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Háromszáz évvel ezelőtt a korbácsolás elterjedt gyakorlat volt a 
hadi és kereskedelmi hajókon. Nem volt jogi szabályozás ellene és 
csaknem mindenki úgy gondolta, hogy a korbácsolás helyénvaló
módja a parancsot megtagadó vagy szolgálatban részeg matrózok 
megregulázására. 
Mr. Williams egy kereskedelmi hajón szolgált tisztként 300 évvel 
ezelőtt. Egyik éjszaka a tengeren az őrségbe állított matrózt 
részegen találta. Miután az kijózanodott, Williams 5 korbácsütéssel 
büntette.       

Helyes volt-e Mr. Williams részéről a matróz megkorbácsolása?

IGEN NEM



Mr. Adams egy tiszt egy nagy modern amerikai kereskedelmi 
hajón 2004-ben. Egyik éjszaka a tengeren részegen találta azt a 
matrózt, akinek a radar képernyőjét kellett volna figyelnie. Miután 
az kijózanodott, Mr. Adams 5 korbácsütéssel büntette.

Helyes volt-e Mr. Williams részéről a matróz megkorbácsolása?

IGEN NEM

52% vs. 6%



D. Kelly et al. (2007) Harm, Affect, and the Moral/Conventional Distinction
Mind & Language, 22 (2) 117-131.



1.
• Savval öntötte le szeretőjét a kórházigazgató.

• Két rendőr hétfőn halálra vert egy gyanúsítottat Izsákon.

• Ellopta a szomszédja házát az Asztrahany közelében lévő Jevprakszino 
falu egyik lakosa. A ház jogos tulajdonosa négy hónapi távollét után 
hazatérve azt látta, hogy otthonából csak az alapozás maradt.

• Hátborzongató kegyetlenséggel bosszulta meg egy [román] férfi azt, 
hogy birtokára lépett egy ló: leöntötte benzinnel, és egyszerűen 
felgyújtotta.

• A 21 éves [amerikai] nő úgy felnyomott egy vibrátort kisfia fenekébe, 
hogy a szerencsétlen kicsiből csak műtéttel tudták eltávolítani a 
szexuális segédeszközt.

• 2 millió eurót visszaad fizetéséből a Raiffeisen vezére. Visszautalta a 
banknak 2012-es jövedelme egy részét, kétmillió eurót Herbert Stepic, 
a Raiffeisen Bank International vezérigazgatója. 



2.
• Állatvédő aktivisták szakítottak félbe egy misét a perui Limában, mivel 

egy macska „meggyilkolásával” vádolták a plébánost.

• Az Egyesült Államok CVN 77tipusú, ismertebb nevén USS George 
H.W. Bush repülőgép-hordozó anyahajója váratlanul megjelent a szíriai 
partoknál, ami sokakban megerősíti azt a tényt, hogy az USA katonai 
beavatkozást készít elő az arab országban.

• Garázdaság vétkében bűnösnek találta pénteken egy moszkvai bíróság a 
Pussy Riot orosz punkegyüttes mindhárom tagját. Világszerte több 
városban tüntetnek.

• Hamarosan megkezdi első európai, humán embrionális őssejteket 
alkalmazó klinikai tesztjeit bizonyos típusú látásvesztés kezelésére egy 
amerikai biotechnológiai cég.



3.
• Késik a tavasz: a telet Afrikában töltő madarak csapatos érkezése 

még várat magára.

• Azúrkék heréjű majomfajt fedeztek fel Kongóban.

• A tojás olyan hatékony, mint a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek.

• Az A38 lett a világ legjobb szórakozóhelye.

• 8500 éves a világ legnagyobb gombája. A kérdéses példány az 

Egyesült Államokban közel 10 négyzetkilométeren terül el, 

életkora pedig akár 8500 év is lehet. 



4.

• Öt órát töltenek naponta a fiatalok számítógép és tévé előtt.

• Több kilót otthagyott a hegyen testsúlyából Gál László, ujjain 

fagyási sérülések vannak, mégis úgy érzi, megérte 49 évesen 

nekivágni a negyedik legmagasabb csúcsnak.

