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ELőSZó
A SZTElozófia folyóirat a három évvel ezelőtt indult SZTElozófia Bloghoz kap-

csolódik, melynek első számát nyújtjuk át olvasóinknak. A folyóirat célját és szán-
dékait a SZTElozófia Blog ars poeticája világítja meg:

A filozófia halott. Vagy legalábbis haldoklik. És mi is hozzájárultunk agóniájához. 
Vajon hogy lehetne feltámasztani? Kérdésekkel, új gondolatokkal, merészséggel. Az 
emberek kíváncsiak a gondolatokra, csak szükség van olyanokra, akik mernek ön-
állóan, eredetien a világba kiáltani. Erre buzdít mindenkit a SZTElozófia Műhely!

A filozófia és társ diszciplínáinak alapja mindig is a szabad gondolkodás, a vi-
lágról való elmélkedés volt. A „bölcsesség szeretete” nevet adták neki és nem a 
„számszerűsítés szeretetét”. Sajnos a filozófiáról mint tudományról való beszéd 
átfordult a mennyiségi mérés szeretetébe. Ez ma persze minden egyéb tudomány 
területén is jellemző. Míg azonban a természettudományoknál természetes, hogy 
a matematikának és a statisztikának nagy szerepe van a kísérletek ellenőrizhe-
tőségének terén, addig a filozófia és társterületei (etika, esztétika és művészet-
filozófia), de általában a bölcsészettudományok is súlyosan megsínylik ennek a 
szemléletmódnak az elterjedését. Sajnos a filozófia haldoklik, mert a természeté-
től idegen köntösbe próbálják beletuszkolni, és így elveszíti a közérthetőséget, az 
újfajta gondolatok létrejöttét, az új irányzatok születését. 

Mindaddig, amíg egy tudományos kutatás szakmai mércéje az, hogy mennyi szak-
irodalmat olvas el valaki a már régen halott (bár mélyen tisztelt) gondolkodókról, 
és életművüket mennyire eredetien tudja értelmezni, új megvilágításba helyezni, 
addig nem beszélhetünk filozófiáról, csupán filozófiatörténetről. Ezzel nincs sem-
mi baj, de a nagyközönség számára teljesen elveszik egy régen a mindennapok ré-
szeként tisztelt és használt diszciplína. Míg az ókori görögök, rómaiak, de még a 
középkori, újkori világ is nehezen tudta elképzelni a mindennapjait filozófiai gon-
dolkodók, eredeti gondolatok nélkül, addig manapság a nem történeti elemzésként 
bemutatott, újszerű gondolkodás egyszerűen majdnem hogy bűn, de legalábbis „az 
őrült bölcsészek heppje”. 
Mi, a filozófia punkjai szeretnénk a régi hagyományt feléleszteni és mai köntösbe Fotó: Ryan Stefan
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bújtatni. Szeretnénk, ha egy filozófiai, esztétikai, etikai, művészetfilozófiai írás az 
oldalunkon nem attól lenne nívós, hogy mennyi lábjegyzetet tartalmaz, hanem at-
tól, hogy írója mennyire tudja a saját filozófiai gondolatait kifejezésre juttatni és 
azokat úgy átadni, hogy olvasóink elgondolkodjanak rajta, netán gyönyörködhes-
senek benne. A siker itt nem a Hirsch index alapján mérhető, hanem azáltal, hogy 
olvasóink mennyire érzik magukénak a szöveget, mennyire lelkesednek íróink, köl-
tőink, filozófusaink, filmeseink művei iránt. A visszajelzések pedig minden írásnál 
magukért beszélnek, mert SZTElozófusaink, olvasóink és munkatársaink lelkesen 
likeolnak, kommentelnek, emaileznek. 

Alkotóink jutalma pedig az, hogy a blogon megjelent ízelítőiket, amelyek fellob-
bantják a szélesebb közönség érdeklődését a szabad bölcsészetek és az általuk rep-
rezentált témák iránt, megjelentetjük kibővített, tanulmány formában a folyóira-
tunkban, ami a blogtól függetlenül, a tudományos elvárásoknak megfelelően jelenik 
meg. A SZTElozófia folyóiratban megjelent írások tudományos publikációnak szá-
mítanak (double blind peer reviewed), és ISSN számmal igazolhatóan elkönyvelhető-
ek. A kétlépcsős rendszer (1. érdeklődést keltő blogposzt, 2. 10-12 oldalas tanulmá-
nyosabb, de még közérthető, eredeti gondolatokat megjelenítő mű) azért fontos, 
mert a SZTElozófia Műhely célja, hogy a nagyközönséget hozzuk mindennapi 
kapcsolatba a szabad bölcsészetekkel és a ma alkotó filozófusokkal, esztétákkal, 
etikusokkal és művészetfilozófusokkal. Ne feledjétek, ezer év múlva a mai alkotók 
lesznek a klasszikusok. Persze csak akkor, ha lehetőségük és akaratuk lesz kibonta-
kozni. A SZTElozófia Műhely eddigi statisztikái alapján igény van az általunk kép-
viselt műfajra. A nagyközönség olvassa SZTElobloggereink írásait és párbeszédbe 
elegyedik a nem mindennapi gondolkodással. Büszkék vagyunk arra, amit eddig 
láttunk és amit ezután tervezünk!

http://sztelozofia.weebly.com

Ennek megfelelően a jelen számba a Blogon megjelent legsikeresebb írásokat 
válogattuk be,  és közöljük kibővített formában, a szakmai elvárásoknak is megfelelő 
módon, ugyanakkor olyan stílusban, mely remélhetőleg a szűkebb szakmán túlmu-
tatóan, a szélesebb nagyközönség érdeklődésére is számot tarthat. A filozófiai gon-
dolkodásmód korrektségéből, a gondolati mélységből, az érvelés átgondoltságából 
meggyőződésünk szerint a SZTElozófia folyóirat által képviselt stílus semmit sem 
von le, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a filozófiát szélesebb körben népszerűsítsük 
annál, amire az egyre szűkebb kutatási területekre specializálódó szakma képes.

Kiemelendő újdonság, hogy a szélesebb nagyközönség megszólítása és a szakma 
népszerűsítés érdekében a SZTElozófia folyóirat a hagyományosabb jellegű filozófiai, 
esztétikai, művészet-, vallás- és kultúraelméleti szövegek mellett örömmel ad helyet 
a filozófiához kapcsolódó kreatív szövegeknek is (például dialógusok, utánzások, fi-
lozófiai hátterű szerzők szépirodalmi alkotásai, stb.), komoly vagy akár vicces for-
mában (példákra lásd a SZTElozófia Blog „Sztend up” illetve „SZ.Í.T.” rovatait), sőt, 
filozófiához kapcsolódó filmekre vonatkozó reflexióknak is (lásd SZTElozófia Blog, 
„Film és filozófia” rovat). Remélhetőleg a szűkebb szakma művelői is kedvet kapnak 
az efféle műfajokhoz, melyeknek itthon jelenleg nincs hasonló publikációs terepe.

A Szerkesztőség

http://sztelozofia.weebly.com
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Fotó: Hollie Harmsworth

Gyenge Zoltán
A szabadság lehetséges formáiról 
általában – és röviden

„A filozófiának a feltétlenből kell kiindulnia. Csak az a kérdés, hogy hol van ez a 
feltétlen, az énben vagy a nem-énben. Ennek a kérdésnek a megválaszolása minden-
nek az eldöntését jelenti. Számomra minden filozófia legmagasabb princípiuma a 
tiszta abszolút én, az az én, mely az objektumtól nem feltételezett, hanem ame-
lyet csak a szabadág tételez. Ezért minden filozófia alfája és ómegája a szabadság.”1 
(Schelling levele Hegelnek)

Sokan sokféleképpen foglalkoztak a szabadság kérdésével. Sokan – ma már 
talán kevesebben – próbálják megfogalmazni önmaguk számára: mi a szabadság. 
Vajon az, amikor azt tehetem, amit akarok, és akkor, amikor akarom? Látszólag 
igen. Látszólag. 

Vagy nincs is szabadság, minden eleve elrendelt? Valamilyen felsőbb akarat, 
törvény, stb. által? Látszólag igen. Látszólag. Döntően ez két nézet áll a szélső 
pontokon.

Elővetések – Kant és Schelling

A 18-19. század fordulóján egymással párhuzamosan történik valami nagyon 
fontos, nagyon érdekes esemény Európában. Franciaországban zajlik a később 
„nagynak” nevezett forradalom, amelytől sokan a felvilágosodás eszméinek 
érvényesülését, beteljesülését várják. Hiába. Bár az illúzió sokáig fenntartotta 
magát, a jakobinusok őrjöngése, aztán a kis korzikai semmivé foszlatta a 

1 Plitt (szerk.) 1869-70, I, 76 (1795. február 4). (Saját fordításom. Schelling szövegeit a továbbiakban 
is saját fordításomban közlöm. – Gy.Z.)
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reményeket. Amelyek talán sohasem voltak valósak. A francia felvilágosodás és 
forradalom azonban sokkal inkább a német filozófiában keltett reakcióiban lesz 
érdekes.

Német földön ilyen társadalmi felfordulás nem történik; régi toposz, hogy amit 
a franciák a társadalomban és történelemben elvégeztek, azt a németek a szel-
lemtudományokban tették meg. Ez talán így van. Részben az is igaz, amit Ernst 
Cassirer állapít meg a földkerekség egyik legunalmasabb könyvében, miszerint a 
„XVIII. századot áthatja az ész egységébe és változhatatlanságába vetett hit”2, de 
csak részben, hiszen rögtön hozzá kell tennünk, hogy ez az „ész” egyrészt maga 
sem változatlan, másrészt viszont kész minden megváltoztatására. A három eszme 
(szabadság, egyenlőség, testvériség) közül bennünket jelen esetben egy érdekel: a 
szabadság fogalma.

A franciákat most kicsit mellőzve, a vizsgálat szempontjából a német filozófia 
1700-as évek második felében megfogalmazott gondolatai jelentik az eligazodási 
irányt, az igazi alapot, amelyre a német idealizmus későbbi gondolatai felépülnek. 
A felvilágosodás, aztán a Sturm und Drang, illetve a formálódóban, megszületőben 
lévő romantika évei az egyik leggazdagabb korszakot jelölik ki a filozófia történe-
tében. Herdertől Schellingen át egészen Nietzschéig. Az ész hatalma, mindenek 
feletti uralkodása, majd annak trónfosztása szinte minden átmenet nélkül megy 
végbe. A filozófia később átveszi ugyanis Rousseautól az „érzelem több, mint az 
ész” jelszavát, és a felvilágosodás racionális világszemlélete ellen fordítja.  A 19. 
század első felére ennek megfelelően egyre fontosabbá válik a művészet és filo-
zófia, illetve a bennük megnyilvánuló szabadság, ahogy azt Schelling, Novalis 
vagy Hölderlin gondolja. A romantika születő félben van, Jénában Reinholdot 
Fichte váltja, a romantikus kör egyike éppen az előadásai köré csoportosul. És ott 
van Schelling, aki majd Fichte helyét veszi át a katedrán. Fichtével még együtt, 
a Wissenschaftslehre „második megalapítójaként” – ahogy Schellinget maga Fichte 

2 Cassirer 2007, 25. Igen, tudom, ezt a könyvet méltatni illik. Ám véleményem szerint roppant fonto-
skodóan csupa trivialitás van benne. Ami irigyelhető, az a cím. A német professzorok mindig tudtak 
címeket adni, ebben verhetetlenek.

nevezi –, de lassan már eloldódva tanaitól. Fichte 1794-ben írja egyik fontos művét 
Über den Begriff der Wissenschaftslehre (A tudománytan fogalmáról) címmel, és nem 
véletlenül ugyancsak ebben az évben Schellingnek is megjelenik egy munkája, 
melynek címe: Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt (A filozófia 

lehetséges formájáról általában), és ebben a könyvben éppen Fichte nyomán elindul-
va fejti ki az Identitätslehre („azonosság-tan”) gondolatát. 

Majd Schelling tollából megjelenik a Philosophische Briefe über Dogmatismus 

und Kritizismus (Filozófiai levelek a dogmatizmusról és kriticizmusról) című munka, 
amely még ugyancsak a fichtei gondolatokat viszi tovább. A szabadság kérdésé-
ről azonban valami nagyon fontosat mond ki a levelekben. Az írások 1795-ben, a 
Philosophisches Journal lapjain láttak napvilágot. Schelling – Fichte nyomán – el-
sőként a transzcendentális filozófia szemszögéből akarja a tisztázni a szabadság 
fogalmát. Ehhez viszont a filozófia két útját különbözteti meg: a dogmatizmust és 
a kriticizmust. Az első kizárja, a második pedig előfeltételezi a szabadság létezését. 
Ez a későbbiekben fontos lesz számunkra.

Nézzük először a dogmatizmust. A dogmatizmus megoldása egy abszolút álla-
potot (absoluter Zustand) kínál, egy statikus helyzetet hoz létre, ezért a szubjektum 
passzivitását (Passivität des Subjekts)3 igényli, arra épít. „Ha tehát az abszolútumot 
a tudás objektumának tekintem, akkor az én a kauzalitásomtól függetlenül létezik, 
azaz az én létem függ az ő kauzalitásától. Az én kauzalitásomat az övé megszünteti. 
Hová meneküljek hatalma elől? Ha az objektum abszolút aktivitását kell megva-
lósítanom, akkor ez nem lehetséges másképp, csak úgy, hogy abszolút passzivitást 
tételezek önmagamban: s ezzel a rajongás minden borzalma rám tör.”4

A másik út a kriticizmus. Világszemlélet és gyakorlati hozzáállás egyben. Azaz 
nem állapot, hanem egy végtelen feladat (unendliche Aufgabe), azaz a kriticizmus 
a szubjektum aktivitását (Aktivität des Subjekts) kívánja, azaz míg az előbbi azt 
mondja, hogy szüntesd meg önmagad („vernichte dich!”), addig az utóbbi az „Aktivität 

des Subjekts” elve alapján arra szólít fel, hogy „legyél” („Sei!”). „A kriticizmusban 

3 Schelling 1856-61, I, 137 (Brief IX).
4 I.m. 138.
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ugyanis rendeltetésem a következő: törekvés a megváltoztathatatlan személyességre, 
a feltétlen szabadságra és korlátlan tevékenységre.”5 Mindezek alapján joggal 
gondolhatnánk, hogy minden olyan elképzelés, amely a szubjektum aktivitását 
nélkülözi, vagy azt csak cselekvésképtelen entitásnak, állapotnak tételezi, lemond 
a szabadság lehetőségéről. És így is van: az aktív, ható és hatást elérni akaró kritikus 
individuum nélkül nincs szabadság, csak azt kizáró rendszer. Legalábbis Schelling 
és Fichte szerint. A megkülönböztetés pedig azért lényeges, mert nem egyszerűen 
egy spekulatív gondolatmenetről van szó, hanem annál sokkal többről. A mindennapi 

életben alkalmazható megkülönböztetésről. A dogmatikus ember köztünk él, ő az, aki 
mindig csak elfogad, lételeme az elfogadás, a kényelem, a gondolkodás és önálló 
ítéletalkotás totális hiánya. Az van, ami van, és az úgy van jól, ahogy van. Később 
Nietzsche ezt ressentiment-nak fogja nevezni. Ez az állatfajta az adottat fogadja el, 
nem kérdez, hanem megfelel, a nap huszonnégy órájában, feladata: a megfelelés. 
„Amerre megy a csorda, arra megyek, abból nem lehet nagyobb baj” – gondolja. 

A kritikai álláspont ezzel szemben éppen az „állapot-léttel” való végletes 
szakítás, a szabadság állítása. A kriticista, a transzcendentális gondolkodó kérdez, 
hisz lételeme a kérdezés maga, nem fogad el semmit, mielőtt kétkedéssel illette 
volna. Akkor is kételkedik és kérdez, amikor a gondolkodás nem kívánatos attitűd. 
Az ész és szabadság számára semmiképp sem egymást kizáró tényezők – amint azt 
Kant Az erkölcsök metafizikájának alapvetésében (ahogy A gyakorlati ész kritikájában 
is) kifejti. Persze nem általában az észről, hanem annak gyakorlati használatáról 
van szó, mivel az elméleti ész számára a szabadság antinómia, azaz feloldhatatlan 
ellentmondás, a gyakorlati ész használatában pedig éppen előfeltételezés. „Ha tehát 
előfeltételezzük az akarat szabadságát, akkor már fogalma felbontásából következik 
az erkölcsiség és annak elve.”6 Ehhez kapcsolódva mondja, hogy „minden ember 
szabadnak gondolja magát akarata szerint”.7

Schelling a szabadságról szóló fejtegetésében (már ezt továbbgondolva) kifejti, 

5 I.m. 139.
6 Kant 1991, 82.
7 I.m. 91.

hogy az emberi szabadság alapja abban áll, hogy az nem egy megszerzett és örök 
ajándék, de nem is valamiféle „tiltott gyümölcs”, amelyet lopva ízlelgethetünk – 
ahogy azt később írja –, a szabadság az, amit az ember kiharcol önmaga számára. A 
harc és a szabadság összefüggnek. De mit jelent ez? Két dolgot mindenképp. Az 
egyik: a szabadságot senki nem kapja meg, azt meg kell szerezni. A másik: a sza-
badság és a küzdelem egymástól elválaszthatatlanok. Nem a kard ki kard értelmé-
ben, hisz az igazi harcot az ember a mindennapokban vívja. Hegel szerint minden-
képpen. Ám ez egy következő történet.

A szabadság formái

A szabadsághoz való emberi viszonyt – véleményem szerint – az alábbi kettős 
meghatározásban szemlélhetjük. Az egyik csak és kizárólagosan a szabadságot 
tartja mindenekfelettinek, a másik ezzel szemben úgy gondolja, hogy minden 
egészen végletesen meghatározott, így ne is fájdítsuk a fejünket azzal, hogy 
érvényes módon próbálunk meg gondolkodni a szabadság lehetőségéről. Nevezzük 
az elsőt szolipszistának, a másodikat fatalistának. Szinte egyformán népszerű ma 
mindkettő. A második mintha teljesen magáévá tenné és megfelelnek annak, amit 
Kant A tiszta ész kritikájában a szabadság és a természeti kauzalitás antinómiájáról 
állít: „Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen 

der Natur.”8 Azaz: nem létezik szabadság, a világban minden csak a természet 
törvényei szerint történik. 

A szolipszista

„Jó azt hinni, hogy szabadságom abban áll, hogy azt tehetem, amit akarok!” – 
mondja a szolipszista. Hogy ez mekkora ostobaság, mi sem mutatja jobban, mint 

8 Kant 1968, 309.
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hogy ha azt tehetem, amit akarok, és akkor, amikor akarom, akkor nem többet 
és nem kevesebbet állítok magamról, minthogy én vagyok isten. Ez persze első 
pillantásra még szimpatikusnak is tűnhet (nota bene: nem lehet rossz istennek 
lenni), ám ha mélyebben magamba nézek, talán belátom tarthatatlanságát. Nem, 
nem vagyok isten, bármennyire jólesne. 

