
Nehézségek és nehéz esetek.  
Szánalom az érvelésben
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Herbert Hart mára klasszikusnak számító gondolatmenete nyomán1 hajlamosak 
vagyunk a „nehéz eseteket” elsősorban nyelvi, értelmezési problémaként számon-
tartani. A szabály értelmezése azonban – úgylehet: szükségszerűen – túlmutat  
a nyelvi problémán, és végső soron erkölcsi kérdéseket is fölvet.2

A nehéz esetekkel kapcsolatban a döntés igazolásának jelentőségére mutat rá 
Takács Péter. Ezek az esetek ugyanis „megoldhatók, sőt többféleképpen is megold-
hatók, ugyan akkor ezek nem akárhogyan eldönthető esetek. […] Az indokolás itt 
nem annak bizonyítását igényli, hogy a döntést logikailag helyesen vezették le egy 
általános és állítólag egyértelmű szabályrendszerből, hanem annak felmutatását 
jelenti, hogy az állásfoglalás nemcsak erkölcsi, politikai és társadalmi, hanem jogi 
értelemben is elfogadható.”3

A következőkben az igazolás érveléselméleti aspektusára összpontosítva egy 
olyan érvelési hibát veszek szemügyre, ahol az eset kétségkívül nehéz, ez a nehéz- 
ség azonban nem a szabály értelmezésével, sőt talán nem is az alkalmazásával, 
hanem az alkalmazás jogon kívüli körülményeivel kapcsolatos. A kérdés éppen 
ezért az, hogy az eset erkölcsi nehézségéből következik-e a „nehéz jogi eset”.

1  Vö. H. L. A. Hart: A jog fogalma, ford. Takács Péter, Budapest: Osiris 1995. 149–150.
2  Így a legújabb hazai szakirodalomban pl. Paksy Máté: A konstitucionalizmus archeológiája. Tör-

ténetek és elméletek az összehasonlító alkotmánytan köréből, Budapest: Gondolat 2014. 297., valamint 
Pődör Lea: Agatha Christie nehéz esete. Az emlékezés és a felejtés szerepe a ténymegállapítási folya-
matban, in Bodnár Kriszta, Fekete Balázs (szerk.): Iustitia meghallgat. Tanulmányok a „jog és irodalom” 
köréből, Budapest: MTA TK JTI 2019. 111–123.

3  Takács Péter: Nehéz jogi esetek. Jogelmélet és jogászi érvelés, Budapest: Napvilág 2000. 12.
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1. A SZÁNALOMRA APELLÁLÁS

A magyar érveléselméleti szakirodalomban „szánalomra apellálásként”4 ismert 
érvelési hibával (argumentum ad misericordiam) viszonylag gyakran találkozunk  
a hétköznapi meggyőzési kísérletek közt. Egy oktatói pályafutás során az emberhez 
sokszor fordulnak olyan kéréssel, amely egy rosszul teljesített vagy elmulasztott fel-
adat következményeinek enyhítésére irányult, alapja pedig nem volt más, minthogy 
a gyengén vagy sehogy sem teljesítő hallgató a kért kedvezmény híján kellemetlen 
– akár kilátástalan – helyzetbe  kerülhet.

Egy jellegzetes példa:

[1.] „Kérem szíveskedjék a dolgozatomat újra átnézni és segítséget nyújtani 
abban, hogy a tantárgyat eredményesen teljesítsem, és ezáltal a jogi egyetemet 
a következő félévben befejezhessem. Minden előadáson és minden gyakorla-
ton bent voltam, ezért méltányosságból kérem, amennyiben Ön is úgy látja,  
a dolgozatom felülvizsgálatát és az elégséges érdemjegy megadását. Ismételten 
kiemelném, hogy csak és kizárólag ezen a jegyen múlik az, hogy a következő 
félévben az egyetemet befejezzem.”5

Bár a fönti szövegben nem a szánalom az egyetlen érv (a levélíró az órák szorgal-
mas látogatására, valamint a „méltányosságra” is hivatkozik), mégis ez áll a szöveg 
középpontjában: ha a hallgató vizsgája nem sikerül, nem fejezheti be tanulmányait, 
ami kétségkívül hátrányt jelent a számára.

Az újabb szakirodalomban fölmerül az a gondolat, hogy az ilyen érvek nem 
szükségszerűen hibásak. Az egyik lehetséges álláspont, hogy „[s]zánalomra és 
együttérzésre hivatkozni kivételesen olyankor lehet észszerű, amikor az elfogadtatni 
kívánt állítás tartalmilag is ezekhez az érzésekhez vagy az ezekből fakadó értékekhez 
kapcsolódik”.6 Egy gyakorlati, azaz valamely cselekvést kiváltani szándékozó érvelés 
esetében viszont „már szélesebb körben lehet releváns”. Például „[t]eljesen rendjén 
való az együttérzésre hivatkozni annak indokolására, hogy az adott helyzetben  
[ti. ha nincs pénze telefonszámlát fizetni – KM] helyes cselekedet a barátnak 
 segíteni”.7

Részben hasonló ehhez D. Walton megközelítése, aki széleskörű történeti és 
szakirodalmi áttekintést nyújtó Appeal to Pity című könyvében8 úgy foglal állást, 

4  Lásd pl. Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, Budapest: Typotex 2007. 543–544.
5  Hasonló példát hoz Christopher W. Tindale: Fallacies and Argument Appraisal, New York: Camb-

ridge University Press 2007. 114–115. Korábbi tankönyvek számos példáját áttekinti Douglas Walton: 
Appeal to Pity. Argumentum ad Misericordiam, Albany: SUNY Press 1997. 15–20.