• Billionaire Vodka néven készítette el legújabb alkotását a dizájner 

Leon Verres. Egy palack 700 millió forintba kerül.

• Bugyi nélkül ment az ötgyermekes apához Baukó Éva



Jonathan Haidt
(University of Virginia; New York University)



• „Az értelem az érzelmek rabszolgája, és azzá is kell lennie; 

és semmi más feladata nem lehet, mint hogy szolgáljon és 

engedelmeskedjen az érzelmeknek.” (D. Hume)

• „Az érzelmes kutya és annak racionális farka” (J. Haidt 2001)



Kognitivista tradíció a morálpszichológiában

• J. Piaget, L. Kohlberg, C. Gilligan, E. Turiel

• Kár(okozás), gondoskodás, pártatlanság, igazságosság, jogok

• Morális vs. Konvencionális

• Univerzális alkalmazhatóság

• „[A moralitás területét] az igazságossággal, a jogokkal és a jóléttel 

kapcsolatos preskriptív ítéletek képezik arra vonatkozóan, hogy  

hogyan kell az embereknek egymáshoz viszonyulniuk”

(E. Turiel 1983) 



Bizonyítékok az intuicionizmusra

• irodalmi áttekintés

• antropológiai tapasztalatok

• az interjúk kísérleti manipulálása

• pszichopata egyének, fejlődéspszichológia

• idegtudományi bizonyítékok

• interjúk 



Támadások a kulturális pszichológia felől

• Miller, Bersoff & Harwood (1990): a barátok megsegítése személyes 
döntés az észak-amerikaiak számára, míg Indiában morális kötelesség.

• R. Nisbett & D. Cohen (1996): Culture of Honor (Észak vs. Dél)

• R. Shweder: 
– Az autonómia etikája
– A közösség etikája
– Az isteniség etikája



Az intuíciók manipulálása

• Wheatley, T., & Haidt, J. (2005). Hypnotic disgust makes moral judgments more severe. 
Psychological Science. 16 (10) 780-784.

„Dan diáktanácsi képviselő az iskolájában. Ebben a szemeszterben 
számos akadémiai témáról kell beszélgetéseket szerveznie. Megpróbál 
olyan témákat felvetni/gyakran olyan témákat vet fel, amelyeket mind 
az oktatók, mind a diákok számára vonzóak, hogy ily módon segítse 
elő a vitákat.”

• Schnall, S., Haidt, J., & Clore, G. L. (2005). Irrelevant Disgust Makes Moral Judgments More 
Severe, for Those who Listen to Their Bodies. 

koszos, szeméttel teli asztal vs. tiszta asztal

vö: Machbeth-hatás (Zhong & Liljenquist 2006)



villamoskocsi-probléma 1.



villamoskocsi-probléma 2.



Davidson, P., Turiel, E. & Black A. (1983): The effect of stimulus familiarity on the use of criteria and 
justifications in children's social reasoning. British Journal of Developmental Psychology. 1, 49-65.

• HINTA: Egy lány hintázni szeretne, ezért ellök egy 
fiút, akit így megsért

• EGYENRUHA: egy fiú a szokásos ruháit hordja az 
iskolában, noha az iskola megköveteli a diákoktól 
az egyenruha viselését

• KÉZ: egy férfi mindent a kezeivel eszik - akár 
nyilvánosan, akár egyedül – miután megmosta 
azokat



Haidt, J., Koller, S., & Dias, M. (1993). Affect, culture, and morality, or is it wrong to eat 
your dog? Journal of Personality and Social Psychology, 65, 613-628.

• ZÁSZLÓ: Egy nő takarítja a szekrényét és talál egy régi 
nemzeti zászlót. Mivel nincs már arra szüksége, 
felvagdossa és azzal mossa fel a fürdőszobát.

• ÍGÉRET: Egy asszony haldoklik, halálos ágyán pedig arra 
kéri a fiát, hogy ígérje meg, hogy minden héten 
meglátogatja a sírját. A fiú nagyon szereti az anyját, 
ezért megígéri neki, hogy minden héten kimegy a 
sírjához. Ám miután az anyja meghal, nem tartja be az 
ígéretét, mert nagyon elfoglalt.