Ezért inkább azt mondom: egyedül én létezem, és ebben a létezésemben 
semmi és senki nem korlátozhat. Ami azért majdnem ugyanakkora ostobaság, 
mintha istennek képzelném magamat. Ugyanis közösségben élek, természeti 
lény vagyok, de ha nem élek közösségben, a természeti korlát akkor is léte-
zik, ezért óhatatlanul vannak olyan határok, amelyekkel összefüggésben, sőt, 
amelyek tudatában kell cselekednem. Persze az ember a természetétől fogva 
törekszik rá, hogy szabad legyen és pontosan ez a törekvése jelenti azt, hogy 
igazolja a feltétlen létét. Ugyanakkor mindennek az a gyakorlati következ-
ménye, hogy ez a törekvés – ha feltétlen – nem képzelhető el egy feltétlen 
ellentörekvés (Widerstreben) nélkül.9 Ha csak a törekvés önmagában állna és 
korlátozatlan (unbeschränkt) lenne, abban az esetben ez a törekvés nem hozna 
létre semmit, pontosabban a végtelenre (= semmi) irányulna, pedig éppen az 
ellentörekvés által jön létre maga az individuum. Az individuum éppen ezért 
nem lehet feltétlenül, korlátozás nélküliként szabad. Ha ugyanis feltétlenül 
szabad lenne, akkor minden más unfrei (szabadságot nélkülöző) lenne, s ezzel 
végérvényesen maga a szabadság lehetősége szűnne meg. Ha az ember abszolút 
szabad lenne, akkor ezzel az abszolút szabadsága a másik szabadságát abszolút 
korlátozná, megszüntetné; vagy fordítva: az én abszolút szabadságomat a má-
sik abszolút szabadsága kioltaná. „Freiheit steht in Widerstreit”, azaz a szabadság 
mindig egy ellentörekvésben, egy harcban válik valóságossá. A szabadság így a 
schellingi felfogásban nem egy megszerzett és örök ajándék, nem is egy „tiltott 
gyümölcs”, amelyet lopva ízlelgethetünk, hanem – úgy foglalhatnám össze –: 
a szabadság az, amit az ember kiharcol önmaga számára. Schelling szerint ezt a 

9 Schelling 1856-61, I. 13-20. §.

Jogtan (Rechtslehre) biztosítja, mert éppen a szabadságot szavatolja azzal, hogy 
megakadályozza a parttalanul erőszakos cselekedeteket. Hacsak nem esünk a 
fatalizmus csapdájába? 

A fatalista

Talán még jobb azt hinni, hogy teljesen mindegy, mit teszek, mert valami isten, 
sors, karma, stb. úgyis meghatároz mindent. Ezt mondja a fatalista. Ez az állatfajta 
jár általában jóshoz, persze soha nem fogja fel, meg sem sejti, hogy ez tökéletesen 
értelmetlen, mert a jós vagy igazat mond, akkor egyáltalán nem jár jól, hisz (éppen 
ő vallja) sorsát úgysem kerülheti el; vagy a „jós” hazudik, akkor meg bolond, mint 
aki a pénzét kiszórja az ablakon, értelmetlenséget művel. Mert vagy igaza van a 
jósnak, hogy jövő év március 27-én, délután ötkor halok meg, vagy botorságot 
beszél. Ha igaza van, vidám az addig eltelő idő, ha nincs, akkor csak becsapták. 
Vagy-vagy. Tertium non datur. Ha ebbe a „csekélységbe” belegondolna, nem menne 
jóshoz, nem öntetne ólmot, nem bámulna guvadt szemmel a kristálygömbbe. 
Ne mondjuk hát, hogy a gondolkodásnak (filozófiának) nincs pénzügyi haszna! 
Tessék, itt van egy: ezért ne adjunk ki pénzt jóslatért.

Ezzel szemben legjobb lenne, ha bezárkózna egy szobába, és ott várná ki, mit 
tesz vele a sors. Nem kellene törnie a fejét, nem kellene kínlódnia cselekvéssel; éljen 
a békés és boldog passzivitás! – úgy történik vele, ami történik, amit a mondás úgy 
fejez ki (igen találóan): „ahogy esik, úgy puffan”. Bármit tenne, bármit nem tenne, 
az mindig a tőle független volna. Így lemond magáról, a személyiségéről, önnön 
akaratáról, önmagáról. Csapódik, ahogy csapódhat, történik vele, ami történik, 
teljesen mindegy, teljesen közömbös számára minden. Egyébként általában 
ártalmatlan, még ahhoz is túl szerencsétlen, hogy valakinek ártson.

A szolipszista veszélyesebb. Ezekből lesznek az önjelölt próféták, vagy az 
elmehagyott zsarnokok. Egy Néró, Tiberius vagy Caligula istennek hitte magát, 
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így nem kellett olyan csekélységekkel foglalkozniuk, mint az emberek. Ha a 
szolipszista abba a bizonyos szobába zárná magát a fatalistával, az maga lenne a 
tökély. De hagyjuk őket. A szobában.

A filozófia klasszikusai látszólag nem sok kérdésben értenek egyet. De nem 
hinném, hogy valóban így lenne. Ebben például, legalábbis lényegét tekintve, nem 
látok nagy különbséget mondjuk Platón, Kant vagy Hegel között. Említettük, 
Kant a szabadságot és annak hiányát antinómiaként említi. Persze a tiszta elméleti 
ész számára. Az ész gyakorlati tapasztalata már más lesz. Ott a boldogság éppen a 
kötelesség akarása.  Ha az ember abszolút szabad lenne, akkor ezzel az abszolút 
szabadsága a másik szabadságát abszolút korlátozná, megszüntetné; vagy fordítva: 
az én abszolút szabadságomat a másik abszolút szabadsága semmivé korlátozná, 
kioltaná. Ezt jelentené az a gondolat, hogy ha azt mondjuk: „azt tehetem, amit 
akarok, és akkor, amikor akarom”, mert ezzel lennék abszolút szabad, egy kvázi is-
ten, akkor ezzel mindenki másnak a szabadságát kizárom, és a szabadság realitása 
ezzel végérvényesen megszűnik. Szabadságról beszélni ezek után tényleg értelmet-
len – ahogy arra fentebb rámutattunk Schelling kapcsán. 

Akkor hát mi a helyzet? A korlátokról való tudás, éppen annak belátása, hogy 
az ember nem képes mindent megtenni, szavatolja az individuumot és annak 
szabadságát. Az ökör nekimegy a kapunak és betöri a fejét. De ettől még nem lesz 
szabad.

A szabadság hiánya – az árnyékember10

Engem ennél sokkal jobban foglalkoztat azok esete, akik, bár tudják, 
sejtik, mi a szabadság, tudják, hogy sem a fatalista, sem a szolipszista út 
nem járható, valamiért mégis lemondanak róla. Miért teszik? Sokan esetleg a 
politikára, a társadalmi kötöttségekre gondolhatnak, de ebben a pillanatban 
engem nem ez érdekel. Hanem az apró lemondások hosszú sora. 

10 Vö. Gyenge 2016, 13-21.

Vegyük azt az esetet, amikor van egy álmom, teszek is érte, hogy 
megvalósuljon, de persze kockázatot kellene vállalnom, bizonyos biztonságos 
dolgokról le kellene mondanom, úgyhogy inkább a biztosat, a komfortosat 
választom. Legyen szó a leghétköznapibb dolgokról. Egy munkáról, egy 
párkapcsolatról, bármilyen egyszerű jelenségről. Lassan kezdődik, néha 
csekélységgel. Mondjuk a munkában: szeretnénk valamit csinálni, esetleg 
„fátyolt szőni” mint Schleiermacher, de ez nem ad olyan biztonságot, mint 
elmenni hályogkovácsnak. Pedig világéletünkben fátyolszövők szerettünk 
volna lenni, és nem a létezés pirosnak és érettnek látszó fanyar citromát 
nyalogatni. De nem vállaljuk a kockázatot. Helyette inkább az unalmat. 
Rossz hírem van: vissza fog ütni. Nem most, hisz a mindennapi tevékenyég 
elfedi a kínzó hiányt. Süröghetünk mindenféle feladattal, fontoskodó arccal, 
elfáradhatunk a „szüntelen munka” miatt, érezhetjük, hogy ma is megtettünk 
mindent azért, hogy megelégedettek legyünk. Belemenekülhetünk a 
mindennapiság illúziójába, hogy a valóságot elfedjük. Mindhiába. Jó 
kantiánus módon üzenem: egyszer vissza fog ütni. Ő mondja, hogy a belső 
vizsgálatnál (in der inneren Selbstprüfung) az ember (der Mensch) értéktelennek 
és elvetemültnek fogja találni önmagát a saját szemei előtt (in seinen eigenen 

Augen geringschätzig und verwerflich).11 Márpedig lesz ilyen belső vizsgálat. A 
szerencséseknek korábban, a kevésbé szerencséseknek túl későn.

Nem, persze nem arról van szó, hogy tűzoltó akarok lenni vagy katona. (Én 
éppen juhász.) Hanem arról, ha a lemondás teszi ki az élet lényegét, akkor az 
mint olyan, unalmassá válik. Hisz az álmok változhatnak (azért álmok). Csak 
legyenek. Álmok nélkül minden és mindenki dögletesen unalmas. Ahogy 
Kierkegaard írja: „tapasztalt emberek állítják, hogy igen értelmes dolog egy 

11 Kant 1968, 161. A magyar fordításból a legfontosabb szó, az „ember” kimaradt. Enélkül pedig ez 
a mondat értelmetlenné válik. Ugyanis Kant több helyen az emberről mint személyiségről beszél, 
ezért használja itt ezt a kifejezést (der Mensch) és nem az általános alanyt (man). A fordítás viszont az 
általános alany értelmében adja vissza.  Korábban írja, hogy az önmaga előtti szégyenkezés (vor sich 
selbst zu schämen) erősíti meg abban a személyiséget, hogy morális lényként gondolja el magát, mivel 
az önvizsgálat (Selbstprüfung) eredményétől való félelem erre ösztönzi (i.m. 88).
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alapelvből kiindulni, hallgatok rájuk, és abból az alapelvből indulok ki, hogy 
minden ember unalmas.”12 Unalmasnak lenni – nincs annál átkozottabb bűn. 
És megérdemli a büntetést. 

Vagy vegyük azt a másik esetet, amikor alávetjük magunkat valaki más 
akaratának. Legyen az egy szülő, egy barát, egy társ. Nem mehetünk bárhova, 
nem ehetünk bármit, nem öltözhetünk úgy, ahogy akarnánk, nem tarthatunk 
kapcsolatot azokkal, akikkel szeretnénk. Először apró dolgokkal kezdődik, 
aztán lassan korlátlanná válik. Családot alapítunk, gyermeket nemzünk, 
gyermeket szülünk, vagy éppen ilyen írásokkal provokáljuk egymást. Az a 
bizonyos kanti önvizsgálat mindenképpen eljön. 

Pedig nem a zsarnok teremti a rabszolgát, hanem a rabszolga a zsarnokot. He-
gel például kimondja, hogy csak az élet kockáztatása igazolja a szabadságot, 
egyedül az igazolja, hogy nem a puszta létről van szó, nem az élet túlérté-
keléséről. Azt, aki nem kockáztatta az életét, nem lehet öntudattal rendel-
kező személynek elismerni. Az „úr-szolga” viszony, az uralom (Herrschaft) és 
szolgaság (Knechtschaft)13 az egymásnak meg nem felelést jelenti, azaz a köl-
csönös elismerés hiányát, vagyis hogy az egyik mindazt tegye meg önmaga 
ellen, amit a másik ellen is megtesz. Az egyik tudat a harc eredményeként 
lemond önnön szabadságáról az élete kedvéért, a másik megőrzi az eszmét 
(szabadság) önmagában, csak elismert lesz (Anerkanntsein), míg a másik pe-
dig csak elismerő.14  Aki feladja a szabadságát, az feladja önmagát. A szolga 
marad szolga. Aki legfeljebb tapsikol, vagy meghúzza magát, hogy csak vele 
ne történjen valami. Valami. Ezért történik meg vele a semmi. Unamunot to-
vábbgondolva ismétlem: nem a zsarnok teremti a rabszolgát, hanem a rabszolga 

a zsarnokot. 

12 Kierkegaard 1978, 362.
13 Hegel 1986, 145-155.
14 I.m. 151.

*

A szabadság képesség és egyben lehetőség. Lehetőség arra, hogy önmagam legyek, 
hogy személyiséget építsek, hogy magammá váljak. Egyben azonban nemcsak 
lehetőség, hanem képesség. Képesség arra, hogy mindezt megtehetem. Azonban nem 
csupán képesség, hanem a legigazabb, legintenzívebb gondolkodás és felismerés, 
melynek lényege abban áll, hogy képes leszek magamat nem szolipszistaként, nem 
fatalistaként, hanem autonóm szabad lényként meghatározni. 

Ha nem teszem, akkor megszűnök „én” lenni. Elképzelhető, hogy észre sem 
veszem, hisz Kierkegaard-al szólva: ki figyel manapság holmi vacak énre (ő ezt ugyan 
a névről mondja, de sebaj!), amikor csak útjában áll mindennek, kényelmetlen és 
viselhetetlen, leginkább: el-viselhetetlen. Ezért nem érdemli meg a gyötrődést, a 
küszködést és szenvedést. Hagyjuk, hadd tűnjön el végleg. Adjuk fel álmainkat, 
lassan, de egyre biztosabban, végül is, miért ne? Az álom és a valóság nem ugyanaz. 
Vagy éppen az álomban lehetünk szabadok? Adjuk fel önmagunkat, hisz annál 
kényelmesebb nem létezik, ne vállaljuk a veszélyt, hisz a veszély veszélyes. Vagy, 
ahogy Kierkegaard írja: „és mégis, az ember éppen azáltal, hogy semmit sem mer, 
rettentő könnyen elveszítheti azt, amit viszont bátorsággal, bármennyit veszítve 
is, csak nehezen veszíthetne el, és főként sohasem úgy, olyan könnyen, mintha az 
semmi se volna – önmagát.”15

15 Kierkegaard 1993, 42.
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Hamvas Endre 
Ádám
„Szent Szókratész, imádkozz érettünk!”

Így kiált fel elragadtatottan Erasmus Istenes lakoma című dialógusának sze-
replője (valószínűleg Erasmus egyik alteregoja), Eusebiusnak, azaz a „Hívőnek” 
nevezett főhős jámbor lakomáján, amelyen a keresztény erkölcsiség miben-
létéről tárgyalnak a jelenlévők.1 Platóni lakoma, felebaráti szeretettől átjárt 
derűs légkör, Krisztus mellett pedig a filozófia és költészet pogány szentjei. 
Mit mondjunk, meglehetősen különleges és meglepő kavalkád – ám mindezt 
szinte észrevétlenné teszi Erasmus könnyed, kollokviális stílusa, amely elfedi, 
hogy milyen komoly, már-már botrányos találkozásnak tanúja az olvasó. És 
egyáltalán mivel érdemelte ki a pogány filozófus a keresztény szentnek járó 
megszólítást? Nyilvánvalóan etikájával; mégpedig azzal a pogány etikával, ami 
Erasmus szerint közelebb áll Krisztus tanításához, mint jó néhány keresztény 
kortárs erkölcsisége. 

Erasmus szövegében nem véletlenül találkozunk pogányság és kereszténység 
ilyen provokatív egységesítésével: e keresztény humanizmus, amely a Szentírás 
mellett a pogány etikában nyeri el alapját, a humanista Erasmus identitásának 
egyértelmű megnyilvánulása. De definiálható-e egyáltalán egy olyan fogalom, 
mint az identitás, van-e értelme európai humanizmusról beszélni (a szónak ez 
esetben nem csak kultúrtörténeti értelmében), és nem pusztán árnykép-e a 
latin, mint e humanizmus közvetítésének egyik lehetséges eszköze? Érdemes-e 

1 Erasmus 2012, 32-82. Fotó: Nick Karvounis
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gyötörnünk magunkat és másokat ilyen idejétmúlt dolgokkal? Egyszóval ta-
nuljunk-e latinul? (És igen, görögül is.2) 

A következő rövid írásban egy talán már elég jól ismert, de újabb átgondolásra 
érdemes kérdést járok körül. Néhány példán keresztül fogom bemutatni, hogy a 
klasszikus műveltség hogyan járult hozzá ahhoz, amit talán túlzás nélkül nevezhe-
tünk „európai identitásnak”, ezzel egyszersmind arra is kísérletet téve, hogy rövi-
den vázoljam, miként is ragadható meg ez az identitás. Amellett fogok érvelni – itt 
csak a latin példáját használva – hogy egy nyelvnek lehet identitásképző funkciója; 
és ez a funkció meglehetősen konkrét eseteken keresztül mutatható meg. Ha az 
olvasó kérdésesnek is fogja találni alapvetésemet, vagy azt, hogy az alábbi példák 
valóban mutatnak-e olyan funkciót, amit nekik tulajdonítok, akkor tekintse vi-
taindítónak az alábbiakat. Annyi mindenestre megfontolandónak tűnik, hogy a 
latin a mai napig hatással van műveltségünkre. Rövid írásom célja tehát, hogy e 
példákon keresztül bemutassam, a latin iránti puszta lelkesedésünkön túl is van 
okunk rá, hogy ne feledjük el ezt a nyelvet, amit kifejez és azt a páratlanul gazdag 
és eleven kultúrát, mely mögötte áll.

Mivel a téma és a szükséges érvelés, illetve példák akár egy könyvet is meg-
tölthetnének,3 az alábbi írás kereteinek megfelelően csak vázlatosan ismertetem 
először is azt, hogy mit értek a latin nyelvnek mint az európai indentitás katalizá-
torának fogalmán, másodsorban pedig néhány humanista szerző példáján muta-
tom be, miért kell manapság is tanulnunk ezt a nyelvet, ha az évezredeken átnyúló 
kulturális dialógus részesei szeretnénk lenni.  

Manapság, pontosabban az utóbbi, immár több mint két évtizedben Magyar-
országon permanensen szó esik az oktatás és az iskolák problémáiról valamint 
arról, hogy mit is jelent a korszerű tudás és milyen tudás- vagy készségelemek 

2 Manapság szerencsére magyarul is olvasható néhány a latint és a görögöt bemutató, egyben 
népszerűsítő olvasmányos munka. Magam is sokat merítettem a következő kötetből: Stroh 2011. Lásd 
még: de Romilly – Trédé 2014. A témához kapcsolódóan magyar művek is elérhetőek: Borzsák 1942, 
Trencsényi-Waldapfel 1948. 
3 Vö. n. 2.

tartoznak ehhez az eddig tisztázatlan „korszerű tudáshoz”.4 A problémára adandó 
válaszok egyik része nyilvánvalóan oktatatásszervezési, illetve a tananyag struktu-
rálásával kapcsolatos; mindeközben azonban talán érdemes elgondolkodni olyan 
gyakorlatinak talán nem tűnő, ám annál jelentősebb kérdésről, hogy mi az oktatás 
szerepe a műveltség közvetítésében. A magyar oktatás vonatkozásában tapasztal-
ható folyamatok mindenesetre nem túl biztatóak, annak ellenére, hogy az európai, 
akárcsak a magyar történelem és irodalom jó része is latinul íródott.5 

Latin nyelv és európai identitás

Azt a folyamatot, melynek során a latin az európai kultúra elsődleges közvetí-
tője lesz, nyilvánvalóan nem lehet túlbecsülni: a latin, mint a közös európai iden-
titás (mert talán van ilyen) nyelvi hordozója lassanként elnyeri azt a sztenderdizált 
formát, ahogyan azt ma is tanuljuk, és a birodalom utódai révén maradandó hatá-
sát képes éppen a Római Birodalom hanyatlása után elnyerni.