6  Margitay: Az érvelés mestersége. 543.
7  Uo. 544.
8  Walton: Appeal to Pity.
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hogy a szánalomra való hivatkozás elfogadhatósága a konkrét érvelés pragmatikai 
státuszától függ, legitim funkciója pedig – többek között – az lehet, hogy döntő 
momentumként szolgáljon egy egyébként nem hibás gyakorlati érvelés elfogadtatá-
sában. Erre példaként azt az elhíresült esetet hozza, amelyben az Öbölháború idején 
egy fiatal kuvaiti nőnek az iraki megszállók kegyetlenkedéséről szóló tanúsága állí-
tólag nagymértékben befolyásolta az Egyesült Államok Kongresszusának döntését  
a fegyveres beavatkozás mellett.9

Mindezek a megfontolások azért rendkívül érdekesek, mert az argumentum ad 
misericordiam helyét végső soron az érzelmekre irányuló érvek közt jelölik ki, s mint 
ilyet, önmagában semlegesnek (gyenge, de nem szükségképpen illegitim érvnek) 
tekintik. Az idetartozó érvek erejének megítélésénél azt tartják ugyanis a döntő 
szempontnak, hogy az érzelem adekvát módon kapcsolódik-e a kiváltani kívánt 
ítéletalkotáshoz vagy gyakorlati döntéshez.

Az alábbiakban én is az érvelés és az érzelmek, illetve az erények kapcsolatára 
összpontosítok, elsősorban Walton áttekintéséből kiindulva, azt pontosítva. Amel-
lett érvelek, hogy az argumentum ad misericordiam elnevezést célszerűbb szűkeb-
ben alkalmazva fönn tartanunk a hagyományosan a tankönyvekben leírt érvelési 
visszaéléstípus számára, s hogy következésképpen az ilyen érvek szükségszerűen 
hibásak. A gondolatmenet két részből áll. Elsőként egyes jellegzetes példákat meg-
vizsgálva azt igyekszem bizonyítani, hogy az ad misericordiam elfogadható haszná-
lataként bemutatott esetekben vagy egy szabályalkalmazással kapcsolatos érv és egy 
érzelmekre tett utalás kapcsolódik össze, vagy a beszélő pusztán együttérzést kíván 
kiváltani anélkül, hogy szorosan vett érvelésbe bocsátkoznék. Másodszor a miseri-
cordia etikai fogalmából kiindulva, s azt bizonyos rokon fogalmakkal összevetve azt 
próbálom kimutatni, hogy az előbbi szükségszerűen kapcsolódik a releváns szabály 
alkalmazásának elmaradása miatt előálló igazságtalansághoz. Egy érvként megje-
lenő ad misericordiam ezek alapján csak visszaélésszerű lehet, ennyiben pedig meg 
kell különböztetnünk az érzelmekre apellálás azon eseteitől, amelyek nem érvek,  
de részei lehetnek egy érzelmi alapú (legitim) meggyőzési kísérletnek.

2. ARGUMENTUM

Az argumentum ad misericordiam kapcsán a szakirodalomban bemutatott példák 
meglehetősen változatosak. Az alábbiakban sorra veszek néhányat, hogy a beveze-
tésben már említett – véleményem szerint a szánalomra apelláló érvelés központi 
esetét képviselő – [1.] példát kiegészítve segítsenek azonosítani az érzelmek (szána-
lom vagy együttérzés) szerepét a meggyőzésben.

9  Uo. 5. fej.
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Az [1.] példában, mint láttuk, a levélíró dolgozatára elégtelen osztályzatot kapott. 
Emiatt ismét el kell majd végeznie az illető tantárgyat. Ha ez nem így lenne, a követ-
kező félévben befejezhetné az egyetemet. (Az érvek szerkezetére koncentrálva itt és  
a továbbiakban is abból a föltevésből indulok ki, hogy a vizsgált érvelésekben 
szereplő állítások igazak.) Ez lényeges hátrány, ami a dolgozatot osztályzó oktatót  
– a levélíró reményei szerint – az osztályzat megváltoztatására késztetheti. Meg-
említi továbbá, hogy szorgalmasan járt az órákra. Ezzel tágabb kontextusba helyezi 
az érdemek kérdését: igaz ugyan, hogy a dolgozatban dokumentált teljesítménye 
alapján nem érdemel elégségest, az elégtelen és a belőle következő hátrány mégis 
olyan hallgatót érne, aki összességében mégis megérdemelné, hogy időben meg-
szerezhesse a diplomát. Fontos látnunk, hogy az utóbbi érv (szorgalom) csak az 
előbbivel (hátrány) együtt működik. Önmagában az óralátogatás ténye mint érdem 
nyilvánvalóan nem alapozza meg a jobb osztályzat igényét: ezzel nem is szokás 
érvelni. (Azzal igen, hogy a szorgalom ellenére sem sikerül megérteni az anyagot 
vagy sikeresen megírni a dolgozatot: ekkor viszont nem az érdem, hanem a sikerte-
lenségből fakadó frusztráció lehet az argumentum ad misericordiam alapja.10)

Esetünkben azonban az érdem és a hátrány összekapcsolása teremti meg az ér- 
veléshez szükséges (ha nem is elégséges) feszültséget. Azt a tényt hivatott ellensú-
lyozni, hogy morális szempontból a rosszul sikerült dolgozat – az érdemtelenség 
intézményes jeleként – megalapozza az elégtelen osztályzatot, s ezért a dolgozatíró 
nem tiltakozhat a szabályok alkalmazása ellen.

A következőkben előbb két, Margitay által relevánsként említett példát tárgyalok, 
majd Walton gazdag anyagából mutatok be néhányat.

[2.] – Engem már idegesítenek ezek a jótékonysági szervezetek. Mindenütt 
hirdetésekkel terrorizálnak, hogy adjak pénzt. Mi szükség van erre?
– Hidd el, hogy szükség van rájuk! Olyan szerencsétlen, elesett embereket segí-
tenek, akiknek nincsen lakásuk, betegek, éhesek, vagy valami természeti csapás 
sújtja őket, és akikhez az állami segítség már nem ér el, vagy nem elég. És ha 
nem hirdetnek, akkor meg honnan tudnának pénzt szerezni  mindehhez?11

Margitay szerint a következtetés (hogy ti. a segélyszervezetek munkája és hirdeté-
seik szükségesek) „alátámasztására a beszélő joggal hivatkozik az együttérzésre”.12 
Ez kétségtelenül igaz. Fontos azonban megvizsgálnunk, hogy hol és hogyan jelenik 
meg az érvelésben az együttérzés.

