely 

nyilvánvalóan megbontja az igazságos rendet, s amelynek károsságáról a racionálisan 

gondolkodó többség is eséllyel meggyőzhető. Az igazolható engedetlenség végpontját az 
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engedetlenség által okozott hátrányok tűzik ki. Ezek nem mehetnek el a jogrend 

szétzilálásáig, az alkotmányos rend felborításáig. Elképzelhető olyan helyzet, amikor az 

igazságtalanság csak az adott jogi és politikai renddel együtt számolható fel – ez azonban már 

nem polgári engedetlenség, hanem forradalom. 

A polgári engedetlenség elfogadhatóságának mértéke kényes egyensúlyt igényel. 

Lehetséges ugyanis, hogy valamely akció nem fenyegeti ugyan a jogrendet, de ha a hasonló 

sérelmek miatt mindenki hasonló eszközhöz nyúl, az már igen. Társadalmi konszenzusnak 

kell kijelölnie a még elfogadható és már elfogadhatatlan igazságtalanság közötti mezsgyét. 

Másfelől viszont az alkotmányos demokráciákban a polgári engedetlenség minden veszélye 

ellenére az alkotmányos rend stabilizálója lehet, hiszen – jogellenessége ellenére is – a jog 

tisztelete és tisztasága mellett lép fel, mert meg akarja szüntetni az igazságtalanságot és a 

„rossz törvényeket”. Azt állítja, hogy „egy olyan kormány uralma alatt, amely bárkit is 

igazságtalanul bebörtönöz, az igaz embernek börtönben a helye.” Thoreau következtetése ez, 

aki valóban ehhez is igazította az életét. Ha az állam „megjelent” nála valamely követelésével, 

azt mindig meghallgatta, s az érveket és indokokat mérlegre vetve döntött a követelés felől. 

Ha úgy látta, nem indokolt például fejadót fizetnie, akkor erkölcsi ítélőképessége birtokában 

visszautasította azt, és vállalta döntése összes következményét. Példája ma is kérdőjeleket 

helyez az engedelmességi kötelességet hangoztató kijelentések mögé. 
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