Egyébként különös, hogy a Római Birodalomban a görög nyelv tett szert olyan 
erőre, és lett olyannyira a kultúrát meghatározó közvetítő, hogy Rómában, az itá-
liai félsziget centrumában, amely nemcsak e nagy birodalom, hanem a latin nyelv 
szülőföldje is, a műveltség közvetítésének jelentős eszköze lett. A 3-4. századig 
pedig még a római keresztény közösségben is használták. (Mondhatnánk tehát: 
íme egy érv, hogy tanuljunk egy kis görögöt is!)6 Kelemen, Róma püspöke példá-
ul görögül írta meg korinthosziaknak szóló levelét, de Pál, aki zsidó származása 

4 A latin tanításának kérdéseihez lásd: Kell-e a latin? http://www.tanszertar.hu/eken/2009_01/lat-
in_0901.htm. Illetve Borzsák 1990. A magyarországi elméleti kérdésekhez lásd még: Simon et alii 
2013.
5 Ezzel kapcsolatban ma is aktuális Borzsák 1997.
6 Ennek a jelenségnek az okaira itt nem tudunk kitérni. Annyit érdemes leszögezni, hogy az első 
jelentős latin nyelvű keresztény szerző, Tertullianus relatíve későn (160-220k.) lép fel, és a feliratos 
anyagban még Rómában is sokáig a görög az uralkodó nyelv, a latin csak a 3. században kezdi kiszorí-
tani. Erről lásd: Moreschini – Norelli 2005, Trombley 2006. Ágoston latin nyelvéről és tágabb nyelvi 
környezetéről jó bevezetést nyújt O’Donnell 2005, 113-121. 

http://www.tanszertar.hu/eken/2009_01/latin_0901.htm
http://www.tanszertar.hu/eken/2009_01/latin_0901.htm
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mellett római polgár volt, ugyancsak görögül írt.7 Paradox módon tehát kis túl-
zással azt állíthatjuk, hogy a Római Birodalomban részben a görög tölti be azt a 
szerepet, amit a Római Birodalom felbomlása után a latin fog betölteni a kiala-
kuló középkori Európában. A sztenderdizált latin nyelv, melyet mint klasszikus 
irodalmi nyelvet tanulunk, részben a birodalom hanyatlása után nyeri el azt a 
fényét és kanonikus jellegét, mely sokáig övezi – legalábbis annyiban, hogy ko-
rábban nyilvánvalóan többféle, területenként és társadalmi rétegenként is eltérő 
beszélt nyelv létezett (amelyeket források hiányában kevéssé ismerünk). Azaz ezt 
a különleges indentitásképző funkcióját éppen mint sztenderdizált irodalmi vagy 
hivatali nyelv nyeri el akkor, amikor éppen a korábbi – legalább is politikailag 
többé-kevésbé egységes –  államalakulat felbomlik, és szolgál egyszersmind min-
tául annak a nyelvnek, mely zsinórmérték mindenki számára, aki humanistának, 
vagy mai szóval élve, értelmiséginek tartja magát. Ebben nyilván nagy szerepe volt 
a kereszténységnek is, mely lassanként felismerte, hogy legitimitásának megszi-
lárdításában kulcsfontosságú a pogányság olyan vívmányainak elsajátítása, mint a 
rétorika vagy filozófia, hiszen csak ezek segítségével lehetett képes rá, hogy korai 
századaiban részt vegyen a fennmaradását is meghatározó intellektuális vitákban. 

A keresztény apologéták, írjanak akár görögül vagy latinul, már bámulato-
san képesek alkalmazni a klasszikus és kurrens argumentatív taktikákat,8 hogy 
szavaikkal meg- és legyőzzék ellenfeleiket, míg a keresztény nevelés vagy huma-
nizmus lassan elfogadja és fel is használja az antikvitás irodalmának számára is 
alkalmas jelenségeit, és krisztianizálja például Vergilius költészetét, vagy éppen 
Cicero etikáját.9 Később a keresztény humanisták nemcsak büszkék erre a kapocs-
ra, de tudatos reflexióval is értelmezik. Erasmus tehát egy kegyes lakomán – mely 
többek között a platóni Lakoma mintájára íródik, és amelyen természetesen nem 

7 Annak ellenére, hogy az Újszövetség nyelve esetében általában koiné görögről beszélünk, koránt 
sincs arról szó, hogy az egyes szerzők nyelvezete között ne lenne adott esetben jelentős különbség, 
például az írók származásának függvényében.
8 Itt csak Tertullianus példáját emelném ki, aki a Liber apologeticusban alkalmazta a törvényszéki 
beszéd argumentatív és rétorikiai technikáját. Erről lásd: Swift 1968. 
9 Ahogyan arra Ambrus De officiis című műve is utal.

a szerelem, hanem a Szentírás a fő téma, és a titokzatosan jelen lévő Krisztus a 
legfőbb vendég – a szentírási helyeket Ciceróval, Catóval és Plurtarkhosszal teszi 
érthetővé, és nyíltan bevallja barátainak, hogy Cicero isteni szellem, akinek mű-
veit úgy olvassa, hogy arra jutott, nála szentebb dolgokat még egy keresztény sem 
mondhatna! Sőt, egyenesen azt is kijelenti, hogy Cato szavai nem mondanak mást, 
mint amiről Péter vagy Pál apostol ír.10 Az említett szerzők felmagasztalása per-
sze nem véletlenszerű, és nem is szándékolatlanul provokatív. Erasmus célja kora 
keresztényiségének kritikája, és e reflexió során inkább elismeri, hogy Krisztus ta-
nítása illetve tanításnak lényege talán szélesebb körben terjedt el, mint maga a ke-
reszténység; azaz a megfelelő pogány szerzők tanulmányozása nyomán ugyanúgy 
isteni tanítások nyomaira bukkanunk, mintha csak a Szentírást olvasnánk. Végül 
Szókratészt egyenesen „szentnek” nevezi, akinek a közbenjárásáért könyörög, és 
magasztalja Vergilius és Horatius „szent lelkeit”! A pogányság Erasmus szándékai 
szerint immár krisztianizálódott, ám nem céltalanul, hanem a Krisztust követő 
pietas, a keresztény erény érdekében. 

Egy megjegyzés még mindenképpen ide kívánkozik. A fentebbi összefogla-
lásban már felbukkant Cicero11 neve, annak a római szónok-filozófusnak, akinek 
bölcseleti munkássága jobbára méltatlanul kívül esik a mainstream filozófia tanul-
mányozási körén, és esetleg a filozófiatörténet lapjain kap helyet, mint nem túl 
jelentős, amolyan eklektikus gondolkodó – bármit jelentsen is ez a címke. Pedig 
nem tűnik túlzásnak azt állítani, hogy legalábbis hatása révén megkerülhetetlen 
gondolkodó, akinek erénytana és erénykatalógusa mindvégig jelen van az európai 
filozófiai gondolkodás történetében. Az említett De officiis hatása – amelynek vég-
ső problémája, hogy miként kerülhet összeütközésbe a hasznos az erkölcsössel, il-
letve hogy hétköznapi tapasztalatunk miért is érzékelteti velünk ezt az összeütkö-

10 Itt meg kell említenünk azt a később kiemelendő tényt, hogy ennek ellenére Erasmus óvott Cicero 
túlzott bálványozásától, mert abban a pogánysághoz való visszatérés veszélyét látta. A kijelentés más-
részről eszünkbe juttathatja Melanchton megállapítását egy ugyancsak később idézendő beszédéből: 
„Egyik kezünkben van Homérosz, a másik kezünkben Pál apostolnak Titushoz írott levele.”
11 Cicero hatásához lásd: Zielinski 1908. Magyarul: Havas – Köves-Zulauf 1995.
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zést – megtalálható a kereszténységben éppúgy, mint Kant és Hume etikájában;12 
arról nem is beszélve, hogy Szent Ágostont Cicero Hortensius című, mára sajnos 
elveszett értekezése fordította a filozófia és végső soron a keresztény filozófia irá-
nyába.13 Igazunk van tehát akkor, amikor Cicerót kizárjuk a jelentős filozófusok 
sorából, holott számtalan tekintélyes filozófust inspirált saját etikai rendszerének 
megalkotásával? Éppen ezért Cicero kapcsán még egy megfigyelést mindenképpen 
fel kell jegyeznünk. Az említett, De officiis14 című dialógusa világosan mutatja, mi-
ként adaptálta a görög filozófiát a latin nyelvű tudományos irodalomba, és ennek 
során miként igyekezett megalkotni azt a sztenderdizált latin filozófiai műnyelvet, 
mely a mai napig is hat, és amelyet a mai napig is használunk. Cicero műveinek 
prológusaiban (illetve az adott korszakban írott leveleiben) mindig beszámol egy-
egy művének keletkezési körülményeiről.15 Ez számunkra annyiban fontos, hogy 
ezekből az önreflexiókból gyakran kiderül egy-egy művének a célja, illetve a forrá-
sai is. Túl azon, hogy ez utóbbi tény segítségére van a filozófiatörténészeknek illet-
ve a filológusoknak abban, hogy rekonstruálhassanak egy-egy mára már elveszett 
művet, rámutatnak arra is, hogy miként fogadta magába a római kultúra a görög 
filozófiát. Ez az eljárás adaptálásnak tekinthető, mivel Cicero nyilvánvalóan tuda-
tában van, hogy művelt kortársai gond nélkül el tudnák olvasni az adott filozófiai 
művet eredetiben, görögül is. A latin fordításra vagy interpretációra tehát nem 
azért van szükség, hogy a rómaiak műveltségbeli hiányosságait pótolják, hiszen 
erről ekkoriban valószínűleg már nincs szó, hanem azért, hogy latin nyelven is meg 
lehessen fogalmazni, ami a görögöknek sikerült. Az adaptálás tehát Cicero tuda-
tos vállalása, melynek során a római humanitás úgy nyer inspirációt a görögtől, 
ahogyan később a humanisták a latinoktól és magától Cicerótól is. Éppen ezért 
törekszik Cicero arra, hogy tudatosan alkossa meg a görög terminusok latin meg-
felelőit, amelyek azután később képesek is gyökeret verni a filozófiai nyelvben. 

12 Ezzel kapcsolatban itt csupán egyetlen tanulmányra utalok: Des Jardins 1967.
13 Cicerónak a kereszténységre tett hatásáról magyarul lásd: Kendeffy 2012.
14 Az első könyv magyarul Havas László fordításában: Cicero 1987, 289-345. A harmadik könyvet 
lásd: Kiss 2007, 467- 522. A teljes szöveg magyarul: Cicero 1885.
15 Vö. Hamvas 2010. 

(Ilyenek például a kathékon-officium, vagy a többször alkalmazott aptum, honestum 
terminusok.) Ugyanez elmondható lenne Lucretius De rerum natura című művéről 
is, mely újrafelfedezése után hasonlóan nagy hatást tesz az európai szellemi élet-
re, hiszen az epikureus atomizmust közvetítette az újkori tudomány számára, és 
hatott is egyszersmind megtermékenyítően arra.16 A De officiisre visszatérve: eb-
ben a három kötetes munkában Cicero mesterien mutatja be, hogyan lehet önálló 
koncepciót kidolgozni megfelelő alapokra építkezve. Miután az első két könyvben 
követte Panaitiosz hasonló című munkáját a kötelességekről, nevezetesen arról, 
hogy mi az erkölcsös és mi a hasznos, a harmadik könyvben – mintakép hiányá-
ban, hiszen azt Panaitiosz már nem írta meg – bemutatja, miért csak látszólagos 
a dilemma, ha az erkölcsös és a hasznos ellentmondásba kerül, tehát miért nem 
lehetséges olyan hasznost választani, ami ne lenne egyszersmind erkölcsös is. Ha 
tehát valamit hasznosnak látok, de nyilvánvalóan nem erkölcsös, akkor mégsem 
választhatom, mert erkölcsi hibát vagy vétket követek el. A hasznost ez esetben 
tehát rosszul ítéltem hasznosnak, mely esetben el kell vetnem. Röviden: Cicero 
következetes terminológiát dolgoz ki, hogy megalkossa az etikai gondolkodásának 
csúcsát jelentő elméletét a morál természetéről.17      

A konklúzióm mindennek fényében, hogy bátran újra lehet gondolni a kánont, 
melynek alapján meghatározzuk, mi és hogyan kerüljön be az egyetemi vagy ép-
pen középiskolai oktatás anyagába. Ehhez persze a magunk részéről is folytonos 
reflexióra lenne szükség. Végső soron egyetértek azokkal, akik szerint a hagyo-
mányosan meghatározott, megtanítandó szerzők sorát ideje lenne bővíteni vagy 
újragondolni, éppen azért, hogy jobban megérthessük, mit és miért is kellene ta-
nulnunk. Erasmus például elgondolkodtató választ adott erre a kérdésre, amikor 
„szentnek” merte nevezni Szókratészt. De legyünk őszinték: hányan olvassák ma-
napság Erasmust? (Ciceróról, Lucretiusról már nem is beszélve...) 

16 Lucretius művének megtalálásáról, a körülményekről és hatásáról olvasmányos stílusban ír Green-
blatt 2015.
17 A cicerói etikáról magyarul lásd: Szekeres 2008; Uő. 2009.  
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Humanizmus és latinitás

Erasmus mellett érdemes kiemelnünk néhány kortársát is, akik ugyancsak la-
tinul fogalmazták meg nem egy esetben korszakalkotó, vagy éppen mára forradal-
minak tűnő gondolataikat. Erasmus ellenfele, Luther éppen előbbinek a szabad 
akaratról szóló munkájára válaszolva írta meg A szolgai akaratról című művét,18 
melyben a latin nyelvet is szabadjára engedve támadja egyrészt Erasmus szemé-
lyét, másrészt teológiáját annak elégtelen, megalapozatlan volta miatt. Bizonyára 
nem tévedünk, ha Erasmus megtámadásának esetében az antik retorika egyik be-
szédtípusát, a támadó beszédet véljük tetten érni. Elég a latin szöveg első néhány 
bekezdését tanulmányoznunk, hogy lássuk, Luther milyen mesterien alkalmazza 
az antik retorika eszköztárát ügye védelmében, amit egy jó szónok stratégiájához 
illően egyszersmind arra használ fel, hogy Erasmus személyét is hiteltelenítse.

Először is, Erasmus művét diatribének19 (’időtöltés’, ’szórakozás’, ’eszmecsere’) 
nevezi, ami előrevetítheti az iróniát: az olvasónak ugyanis eszébe juthat, hogy a 
Szabad akaratról csak afféle elmés irodalmi játék és párbeszéd, semmiképpen sem 
komoly teológiai mű. Ezután tovább záporoznak a retorikai fogások. Eramust 
„Tiszteletreméltónak”, Venerabilisnek nevezi, holott a későbbiekből világossá fog 
válni, hogy nemcsak Erasmus művét, de tevékenységét, végső soron egész szemé-
lyét alkalmatlannak tartja a keresztény tanításra és erkölcsiségre. Ám az irónia ki-
dolgozása ennél sokkal mesteribb. Egyesek ugyanis azt gondolhatták, hogy Luther 
eddig azért nem válaszolt Erasmus művére, mert beismerte vereségét, és elismerte, 
hogy vitapartnere érveire nincs válasza, mert egyszerűen nem olyan művelt, hogy 
válaszolni tudjon. Az igazság azonban ezzel éppen ellentétes: Erasmus műve teoló-
giailag olyannyira megalapozatlan, hogy nem is méltó a válaszra. Sokak unszolásá-
ra Luther mégis nekiáll, hogy megcáfolja. Miért kell ezt tennie, ha egyszer – mint 
magáról mondja – nem a szavak embere, vagyis barbár (barbarus in barbarie semper 

versatus)? 

18 Luther 2006. A műről bővebben lásd: Kolb 2005.
19 Erasmus maga collationak, ’beszélgetésnek’ nevezte a művet.

A retorikai támadás és irónia e ponton azzal teljesedik ki, hogy Luther (aki te-
hát már a nyitó mondatokban tudatosan alkalmazott egy sor retorikai eszközt) ki-
jelenti, hogy bár nincsenek meg az ékesszólásban azok az eszközei, amelyek Eras-
mus birtokában vannak, vagyis nem tud olyan szépen írni és nem olyan tehetséges 
az ékesszólásban, mint vitapertnere, azért az igazság mégis csak az ő oldalán áll. 
Azaz: a retorika eszköztárával bizonyítja be, hogy a retorika nem más, mint puszta 
ékesszólás, üres beszéd, a szofisták fegyvere, de az igazsághoz semmi köze sincs. 
Összességében elmondhatjuk, hogy bármelyik képzett antik rhétór megirigyelhet-
né azt a módot, ahogyan Luther mintegy fél oldal terjedelemben megsemmisíti 
ellenfelét, amivel pedig Erasmus művének jelentőségét is aláásni kívánja. 

Látható tehát, hogy a latin nyelv és a retorika néhány alapvető fogásának isme-
rete sokkal értőbbé teszi az olvasót Luther mondandója iránt; nem mintha ezek 
nélkül egyáltalán nem érthetnénk meg, hogy miről van szó, de ezek segítségével 
jobban értjük: megragadjuk azt a stratégiát, amelyet a reformátor ellenfelével 
szemben alkalmaz, és a végletekig ki is aknáz. W. Stroh Erasmus kapcsán hangsú-
lyozza a cicerói szónoki modell alkalmazását: „Az eléggé vaskosnak tűnő crapulam 

exhalare — és még jó néhány más — kifejezést is minden bizonnyal tőle vette át. 
Írása érdekes, teológiai komolyság hatja át, de humanista jellegét sem lehet tagad-
ni. Bár némely esetben a nyelvtani normákat sérti, nyelvi szempontból Erasmus 
elegáns stílusával is egyenrangúnak tekinthető — sőt mint latin összművészeti 
alkotás végül is magasabb szintre helyezhető.”20 Ezzel együtt két gondolatot itt 
még érdemes kiemelnünk. Luther szövege több ponton valóban igen vaskosnak, 
személyeskedőnek tűnik, ami a mai olvasó számára adott esetben meghökkentő, 
sőt akár bosszantó is lehet. Látnunk kell azonban, hogy ez a retorikai stratégia 
világos következménye annak az antik retorikában általánosan elterjedt fogásnak, 
mely az ellenfél lejáratására irányult, hogy ezzel annak ügyét is hiteltelenítse. Más-
részt Luther arra céloz, hogy az ügy olyan egyértelmű, hogy eddig meg sem kellett 
szólalnia, csak a körülmények és mindenki ezirányú várakozása kényszerítik erre. 