A példát olvasva az lehet a benyomásunk, hogy az első beszélő nem a segély-
szervezetek létét kifogásolja, hanem a hirdetések gyakoriságát („mindenütt”) vagy 

10  Lásd azonban Margitay: Az érvelés mestersége. 543.
11  Uo. 543–544.
12  Uo. 544.
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hangvételét („ terrorizálnak”). A második beszélő azonban először azt igyekszik 
igazolni, hogy a segélyszervezetek munkája hiánypótló („szükség van rájuk”), és 
ez teszi indokolttá a hirdetéseket. Az együttérzésre apellálás hívószavai („szeren-
csétlen, elesett”, stb.) az érvelés első felében jelennek meg, és azt támasztják alá, 
hogy a segélyszervezetek által végzett munka hasznos, hiszen rászorulókon segít.  
Ez kiegészül azonban azzal az állítással, hogy a munkájuk ezen túlmenően szüksé-
ges is, hiszen „az állami segítség” nem oldja meg a problémát. Az érvelés második 
fele pusztán arra mutat rá, hogy hirdetések nélkül ezek a szervezetek nem tudnák 
munkájukat végezni.

Ezek alapján úgy látszik, hogy a tulajdonképpeni vita a hirdetésekről szól, s a vá- 
lasz nem állít többet, mint hogy az első beszélő által kifogásolt hirdetések az illető 
szervezetek tevékenységéhez szükségszerűen hozzátartoznak. Ha itt szerepük lehet 
az érzelmeknek, akkor az a hirdetésekkel kapcsolatos, de nem normatív, hanem 
deskriptív módon. A második beszélő azt is mondhatná, hogy a hirdetések gya-
korisága és (alkalmasint a szánalmat célzó) hangvétele a hatékonyságukat fokozza, 
erre pedig föltétlenül szükség van a hirdető szerve zetek működéséhez. Ebben  
az értelemben tehát releváns az érv, csakhogy nem az érzelmeken alapul, hanem az 
érzelmi meggyőzésről szól. A hirdetések hatás mechanizmusa anélkül is megérthető, 
hogy hatna ránk.

Ahogy azonban már jeleztem, a szánalommal kapcsolatos kifejezések korábban 
is megjelennek az érvelésben, a segélyszervezetek munkájának az igazolásánál. 
Kérdés, hogy ez az érv mennyiben épít az érzelmekre. Margitay a már idézett helyen 
úgy fogalmaz, hogy az ilyen érv akkor lehet releváns, ha „az elfogadtatni kívánt 
állítás tartalmilag is ezekhez az érzésekhez vagy az ezekből fakadó értékekhez kap-
csolódik”.13 Ez a szóhasználat azért zavarba ejtő, mert nem világos, hogyan fakad- 
nak értékek az érzésekből – ugyanezért viszont rendkívül fontos is, mert rámutat  
az érvtípus kapcsolatára az erkölcsi értékekkel. Ez utóbbira az alábbiakban még 
visszatérek; egyelőre azt érdemes tisztáznunk, hogy értékekre vagy érzelmekre utal  
a példában szereplő állítás. A rossz hír, hogy a kérdés nem válaszolható meg egy-
könnyen: nehéz ugyanis – ha egyáltalán lehetséges – eldönteni, hogy a beszélő azt 
hangsúlyozza, hogy bizonyos emberek csakugyan rászorulnak a segítségre, amit 
helyes nekik megadni (ebben az esetben pl. a „szerencsétlen” kifejezés arra utal-
hat, hogy önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe), vagy azt kívánja elérni, 
hogy vitapartnere átérezze a helyzetüket, s így azonosuljon a segélyszervezetek 
 célkitűzéseivel.

Akárhogy is van, láttuk, hogy az érv nem áll egyedül: kiegészül az állami támo-
gatás elégtelenségének hangoztatásával. Azt mondhatjuk tehát, hogy ha jelen van 
is az érzelmi elem a meggyőzési kísérletben, akkor az csak járulékos, mintegy 
hangsúlyt kíván adni annak az állításnak, hogy „a segélyszervezetek munkája 

13  Uo. 543.
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 nélkülözhetetlen”. Az érv működése azonban nem ezen múlik, hiszen a gondolat-
menet az érzelmi töltettel bíró kifejezések nélkül is rekonstruálható.

[3.] – Adj kölcsön! Borzasztóan le vagyok égve. Kikapcsolják a telefonomat,  
ha nem fizetem be a tartozást. Ugyan nem tudom, mikor tudom visszaadni.  
Te is tudod, milyen az, ha az embernek ennyire nincs pénze.

Az előző példával szemben itt egy meghatározott cselekedet a meggyőzés célja. A be- 
szélő pénzt kér kölcsön, elismerve, hogy nem tudja, mikor fogja tudni visszaadni. 
Egy konkrét hátrányt említ, a telefon kikapcsolását: föltehetőleg a tartozás összegét 
vagy annak egy részét szeretné megkapni. Az együttérzésre kifejezetten az utolsó 
mondat („Te is tudod…”) utal. A [2.] példával ellentétben – ugyanakkor az [1.] pél-
dához hasonlóan – itt a szánalom és az együttérzés a kérés közvetlen megalapozását 
szolgálja, s az is egyértelmű, hogy a beszélő ezeket az érzelmeket fölkelteni kívánja, 
nem csupán deskriptív módon hivatkozik rájuk.

Fontos kérdés viszont, hogy a két érzelem milyen viszonyban áll egymással és  
a kéréssel. A kérést követő három mondat egyaránt a beszélő helyzetét írja le, ilyen-
formán a kérés indoklásának tekinthetjük őket. Ez paradox módon a „nem tudom, 
mikor tudom visszaadni” állításra is igaz. Indoklásról mindazonáltal csak annyiban 
beszélhetünk, hogy a kijelentések azt bizonyítják, a beszélőnek csakugyan nagy 
szüksége van a pénzre, nem tréfál és nem is valami nélkülözhető luxusra költené  
az összeget. Eszerint tehát a kérésnek az ő szempontjából mutatkozó súlyát, vala-
mint az őszinteségét hangsúlyozzák. A meg szólított fél csak az utolsó, együttérzést 
provokáló mondatban jelenik meg. Itt sem találunk azonban közvetlen cselekvési 
indokot: a kijelentés célja csupán az, hogy az illetőt bevonja a beszélő helyzetébe, 
az eddig elhangzottak megfontolására késztesse. Hogy ebben a helyzetben „helyes 
cselekedet a barátnak segíteni”, az semmilyen értelemben sem következik ezekből.