Haidt, J., Koller, S., & Dias, M. (1993). Affect, culture, and morality, or is it wrong to eat your dog? 
Journal of Personality and Social Psychology, 65, 613-628. 

• KUTYA: Egy család kutyáját elgázolja egy autó a házuk 
előtt. Úgy hallották, a kutyahús nagyon finom, ezért 
feldarabolják és megfőzik azt vacsorára. 

• CSÓK: Egy fiú és a húga szeretnek csókolózni. Amikor 
senki nem látja őket, elrejtőznek és szenvedélyesen 
csókolóznak.

• CSIRKE: Egy férfi minden héten egyszer elmegy a 
szupermarketbe és vesz egy döglött csirkét. Mielőtt 
azonban megfőzi azt, szexuális aktust hajt végre rajta. 
Azután megfőzi és megeszi.



Haidt, J., Koller, S., & Dias, M. (1993). Affect, culture, and morality, or is it wrong to eat your dog? Journal of 
Personality and Social Psychology, 65, 613-628. 



J. Haidt & F. Bjorklund: Social intuitionists reason, in conversation (2008)

„Amikor azt vizsgáltuk, hogy mi érdekli az 
embereket, miről pletykálnak, hoznak törvényeket, 
szabályoznak, tiltanak és dicsérnek, azt találtuk, hogy 
csupán egyetlen kultúra van a földön, amely az 
erkölcs területét a kár, jogok és igazságosság 
kérdéseire korlátozza: a magasan képzett szekuláris 
nyugatiak, különösképpen azok, akik politikailag 
liberálisok.”



Haidt, J., & Graham, J. (2007). When morality opposes justice: Conservatives have moral 
intuitions that liberals may not recognize. Social Justice Research, 20, 98-116

• A moralitás öt alapja:

- kár/gondoskodás
- pártatlanság/igazságosság
- csoporthoz tartozás/lojalitás
- tekintély/tisztelet
- tisztaság/szentség



Kettős feldolgozás (dual-process) elmélet
(K. Frankish-J.St.B.T. Evans 2009)

1. rendszer
• evolúciósan régi
• tudattalan, tudat-előtti
• állatoknál is
• implicit tudás
• automatikus
• gyors
• párhuzamos
• magas kapacitás
• intuitív
• kontextus-függő
• pragmatikus
• asszociatív
• az általános intelligenciától független

2. rendszer
• evolúciósan új
• tudatos
• kizárólag emberi
• explicit tudás
• kontrollált
• lassú
• szekvenciális
• alacsony kapacitás
• reflektív
• absztrakt
• logikus
• szabály-alapú
• az általános intelligenciához kötött



J. Haidt (2001): The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist 
approach to moral judgment. Psychological Review. 108, 814-834



J. Haidt & C. Joseph: Intuitive ethics: how innately prepared intuitions 
generate culturally variable virtues. Daedalus, 2004 Fall, 55-66.



André Comte-Sponville:
Kis könyv a nagy erényekről
(1995/2005)

• udvariasság

• hűség

• bölcs elővigyázatosság

• mértékletesség

• bátorság

• igazságosság

• nagylelkűség

• részvét

• irgalmasság

• hála

• alázat

• egyszerűség

• türelem

• tisztaság

• szelídség

• jóhiszeműség

• humor

• szeretet



Gondolatkísérlet

Egy űrhajós hosszú távú megbízatást kap egy távoli, kellemesen élhető, 
lakatlan bolygó meglátogatására. Ehhez évekre elegendő ellátást, nagy 
mennyiségű élelmiszert és egyéb ellátmányt kap, ami a felderítésre váró
bolygón kielégítő és boldog életet tesz lehetővé. Időközben a Föld 
bolygót egy katasztrofális baleset éri: egy üstökös csapódik bele és az 
élet összes formáját megsemmisíti. Az űrhajós marad az egyetlen 
ismert élőlény a világegyetemben. Innentől kezdve az űrhajós az új 
bolygón hátralévő életét folytonos habzsolással, italozással, 
kábítószerezéssel és szélsőségesen perverz képek felidézésével stimulált 
maszturbálással tölti. Volna-e bármi alapunk arra, hogy életmódjával 
kapcsolatban bármiféle etikai/erkölcsi kifogást fogalmazzunk meg?