20 Stroh 2011, 201. Bár a végső konklúzióval nem feltétlenül kell egyetértenünk; a magam részéről 
nem mondanék ítéletet a két szerző műve felett.
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Ezzel azt támasztja alá, hogy mindenképpen övé az igaz ügy, hiszen ahogyan azt 
az Ad Herennium című retorikai kézikönyv szerzője megállapítja: „Négyféle ügy 
van: tisztességes, becstelen, kétes és érdektelen. Az ügyet akkor tekintjük tisztes-
ségesnek, ha olyasmit védelmezünk, amit mindenki szerint védelmezni kell, vagy 
olyasmit támadunk, amit mindenki szerint támadni kell; például a bátor férfit 
védelmezzük, az apagyilkost támadjuk. Kétes az ügy, amikor részben tisztességes, 
részben becstelen. Érdektelen, amikor jelentéktelen dologról van szó.”21 Luther te-
hát úgy tekint ügyére, mint tisztességes ügyre, amit mindenki szerint védelmez-
ni kell. (Ezért utal arra, hogy eleddig mindenki reménye ellenére nem válaszolt: 
praeter spem omnium.) 

Látható, hogy Luther műve bevezető mondatainak retorikai vizsgálata milyen 
mély következtetésekhez vezet: a látszólag heves támadó hangnem mögött a klasz-
szikus invektíva műfaja húzódik meg, a retorikai alakzatok (irónia, ellentét, pár-
huzamok kiemelése) pedig egy nagyon is tudatos szónoki stratégiát fednek fel. 
Luther számtalan helyzetben alkalmazza ezt a szónoki taktikát, a mai olvasó szá-
mára azonban gyakran éppen ezért hathatnak művei – minden teológiai mélysé-
gük ellenére is – igen idegennek, amennyiben keresetlen és vaskos módon támadja 
ellenfeleit, főként a katolikus egyházat, vagy magát a pápát.22 Lutherrel kapcsolat-
ban tehát levonhatjuk a következtetést, hogy azon a nyelven túl, amelyen teológiai 
művét megszólaltatja, egy egész kulturális hagyomány ismeretére is szükségünk 
lehet, hogy pontosan feltérképezzük szándékát és érvelésének stratégiáját. Teoló-

21 Rhetorica ad Herennium. 1.3.5. (Adamik Tamás fordítása.)
22 Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de fontos feltennünk a kérdést, mennyiben csak stíluselméle-
ti kérdésekről van itt szó, és vajon az ilyen támadásoknak nincsenek-e etikai következményei. A 
formálódó keresztény egyházat hasonló retorikai startégiával támadták (ahogyan ez kiderül Ter-
tullianus apologetikus művéből, vagy Minucius Felix Octaviusából), és tudjuk, hogy mindez végül 
súlyos üldözésekbe torkollot. A keresztények később hajlamosak voltak ugyanezeket a vádakat meg-
fogalmazni ellenfeleikkel, az ertenekkel vagy éppen a zsidókkal szemben. Kiemelendő tehát, hogy az 
invektíva lényege egyáltalán nem az volt, hogy igaz-e, amit a befeketíteni kívánt ellenfélről állítunk, 
hanem hogy célunkat mindenképpen elérjük és hiteltelenítsük ellenfelünket. Azonban nagymérték-
ben kérdéses, vajon az invektíva megmarad-e az irodalom keretein belül, és az olvasók tudják-e, hogy 
itt csak szónoki fogásról van szó. A jó invektíva éppen azért működhet, mert a szerző elhiteti, amit 
akar. Elgondolkodtató példa erre éppen Luther zsidók ellen írt szövege. A kérdéshez lásd Adamik 
2012.   

giai értekezését ugyanis egy invektívával nyitja, melyben felsorakoztatja mindazon 
eszközöket, amelyeket a klasszikus retorikai szakírók javasoltak. 

A klasszikus nyelveknek egészen más jellegű megközelítését tapasztaljuk Né-
metország nevelőjénél (Praeceptor Germaniae), Melanchtonnál, aki kiváló pedagó-
gusként egy egész oktatási programot javasolt, melyben különleges szerepet szánt 
a latinnak, a görögnek és a héber nyelvnek.23 Más jellegről beszélek, mert számára 
a nyelvtanulás meghatározott célja szerint kettős: egyrészt szükség van rá az elme 
pallérozásához, mert szigorú figyelmet követel, másrészt lehetővé teszi a Szentírás 
értő olvasását. Sőt, ahogyan az alábbi idézetből kiderül, a keresztény tanítás hu-
manista megújítását várja a klasszikus nyelvekhez – főleg a göröghöz – való vissza-
téréstől. A manapság gyakran (bár igaztalanul) a tudományos invenció gátjának 
tartott skolasztikus műveltségre utal, amikor kifejti, hogy a keresztény tudomány 
azért nem fejlődhetett, mert hagyománya lassanként önmagára rakódott rá, azaz 
a tudomány maga elfedte a Szentírás tanulmányozásának és értelmezésének célját. 
A gyökerekhez való visszatérés tehát ösztönzőleg hat a tekintetben, hogy megújít-
suk a tudományt, és éppen a klasszikus illetve szent nyelvekhez való visszatérés 
révén.

A wittenbergi akadémia ifjúsága előtt tartott beszédében Melanchton kijelen-
ti: „Lassanként, megvetve a jobb tudományokat, kiestünk a görög műveltségből, 
s egyáltalán a jó helyett a rosszat kezdték tanítani. Innen erednek a Tamások, 
Scotusok, Durandusok, Seraphicusok, Cherubicusok és a többi, cadmosi sarjnál 
népesebb utód.” Másrészt ebben a beszédben az egyetemi nevelés programját is 
megfogalmazza: „Ugyanis teljesen az a meggyőződésem, hogy aki valamely jeles 
dolgot akar akár a vallási életben és szent tudományokban, akár a világi közélet-
ben a fórumokon megkísérelni, kevésbé lesz sikeres, ha szellemét előtte az emberi 
tudományokkal (így nevezem ugyanis a filozófiát), amennyire elégséges, nem vér-
tezte fel.” A műveltséghez szükség van a klasszikusok, Homérosz, Arisztotelész 
és a megfelelő költők, így például Horatius vagy Vergilius ismeretére, egyrészt az 

23 Erasmus és Melanchton magyarországi recepciójához lásd: Monok 2015. Melanchton hatásához 
lásd még: Borzsák 1996.   
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értelem pallérozása, másrészt az erkölcs és a bukott emberi természet megtisztí-
tása miatt: 

Ezután aki a szentségekbe akar beavatást nyerni, kívánatos, hogy ama ősi Ádámot 
levesse, hogy a romlatlan Ádámot öltse magára, azaz az emberi érzelmeket s magá-
nak a ravasz kígyónak az igáját felsőbbrendű erkölccsel törje szét, rombolja le, hogy 
az Úr dicsőségében magassággá változzék a mélység. Éppen ez volt az oka, amiért 
azt mondottam, hogy a tudományok gyakorlatától megfosztott egyház, az igazi és 
hiteles kegyességet emberi hagyományokkal valahol megváltoztatta.24

Melanchton esetében tehát arról van szó, hogy műveltségi és pedagógiai 
programjában egyesül a humanizmus és protestantizmus eszménye, ameny-
nyiben a tudomány bevezetést jelent az erkölcs és hit szilárd ismeretébe. 
A klasszikus nyelvek tanulásának célja szerinte alapvetően kettős. Egyrészt 
ezek segítségével tudjuk valóban megérteni az Evangéliumot, másrészt szigo-
rú szabályaik tanulása ahhoz segít, hogy megzabolázzuk gondolkodásunkat, 
és ennek révén neveljük erkölcseinket. Melanchton pedagógiai programjá-
ban tehát összekapcsolódik az oktatás és a nevelés: olyan elméletet dolgo-
zott ki, mely a protestantizmus tanítása mellett különös hangsúlyt fekte-
tett a klasszikus műveltségnek és lényegében az erasmusi humanizmusnak a 
továbbfejlesztésére. Idézett beszédében Melanchton nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy az igazi tudomány elhanyagolása a görög elhanyagolásának követ-
kezménye volt. Ebből a szempontból tehát még a latin alapos ismeretét sem 
tartja elégségesnek. Ennek magyarázata szerinte egyrészt abban rejlik, hogy 
a görög tudomány alapoz meg minden mást, ami követi – tehát a latin sem 
értelmezhető ismerete nélkül – másrészt, hogy a latin nyelvű egyház nem 
bővelkedett olyan kiváló szerzőkben, mint a görög. A pusztán latin nyelvű 
teológia művelése tehát súlyosan egyoldalú és hiányos teológiához fog ve-
zetni. Egyszóval, Melanchton elődei szemére veti, hogy a kulturális felejtés 
előmozdítói voltak: 

24 János István fordítása. Az egész beszéd magyarul elérhető In: Imre 2003, 19-31. 

Ehhez járult még azonfelül, hogy az újak nem csupán megvetették a régiek tudo-
mányát, de egyáltalán, ha valakik közülük ama kort megérték, mintegy a Léthébe 
vetve pusztultak el; így meggondolhatod, vajon más dologgal ártottak-e többet az 
éles elméjű szerzők, mint esztelenül azzal, hogy annyi ezer régi író pusztulását foly-
tonosan eltűrték. Ezen körülményekből keletkezett ezután az isteni és emberi tör-
vény hatalma, ezek előírásai (dekrétumai) alapján művelődött az ifjúság... Milyen 
gonosznál lehet nagyobb ez a dögvész? Bizonyára sohasem volt semmi sem közön-
ségesebb. Ugyanis midőn egészen addig a korig az egész görög filozófia is létezett, 
és az egyházi latin irodalomban Cyprianus, Hilarius, Ambrosius, Hieronymus, Au-
gustinus kivételével egyetlen kiemelkedő sincsen, a nyugati szent tudományokban 
a görög nyelv és kultúra addig nagyrészt mindennapi használatban volt, nem volt 
lehetséges, hogy a görögök mellőzésével egyedül a filozófia az emberi tudományok 
számára bármi hasznot is hajtson, pedig messze a legtöbbet nyújtja, ettől kezdve a 
szentségekről való gondoskodás elpusztul. 

Fentebb utaltam rá, hogy Melanchton e figyelmeztetésével kapcsolódik az 
erasmusi humanizmushoz – ez a megállapítás pedig talán nem is olyan túlzó. 
Ahogyan láttuk, az istenes lakoma legfőbb vendége nála is Krisztus, a keresz-
ténység Krisztus-központúságát tehát maga sem veti el, sőt figyelmeztet a ve-
szélyre, mely abból származik, hogy egyesek túlzottan csodálják Cicerót és 
ezzel azt kockáztatják, hogy visszatérnek a pogányságba.25 Úgy tűnik tehát, 
hogy Erasmus tisztán látja a veszélyt, mely a túlzott antikvitás-tisztelet miatt 
leselkedik a kereszténységre, és Melanchtonhoz hasonlóan felismeri azt az ins-
pirációt, melyet a klasszikus nyelvek a kereszténység megújításánek érdekében 
nyújthatnak. 

Erasmus, Luther és Melanchton idézett példái rámutanak, hogy a latin 
(esetleg görög) nyelv ismerete nélkül nem lehetséges bizonyos szövegek értő 
olvasása és értelmezése, másrészt, hogy a klasszikus nyelvek elsajátítása és ta-
nulmányozása hogyan vezetett a tudomány megújításához: a katolikus Eras-

25 Vö. Imre 2012, 15. A tanulmány rámutat, hogy a reformáció korában miért is volt olyan nagy 
szükség az antik retorikai hagyomány magas szintű alkalmazására. E nélkül ugyanis nem lehetett 
volna kidolgozni azt a hermeneutikai módszert, mely segít emberi szóval értelmezni az isteni szót, 
azaz a kinyilatkoztatott Szentírást. (Mely végső soron maga is emberi nyelven lett lejegyezve.) 
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mus is a vallás és erkölcs megreformálása érdekében olvassa a klasszikusokat, 
ahogyan a reformátorok is kiaknázzák a klasszikus retorika eszköztárát egy-
részt bibliai hermenutikájuk, másrészt pedagógiájuk megalapozásához. Vajon 
hogyan érthetjük meg intencióikat, ha magunk nem ismerjük mindazt, amire 
utalnak?

A fentebbiek talán megengedik a következtetést, hogy beszélhetünk egyfajta 
európai identitásról (bár az identitás fogalmát sokan bizonnyal használhatatlan-
nak terminusnak tartják), melyet a latin nyelv közvetített Európa szerte, és amely 
paradox módon az egységesnek tűnő Római Birodalom hanyatlásával erősödik 
meg, és kap időről időre új erőre például a humanisták esetében. Ezt az identitást 
és nyelvet az a kereszténység közvetíti, mely kezdetben, ha nem is ellenségesen, 
de fenntartásokkal viszonyul a pogány hagyományokat közvetítő kultúrához. A 
latin nyelv mint közvetítő közeg azonban felülírja ezt a kezdeti törésvonalon lé-
tező ellentétet. Ahogyan a Római Birodalomban használt görög, úgy a birodalom 
megszűnése után használt latin esete is mutatja a nyelv kultúra-, és identitásképző 
erejét és funkcióját. Ugyanakkor Erasmus és az idézett reformátorok példája fi-
gyelmeztet rá, hogy a szóbanforgó identitásra vonatkozó tudatos reflexió miként 
segít jobban megérteni önmagunkat. Láttuk, hogy Luther rejtett módon, Erasmus 
és Melanchton viszont nyíltan nyúlt vissza a klasszikusnak tekintett latin-görög 
műveltséghez, melybe számukra nemcsak a korai keresztény, hanem a pogány szer-
zők is beletartoztak, mégpedig saját keresztény identitásuk alakítóiként. 
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Mogyoródi Emese:
A filozófia mint „a bölcsesség szeretete”1

Sokan és sokfelé panaszolják, hogy a filozófia (és általában a bölcsészettudo-
mány) elvesztette vagy rohamosan kezdi elveszíteni sok évszázadra visszanyúló 
tekintélyét, társadalmi szerepét, a tudományok közt elfoglalt hagyományosan elő-
kelő helyét. A panasz nem alaptalan. Ha csupán szűkebb környezetünkben nézünk 
körül, azt látjuk, hogy az utóbbi évtizedek során számos filozófia tanszék, sőt, 
gyakorlatilag egész Bölcsészkar tűnt el nyomtalanul egyetemeinkről; a filozófia 
– amúgy is szűk kereteket közé szorított – oktatása megszüntetésre került a kö-
zépiskolákban; az államilag finanszírozott férőhelyek számát folyamatosan kurtít-
ják a bölcsészettudományok rovására (annak ellenére, hogy a jócskán megemelt 
természettudományi férőhelyek mindazonáltal magas százalékban betöltetlenül 
maradnak); a különféle doktori, posztdoktori illetve kutatói pályázatokon belül 
egyre alacsonyabb számban támogatnak bölcsészeti témaköröket; ha valamely el-
vetemült tizennyolc éves elszántan mégis csak „szabad bölcsészetre” (filozófia, mű-
vészettörténet, esztétika, etika, vallástudomány, filmtudomány szakra) szeretne 
jelentkezni, szüleitől bizonyosan megkapja a kellemetlen kérdést: „és miből akarsz 
majd megélni, édes gyerekem?” 

De ha tágabb környezetünkben nézünk körül, mi sem jelzi jobban a humán-
tudományok nem kevésbé perspektívátlan helyzetét, mint hogy nem kis fantázi-
át igénylő vállalkozás fellelni helyét az Európai Unió Bizottsága által támogatott 
„Horizon 2020” tudományos kutatási programokon belül, ráadásul pozíciója nem 
sok jót sejtet. Először is, ami feltűnik, hogy a felsorolt huszonkét kutatási téma-
körön (pl. mezőgazdaság és erdészet, vízgazdálkodás, biológiai nyersanyagipar, 
biotechnológia, energiagazdálkodás, környezetgazdálkodás és klíma, stb.) belül a 

1 A jelen tanulmány az Institute for Advanced Study (CEU, Budapest) támogatásával készült.Fotó: Alex Holyoake
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humántudományi egyetlen, ám nem is önálló (hanem a társadalomtudományokkal 
összevont: Social Sciences and Humanities, rövidítve SSH) területet képvisel2; 
másodszor, az SSH európai kutatásokon belüli szerepéről az általános felhívásban 
azt találjuk, hogy egyfelől kívánatos „beágyazni” a különféle kutatási területekbe 
(lásd pl. fent felsoroltak), másfelől olyan projektek nyerhetnek támogatást, ame-
lyek nem a hagyományos, diszciplináris keretekben (például történelemtudomány, 
nyelvészet, irodalomtudomány, pszichológia, filozófia) gondolkodnak, hanem 
(társadalmi) „kihívásokban” (challenges).3 Hogy ezt miként is kell elképzelni, arra 
kapunk néhány példát: az SSH pályázatok magukban foglalhatnak olyan gazdasági 
és társadalmi elemzéseket, melyek az egészségügyi rendszerek megreformálásához 
szükségesek; olyanokat, amelyek az „okos, zöld és integrált közlekedés” elősegí-
tését célozzák meg; olyanokat, amelyek a klímaváltozás kihívásaira válaszolnak; 
vagy amelyek a szolgáltatások és termék design technológiák kreatív megújítására 
törekszenek. Végül azért akad egy „kihívás”, melyben megtaláljuk a hagyományos 
értelemben felfogott humántudományok helyét is: az Európa a változó világban 
semmitmondó témaköre (példaszerűen) egyfajta „saláta témakörként” olyan terü-
letek kutatását célozza meg, mint például „az európai válság megoldását szolgáló 
új ötletek, stratégiák és kormányzati rendszerek, az információs és kommuniká-
ciós technológiák által lehetővé tett innováció a nyilvánosság szférájában, üzleti 
modell innováció, európai kulturális örökség, történelem, kultúra és identitás”.4 
Na, végre! Az utolsó négy tétel egy bölcsész számára is ismerősen hangzik, hurrá! 
De ne legyenek illúzióink. A humántudományoknak itt igen kevés babér akad: 
az “SSH”-ból itt láthatólag az “SS” (!) dominál, amit az is erősen alátámaszt, hogy 
az „új megközelítésben” felfogott „kihívásokat” úgy jellemzik, mint amelyek „iker 
(?) lehetőséget nyújtanak a társadalom- és humántudományok” (twin opportunity 

for the social sciences and humanities) számára. Más szóval, ha marad is bármi tere-

2 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area. Letöltve: 2016. 02. 26. 
3 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/social-sciences-humanities Letöltve: 2018. 
02. 26. 
4 I.m. 

pe a hagyományos értelemben felfogott bölcsészettudománynak, annak egyfelől 
valamiféle szociológiai dimenzióban kívánatos megjelennie, vagy ha nem, akkor 
történelmi dimenzióban, vagy “kulturális örökségként”, vagy úgy, hogy eladható 
legyen olyasformán, mint ami kapcsolatos az „európai identitással” (és lehetőleg 
összekapcsolódik valami informatikai fejlesztéssel). Megint hurrá. Végső soron mi 
az, ami nem adható el ilyen módon? Nos, talán bármi, ami egy bölcsészt érdekelni 
szokott. 