A meggyőzés akkor lesz sikeres, ha a kérés címzettje ez utóbbit premisszaként 
hozzátéve arra a következtetésre jut, hogy jól teszi, ha pénzt ad a beszélőnek. Ezért 
viszont a beszélő csak annyit tesz, hogy helyzete leírásával (szánalom) és a másik fél 
személyes viszonyulásának a föltételezésével (együttérzés) igyekszik fogékonyabbá 
tenni az utóbbit a kérésre. Racionális meggyőzésre, érvelésre nem törekszik.14

Ha most az [1.] példával hasonlítjuk össze, akkor azt látjuk, hogy a [3.] példában 
a beszélő számos szempontból hasonlóan jár el. A fő hivatkozási alap a saját maga 
által nem orvosolható hátrány, amelyen a megszólított tudna segíteni. Az előbbi 
esetben ezt a saját érdemeire tett utalás egészíti ki, míg az utóbbiban a – föltétele- 
zett – közös tapasztalat.

14  Hasonló példát mutat Aczél Petra: Retorika és meggyőzés, in Adamik Tamás, A. Jászó Anna 
és Aczél Petra: Retorika, Budapest: Osiris 2005. 364., aki azonban egy „állítás” elfogadtatásaként érti  
a helyzetet.
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Van azonban néhány lényeges különbség is. Az [1.] példa szereplői között egyér-
telműen alárendelt viszony van: a címzett hivatott elbírálni a levélíró teljesítményét, 
amelynek során valamilyen előre meghatározott mércét alkalmaz. A levélíró éppen 
ez alól szeretne kivételt.

Természetesen tekinthetjük úgy, hogy a [3.] példa beszélője is alárendelt hely-
zetben van, hiszen sorsa bizonyos tekintetben a megszólított döntésétől függ.  
Azt is mondhatjuk, hogy itt is egy általános szabály alóli kivételről van szó: általá- 
ban ugyanis nem szoktunk bizonytalan időre kölcsönt adni. Fontos azonban lát-
nunk, hogy egyrészt az alárendelt helyzet a kérés révén alakul ki, hogy a „szabály” 
ebben az esetben nem kötelezettséget, hanem csupán prudenciális megfontolást 
vagy elvet jelent, valamint hogy a „szabály” alkalmazása teljes mértékben a megszó-
lított döntésén múlik. Az [1.] példában nem ez a helyzet: ott a két személy viszonya 
eleve adott, és az alkalmazandó kritérium is elvileg független a címzett személyétől 
(legalább abban az értelemben, hogy azt bizonyos – a szereplőktől független tekin-
tély által meghatározott – szabályokra tekintettel kell megszabnia).

Az eddigi megfigyeléseinket összegezve azt mondhatjuk, hogy a szánalom megje-
lenése önmagában még nem elég ahhoz, hogy egy megnyilatkozást az argumentum 
ad misericordiam kategóriájába soroljunk. A szánalomnak szerepet kell játszania  
az érvelésben, s az elhangzottaknak – legalább részben – a szánalom fölkeltésére kell 
irányulniuk. A [2.] példa ezért nem látszik találónak: ha szánalmat kelt is a beszélő 
a segélyszervezetek által támogatott rászorulók iránt, az érvelése szempontjából  
ez esetleges.

Ha a szánalom a meggyőzés középpontjába kerül, az alapvetően megváltoztatja 
a  jellegét:

[2’.] – Engem már idegesítenek ezek a jótékonysági szervezetek. Mindenütt 
hirdetésekkel terrorizálnak, hogy adjak pénzt. Mi szükség van erre?
– Hidd el, hogy szükség van rájuk! Olyan szerencsétlen, elesett embereket 
segítenek, akiknek nincsen lakásuk, betegek, éhesek, vagy valami természeti 
csapás sújtja őket, és akikhez az állami segítség már nem ér el, vagy nem elég. 
Mindenképpen segítenünk kell rajtuk!

Ebben a módosított példában a segélyszervezetek pénzgyűjtése helyett a támogatot-
tak helyzete kerül előtérbe, így a beszélő végső soron nem válaszolja meg a kérdést, 
és az érv hiányát igyekszik az érzelmi hatással pótolni. Ha a betoldás mellett meg-
tartanánk az eredeti példa utolsó mondatát, akkor viszont az érvelés megint a „saját 
lábára állna”, az érzelmi hatással mintegy párhuzamosan működve.

A [3.] példa sajátsága ezzel szemben az, hogy ott a beszélő szigorúan véve nem 
érvekre alapozza a meggyőzést, de nem is tesz úgy, mintha érvelne. Az argumentum 
helyett a misericordia áll a középpontban, ami így nem teszi hiteltelenné a meg- 
nyilatkozást.
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Walton az elnevezés történetét kutatva arra jut, hogy az argumentum ad miseri-
cordiam kifejezés angol szövegben viszonylag későn, a XIX. században jelent csak 
meg. A legkorábbi, már mai értelemben használt előfordulását az Edinburgh Review 
egy cikkében találjuk, de magyarázat nélkül. Tanulságosabb ezért egy majdnem 
negyven évvel későbbi példa, amelyet Thackeray ad közre, a Cornhill Magazine 
szerkesztőjeként szerzett tapasztalataira emlékezve:

[4.] Tisztelt Uram! Reménykedem, bizakodom abban, hogy figyelemre mél-
tatja a mellékelt sorokat, s hogy azok közlésre méltónak találtatnak a Cornhill 
Magazine hasábjain. Bizony, jobb napokat is láttunk már. El kell tartanom 
beteg és özvegy édesanyámat, öcséim és húgaim pedig csak rám számíthatnak. 
[...] Kérem, tegye meg, hogy vet egy pillantást a versemre: s ha segíteni tud 
rajtunk, áldani fogja Önt az özvegy, az árvák.15

Thackeray így összegzi a levél „logikáját”: „Szegény vagyok; jó vagyok; beteg vagyok; 
keményen dolgozom; beteg édesanyám és éhező testvéreim sorsa tőlem függ.  
Ön, ha akar, segíthet rajtunk.”16 A vers azonban közölhetetlenül rossz. Walton helye-
sen mutat rá a hallgatói kéréssel (ld. fönt az [1.] példát) megfigyelhető hasonlóság-
ra,17 valamint hogy nem önmagában a segélykérés az elfogadhatatlan, hanem hogy  
a levélíró visszaél a kérés meggyőző erejével, „olyan helyzetben alkalmazva, amely-
hez nem illik, sőt, éppenséggel akadálya a helyes döntésnek”.18

Walton szerint a szánalom/együttérzés az adott eset körülményeihez képest  
a meggyőzés legitim eszköze is lehet. Ezt negatíve alátámasztja a már említett kuvaiti 
eset. A dolog érdekessége ugyanis, hogy két évvel az után, hogy a Nayira nevű lány 
a kongresszusi meghallgatáson elmondta, mit látott egy kuvaiti kórházban (az iraki 
katonák elvitték az inkubátorokat, a bennük kezelt csecsemőket pedig ellátatlanul 
otthagyták), a New York Times közölt egy cikket, amely szerint az illető valójá- 
ban a kuvaiti nagykövet lánya volt. Erről a cikket jegyző John R. MacArthur szerint 
a meghallgatást kezdeményező szenátorok, Tom Lantos és John Edward Porter  
is tudtak, a történet terjesztésében pedig oroszlán részt vállalt a Hill and Knowlton 
PR-cég, amelynek megbízója egy kuvaiti érdekeket képviselő szervezet volt:

[5.] Amikor a kuvaitiak megbízták a Hill and Knowltont érdekeik képviseleté-
vel, azzal, hogy érvekkel támasszák alá a katonai beavatkozás ügyét, a cégnek 
hatalmas szüksége volt egy döntő momentumra, egy meghatározó atrocitásra, 

15  Idézi Walton: Appeal to Pity. 39–40.
16  Uo. 40.
17  Uo. 193.
18  Uo. 41.
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mely olyan megindító, hogy az amerikaiak nem tudják majd figyelmen kívül 
hagyni a kuvaitiak szenvedését. Nayira és az inkubátoros történet éppen egy 
ilyen döntő momentumot szolgáltatott.19

Az érvelési visszaélés Walton szerint itt nem az érzelmek befolyásolása volt, ha- 
nem a hazugság: az, hogy nem fedték föl az állítólagos tanú és az érdekelt közösség 
képviselője közti szoros kapcsolatot, valamint hogy az előbbi megalapozatlan állí-
tásokat tett az atrocitásokat illetően. Ha igaz lett volna a beszámoló, nem éreznénk 
illegitimnek az eljárást, hiszen az csak a döntő lökést adta meg a meggyőzéshez.

A Nayira-esetben kiprovokálni kívánt döntés azonban az igazság kérdésétől füg-
getlenül is kétféleképpen rekonstruálható. Az egyik lehetséges megközelítés szerint 
a döntéshozók teljesen szabadon dönthettek a kuvaiti fegyveres beavatkozásról. 
Ebben az esetben a „kuvaitiak szenvedése” a mérlegelés jelentős tényezőjeként szol-
gálhat, Nayira története pedig úgyszólván csak illusztráció, amely pusztán a hallga-
tóság figyelmének fölkeltését hivatott elérni, ezáltal járulva hozzá a kuvaitiak szá-
mára kedvező döntés kieszközléséhez. Ebben az esetben egy érzelemre, azon belül 
is szánalomra apelláló előadással van dolgunk, amely azonban nem argumentum ad 
misericordiamként működik. A döntés alapja pedig lehet ugyan a kuvaiti helyzet fél-
reértése, de ez nem párosul a döntési helyzet félreértésével. A másik lehetőség, hogy 
a döntést egy szabályalkalmazásnak tekintjük, Nayira szánalomra való apellálását 
pedig a szabálytól való eltekintés melletti érvnek. Ebben az esetben a döntés hozók 
azzal hibáznak, hogy engedik magukat az érzelmeiken keresztül meggyőzni, az vi- 
szont mindegy, hogy a vallomásban szereplő állítások igazak vagy sem. Walton 
egyértelműen (és bizonyára helyesen) az első értelmezést teszi magáévá. Ekkor 
azonban a szánalomra apellálás nem érvelés szerepében jelenik meg.

Ha mindezt összevetjük a [4.] példával, látjuk, hogy Thackeray a saját helyzetét 
egy szabályalkalmazásra irányuló döntéshozatalnak tekintette. Egy költemény meg-
jelentetéséről esztétikai mércék alapján kell dönteni, a hozzá intézett kérés viszont 
úgy szólt, hogy döntését más elvek alapján hozza meg. Nem a releváns tényezőkre 
kívánta tehát irányítani a figyelmét, hanem irrelevánsakra. A továbbiakban arra 
mutatok rá, hogy a misericordia definíciószerűen egy ilyen lépésre vonatkozik.