Levy, Neil (2002): Virtual Child Pornography: The Eroticization of Inequality.
Ethics and Information Technology (4:4): 319 - 323

2002-ben az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 
alkotmányellenesnek nyilvánította a gyermekpornográfia tiltását abban az 

esetben, ha

• a szereplők valójában nagykorúak, csak éppen fiatalabbnak néznek ki valós 

koruknál

• számítógép-generált pornográf felvételekről van szó



• „A parokializmusból való kiszabadulás egy jó módja az utazás, vagy legalábbis azok 
beszámolóinak olvasgatása, akik külföldre utaztak.” (Haidt-Kesebir 2010).

• „Úgy hisszük, az erény-elméletek a pszichológiailag leginkább tartható megközelítések a 
moralitáshoz. Ezek az elméletek jobban összeegyeztethetők azzal, amit az erkölcsi fejlődésről, 
ítéletről és viselkedésről tudunk, mint azok az elméletek, amelyek az erkölcsi magyarázatokra 
vagy olyan magasabb szintű erkölcsi elvek elfogadására összpontosítanak, mint az igazságosság.”
(Haidt-Joseph 2004)

• „A szülőknek és nevelőknek tehát fel kell ismerniük az erkölcsi neveléshez vezető ‘direkt utak’
korlátait. Hasznos lehet a szabályok és elvek alkalmazása, de csak az indirektebb megközelítések 
segítéseként, amelyek abban állnak, hogy a gyerekeket olyan történetekben és példákban gazdag 
környezetnek teszik ki, amelyeket a felnőttek érzelmek révén értelmezik.” (Haidt-Joseph 2004)

• A filozófusokkal szembeni legnagyobb kihívás az, hogy túllépjenek az individualista-
konzekvencialista keretet és komolyan vegyék a konzervatív eszméket. Lehet értelme annak, hogy 
a társadalmakat, törzseket, családokat, csoportokat és intézményeket erkölcsi tényezőknek 
tekintsük, morális értékkel azon túl is, hogy az azokat alkotó egyének összegének tekintenénk 
őket? (Haidt-Bjorklund 2008)



J. Haidt: The Happiness Hypothesis (2005)

„A jellemtől a dilemmákhoz való fordulás eltávolította a morális 
nevelést az erényektől és az erkölcsi érvelés irányába fordította.  
(…) Úgy vélem, ez a (…) fordulat egy alapvető hiba volt, két okból. 
Az első az, hogy gyengíti a moralitást és leszűkíti a hatáskörét. 
Amíg a régiek az erény és jellem működését látták mindenben, 
amit egy személy tett, modern felfogásunk a moralitást a helyzetek 
egy olyan készletére korlátozza, amelyek a személyek számára 
hetente csak néhány alkalommal merülnek fel (…)

A második probléma a morális érveléshez való fordulással az, hogy 
rossz pszichológián alapszik.”







Henrich, J., Heine, S. J., & Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world? Behavioral and Brain 
Sciences., 33, 61-135

Henrich, J., Heine, S.J., & Norenzayan A. (2010). Most People are not WEIRD. Nature, 466, pp. 29.
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Arnett, J. J. (2008): The neglected 95%: Why American psychology needs to become less American. 
American Psychologist 63(7):602–14. 





Első szerzők affiliációja



A vizsgálati minták nemzetiség szerinti megoszlása





„egykor a fehér egér, ma az amerikai főiskolás”

„A folyóirat-elemzés során felfigyeltem arra, hogy a JPSP [Journal 
of Personality and Social Psychology] esetében a minták nemcsak 

hogy amerikaiak voltak, hanem kutatóegyetemek pszichológia 

szakos amerikai alapképzésben részt vevő hallgatóiból álltak, ezáltal 

tovább szűkítve az emberiség vizsgált tartományát. A tavalyi évre, 

2007-re vonatkozóan módszeres számításokat végeztem és úgy 

találtam, hogy a JPSP-ben publikált amerikai tanulmányok 67%-a 

esetében a minták  alapképzésben részt vevő

pszichológushallgatókból álltak.” (Arnett 2008, 604.)