De itt álljunk meg két szóra. Az egyik, hogy a bölcsészet (azon belül különö-
sen a filozófia) nem kizárólag történeti dimenziókban mozog, és gyakorta semmi 
köze sincs a „kulturális örökséghez”, mivel ő maga hozza létre azt (s vele együtt, 
legalábbis részben bizonyosan, az „európai identitást”). Mondjuk tegyük fel a kér-
dést, vajon egy Sartre, Heidegger, Wittgenstein vagy Levinas ma milyen eséllyel 
pályázhatna korszakalkotónak bizonyult tevékenységük támogatására az Európai 
Uniónál? Nem beszélve Szókratészről, aki semmi mással nem foglalkozott, mint 
épp „kutatással” (amit „vizsgálódó életnek” nevezett), ugyanakkor egy árva szót 
nem volt hajlandó leírni, mivel úgy vélte, a demokratikus társadalom bajainak 
megoldása a diszkusszióban keresendő, az egyes emberrel folytatott beszélgetésben, 
jelesen a „kiválóságról” (az erényekről) – köztük az igazságosságról – és a helyes/
boldog életről. És mégis: olyan erővel képviselte, amit (vagyis a filozofáló életet), 
hogy évezredekre meghatározta az európai kulturális identitást, pedig senkinek 
nem akart eladni semmit (sőt, nem is igen vett senkitől semmit5).

És ez a „második szó”, amivel egyenesen a filozófia (és általában a bölcsészet) 
lényegéhez jutunk, legalábbis ahogyan azt Platón (Szókratész örököseként) és 
Arisztotelész felfogják, pontosabban első megközelítésben amitől határozottan 
elkülönítik. Platón A szofista című dialógusában, a (filozófushoz zavarba ejtően 
hasonlatos, de attól mégis fontos vonásaiban különböző) szofista tevékenységének 

5 Diogenész Laertiosz története szerint az áruk tömegét látva az athéni piacon Szókratész így kiáltott 
fel: „Mennyi mindenre nincs szükségem!” (D.L. II. 25.) (Saját fordításom. Ha másként nem jelölöm, a 
görög szövegeket saját fordításomban közlöm [M. E.]). – Ennyit Szókratész véleményéről a fogyasztói 
társadalmat illetően!

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/social-sciences-humanities
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definíciói közül az egyikben azt „a szerző, cserélő, kereskedő, nagyban, lelki javak-
kal kereskedő mesterségből a kiválóságra és erényre vonatkozó beszédek és isme-
retek áruba bocsátásaként”6 (224d-e) határozza meg.7 Arisztotelész egy, a filozófia 
eredetéről szóló méltán elhíresült passzusában explicit módon megkülönböztető 
jegyeként említi, hogy – minden egyéb tudománnyal szemben – nem valamiféle 
haszonra (khrészisz) irányul:

Úgyhogy, mivel azért filozofáltak [ti. az első filozófusok], hogy a tudatlanságtól 
megszabaduljanak, világos, hogy a tudományt a tudás megszerzése miatt művelték, 
nem pedig valamiféle haszon kedvéért. Ezt bizonyítják a tények is. Az efféle tudást 
ugyanis akkor kezdték kutatni, amikor az élet alapvető szükségleteit kielégítő, sőt a 
jólétet és szórakozást biztosító javak is csaknem mind rendelkezésre álltak. Világos 
tehát, hogy az efféle tudást nem valamiféle egyéb haszon kedvéért keressük, hanem, 
ahogyan szabadnak is azt az embert mondjuk, aki önmagáért van, és nem másért, 
úgy a tudományok közül is egyedül ez szabad, hiszen egyedül ez van önmagáért 
(Met. I. 982b19-27).8

A bökkenő tehát klasszikus perspektívából tekintve ott van, hogy a filozófiát (és 
általában a bölcsészetet) el kell adni, ha egyáltalában művelni akarjuk, pedig lényegénél 
fogva nem eladásra termett, pontosabban nem áru- vagy fogyasztási cikk – ezért a 
„döntéshozók” szemszögéből tekintve értéktelen. Nos, igen – jegyezhetnénk meg Pla-
tónnal és Arisztotelésszel –, a rabszolgák és kereskedők perspektívájából nézve. Vagy 
épp olyasféle luxuscikk, úri huncutság, amit értelmes, az élet realitását (annak „alapve-
tő szükségleteit, a jólétet és a szórakozást”) szem előtt tartó ember nem engedhet meg 
magának. Teljesen mindegy, mert a realitást a döntéshozók igényei és értékei határoz-
zák meg, ők pedig „rabszolgákban” és „kereskedésben” gondolkodnak. 

6 Fordította Bene László (2006), 36.
7 Egy kivételével (melyet „nemes szofisztikának” nevez, és valószínűleg a szókratészi filozófiával azo-
nosít: 230b) A szofistában az összes többi definíció is tartalmazza, hogy a szofisztika nyerészkedésre 
irányul (vö. 224d, 226a).
8 Arisztotelész fenti gondolatának előzményét lásd Platónnál (Az állam 499a), aki a filozófia 
szabadságát szintén abban látja, hogy az igazságot annak puszta megismerése végett kutatja; ezt 
azonban nem a többi tudománnyal állítja szembe, mint Arisztotelész, hanem újfent a szofisztikával, 
melynek célja a hírnév (doxa) illetve a „kötekedés” (erisz) . 

Meglehet, Arisztotelész kissé naiv, amikor a Metafizikát azzal a gondolattal in-
dítja, hogy „minden ember természettől fogva törekszik a tudásra” (I. 980a21), hisz 
ezek szerint a filozófiának (a tudás a tudás kedvéért) minden ember legbelsőbb 
igényének kellene lennie. Ám Arisztotelész bizonyosan tudja, hogy ez tényszerű-
en nem így van, úgyhogy valójában nem is ezt akarja mondani, hanem azt, hogy 
az ember nembeli jellemzője, hogy olyasféle tevékenységeket (is) folytat, amelyek 
túlmutatnak a puszta létfenntartáson, sőt, túlmutatnak az általában vett jóléten, 
beleértve az olyan, már-már (arisztotelészi értelemben felfogott) öncélú időtöltést 
is, mint a szórakozás. Innen tekintve az, ahogyan egy társadalom a filozófiával 
bánik, ahogyan viszonyul hozzá, nem egyszerűen jóléte fokát indikálja, hanem azt, 
hogy mennyire (marad) humánus. Megbecsül-e olyasféle értékeket, amelyek nem 
válthatóak pénzre illetve nem vásárolhatóak meg (szeretet, szerelem, hűség, ba-
rátság, együttműködés, együttérzés, nagylelkűség, igazságosság, bátorság, alázat, 
önismeret, műveltség, stb.) és azokat a diszciplinákat, amelyek effélével foglalkoz-
nak, vagy ezeket alulértékeli, sutba dobja, netán egyenesen ellehetetleníti, aláássa. 
És megbecsüli-e azokat úgy általában, akik a tudást a tudás kedvéért keresik, csak-
is azért, mert hajtja őket a megismerés vágya, és lenyűgözi a természeti világ, az 
emberi lélek, elme vagy nyelv csodája – és ebbe már mindenféle tudós, sőt művész 
is beleértetik – vagy alulértékeli, ellehetetleníti.

De rendben van, ne legyünk ennyire emelkedettek, legyünk realisták! Valóban 
semmi haszna sincs az efféle tevékenységeknek vagy értékeknek? (És itt maradjunk 
kizárólag a filozófiánál, mint a legkevésbé hasznosnak tűnő humántudománynál.) 
Nos, ha figyelmesen olvassuk Arisztotelészt, világos, hogy igenis van. Erre utal egy-
részt a fent idézett szövegben a megfogalmazás, hogy „az efféle tudást nem valamifé-
le egyéb haszon kedvéért keressük”. Ezek szerint az efféle tudás megszerzése nagyon 
is jár haszonnal, mindössze arról van szó, hogy ez – szemben más tevékenységekkel 
– önmagában véve hasznos. Hogy ennek mi is a jelentősége, abból érthetjük meg, 
hogy Arisztotelész – miként Platón is – úgy véli, az emberi cselekvések motivá-
ciói között léteznie kell egynek és egyetlenegy olyannak, mely végső célul szolgál 
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valójában minden egyéb tevékenység számára, amennyiben minden tevékenysé-
get egyáltalán valami jó elérése céljából folytatunk. Bármi legyen is, ez tekinthető 
intrinzikus jónak, önmagában véve jónak, vagy más szavakkal a „legfőbb jónak” 
(summum bonum), amire az emberek (tudva vagy tudatlanul) törekszenek. Minden 
egyéb jót (értéket) csak eszköz-jellegűnek (extrinzikus jónak) tekinthetünk, amit 
azért keresünk, mert vele valami más jót szeretnénk elérni.9 (Igen hasznos megkü-
lönböztetés ez: ha valaki zavarban van, mert nem tudja mit akar, először tisztáz-
nia kell önmagában, mi fontosabb, vagy akár mi a legfontosabb a maga számára. 
Az emberek – de beszélhetünk társadalmakról is – különféle értékeket tekintenek 
a maguk számára fontosnak. De vannak olyan helyzetek, amikor ezek az értékek 
konfliktusba kerülnek egymással. Ekkor válik életbevágóvá a megkülönböztetés 
extrinzikus és intrinzikus javak között. Persze …  – de erre még visszatérünk.) Ha 
feltesszük a kérdést, vajon Arisztotelész szövegéből kiderül-e, mi is ez a jó, a vá-
lasz világos: kiderül. Nem lehet más, csak a szabadság. Hiszen a szabad ember és a 
rabszolga szembeállítása azt hivatott megvilágítani, mennyiben magasabb rendű 
a filozófia a többi tudománynál. A filozófia az egyetlen szabad tudomány (nahát, 
„szabad bölcsészet”!10), mert nem más tudományok (vagy célok) szolgálatában áll, 
nincs alávetve senkinek és semminek. Bár ez nincs explicit módon kifejtve, erős a 
sugallat, hogy aki ezt a tudományt műveli, maga is szabad ember. Meglehet, akadnak 
emberek (sőt, társadalmak is), akik a szabadságot nem tekintik a legfőbb jónak. 
De a görögök bizonyosan annak tekintették, a modern demokrácia pedig – bá-
torkodom feltételezni – szintén annak tekinti.11 Mi pedig a modern demokratikus 
döntéshozókhoz és a modern demokratikus társadalom tagjaihoz szólunk, amikor 
a filozófia egyre kétségbeejtőbb helyzetét felpanaszoljuk. 

9 A megkülönböztetéshez lásd Platón: Gorgiasz 499e-500a; Arisztotelész: Nikomakhoszi etika 1094a19-
23; 1176b3-6.
10 Szabad bölcsészet szakra felvételt nyert hallgatókkal folytatott, nem reprezentatív felmérésem 
szerint jelentős százalékban a „szabad” kulcsszó miatt választották a szakot. Ez persze némiképp 
mulatságos, ugyanakkor világosan jelzi, a fiatalok milyen sokra értékelik a szabadságot.
11 Ez persze nem jelent kategorikus érték-hierarchiát, normál esetben több érték (pl. igazságosság, 
egyenlőség) is állhat a hierarchia csúcsán egyszerre; az értékek konfliktusa esetén azonban döntésre 
kényszerülhetünk afelől, hogy melyik az egyetlen legfontosabb érték (legalábbis az adott helyzetben).

De miféle szabadságról, kinek a szabadságáról és mitől vagy mire való szabad-
ságról van szó? És mi köze ennek a filozófia lényegéhez, már ha nem negatív mó-
don akarjuk elhatárolni valamitől, hanem pozitív módon megvilágítani? E kérdé-
sek megválaszolása érdekében nem elégedhetünk meg az arisztotelészi szöveghely 
szűkebb kontextusával, hanem vissza kell nyúlnunk a „filozófia” (philoszophia) 
kifejezés keletkezéstörténetéhez. Ez az áttekintés egyúttal gazdagíthatja eddigi 
fejtegetéseinket mind a tekintetben, amitől feltalálói és első művelői a filozófiát 
elhatárolták, mind mibenlétére vonatkozóan, amint azt a korai görög filozófusok 
felfogták. Ez elvezethet annak világosabb megértéséhez is, legalább részlegesen, 
vajon mi magyarázza a filozófia mai mostoha sorsát, illetve mégis miféle haszna, 
értelme lehet, ha megfelelően műveljük.

A philoszophia elhatárolása

Hogy ki alkotta meg és használta először a philoszophia szóösszetételt és köze-
lebbről milyen értelemben, vitatott kérdés a filozófiatörténészek körében. Bizo-
nyos források szerint Püthagorasz volt ez a férfiú, akiről ezzel kapcsolatosan két 
történet is fennmaradt.

A „bölcsesség kedvelése” (philoszophia) kifejezés Püthagorasztól ered, aki először 
nevezte magát a „bölcsesség kedvelőjének” (philoszophosz), amikor – mint pontoszi 
Hérakleidész tudósít Az asszonyról, aki nem lélegzett című művében – Sziküónban 
Leónnal, a sziküóni (vagy phleiuszi) türannosszal beszélgetett. Azt mondta ugyanis 
neki, hogy egyetlen ember sem bölcs (szophosz), egyedül az isten az. Mindazonál-
tal hamarosan „bölcsességnek” (szophia) kezdték nevezni, az efféle tanítását kínálót 
pedig „bölcsnek” (szophosz), mint aki elérte a lelki tökéletesség csúcsát, „bölcsesség-
kedvelőnek” (philoszophosz) pedig azt, aki lelkesen a bölcsesség nyomába szegődött 
(ho szophian aszpadzomenosz) (Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és 
nézetei I. 12.1-7).
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[Püthagoraszról] Szószikratész Diadokhai című művében azt mondja, hogy amikor 
León, Phleiusz türannosza megkérdezte tőle, ki ő, azt felelte: „a bölcsesség kedve-
lője” (philoszophosz). Az életet a Játékokhoz hasonlította, ahová egyesek a versengés 
miatt mennek, mások azért, hogy kereskedjenek, a legjobbak azonban azért, hogy 
szemlélődjenek (theatai). Így az életben is vannak szolgalelkűek, akik a hírnevet 
és a vagyont hajhásszák, a filozófusok azonban az igazságot keresik (Diogenész 
Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei VIII. 8.6-12).

A második történet szerint Püthagorasz az emberi törekvések felől közelítette 
meg a „filozófust” illetve indirekt módon a filozófiát mint „a bölcsesség szerete-
tét”.12 E tekintetben három alapvető embertípust különböztetett meg, amint azt a 
pánhellén játékokon megfigyelhette: olyanokat, akiket a hírnév megszerzése moti-
vál (akik a versengés miatt vettek részt, nyilván a győzelmet és vele együtt a hírnevet 
elérendő), olyanokat, akiket a vagyonszerzés (akik kereskedés céljából látogatták) 
és olyanokat, akiket egyik sem érdekelte, hanem kizárólag maga a látvány vagy 
látványosság. Ez a felosztás egybecseng Arisztotelész fent idézett gondolatával, mi-
szerint a filozófia művelőit nem valamiféle, önmagán túli haszon motiválja, hanem 
maga ez a tevékenység, önmagáért. A „látvány” vagy „látványosság” mint motiváció 
azonban félrevezető lehet. Ahogyan Arisztotelész világossá teszi, hogy a filozófiát 
első művelői nem szórakozás céljából űzték (hiszen megállapítja, hogy akkor jelent 
meg, amikor az emberek szórakozási igényei is kielégültek), Diogenész Laertiosz is 
világossá teszi, hogy Püthagorasz számára a nézelődés vagy szemlélődés mint cél 
mögött sem a szórakozás állt, hanem éppenséggel ugyanaz, mint Arisztotelésznél: 
a megismerés- vagy tudásvágy („a filozófusok azonban az igazságot keresik”). A 
filozófia mint theória („szemlélődés”) eszméje ez, nem éppen az alkotással (poiészisz) 
vagy cselekvéssel (praxisz) szembeállítva (mint Arisztotelész tudomány-felosztásá-
ban), hanem az olyasféle haszonszerzéssel, mint a hírnév vagy a vagyon.13 Ezekről 

12 A phileó ige mindenféle vonzalmat jelent, a barátságtól a kedvelésen és a szereteten át akár a szere-
lemig (bár az utóbbira jellemzőbb módon használatos az eraó ige illetve a belőle képzett erósz főnév). 
A philia és az erósz különbségeire vonatkozóan lásd Mogyoródi 2005b, 12. A szophiára vonatkozóan 
lásd alább, 22. jegyz.
13 A filozófiáról mint theóriáról bővebben lásd Mogyoródi 2015, 9-11.

vélik ugyanis széles körben (igen, már a görögök is így voltak vele), hogy bennük 
áll a boldogság, vagy legalábbis a boldogság nélkülözhetetlen feltételei. Nem ne-
héz észrevenni ebben a felosztásban Platón lélek- illetve társadalmi réteg felosztá-
sát, melyen a paradigmatikus („ideális”) állam alapul. A „vágyakozó” lélekrésznek 
illetve a „kézművesek/dolgozók” rétegének felelnek meg a Püthagorasznak tulaj-
donított felosztásban a kereskedők, az „indulatos” lélekrésznek illetve az „őrök/
katonák” rétegének azok, akik a hírnév megszerzése miatt mennek a játékokra, és 
az „eszes” lélekrésznek illetve a filozófusoknak, akik a puszta szemlélődésért illetve 
az igazságért.14 Erős tehát a gyanú, hogy Diogenész Laertiosz története platonista 
hatást mutat, így fenntartásokkal kell kezelnünk történeti valósághűségét tekintve 
(tehát, hogy valóban Püthagorasz filozófia felfogását tükrözné-e).15 De ezt a kér-
dést egyelőre tegyük félre. Ami számunkra a filozófiára mint tevékenységre néz-
ve tanulságokkal szolgálhat, az a következő. Igazolható belőle az az arisztotelészi 
szöveg kapcsán felvetett gondolat, miszerint a filozófia nem egyszerűen a legma-
gasabb rendű tudomány (mivel nem valami másnak alárendelt, ezért szabad), ha-
nem olyan tevékenység, mely egyúttal szabadságot is nyújt művelőjének. Érdemes 
észrevenni, hogy a történetben mindkét nem-filozófus csoport „szolgalelkűként” 
(andrapodódeisz) aposztrofált, és nem nehéz belátni, miért. Akit a hírnév vagy a nye-
reségvágy megszerzése motivál a Játékokon való részvételre (azaz a szimbolizmus-
nak megfelelően az életben), az saját nyereség- illletve hírnév vágyának a szolgája. 
Akkor is az áruval és a vevőkkel kell törődnie, ha egyébként szeretné inkább a 
Játékokat nézni, vagy miközben kizárólag a dicsőségvágy hajtja versenyzés közben, 
nem élvezi vagy éli át teljesítményét, saját fizikai határai meghaladásának fájdal-
mas-örömteli tapasztalatát. De nemcsak erről van szó: a szolgalelkű vagyon- vagy 
hírnév-hajhász valójában épp csak azzal nem törődik, ami miatt a vagyont vagy a 
hírnevet meg akarja szerezni: a szabadsággal. Egyszerűen nincs ideje rá. 