3. MISERICORDIA

Mint azt Walton is kiemeli, a szánalomra alapozott érvelés megbélyegzésében annak 
is része van, hogy bizonyos megközelítésekben maga a szánalom értékelése negatív. 
Az egyik erre hozott példája a Jerry Lewis Telemaraton (The Jerry Lewis Telethon 

19  John R. MacArthur: Remember Nayirah, Withness for Kuwait?, The New York Times, 1992. 
január 6. A17, idézi Walton: Appeal to Pity. 131.
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for Muscular Dystrophy) esete. Ez a 60-as évek közepétől évente megrendezett tele-
víziós esemény (volt), melyben a népszerű televíziós személyiség izomsorvadásos 
betegek számára gyűjtött pénzt. A műsort ért bírálatok elsősorban azt emelték 
ki, hogy a betegek szerepeltetése kiszolgáltatottságukat helyezi előtérbe, mintegy 
tagadva emberi méltóságukat, a nézőkkel való egyenlőségüket.20 A szánalom itt 
tulajdonképpen az együttérzés ellentéteként jelenik meg, s ez a szembeállítás számos 
morálfilozófusnál megtalálható.21 Walton éppen ezért azt javasolja, hogy a gyanús 
érveléseknél először tisztázzuk, szánalmat vagy együttérzést próbálnak kelteni.

Ezt az utat követi újabb tanulmányaiban Robert Kimball is, aki szerint maga a 
szánalom sok esetben indokolt lehet, s ezért „a szánalomra apellálás [appeal to pity] 
mint érvelési visszaélés [fallacy] egy téves elnevezés, mely indokolatlanul általánosít 
a szélsőséges esetek nemkívánatos jellemzői alapján, elvetve az altruista erkölcsi 
érzelmek vagy attitűdök széles skáláját”.22 Míg az együttérzést általában véve érté-
kesebbnek kell tekintenünk, hiszen az magában foglalja a súlyos helyzetben lévő 
megsegítésére irányuló aktív törekvést, vannak olyan helyzetek is, amelyekben  
a szánalomra jellemző „távolságtartó attitűd” látszik megfelelőnek. A tragikus hős 
szerencsétlensége jó példa erre: nem vagyunk képesek segíteni rajta, ugyanakkor 
„képesnek kell lennünk fölmérni, hogy milyen lehet az ilyesfajta veszteség elszenve-
dése”.23 Ami mármost a szánalomra apellálás azon eseteit illeti, amelyekben a beszélő 
saját maga iránt kíván szánalmat ébreszteni, ott Kimball szerint az általános helyte-
lenítés (amely abban is tükröződik, hogy érvelési visszaélésnek szokás tekinteni) oka 
az, hogy „összekeveri a közönséges szánalmat a tragikus szánalommal”. Ezekben 
az esetekben – folytatja – „a saját magunk iránti szánalomra apellálva olyan képet 
mutatunk magunkról, mintha olyan helyzetben lennénk, amelyben a tragikus szá-
nalom a helyénvaló – csakhogy nem lehetünk ennyire rossz helyzetben, ha egyszer 
cselekvésre kérünk valakit”.24

Némileg hasonló módon, az erényetika felől közelíti meg az érvelési visszaélése-
ket Andrew Aberdein, aki az érvelésben tetten érhető erényekkel és jellemhibákkal 
foglalkozik átfogó tanulmányában.25 Az ő fő célja mégsem az, hogy a visszaélésként 
fölfogott ad misericordiam új értelmezését nyújtsa, hanem hogy más szemszögből 
vizsgálja meg a szánalomra apellálást, ezáltal „egy ettől függetlenül is hasznos le- 

20  Uo. 65–69.
21  Lásd pl. Robert H. Kimball: A Plea for Pity, Philosophy and Rhetoric 37 (2004) 4. 303, Roger Crisp: 

Compassion and Beyond, Ethical Theory and Moral Practice 11 (2008) 3. 233–234.
22  Robert H. Kimball: Moral and Logical Perspectives on Appealing to Pity, Argumentation 15 

(2001) 344.
23  Kimball: A Plea for Pity. 309. A szánalom így fölfogott „tragikus aspektusa” megfeleltethető az 

aristotelési synesis működésének, ld. erről Simon Attila: Arisztotelész Poétikájának gyakorlati filozófiai 
vonatkozásai, Ókor (2008) 3. 21–22.

24  Uo. 315. Vö. még Hans V. Hansen: Logic and Misery: Walton’s Appeal to Pity, Informal Logic 20 
(2000) 2. 171.

25  Aberdein, Andrew: The Vices of Argument, Topoi 35 (2016) 413–422.
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írását adva annak, hogy mi okozhatja az érvelés hibáit”.26 Az ad misericordiamot 
jellemző hibák Aberdein elemzése szerint egyrészt az érzelmesség, amely mind  
a beszélő, mind a válaszadó oldalán meg jelenhet, másrészt az előbbi részéről az 
őszintétlenség, az utóbbiéról pedig a gyöngeség.27

Hasonló szerkezetű rekonstrukciót adott már korábban Hans Vilhelm Hansen 
is, Walton könyvéről írt ismertetésében.28 Az antikvitás etikai elképzelései helyett 
azonban Hansen a versengő szerepek megkülönböztetésére alapozza az ad miseri- 
cordiam célzások megítélését. Meggyőzően érvel amellett, hogy az ilyen hivatko-
zásokban rejlő erkölcsi „kell” a címzett különböző szerepeitől függően különböző 
mértékben lehet releváns. A gyöngén teljesítő hallgató esetében például az oktató 
„belső konfliktust” élhet át, amely abból következik, hogy egyszerre van jelen több 
szerepben: a tanári kötelezettségek ellentmondhatnak a felebaráténak, mindez által 
pedig olyan helyzet alakul ki, amelyben mindenképp választania kell, hogy melyiket 
teljesíti – és viszont: melyiket hanyagolja el. Hansen arra is rámutat továbbá, hogy 
a „kell” megjelenhet az erkölcsileg releváns megfontolások egyikeként, de egyfajta 
„mindent-figyelembevéve-kell”-ként is. Az első esetben nincs akadálya a helyes 
érvelésnek, az utóbbi azonban érvelési visszaéléssé alakítja a szánalomra apellálást.29

Hansen értelmezésének nagy érdeme, hogy világossá teszi: az erkölcsi megfonto-
lások szükségszerű részei az ad misericordiam hivatkozásoknak. Érvelési szempont-
ból ezért nem a szánalomhoz való közelségük teszi elfogadhatatlanná őket, hanem 
az, hogy érvénytelenné teszik az érvet. A továbbiakban magam is ezt az elemzést 
veszem alapul. Úgy látom azonban, hogy a misericordia antik fogalmából kiindulva 
további – és részben eltérő – meglátásokhoz juthatunk a szánalomra apellálás „belső 
erkölcsét” illetően.30