„[E]gyetlen más tudomány sem alkalmaz ennyire szűk vizsgálati 
tartományt. Nehéz elképzelni, hogy például a biológusok a világ 
krokodil-állományának egy erősen nem szokványos 5%-át 
tanulmányoznák, majd azt feltételeznék, hogy ennek az 5%-nak a 
tulajdonságai univerzálisak. Még nehezebb lenne elképzelni azt, hogy 
bár ezek a biológusok tudatában vannak annak, hogy a világ 
krokodil-állományának maradék 95%-a erősen különbözik a kutatott 
5%-tól, jelentősen különbözik attól élőhelyét, táplálkozási szokásait, 
párválasztási gyakorlatát és napi viselkedését illetően, mégis csak 
kevés vagy egyáltalán semmi érdeklődést nem mutatnának annak a 
95%-nak a tanulmányozására és kizárólag az 5%-ot kutatnák, 
miközben univerzális kijelentéseket tesznek.” (Arnett, 2008, 608.)

„[A] pszichológia mint diszciplína kilóg a többi közül, mint a 
legamerikaibb valamennyi tudományterület között.” (Haidt, 2010)



„Ezen a ponton felmerülhet egy kifogás: ezek a lapok vajon nem az 
Amerikai Pszichológiai Társaság folyóiratai? Persze hogy azok, de e 
lapok útmutatóiban egyetlen említés sem esik arról, hogy a folyóirat 
tartalma elsődlegesen vagy kizárólagosan amerikainak volna szánva. Ha 
csakugyan ez a helyzet, talán néhány változtatásra volna szükség: 
Developmental Psychology of Americans (Az amerikaiak 
fejlődéspszichológiája); Journal of Abnormal American Psychology (Az 
abnormális amerikai pszichológia folyóirata); Journal of the Personality 
and Social Psychology of American Undergraduate Introductory 
Psychology Students (Pszichológiai bevezető kurzusok alapképzésben 
részt vevő amerikai hallgatóinak személyiség- és szociálpszichológiája 
lapja) és így tovább. Mindazonáltal kétségesnek tűnik, hogy a legtöbb 
amerikai pszichológus valóban elégedett lenne egy effajta tartósan 
korlátozott tudománnyal. Amennyiben az APA folyóiratok célja az, 
hogy a pszichológiát mint humán tudományt mozdítsa elő, nem pedig 
mint csak egy amerikai tudományt, tartalmuknak és szerkesztőségi 
vezetőségüknek reflektálnia kell erre.” (604.)





2003-2007; a szerzői affiliációk nemzetiségi megoszlása

Cím Össz. US ES E I Á LA ME AF

Phil. Review
J. Phil.
J. Ethics
Noûs
Phil. Studies
J. Spec. Phil.

71
158
93

165
551
115

54 (76%)
109 (69%)
75 (81%)

125 (76%)
403 (73%)
101 (88%)

13 (18%)
34 (22%)
15 (16%)
36 (22%)

102 (19%)
4 (3%)

3 (4%)
11 (7%)
3 (3%)
3 (2%)

30 (5%)
5 (4%)

1
2
0
1
9
0

0
0
0
0
5
3

0
1
0
0
1
2

0
0
0
0
2
0

0
1
0
0
0
0

Összesen 1153 867 (75%) 204 (18%) 55 (5%) 13 3 3 2 1



P. Borry,  P. Schotsmans, K. Dierickx. 
How international is bioethics? 
A quantitative retrospective study 
BMC Medical Ethics. 2006, 7:1



S. Chattopradhyay et al. (2013): Bioetjics and its gatekeepers: Does institutional racism 
exist in leading bioethics journals? Bioethical Inquiry 10: 7-9.