De mennyiben nyújt szabadságot ezzel szemben a tudás vagy a megismerés? 

14 Arisztotelésznél is megtaláljuk ezt a felosztást, ami nyilván platóni hatás (vö. Nikomakhoszi etika 
1095b15-20).
15 Emellett érvel többek között Burkert 1960 (vö. különösen 176).
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És miféle tudásról vagy megismerésről van szó? Félreértenénk görögjeinket, ha 
azt a közhelyessé vált modern eszmét vetítenénk gondolkodásukba, hogy „a tudás 
hatalom”. Legalábbis, amíg nem tisztázott, miként is vélekedtek a hatalom és a 
szabadság viszonyáról. Ennél azonban alapvetőbb kérdés, miféle tudásról is volna 
szó. Arisztotelész szövegéből – tágabb kontextusát is bevonva – úgy tűnhet bár-

miféle (a természeti vagy társadalmi világra vonatkozó) tudásról, hiszen ahogyan a 
Metafizika elején egy általános, tárgyát tekintve nem specifikált tudásra törekvést 
tulajdonít az embernek, úgy a filozófia eredetét tárgyaló fent idézett passzus 
tágabb szövegkörnyezetében is általánosságban beszél róla (bár leginkább a ter-
mészeti világra vonatkozó tudást emeli ki).16 Ebben az értelemben azonban bárki, 
aki valamilyen tudásra, megismerésre törekszik, „a bölcsesség szeretője” volna. Ez 
persze Arisztotelésznél sem így van, de ennek kifejtése helyett forduljunk inkább 
egy olyan gondolkodóhoz, aki Püthagorasz mellett a másik esélyes a szóösszetétel 
megalkotójaként.

Hérakleitosz 35. töredéke így szól:

B 35 Nagyon sok minden kell tudnia (khré eu mala pollón hisztorasz) annak, aki böl-
csességszerető ember (philoszophousz andrasz einai).17

Ez a kissé nehezen lefordítható mondat arról szól, hogy „a bölcsesség kedvelői-
nek” igen kiterjedt vagy alapos olyasféle kutatást kell végezniük, mint amivel tipi-
kusan a legkorábbi filozófusok, az ión természetkutatók vagy természetfilozófusok 
(Thalész, Anaximandrosz, Anaximenész, Xenophanész, de ide tartozik Hekataiosz 
is) foglalkoztak: ezt nevezték ugyanis a korban hisztorié-nek (vö. hisztorasz). Hisztór 
az, aki nem hallomásból értesülve szerez tudást valamiről, hanem személyes után-

16 „Az emberek ugyanis most is, meg régen is a csodálkozás következtében kezdtek filozofálni. Kez-
detben a hozzájuk legközelebb eső csodálatos dolgokon álmélkodtak el, majd lassankint tovább 
mentek ezen az úton és nagyobb dolgok felől is kezdtek kérdéseik lenni, így például a Holdnak 
változásai felől, s a Napnak és csillagoknak járása és a mindenség keletkezése felől” (Metafizika I.2. 
982b11-17, ford. Halasy-Nagy József). Később a technikai újításokat és a matematikai tudást is hoz-
záteszi (Metafizika I.2. 983a11-20).
17 Kerényi Károly fordítása. Ha másképp nem jelölöm, minden Hérakleitosz töredéket Kerényi Ká-
roly fordításában közlök.

járással és tapasztalattal, a lehető legszélesebb körű efféle információt felhalmoz-
va, összegyűjtve, mérlegelve, akár a természetre, akár az emberi szokásokra, tör-
ténésekre, kultúrára vonatkozóan.18 Ez lényegesnek tűnik a filozófiai tudás korai 
értelmére vonatkozóan, és az is. Sugallni látszik például a keresés és kutatás, a 
tapasztalat és az empirikus megismerés szerepét, vagy a személyes meggyőződés 
fontosságát (például mások tudósításával vagy az isteni revelációval szemben) a fi-
lozófia korai felfogásában. Csakhogy tévednénk, ha nem ismernénk fel, Héraklei-
tosz kritikusan viseltetik az efféle tudással szemben. Két további töredéke ugyanis 
így hangzik:

B 40 A sokféle tudás (polümathié) nem tanít meg arra, hogy esze legyen valakinek 
(noon ekhein). Mert Hésziodoszt is megtanította volna és Püthagoraszt, aztán meg 
Xenophanészt és Hekataioszt.

B 129 Püthagorasz, Mnészarkhosz fia a kutatást (hisztorién) mindenkinél jobban 
gyakorolta, és ezekből az iratokból megalkotta a maga „bölcsességét” (szophién): a 
sokattudást (polümathién) és a gazemberség művészetét (kakotekhnién).19

Hérakleitosz láthatólag erősen kritikusan szemléli a „sokattudást” (polümathié) 
(B 40, B 129), amit világosan a fenti értelemben vett hisztoriével (B 129) azonosít, 
és különösen (vagy többek között) épp Püthagorasznak (is) tulajdonít. Egyfajta 
plágiummal vádolja őt, aki mindenféle iratokból lopkodta össze a maga úgyneve-
zett „bölcsességét” (szophia), miközben szerteszéjjel utazgatva a világban20 (mint 
Hekataiosz vagy Xenophanész) és mindenféle információt felhalmozva balgán azt 
hitte, valódi tudásra vagy megismerésre tehet szert. Dehogy! – sugallja Héraklei-
tosz. A valódi tudáshoz ész vagy valamiféle mélyebb belátás (noosz) kell, és ez az, 
ami bölcsességnek (szophia) nevezhető, nem az „információ-halmozás”. 

18 Vö. Huffman 2008, 31. – Innen ered egyes indo-európai nyelvekben a „történelem” (history, histoire, 
stb.) kifejezés.
19 Ez a töredék (melynek autenticitása vitatott) nem szerepel a Stemma kör 1936-os (Kerényi féle) 
fordításában, ezért saját fordításomban közlöm (M.E.).
20 Püthagorasz egyiptomi utazásáról lásd Iszokratész: Buszirisz 29.
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Itt talán meg is állhatnánk egy pillanatra, mert korunkban, az „információ-
robbanás” korában ez különösen megszívlendő gondolat. Vajon mennyi marad 
meg egyáltalán emlékeinkben a Facebookon vagy más közösségi médián naponta 
szakmányában fogyasztott információkból? És mit lehet velük kezdeni voltaképp? 
Azon kívül, hogy lájkoljuk vagy egyéb emotikonokkal látjuk el, megosztjuk őket 
vagy kommenteljük, ha igaz az echo-chamber elmélet, valójában semmit. Ugyan-
is minél többet lájkolunk, a kereső motorok annál inkább olyan információk-
kal, nézetekkel bombáznak, amilyenekben csak a saját „visszhangunkat” halljuk, 
saját nézeteinkhez hasonló vagy ugyanolyan nézetekkel találkozunk, vagy meg-
szokott vágyainknak, elvárásainknak megfelelő termékekkel. Így valójában nem 
találkozunk semmi mással, a másság értelmében vett újjal – azaz nem tapaszta-
lunk. És ha nem tapasztalunk, akkor nem is élünk. A tapasztalat ugyanis, mint 
Gadamer mélyértelműen rámutatott, a „semmisség tapasztalata”, olyasmié, ami 
keresztülhúzza elvárásainkat, vágyainkat, hajlamainkat, ami kizökkent abból, 
amit eleve tudunk, ismerünk, előfeltételezünk.21 Ez az élet. 

Bár mit sem tudott az „információ-robbanásról”, már Hérakleitosz figyelmez-
tet rá, hogy tévúton járunk, ha a valódi tudást azonosítjuk a jól-informáltsággal, 
és azt is sejteti, hogy a „mélyentudás” nem olyasmi, ami megszokott kis világunk 
otthonos kényelmében keresendő. Vajon mennyit építünk be belőlük, mennyi-
re mélyre engedjük önmagunkban a ránk naponta záporozó információkat? És 
vajon létezik-e valamiféle „én”, ha semmi más, mint valamiféle „feneketlen hordó”, 
melyen keresztülfolyik, ami éri, anélkül, hogy nyomot hagyna rajta?22 Itt tehát 
negatív elhatárolását tekintve újabb és meglepően aktuális tanulságokat találunk 
a filozófia korai fogalmát boncolgatva. Hérakleitosz mintegy 2500 év távlatából 
azt üzeni nekünk, hogy ha valódi tudásra vágyunk, akkor máshol (másképp) kell 
keresnünk, mint korunk google-talentjei vagy FB fanjei teszik.

De térjünk vissza a „bölcsességszeretőkhöz”. Annyi világos, hogy Hérakleitosz 

21 „Valójában, mint láttuk, a tapasztalat elsősorban mindig a semmisség tapasztalata: valami nem úgy 
van, ahogy feltételezzük” (Gadamer 1984, 249).
22 Vö. Platón: Gorgiasz 493a-c.

nem tekinti Püthagoraszt (sem a többi említett híres férfiút) bölcsnek (szophosz23), 
mégpedig éppenséggel azért nem, mert „sokat tudnak” (nem pedig „mélyen”).24 Ak-
kor vajon miért állítja, hogy „sok mindent kell tudnia a bölcsességszeretőknek” (B 
35)? Magától adódik a következtetés, hogy az efféle tudást a bölcsesség szükséges, 
de nem elégséges feltételeként fogja fel. Csakhogy, miközben erősen azt sugallja, 
hogy létezik bölcs (szophosz) ember, a sokattudás „kellését” nem a bölcseknek, ha-
nem a „bölcsesség kedvelőinek” tulajdonítja. Felmerül tehát a lehetőség, hogy a 
„kellés” nem pozitív értelemben felfogott imperatívusz, hanem (sajnálatos) kény-
szer, ennélfogva a 35. töredék kritikus illetve ironikus hangvételű.25 Mintha valaki 
azt mondaná: „sokat kell inniuk az alkoholistáknak (a szerencsétleneknek, pedig 
hát megoldhatnák a bajukat, ha magukba néznének)”. Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy Hérakleitosz szerint a „bölcsességszeretők” – mint Püthagorasz – csupán bo-
torkálnak, sőt, rossz úton járnak a bölcsekhez képest, akik megtalálták a valódi, 
a mély tudást. És ezzel eljutottunk a filozófia pozitív meghatározásához. Vajon 
miben állhat a bölcsesség, amit „műkedvelésétől” Hérakleitosz határozottan elkü-
lönít? És vajon mi köze a szabadsághoz?

A philoszophia pozitív fogalma és haszna

A fentiek alapján felvethető, hogy Hérakleitosz Püthagorasszal szemben ön-
magát nem „a bölcsesség kedvelőjének”, hanem bölcsnek tartotta,26 olyan valakinek, 
aki belátást nyert valamely mély, kozmikus igazságba, amit azonban bárki szá-

23 A szophosz (’okos’, ’hozzáértő’, ’képes’, ’ravasz’, ’bölcs’) melléknév illetve a szophia főnév etimológiája 
egyébként nem ismert, de összefüggésbe hozták a Sziszüphosz névvel, a sapha (’biztosan’, ’határo-
zottan’, ’világosan [tud, ismer]’) adverbiummal, valamint a pszephei (’figyel’, ’gondol valamire’) igével, 
melyek etimológiai rokonsága esetén azok szubsztrátuma volna.
24 B 129-ben ennél fogva a „bölcsesség” kifejezés ironikusan értendő (amit az idézőjelekkel érzékel-
tettem). Az irónia azt hivatott kifejezni, hogy Püthagoraszt mások (vagy akár saját maga is) bölcsnek 
tarthatják ugyan, valójában azonban nem az, épp ellenkezőleg.
25 Vö. Dixsaut 1985, 369; Casadesús 2015, 150-151.
26 Ez Casadesús 2015, 151 erősen megfontolandó felvetése.
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mára hasonlóképp elérhetőnek tartott, ha megfelelő módon áll a világhoz. Ezért 
ostorozza oly nagy erővel kora híres tanítóit (B 40, B 42, B 56, B 57) csakúgy, 
mint átlagos polgártásait (B 1, B 2, B 19, B 34, B 72, B 104, B 121, B 125a). De vajon 
mi szükséges ennek a bölcsességnek az eléréséhez? A legkorábbi természetkuta-
tókra illetve hisztórokra vonatkozó felfogás szerint az érheti el a bölcsességet, aki 
széleskörű, személyes tapasztalaton alapuló kutatásokat végez.27 A hisztorié mint 
polümathié hérakleitoszi kritikája azonban arra utal, hogy a bölcsesség eléréséhez 
nem szükséges efféle, extenzív kutatás. Csakhogy először is felmerül a kérdés, va-
jon elérhető-e egyáltalán a bölcsesség? Az alábbi töredékek ugyanis ennek ellent-
mondani látszanak:

B 28 [Mert] vélemény az ismerete még a legjobb vélekedőnek is, ahhoz ragaszkodik.

B 83 A legbölcsebb (ho szophótatosz) ember is majom az istenhez képest bölcsesség-
ben (szophiai), szépségben és minden másban.

B 79 Az ember a csecsemő nevet kapja az istentől ugyanúgy, ahogy a gyermek a 
felnőtt férfitól.

B 78 Emberi éthosszal [ugyanis] nem jár együtt értelem (gnómasz), az istenivel azon-
ban együtt jár.

E töredékek fényében úgy tűnik, Hérakleitosz kategorikus különbséget tesz is-
teni és emberi tudás között, és tagadja, hogy a kettő közötti szakadék – legalábbis 
emberi erőfeszítéssel – áthidalható volna, vagyis tagadja, hogy a bölcsesség elér-
hető volna az ember számára. Egyéb töredékei illetve meglehetősen magabiztos 
hangvétele az általa közvetített tudás vagy belátás tekintetében (B 1, B 2, B 5, B 19, 
B 30, B 34, B 39, B 40, B 41, B 50, B 72, B 102, B 108) azonban erősen azt sugallja, 
hogy ez valamiképp mégis csak lehetséges, s ő maga el is érte. Vajon miképp? 

27 Lásd Kroiszosz Szolónról mint „filozófusról” adott jellemzését Hérodotosznál (I.30).

Ha extenzív kutatás ehhez nem szükséges – vagy akár ha netán csak nem elég-
séges –, akkor valami más természetű vagy irányú intenzív kutatásról lehet szó. A 
„kutatás” (didzészisz) kifejezést Hérakleitosz valóban használja efféle összefüggés-
ben:

B 101 Elkezdtem keresni (edidzészamén) önmagamat (emeóüton).

Ez a töredék kulcsfontosságú Hérakleitosz episztemológiájának (és etikájának) 
megértéséhez. A didzémai (’keres’, ’kutat [valami után]’, ’kiötöl [valami utat-módot 
valamire]’, ’megpróbál [kideríteni]’) arra utal, hogy itt valami elveszett dolog kere-
séséről/felkutatásáról van szó. Nem vehető készpénznek, hogy a mindenkori „én” 
(ömagunk) eleve rendelkezésünkre áll vagy jelen van.28 Bármennyire furcsa, ehhez 
bizonyos erőfeszítést kell tennünk, fel kell kutatnunk, kapcsolatba kell kerülnünk 
önmagunkkal. De hogyan? Ehhez egy bizonyos delphoi bölcsességre van szükség, 
az „ismerd meg tenmagad” (gnóthi szeauton) híres intésének megszívlelésére. Ez nem 
valamiféle manapság divatos „autogén tréning”, restrospekció vagy önszuggesszió, 
hanem egyetlen tény szem előtt tartása: hogy az ember nem isten, hanem esendő, 
korlátolt, „egynapigélő” lény, és ez különösen a tudására vonatkozik.29 Ám ha ezt 
tudomásul veszi, és nem tör nagyobb babérokra, mint helyzete vagy természete 
megengedi, paradox módon több lehet, mint különben lenne. Több, vagy épp pont 
az, ami: önmaga. Úgy tűnik, Hérakleitosz úgy gondolja, ez a fajta önvizsgálat vagy 
önreflexió elvileg rajtunk áll (azaz nem isteni kegy kérdése, mely vagy kijut valaki-
nek vagy nem), ennélfogva nem tekinti kizárólagos privilégiumának:

B 116 Minden embernek osztályrészül jutott az, hogy ismerjen magára (ginószkein 
heautousz) és józan legyen (szóphronein).

28 B 34: „Értelmetlenek, amikor hallottak, akkor is olyanok, mint  a süketek. A közmondás azt vallja 
róluk: jelen is távol vannak.”
29 Ezért fohászkodnak a hagyomány szerint isteni (múzsai) revelációért Hellasz legnagyobb tanítói, 
azaz a legbölcsebbek is, mint Homérosz vagy Hésziodosz. Ez nemcsak a költőket, hanem a legkoráb-
bi görög filozófusok némelyikét is – mint Parmenidész és Empedoklész – jellemezte (az előbbiről 
ezzel kapcsolatban lásd Mogyoródi 2007).
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B 113 Közös java mindenkinek a gondolkodás (phroneein).