Az antik erényetika megfontolásai nem hiányoznak Kimball elemzéséből sem. 
A szánalom magyarázatánál azonban ő a görög eleos fogalmából indul ki, amelyet 
aztán a szánalom pozitív, ‘tragikus’ formájaként azonosít.31 Ez pedig önmagában 
véve nem világítja meg, hogy a szánalomra apellálás hogyan és miért lehet visz-
szaélés. Walton történeti áttekintésében föl idézi Arisztotelésznek a Retorika beve-
zetésében megfogalmazott közismert intelmét, amely szerint a bírák érzelmeinek 

26  Uo. 421.
27  Uo. 420.
28  Hansen: Logic and Misery.
29  Uo. 181–182.
30  Érdemes megjegyezni, hogy Hansen az ‘ad misericordiam’ kifejezést azért használja, hogy elke-

rülje a ‘ szánalom’ negatív képzettársításait (vö. Hansen: Logic and Misery. 171.), nem pedig a – véle-
ményem szerint az ad misericordiam mint érvelési visszaélés megértése szempontjából kulcsfontossá- 
gú – sztoikus fogalomra utalva. Ezzel szemben én a ‘szánalomra apellálás’ kifejezést nagyjából szinoni-
maként használom, hogy egyértelművé tegyem: az ad misericordiam típusú visszaélés ennek az érvelési 
sémának az egyik típusa.

31  Vö. Kimball: Moral and Logical Perspectives on Appealing to Pity. 338–339., Uő: A Plea for Pity. 
306–310.
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manipulációja ahhoz hasonlatos, mintha elgörbítenénk a vonalzót.32 Walton helye-
sen hívja föl azonban a figyelmet arra, hogy Arisztotelész itt nem általában véve  
az érzelmek retorikai mozgósítása ellen foglal állást, hanem az érzelmekre apellá-
lás legitim és illegitim esetei közt tesz különbséget.33 Az sem következik az idézett 
állításból, hogy az érzelmek önmagukban véve kizárnák az észszerű meggyőzést.34 
Csak a rosszul alkalmazott retorika él velük vissza, s éppen azért, hogy elleplezze  
az érvelés gyöngeségét.

Csak később, a sztoikusok morálfilozófiájában jelenik meg jellemhibaként a szá- 
nalom (misericordia). Ennek elutasítása két különböző, bár egymással összefüggő 
okra vezethető vissza. A misericordia egyfelől megnyitja a kaput az észszerű mér-
legelést megzavaró szenvedélyek előtt. Jól érzékelteti ezt Cicerónak a sztoikus szen-
vedélytanról adott rekonstrukciója a Tusculanae disputationesban: „A bánkódás 
[aegritudo] egy meglévő baj egyidejű elképzelése, amelyben indokoltnak tartjuk  
a lélek elcsüggedését, összehúzódását. […] A szánakozás [misericordia] az igazság-
talanul szenvedők szerencsétlensége miatt érzett bánkódás; apagyilkos vagy áruló 
szerencsétlensége senkit sem késztet szánakozásra.”35

A másik ok, hogy a misericordia igazságtalansághoz vezet. Ezt emeli ki pl. Seneca 
De clementia című írásában, a szánalmat a clementiához hasonlítva: „[a] szánalom 
és a kegyetlenség – a nagylelkűségnek, illetve szigorúságnak a végletes formái, 
melyeket mindenképpen kerülnünk kell. Szigorúság ürügyén ugyanis a kegyet-
lenségbe eshetünk, nagylelkűség ürügyén pedig szánalomba. Ez utóbbi esetben  
az eltévelyedés kevésbé veszélyes, de a helyestől eltérni mindenképp hiba.”36

Az igazságossághoz való viszony különlegesen fontos most a szempontunkból, 
hiszen az argumentum ad misericordiam jellegzetes eseteiben a kérés esetleges nem 
teljesítését, olykor implicit módon, igazságtalannak vagy legalábbis méltánytalan-
nak bélyegzik (ld. az [1.] példában szereplő utalást a méltányosságra). Másfelől  
az igazságosság univerzalitását Kimball is megemlíti annak lehetséges magyaráza-
taként, hogy a misericordiát logikai szempontból hibának tekinthetjük, „különösen, 
amikor megakadályozza, hogy univerzálisan igazolható értékelést fogalmazzunk 
meg”.37 Ugyanezért érdemesnek látszik röviden összehasonlítanunk az igazságosság 

32  Aristotelés, Rétorika 1354a 24–26, vö. Walton: Appeal to Pity. 49.
33  Lásd hasonló szellemben Jamie Dow: A Supposed Contradiction about Emotion-Arousal in 

Aristotle’s Rhetoric, Phronesis 52 (2007) 382–402.
34  Vö. Nancy Sherman elemzését: Making a Necessity of Virtue. Aristotle and Kant on Virtue, Camb-

ridge: Cambridge University Press 1997.
35  Cicero, Tusculanae disputationes 4, 7, 14–8, 18. (Vekerdi József fordítása).
36  Seneca, De clementia 2, 4, 4. (Szőke Ágnes fordítása, módosításokkal). Vö. Guillaume Flamerie 

de Lachapelle: Trois traits négatifs de la misericordia dans le second livre du De Clementia de Sénèque, 
Les Études classiques 74 (2006) 4. 309.

37  Kimball: Moral and Logical Perspectives on Appealing to Pity. 340. Hasonlóan Walton: Appeal 
to Pity. 53–54.
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(iustitia) és a szánalom (misericordia) működését, továbbá azét a két köztes jellem-
vonásét, amelyeket Seneca még megemlít: a méltányosságét (aequitas) és a nagylel-
kűségét (clementia).