Csakis innen érthető Hérakleitosz szigorú feddő hangvétele polgártársaival 
szemben (B 1, B 2, B 4, B 17, stb.). Hiszen ha valaki valamire eleve nem képes, 
nincs értelme számon kérni rajta. És innen oldható fel az ellentmondás az isteni 
és emberi tudás közötti szakadék állítása és az ember számára mégis csak elért 
(elérhető) bölcsesség között is. Aki delphoi értelemben „ismeri önmagát”, kü-
lönös tekintettel korlátolt tudására, az nem tud ugyan mindent, tehát ebben az 
értelemben nem bölcs (hiszen ez csupán az isteneknek kijáró állapot), de tudja 
a legfontosabbat, amit az embernek tudnia kell, ha valódi igazságokra, nem pe-
dig önáltalásra vágyik. És ez éppen annak tudatában áll, hogy a mindentudás (az 
ebben az értelemben felfogott bölcsesség) isteni privilégium. Ez a tudás szolgál 
nélkülözhetetlen lehetőségfeltételül a valódi bölcsesség (mélyebb belátások, örök 
igazságok) eléréséhez. Hiszen aki azt hiszi, tud valamit, miközben nem tudja, az 
nem is keresi a rá vonatkozó igazságot.30 A bölcsességnek ezt a fogalmát Platónnál 
találjuk explicit módon kifejtve, Szókratész híres történetében a delphoi jóslat 
értelmezésére vonatkozóan (Szókratész védőbeszéde 19e-23c). Szókratész egy egész 
módszert fejlesztett ki arra a belátásra építve, hogy „egyedül az isten bölcs” (Szók-

ratész védőbeszéde 23a), az ún. dialektikus módszert, mely arra irányul, hogy kritikai 
módon megvizsgálja beszélgetőpartnere nézeteinek helyességét, és eljuttassa an-
nak felismeréséhez, elismeréséhez, hogy noha tudni vél valamit, valójában nem 
tudja – úgyhogy nem tud mindent: nem bölcs a szó legszorosabb értelmében (vö. 
Szókratész védőbeszéde 23b-c).31

Ez az episztemikus – és hozzátehetnénk, emberi – alázat nagy valószínűséggel 
nem Szókratésszel kezdődik (noha egyfajta szisztematikus filozófiai vizsgálódási 
módszerként történő felhasználása az ő nevéhez kötődik). Úgy tűnik, már a „hét 
bölcs” is hasonlóan vélekedett a condition humaineről. Diogenész Laertiosznál ma-

30 Lásd Platón: Menón 84a-d.
31 Fontos, hogy ez a vizsgálat egyszersmind önvizsgálat is Szókratész számára (vagyis saját tudását 
vagy nem-tudását is vizsgálja, amikor másokat vizsgál). Erről bővebben lásd Mogyoródi 2005a, 133-
135.

radt fenn a a következő történet. A milétoszi halászok egyszer találtak egy triposzt, 
majd amikor vita keletkezett róla, kié legyen, elmentek Delphoiba, Apollón pe-
dig azt tanácsolta, adják oda „a legbölcsebbnek”. Először odaadták Thalésznak, ő 
azonban tovább küldte egy másik bölcsnek, az megint tovább, míg végül Szolón-
hoz jutott, aki végül visszaküldte Apollónnak Delphoiba (Diogenész Laertiosz: A 

filozófiában jeleskedők élete és nézetei I.28-31).32 A Hérakleitoszról fent mondottak 
arról tanúskodnak, hogy ez a hozzáállás a Kr.e. VI. század végén minden bizonnyal 
jellemző volt egy bölcsre. Egyáltalán nem kizárható, sőt, valószínű, hogy Pütha-
gorasz is épp ezt a Delphoi intését tükröző hozzáállást vallotta magáénak, hiszen 
a püthagoreusok „védőszentjüknek” Apollónt tekintették. Hogy azután ő volt-e 
valóban az első, aki ebben a szellemben mondta magát csupán „a bölcsesség ked-
velőjének” (szemben az istennel, aki egyedül érdemli a „bölcs” nevet), talán soha 
nem deríthető ki teljes bizonyossággal.33 Az azonban nagyon valószínű, hogy a 
filozófia ilyen értelmű jelentése már a VI. század vége felé megjelent, és a későbbi-
ek során nagy jelentőségre tett szett, elsősorban Szókratésznek illetve Platónnak 
köszönhetően.34

Vajon mit mondhat ma számunkra az efféle bölcsesség? A görögök vallásos 
népség voltak, és ez így vagy úgy, de rányomta bélyegét a világra és a társadalom-
ra vonatkozó spekulációikra is, még akkor is, ha egyúttal a racionális elméletek 
vagy világkép úttörői is voltak. De nem kell osztoznunk világképükben minden 
tekintetben ahhoz, hogy felismerjük, Delphoi által inspirált filozófia fogalmuk 
számunkra is járhat tanulságokkal, mivel bizonyos értékeikben osztozunk. Ilyen 
elsősorban a szabadság. De mi köze ennek Delphoihoz?

Induljunk ki a szabadság legegyszerűbb, intuitív fogalmából: akkor vagyok 

32 A történetet Diogenész különböző változatokban őrzi meg (mind a triposz vagy egyéb edény 
eredetét tekintve, mind az érintett bölcseket), de mindegyik arról szól, hogy egyik bölcs sem fogadja 
el a „legbölcsebb” kitüntető rangot, és végül a kultikus tárgy Apollónhoz, mint „legbölcsebbhez” jut.
33 Habár Burkert 1960 határozottan a Diogenésznél megőrzött hérakleidészi testimónium ellen ér-
velt, mások védelmükbe vették a tanúságtételt (lásd Zhmud 1997, 290-292; Casadesús 2015, 148). 
34 Elképzelhető tehát, hogy Szókratész (illetve Platón) vette át és dolgozta ki komplexebb módon 
a püthagoraszi filozófia fogalmat, nem pedig a Diogenész Laertiosznál megőrzött hérakleidészi 
testimónium mutat platonista hatást.
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szabad, ha azt teszem, amit akarok. És itt mindjárt álljunk is meg. Vajon minden 
esetben tudom, mit is akarok? Vagy csak úgy vélem, hogy tudom? És vajon minden 
esetben arra törekszem (valóban), amit (valóban) akarok? Vagy csak úgy vélem, 
hogy arra törekszem? Vagy arra törekszem, amiről csak úgy vélem? Ha belátjuk, 
hogy az embert két dolog térítheti el törekvéseitől, mások és saját maga, akkor a 
delphoi értelemben vett önismeret különös jelentőségre tesz szert. 

Először is, aki észben tartja a delphoi üzenetet, az ráéeszmél, hogy nem feltét-
lenül tudja, mit is akar. Mondjuk, mert nincs tisztában saját képességeivel vagy 
lehetőségeivel, és olyasmire vágyakozik, törekszik, amit el sem érhet. Vagy mert 
egymással összeegyeztethetetlen javakra törekszik, és nem tisztázza önmagában, 
melyik a fontosabb.35 Vagy mert egyáltalán nem tudja, valójában mi az, ami jó 
neki, ami valóban boldogsággal tölti el, nem csupán a boldogság illúziójával (már 
akár maga, akár mások sugallják ezt neki). A kamaszok, a világ legkritikusabb 
lényei tudják mindezt: ezért a szabadságra való törekvésükkel egyidőben intenzíven 
„elkezdik keresni önmagukat”. Elsősorban nem fogadják el minden további nélkül 
mindazt, amit mások, a „világ” jónak tart, jellemzően az anyagi jólétet, vagy a köny-
nyű boldogulással kecsegtető celeb-létet (a hírnév útját). Tudják, amit Püthagorasz 
is tudott: a szabadság elsősorban szabadság saját, alsóbbrendű, „szolgalelkű”, mert 
nem intrinzikus javakat hajhászó vágyainktól. A szabadság valóban hatalom, de 
elsősorban hatalom önmagunk felett: tehát önuralom.36 De ez a szabadság nem-
csak negatív (valamitől való szabadság), hanem pozitív is (valamire való szabad-
ság). Saját, nem-intrinzikus vágyainktól való szabadságunk szabadság saját emberi 
mivoltunk kiteljesítésére, szabadság a boldogságra. Hiszen, ha az ember lényege 
nem merül ki abban, amire az állatok is törekszenek, akkor, amennyiben az embert 
csak az teheti boldoggá, ami lényegét betölti, értelmes módon nem törekedhet 
pusztán arra, amire az állatok.37 A delphoi értelemben vett önismeret (annak szem 

35 Az intrinzikus és extrinzikus javak közötti megkülönböztetéshez, amire fent utaltam, tehát első-
sorban önismeretre van szükség. 
36 Vö. Platón: Gorgiasz 491b-d.
37 Vö. Arisztotelész: Nikomakhoszi etika 1097b22-25; 1102a28-1102b14; 1176a3-8; 1177a3-18.

előtt tartása, hogy – meglepő módon – tévedhetünk éppenséggel arra vonatkozó-
an is, hogy mit akarunk) szabadságot nyújt helytelenül beazonosított vágyainktól 
és szabadságot valódi önmagunk kiteljesítésére. 

De ez a fajta önismeret egyúttal szabadságot nyújt más, hasonló, állítólagos 
javakat hajhászó emberek felettünk gyakorolni kívánt hatalmától, manipuláció-
jától is. Részben éppenséggel azáltal, hogy nem tekintjük minden további nél-
kül jónak, amit a legtöbb ember jónak tart (már csak azért sem, mert hozzánk 
hasonlóan ők is tévedhetnek), és ezen keresztül kívánják (állítólagos) „javunkat 
szolgálni”. De a delphoi önismereten alapuló szókratészi vizsgálódó módszer egyéb 
tekintetben is hasznos a különféle, egymásnak ellentmondó nézetek, egymással 
versengő ideológiák közötti eligazodásban. (Ami különösen aktuális és hasznos 
a fake newstól hemzsegő információ-tenger közepette, ami manapság olyannyira 
foglalkoztatja a közvéleményt.) Ehhez persze szükség van bizonyos lelki erőre vagy 
bátorságra, elsősorban a saját tévedhetetlenségünkkel való szembenézésre, enélkül 
a filozófia sem ígérhet megváltást. Sőt, egyáltalán nem ígérhet megváltást, leg-
feljebb a (platóni értelemben vett) legsúlyosabb fajta tudatlanságba38 burkolózni 
hajlamos önmagunktól. De ez nem kevés. 

A szabadság dimenziói azonban itt még nem érnek véget. A görögök azt is 
tudták, hogy a szabadság alapvetően politikai fogalom: a demokrácia szabad – 
egyformán szabad – emberek közössége. Ezúttal a „közösség” szón van a hangsúly. 
Miként alkothatnak közösséget a magukat delphoi értelemben ismerő, szabad em-
berek? Úgy, hogy amennyiben nem tartják önmagukat mindentudóknak, készek 
másokkal együtt megvitatni azokat a kérdéseket, amelyek a legérzékenyebben érin-
tik őket. Ezek a kérdések rendszerint javakkal, értékekkel, életfelfogásokkal kap-
csolatosak. És itt visszatérhetünk az echo-chamber elmélethez. Ha az ember elzárja 

38 Vö. Platón: A szofista 229c. Itt Platón megkülönbözteti a tudatlanság két fajtáját: amit „egyszerű 
tudatlanságnak” (agnoia) nevezhetnénk, amikor az ember nem tud valamit, de tudatában van, hogy 
nem tudja, és azt a „nagy és súlyos fajtáját”, amikor szintén nem tud valamit, azonban azt hiszi, 
hogy tudja (amathia). Platón erre vezeti vissza „minden tévedésünket, aminek gondolkodásunk ki 
van téve” (ford. Bene László). Erről a fontos megkülönböztetésről bővebben lásd Mogyoródi 2012, 
158-162.
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magát az eltérő vélemények megismerésétől, netán a velük való konfrontációtól, 
akkor nem egyszerűen tudatlan vagy tapasztalatlan marad, hanem szabadságát 
sem gyakorolhatja. Sem hatást kifejteni, sem hatást elszenvedni nem képes, de 
másokkal közösséget alkotni sem. A közösség ugyanis nem puszta egymás mellett 
élés, hanem kommunikáció, odahallgatás, megbeszélés, vitatkozás, konszenzusra 
jutás, és valódi, mély, mondhatni egzisztenciális értelemben véve, minden esetben 
kockára tétele mindannak, amit tudni vélünk. Noha alapvető értékekben nem ér-
tett egyet velük, Szókratész egész életében szofistákkal beszélgetett, és képes volt 
azt állítani, hogy tanul tőlük.39 Még akkor is, ha ők, vele ellentétben, hajlamosak 
voltak úgy beállítani magukat, mint akik mindent tudnak.40 Vagy épp ezért (és itt 
egy smiley jön).

Ami igaz az egyes emberre, az bizonyos értelemben igaz a társadalomra is, 
melyben él. Ha korunk nem kedvez „a bölcsesség szeretetének”, akkor ez arra utal, 
hogy – minden ellenkező látszattal szemben – nem kedvez a szabadságnak sem. 
Nem hajlandó tudomásul venni, hogy a javakra vonatkozó tudása épp olyan fel-
tételes és korlátolt, mint az egyéneké. Hogy bizonyos javak hajhászása, túlhajtása 
visszavonhatatlan változásokat idézhet elő a környezetben (csak a túlfokozott fo-
gyasztásra kell gondolni). Hogy bizonyos értékek (például a szabadság és az egyen-
lőség, vagy a szabadság és a törvényesség, vagy a szabadság és a biztonság vagy akár 
ezek bármely kombinációja) mély konfliktusba kerülhetnek egymással, és ilyen-
kor fel kell tenni és közösen megvitatni a kérdést, melyiket preferáljuk, annak 
fényében, hogy társadalmi szempontból mi is „a legfőbb jó” (ha nem is egyszer s 
mindenkorra, de legalább az adott válsághelyzetben). Ha ezeket a kérdéseket egy 
társadalom nem hajlandó tisztázni, nem segíti elő minden intézményes és nem 
intézményes módon az életbevágó kéréseinkre vonatkozó diszkussziót, és ezzel 
együtt nem hajlandó helyet adni a filozófiai reflexiónak és diszkussziónak, akkor 
hiába halmozza az információkat, legfeljebb csak „sokattudó”, de nem bölcs lesz. 
És ez (valódi) jólétébe, rosszabb esetben egyáltalában vett létébe kerülhet.

39 Vö. Platón: Gorgiasz 457e-458a-b, 461a; Prótagorasz 310d-e, 312c, 348c, 349a.
40 Vö. Platón: Gorgiasz 447c, 462a, 505e-506c; Prótagorasz 337d-e.
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Konkoly Ágnes:
A fenséges és Kazimir Malevics esztétikája

Essence of forms, life of the real identities, permanent, positive, (namely the unseen,)
Life of the great round world, the sun and stars, and of man, I, the general soul,
Here the square finishing, the solid, I the most solid,
Breathe my breath also through these songs.
(Walt Whitman: Chanting The Square Deific)

A fenséges gyakorta felmerül a posztmodern kapcsán, kevesebb szó esik 
azonban a fenséges és a korai modernizmus viszonyáról.1  A gondolatkör pedig 
már a klasszikus avantgárdban is megjelenik, mégpedig Clement Greenberg 
mára toposszá vált megfigyelésével összefüggésben, amit ő „a modernizmus 
önkritikus aspektusának” nevezett, és amit Kant kritikai filozófiájával hozott 
összefüggésbe: a 19. század előtt a művész a világra reflektál, vele polemizál, a 
modern művészet viszont önmagát, az alkotó folyamatot és az általa használt 
médiumokat teszi vizsgálat tárgyává. A természetutánzás, az ikonográfia, a kánon 
háttérbe szorulásával párhuzamosan hangsúlyosabbá válnak az alkotófolyamat 
belső összefüggései.2

A fenséges több szálon is megjelenik a korai modernizmusban, a jelen 
tanulmányban azonban ezt a korrespondenciát Malevics esztétikájában 
szeretném felmutatni, mert bár Malevics valószínűleg nem ismerte a fenséges 
hosszú filozófiatörténeti tradícióját és irodalmát, véleményem szerint életműve 
– alkotói és elméleti munkássága egyaránt – kitüntetett szerepet játszik a 
fenséges filozófiai-esztétikai problémájának festői nyelvre fordításában. 

1 A fenséges és a modern, valamint a posztmodern összefüggéséről lásd Lyotard: Mi a posztmodern? 
című tanulmányát. Lyotard 1988, 419–426.
2 Greenberg 1991, 110–124.Fotó: Chris Barbalis
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Elsősorban a szuprematizmus esztétikájának közvetlen előzményeire, 
illetve kibontakozására és fénykorára – a Fekete négyzettől a fehér négyzetig 
ívelő periódusra – fókuszálunk majd, elméleti írásai közül pedig főként A 

tárgynélküli világra. E tanulmány természetesen nem vállalkozhat rá, hogy a 
maga gazdagságában jelenítse meg Malevics összetett alkotói szellemiségét, 
csupán némely momentumot emelhet ki gondolkodásának említett stációiban, 
ahogyan a mester úgyszólván beleölti a fenségest a korai modernizmus szövetébe.

Mindenekelőtt jelöljük ki azokat a szempontokat, amelyek mentén 
Pszeudo-Longinosz A fenségesről című műve nyitja és szcenírozza a fenségesről 
szóló diskurzust. A fenséges nem meggyőzi a hallgatóságot, hanem csodálatot 
ébreszt, „kiemel önmagunkból”, és „ha valahol alkalmas pillanatban kitör, a 
dolgokat villám módjára egészükben járja át” 3 – írja Pszeudo-Longinosz. Burke 
a Vizsgálódásban a fenséges és a szép kiváltó okairól szólva mindenekelőtt a 
szenvedélyek két típusát különbözteti meg: az egyik az önfenntartással, a 
másik a társas léttel kapcsolatos szenvedélyeket foglalja magában. Az előbbi 
középpontjában a fájdalom és a veszély áll, a másikéban az öröm.4 Majd 
megállapítja, hogy a fenséges örömérzet, melyet minden életre hívhat, ami 
alkalmas a rettenet5 kiváltására. Mivel a fenséges a gyönyör és a fájdalom 
kettőssége – „gyönyörteli borzongás” –, ezért az „negatív” tetszés – ahogy 
Kant fogalmaz majd A fenséges analitikájában, Burke-öt parafrazálva. Ezzel 
ellentétben minden, ami pozitív örömet okoz, a szépség alapjául szolgálhat. 
A fenséges tehát a rettegés, a fájdalom és a félelem valamely változatán alapul, 
és az „idegek természetellenes feszültsége” kíséri. Hogyan származhat ebből 
mégis bármiféle örömérzet? – teszi fel a kérdést Burke. Úgy, hogy a legerősebb 
emberi érzéshez, a létfenntartás ösztönéhez kötődik, mely a gyönyört ezzel az 
ösztönös, elemi erővel telíti.

3 Pseudo-Longinos 1965, 15.
4 Burke 2008, 44–48.
5 De csak akkor, teszi hozzá Burke, ha ezek az érzések „nincsenek túl közel”, az erőszak vagy a 
közvetlen fenyegetettség kizárja a gyönyör érzetet: Burke 2008, 163–164.

A fenséges analitikája – Burke nyomán – a szép és a fenséges megkülönböztetéséből 
indul ki. A fenségest a formátlan tárgyban, a határtalanban fedezzük fel. „Ám a 
legfontosabb az, hogy a végtelennek mint egésznek már a puszta elgondolni-
tudása is az elmének egy olyan képességét jelzi, amely meghaladja az érzékek 
minden mércéjét.”6 Így a fenséges felfogóképességünk korlátozottságát tárja 
fel: az ész képtelen megragadni a képzelőerőben megjelenő határtalanságot, 
ezért egyrészt rémületet vált ki, taszít, aránytalannak, sőt erőszakoltnak tűnik. 
Másrészt viszont csodálatot ébreszt7 és gyönyörködtet: az abszolút totalitás az 
észben mint „reális eszme” jelenik meg és így a képzelőerő korlátlan, a végtelen 
felé irányuló törekvésének képességét tárja fel.

Pszeudo-Longinosz megközelítése neoplatonikus, a fenséges műalkotás 
„villámfényénél” a magasabb rendű igazság szemlélete tárul fel. Burke 
perspektívája empirikus-pszichológiai jellegű, a fenségest az ösztönéletből 
vezeti le, a kanti ismeretelméleti, transzcendentális: a fenségesben az ész és az 
érzékiség konfliktusa jelenik meg. De a fenséges mindhárom megközelítésben8 
egy elemi és közvetlen érzet, mely minden értelmezési kísérletnek ellenáll 
és túlmutat a racionálison. Miközben a fenséges a tudati élet számára 
meghatározhatatlan jelenség marad, ugyanakkor annak megtermékenyítő 
összetevője is. Álláspontom szerint ez a jelenség alakítja Malevics alkotói 
fejlődését, és ez a szuprematizmus kiindulópontja: „Eszméket, fogalmakat, 
elképzeléseket – mindent, ami az élet és a »művészet« tárgyi-eszmei szerkezetét 
meghatározta – a művész elvetette magától, hogy egyedül a tiszta érzetre 
hallgasson” – írja A tárgynélküli világban.9 Ez a rokonság lesz gondolatmenetünk 
vezérfonala. 