Igazságosan akkor cselekszünk, amikor megadjuk a másiknak, ami neki jár. Hogy 
kinek mi jár, azt legvilágosabban a(z írott) törvényre való utalással határozhatjuk 
meg. Bizonyos esetekben azonban a törvény általános szabályának alkalmazása  
az egyedi esetben igazságtalansághoz vezethet: ha az igazságos döntés érdekében 
túllépünk a törvény szó szerinti értelmezésén, akkor gyakoroljuk a méltányosságot.38  
A nagylelkűség ennél is tovább megy, amennyiben mind az általános szabályt, mind 
az adott helyzet pillanatnyi igazságosságát félreteszi: ennek indoka a döntésho- 
zó azon várakozása, hogy ha nem azt adja a másiknak, ami jár neki (ti. a büntetést), 
akkor az illető lehetőséget kap arra, hogy utólag méltónak bizonyuljon az enyhébb 
elbánásra.39 Végül a szánalom ezt a fajta igazolást is nélkülözi: esetében a másik sze-
mély iránti könyörület öncélként jelenik meg.

Mi következik mindebből az érvelésre nézve? Először is az, hogy az igazsá- 
gos döntés (ideértve a méltányosság eseteit is) maradéktalanul igazolható egy 
általános szabály egy bizonyos értelmezésével, a konkrét esetre alkalmazva azt.  
A nagylelkűség további magyarázatot igényel, a magyarázat mindazonáltal lehetsé-
ges. Ha kilépünk az adott helyzet keretei közül, akkor egy szélesebb perspektívából 
megtalálhatjuk a döntés nyilvánosan is képviselhető alapját. A szánalom ezzel szem-
ben semmiféle pártatlan igazolást sem képes kínálni. Így aztán, noha még sztoikus 
alapon is van tere a helyzethez kapcsolódó megfontolásoknak az egyedi esetre 
történő szabályalkalmazás kapcsán, a misericordia nem tesz eleget a racionalitás kri-
tériumainak. A problémát tehát nem az érzelmek jelenléte okozza a meggyőzésben, 
hanem hogy a szánalomra apellálással alátámasztani kívánt kérés nem rendelkezik 
releváns igazolással.

Az argumentum ad misericordiam tehát, ha szó szerint értjük, önellentmon-
dást jelent. A kifejezés éppen ezért látszatérvekre utal, nem pedig valódiakra.  
Az érzelmeken alapuló meggyőzési visszaélések más eseteihez hasonlóan az illegi-
tim lépés abban áll, hogy a beszélő fönntartja az érvelés látszatát, jóllehet közben 

38  Vö. Aristotelés, Rétorika 1374a 26–b 1; az érvek rekonstrukcióját illetően ld. Könczöl Miklós: 
Méltányossági érvek a Rétorikában, Iustum Aequum Salutare 11 (2015) 1. 111–124.

39  Vö. Seneca, De clementia 2, 7, 3., ehhez ld. Könczöl Miklós: Iustitia, aequitas, clementia, in Birher 
Nándor et al. (szerk.): Contemplata aliis tradere. Studia sollemnia professori Géza Kuminetz sexagenario 
dedicata, Veszprém: OOK Press 2019. 188–189. A kegyelemként is fordítható clementia időhorizontját 
ragadja meg az Alkotmánybíróság 24/2013. (X. 4.) AB határozatának indokolása is, amely szerint 
olyan „politikai meg fontolás […], amelynek motívuma lehet egy (esetleg korábbi) történelmi korszak 
igazságtalanságainak, és azok jog következményeinek megsemmisítése és az elszenvedett sérelmek 
szimbolikus vagy tényleges kárpótlása, ellentételezése, valamint adott esetben a megbékélés elősegí-
tése”: uo. [77], idézi Deli Gergely: Az eleven jog fájáról. Elmélet és történet a természetjog védelmében, 
Budapest: Medium 2018. 271.
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 manipulálni igyekszik a címzett érzelmeit, hogy így eszközöljön ki egy igazságtalan 
döntést. Ennek során azt a benyomást próbálja kelteni, hogy a címzett egy meg 
nem érdemelt hátrányt háríthatna el (mint az [1.] példában) vagy tehetne jóvá  
(mint a [4.] példában), ha nem alkalmazná az esetre releváns szabályt vagy 
 kritériumot.

4. ÖSSZEGZÉS

Az argumentum ad misericordiam megértése a tisztán logikai elemzés erényelmé-
leti szempontokkal való kiegészítését igényli, hiszen maga a misericordia fogalma  
is ebben az összefüggésben ragadható meg. Ez a megközelítés jelenik meg Walton, 
Hansen, Kimball és Aberdein említett munkáiban, amelyek az érzelmekre apellálás 
argumentatív alkalmazásának árnyaltabb megítéléséhez adnak alapot. Ezt az érde-
müket nem vitatva a föntiekben az ad misericordiam szűkebb, egyszersmind hagyo-
mányosabb fölfogása mellett érveltem. Álláspontom szerint ugyanis ez az érvtípus  
a szánalomra apellálás egyik típusa, s mint ilyen, szükségszerűen hibás.

A szánalomra apellálás kategóriáján belül az ad misericordiam megkülönböztető 
jegyének azt tartom, hogy ezekben az esetekben a morális elem nem, vagy nem 
kizárólag az argumentatív aspektus mellett jelenik meg, hanem beleépül. Ennek az  
a magyarázata, hogy az ad misericordiam olyan döntési helyzetben kíván szánalmat 
ébreszteni, amelyben az igazságosság egy szabály vagy mérce alkalmazását kívánná 
meg, s ezzel szemben sürget egy contra legem döntést. A visszaélés abban áll tehát, 
hogy a beszélő egy másfajta morális keretet igyekszik ráerőltetni a helyzet megíté-
lésére. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az ad misericordiam egy olyan irreleváns érv, 
amelyet olyan esetben alkalmaznak, amelyben a relevancia kritériumait az igaz-
ságosság határozza meg. Ez nem azt jelenti, hogy ne volna tere a döntési mércék 
egyéniesítésének (ahogy a méltányosság vagy a nagylelkűség esetén): ez azonban 
igazolást kívánna, a beszélő pedig nem szolgál ilyennel.
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