6 Kant 2003, 167.
7 Vagy ahogy Schiller fogalmaz Kant nyomán: „A szép összhangba hozza az észt és az érzékiséget, s 
csak ezen összhang okán bűvöl el bennünket. (…) A fenséges viszont nem hozza összhangba az észt és 
az érzékiséget, s éppen a kettő közti ellentmondásban rejlik a varázs, amellyel elménket megragadja” 
(Schiller 2005, 358).
8 Ez a meghatározás jellemzően konszenzuális a fenségesre vonatkozó elméletekben.
9 Malevics 1986, 65.
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Malevics esztétikáját filozófiai alapokra építi, ahogy ez jól nyomon követhető A 

tárgynélküli világban.10 De a kezdetektől egy tisztán szellemi (valóság) kifejezésének 
lehetőségét keresi, melynek adekvát kifejezésmódját később a szuprematizmusban 
találja meg. Dolgozatom első felében tehát kiemelek néhány mozzanatot a 
szuprematizmust megelőző korszakból, amelyekben ez a gondolatkör megjelenik, 
a második részében pedig a szuprematista periódust veszem szemügyre ebből az 
aspektusból. 

Vizsgáljuk meg mindenekelőtt röviden témánk szempontjából a Malevics 
gondolkodását megalapozó impulzusokat. Ifjúkori visszaemlékezéseiből11 is 
kitűnik, hogy már gyermekkorában rendkívül nagy hatást tesz rá az ikonfestészet, 
a népi vallásosság és a paraszti élet vitális színvilága. Sőt, állítása szerint tizenkét 
éves korában, egy a városba látogató ikonfestő hatására határozza el, hogy festő 
lesz.12 Később így ír: „A Moszkvában látott ikonok mindent a feje tetejére állítottak 
bennem (…). Az ikonfestészeten keresztül elkezdtem megérteni a paraszti művészet 
érzelemvilágát, amelyet úgy szerettem azelőtt, de a lényegét nem értettem, míg 
nem tanulmányoztam az ikonokat.”13 Alkotói képzeletét kezdettől fogva az érzéki 
és szellemi korrelációja gyújtja fel: az izzó, eleven kolorit és a transzcendenst 
közvetítő ikon.

Moszkvába érkezése után keresi saját stílusát és szinte minden kortárs 
avantgárd irányzattal kísérletezik, hosszabb-rövidebb ideig.14 Első moszkvai művei 

10 A tárgynélküli világ gondolatmenete Kant hatásáról árulkodik. Például Malevics a 
természetábrázoláshoz való viszony megváltozását, és az új formanyelv megalapozásának igényét 
az objektum-szubjektum viszony megváltozásából vezeti le. Vö. például a következőkkel: „Mi tehát 
tudatunk lényege és tartalma? – Nem más, mint hogy képtelenek vagyunk a tényleges valóság 
megismerésére! Bennünket tulajdonképpen nem is az érdekel, mi az igazság ezzel a valósággal 
kapcsolatban; inkább arra vagyunk kíváncsiak miként változnak a megismerhető valóság megjelenési 
formái” (Malevics 1986, 18).
11 Malevicsnek két önéletrajzi írása jelent meg, az első 1923 és 1925 között készült, a második, egy 
terjedelmesebb 1933-ban. Itt az utóbbira, az Ifjúkori önéletrajzra hivatkozom (Malevich 1985, 25–44). 
Számos naplórészletet közöl Gery Souter monográfiája: Souter 2008. Malevics önéletrajzi írásaihoz 
lásd még: Shkandrij 2002, 405–420.
12 I.m.
13 Souter 2008, 61.
14 1895-től 1896-ig a Kijevi Rajziskolában tanul, majd apja halála után, 1904-ben költözik Moszkvába.

az impresszionizmus, majd a posztimpresszionizmus, Cézanne, a fauveizmus, 
Gauguin és Picasso hatását mutatják, de megragadja az ortodox kubizmus 
nyomvonaláról letérő Léger – Louis Vauxcelles által tréfásan tubisme-nak keresztelt 
– stílusa is, amelyhez kései alkotói korszakában visszatér majd. 

Malevics érdeklődése tehát rendkívül széles spektrumon mozog, és miközben 
különböző formanyelvekkel kísérletezik, gondolkodásának sajátságos jegyeivel 
szellemíti át azokat: a korai stílustörekvésekben megfigyelhetjük, ahogy a 
„tiszta” érzet festői megjelenítésének lehetőségeit kutatja. Látjuk ezt először is 
színkezelésében.15 Képein a szín, már kezdetben is, a festészet érzéki aspektusát, 
egy közvetlen, originális tapasztalatot közvetít, egy intuitív, elementáris létélmény 
kifejezésének instrumentuma. Ez bűvölte el az ukrán népi élet kavalkádjában, és 
ez jelenik meg impresszionisztikus kompozícióin is, például a Kert tavasszal (1904) 
című alkotáson. Színvilága élénkebb, ecsetvonásai pasztózusak, sőt robusztusak 
a francia impresszionisták könnyed ecsetkezeléséhez, visszafogott tónusaihoz 
képest. Ez megjelenik a prekubista képeken is: Cézanne-nál a színnek elsősorban 
formaépítő szerepe van, a modulálás alakítja plasztikussá a kompozíciós elemeket. 
Malevics szintén kísérletezik a modulálással, de ahogy látjuk ezt – az erős 
cézanne-i hatásról árulkodó – Az ács (1911–1912) című képen, őt nem annyira a tér 
és a plaszticitás, hanem inkább a nagy egységes színfelületek érdeklik, az utóbbiak 
szervezik a kompozíciót. De megfigyelhetjük ezt kubista munkáin is, mint például 
az 1913-ban készült Matyusin portréján. Az analitikus kubizmus tónusskálája 
rendkívül visszafogott, de a szintetikus kubizmus sem tekinti elsődlegesnek a 
színt: a hangsúly a geometrikus struktúrán van, Malevicsnél viszont fordítva: a 
színek rendezik, komponálják a geometriát. Az impresszionisztikus képek irizáló 

15 Ahogy említettem, már gyermekkorában is lebilincseli a népi élet színvilága. Később erősen 
hatnak rá az orosz művészet korabeli „idoljának”, Kandinszkijnak, a tiszta festészetről vallott nézetei 
is. A szín tanulmányozásának új aspektusát tárja fel számára Fedor Rerberg, aki 1904 és 1910 között 
a Moszkvai Festészeti, Szobrászati, Építészeti Intézetben lesz a mestere. Rerberg megismerteti a 
szín tanulmányozásának „tudományos” aspektusával. Rerberg kutatja, és több könyvben publikálja 
a színek és az olajfesték kémiai tulajdonságait és fiziológiai, valamint pszichológiai vonatkozásait, 
és arra biztatja tanítványait, hogy technikai tudásukat érzéseik kifejezésére összpontosítsák (vö. Souter 
2008, 61).
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koloritja és általában a szín domináns, kompozíciós szerepe jól mutatja azt a 
törekvést, ahogy Malevics az érzékelés valóságát16 keresi, amely eleven és közvetlen.

Vagy figyeljük meg, ahogy „kisajátítja” a szimbolizmus festői nyelvét. Jól 
illusztrálja ezt az 1907–1908 körül készült, Gauguin hatását mutató vörös sorozat, 
például a Freskótanulmány (Az imádkozó), melyben a szimbolizmus hierarchikus 
síkfelületei az ikonfestészet tömör jelképszerűségét idéző vallásos-misztikus 
vízióban forrnak össze. A szimbolizmus elvont spiritualitása „megengedi”, hogy 
tematikusan is egy szellemi, anyagtalan valóságsíkot mutasson fel, amelyet a színnel, 
illetve a gazdag, puha tónusharmóniákkal jelenít meg. 

Korai alkotói korszakában e kettős intenciót még az avantgárd 
stílustörekvésekbe asszimilálja, de később elhagy minden a formára utaló 
referenciát: a szín a tisztán szellemi tartalom ikonikus megfogalmazásává lép elő. 
Ez a két jellemző egybevág a fenséges két attribútumával is, illetve a képzőművészet 
nyelvére fordítja azt: a „csodálkozás” egy emocionálisan telített, zsigeri élmény, 
amely – éppen közvetlensége folytán – kiragad a hétköznapi tudatállapotból, és a 
megragadhatatlan, a totális, a végtelen irányába mutat.

Malevics képzőművészeti formanyelvének átalakulása természetesen 
fokozatosan megy végbe. 1912-ben Malevics Szentpétervárra utazik, és részt 
vesz az orosz futurista kör, A fiatalok egyesülete tevékenységében. A csoporttal 
való kapcsolat érleli ki Malevics új formanyelvét. Az orosz futuristák avantgárd 
szemléletét ugyanis, – melynek jegyében minden fronton radikálisan szembe 
kívántak fordulni a múlt hagyományos kifejezési formáival – egy olyan filozófiai, 
teozófiai és misztikus tanítások egyvelegéből álló esztétikai szemlélet hatotta át, 
mely az értelmen túlmutató valóságérzékelés kifejezés lehetőségeit keresi, ahogy 
azt olvassuk is Pofon ütjük a közízlést című manifesztumukban. A csoport 1913-
ban mutatja be közös alkotását, A Nap legyőzése című operát17, melynek zenéjét 

16 Marcadé 2003, 13.
17 A darab egy, a hagyományos kifejezési eszközöket és a társadalmi-politikai rendszert radikálisan 
átértékelő anarchista világképet mutat be, és Hlebnyikov, Matyusin a tér-idő-kontinuumról, a 
negyedik dimenzióról vallott nézeteit tükrözi. A történet egy utópisztikus vízió, amely a Nap foglyul 
ejtése és legyőzése körül forog, ahol a Nap „a három dimenzióra korlátozott”, a jövő felől nézve 

Mikhail Matyusin, szövegét pedig Alekszej Krucsonih és Velemir Hlebnyikov 
írta, zaum18 nyelven. A díszleteket Malevics tervezte, kubo-futurista stílusban, 
ugyanakkor ez a szuprematizmus nyitánya is: feltűnik a fekete négyzet, mely a 
darab kontextusában a radikális szemléletváltás szimbóluma: „a fekete négyzet 
legyőzi a Napot, és kifordítja sarkaiból a világot”. „Ami akkor még ösztönszerű 
volt, az most rendkívüli eredményekhez vezet. (…) A függöny a fekete négyzetet, 
minden lehetőség kezdetét jelenti, amely fejlődése során hatalmas erőre tesz szert. 
Ő a kocka és a gömb forrása, kiindulópontja, s így feldarabolása, felosztása egy 
rendkívüli festészeti kultúrát eredményez” – írja Malevics Matyusinnak 1915-ben.19 

De miért éppen a négyzet? A „nagy motívumot” feltehetően az orosz futuristák, 
már említett különféle szellemi áramlatokat ötvöző szemlélete közvetítette Malevics 
számára. Népszerű olvasmány volt körükben például Pjotr Uszpenszkij filozófus 
Tertium Organum című műve, mely hivatkozik Platónra, Plótinoszra, Kantra és 
a neokantianizmusra, az Egy gondolatra, de a negyedik dimenzió eszméjére is.20 
Uszpenszkij ebben egy olyan világmegértési modellt vázol fel, melyben megjelenik 
a – többek közt a taoizmus által is a Mindenség megjelenési formájának tartott 
– saroknélküli négyzet szimbóluma. A geometria ebben a gondolatrendszerben a 
kozmikus tudat megnyilatkozása, amely az univerzumról a legmagasabbrendű 
ismereteket sűrítetten közvetíti.21 Termékeny talajnak bizonyult Malevics 
számára az orosz futurista esztétika. De – ahogy megfigyelhetjük azt később a 

„már meghaladott létezési mód és a racionalista konzervativizmus szimbóluma volt.” Az opera az „új 
ember” színrelépésével zárul. Szombathy 1987, 8.
18 A zaum egy univerzális nyelv, melyben a nyelv megszabadul a múlt fogalmiságának ballasztjától, 
és így képes megragadni az észen túli, a mögöttes értelmet.
19 Idézi Szombathy 1987, 8.
20 Matyusin ismertette meg Malevicssel Charles Howard Hinton angol matematikus A negyedik 
dimenzió című művét (1880). Hinton ebben az objektumok vetületeinek keresztmetszeteit és 
kiterítéseit, a magasabb dimenzióban való ábrázolás problémáját vizsgálta. Ebben a könyvben 
használja Hinton „az én kivetítése” terminust, amely azt jelenti, hogy egy testet akkor lehet a 
negyedik dimenzióban észlelni, ha nem csupán egy nézőpontból látjuk, hanem minden szemszögből 
egyszerre: az „én” elszigetelt, részleges nézőpontján túllépve, általános aspektusból. A negyedik 
dimenzió a teren és időn kívüli, új szellemiséget, az univerzummal való összhangot teremti meg. Vö. 
Golding 1994, 172.
21 Vö. Szabó 1984, 6–7.
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szuprematistákkal való szakítás kapcsán is – őt nem a „világformáló” hevület 
fűti, hanem elsődlegesen egy olyan, új formanyelv megalkotása, amely végképp 
szakít a „külvilággal”, ugyanis a tradicionális kifejezésmód, sőt a forma egyáltalán 
olyan megcsontosodott jelentésrétegeket hordoz, amely „ballasztként” jelentkezik 
a tisztán szellemihez való kapcsolódás, a totális absztrakció festői nyelvének 
kibontakozásában.

A szuprematizmus első bemutatkozására 1915 decemberében, a 0.10 Az utolsó 

futurista festészeti kiállítás címmel kerül sor Szentpéterváron. A tárlat a kubo-
futurista korszak záróakkordja, és az új stílus bemutatása is egyben.22 Ekkor állítja 
ki a Fekete négyzet fehér alapon című képet.

Amikor 1913-ban kétségbeesett erőfeszítéseket tettem, hogy a művészetet meg-
szabadítsam a tárgyiság ballasztjától, a négyzet formájához menekültem és kiállí-
tottam egy képet, amely semmi mást nem ábrázolt, mint fehér alapon egy fekete 
négyzetet. Ekkor a kritika és vele együtt a társadalom felhördült: „Mindent elveszí-
tettünk, amit szerettünk: sivatagba jutottunk… hiszen csak egy fekete négyzet áll 
előttünk, fehér alapon!” (…) Engem is félelem, sőt szorongás töltött el attól, hogy 
elhagyjam az „akarat és a képzelet világát”, amelyben addig éltem és alkottam, s 
aminek a valóságosságában hittem. De magával ragadott a tárgyiságtól való meg-
szabadulás boldogító érzése, elragadott egészen a „sivatagig”, ahol csakis az érzés a 
valóság, és semmi más… s így vált az érzet életem tartalmává.23

Ahogy a fenti szövegrészből látható, a szemléletváltáshoz az „érzet” megjelenítésének 
adekvát formája utáni kutatás vezetett. Tehát, ahogy tanulmányunk első részében 
utaltunk rá, ez az „érzet” már Malevics korai alkotói korszakában is megjelent: az 
izmusokban kereste sajátos valóságérzékelésének kifejezési lehetőségeit, és ennek 
megfelelően fogalmazta át őket. A szuprematizmusban Malevics megtalálja azt az új 
festői nyelvet is, melyben ez a szellemiség tükröződhet. 

22 Malevics már a kiállítás címében is használni akarta a „szuprematizmus” kifejezést, de a tárlat 
rendezői ezt nem tartották összeegyeztethetőnek azzal, hogy a kiállítás témája a futurizmus utolsó, 
összegző fellépése. A címadással kapcsolatos viták már körvonalazzák azokat a belső feszültségeket, 
melyek később az orosz avantgárdon belüli szakításhoz, a szuprematisták Malevicstől való 
eltávolodásához vezettek. Vö. Szombathy 1987, 8.
23 Malevics 1986, 66 (kiemelés tőlem – K.Á.).

A tárgynélküli világban Malevics a szuprematizmus előzményeit és szellemi 
hátterét „tudományos” igénnyel elemzi. Kiindulópontja, hogy megkülönbözteti 
a művészet tudatos, „világos” és tudattalan, „homályos” elemeit, hogy 
megállapítsa, milyen viszonyban állnak egymással. A kettő együtt alkotja, 
alakítja az egyes művészeti kultúrákat. Miért alakul át koronként a művészet? – 
teszi fel a kérdést. Mert egy korszakban felszínre tör a tudattalan, a „lappangó 
elem”, mely szétfeszíti a fennálló esztétikai rendet és új látásmódot hoz létre. 
Malevics ez alapján elemzi a korai modernizmus szakaszait. A 19. század 
második felétől a természetábrázolást fokozatosan a korábban lappangó elemek 
váltották fel.24 Például a Barbizoni Iskola és nyomukban az impresszionisták 
feladták a természet hűséges utánzását, és a hangsúly a festőiségre helyeződött. 
Az impresszionizmusban a fény, mint az új lappangó elem, a kompozíció 
alkotóeleméből annak szervezőelvévé lép elő. 

Vizsgáljuk meg most közelebbről, hogy mit jelent Malevicsnél, illetve a 
szuprematizmusban ez a szemléletváltás. Malevics a 0.10 kiállítás alkalmával 
jelentette meg A kubizmustól és futurizmustól a szuprematizmusig: Új realizmus a 

festészetben című kiadványt, mely tulajdonképpen a szuprematista csoport 
manifesztuma. Az „új látásmód” szembefordul a természetutánzás tradíciójával: 
„A dolgok formája után kullogva nem juthatunk el a festészet öncéljához, a 
közvetlen alkotáshoz.”25 A természetutánzáson ugyanakkor a többi „-izmus” is 
túllép – miben különbözik mégis a szuprematizmus?

(…) kitűnt, hogy a tárgyaknak van ezenkívül még egy rejtett állapota, amely új szép-
séget tár fel számunkra. Nevezetesen az intuitív értelem felfedezte a disszonancia 
energiáját (…). A tárgyaknak ezek az időbeli megnyilvánulásai és az anatómia (a 
fa rétegei) fontosabbá váltak, mint a tárgyak lényege és értelme. És ezeket az új 
helyzeteket a kubisták mint a képépítés eszközeit tették magukévá. Emellett úgy 
konstruálták meg ezeket az eszközöket, hogy két forma találkozásának váratlansága 
a legnagyobb feszültséget, disszonanciát hozza létre. (…) Ezt az új szépséget – vagy 

24 Ez a hangsúlyeltolódás természetesen hosszú folyamat eredménye. Malevics az „átalakulás” fázisait 
alkotásokkal és ábrákkal illusztrálva elemzi.
25 Malevics 1979a, 57 (kiemelés tőlem – K.Á.).
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egyszerűen energiát – elérve megszabadultunk a tárgyak egységes hatásától. A ko-
lonc lassan leszakadt a festészet nyakából.26

A kubizmus vívmánya, hogy szakít a természetábrázolással, a világot absztrakt 
összefüggésekben fejezi ki, a forma redukciója által. De mégiscsak kötődik a 
tárgyábrázoláshoz: „(…) ha a kubista művészetet vizsgáljuk, felmerül a kérdés, 
hogy a tárgyaknak milyen energiája késztette tevékenységre az intuitív értelmet. Itt 
azt látjuk, hogy a festői energia másodlagos volt. Maga a tárgy lényege, rendeltetése, 
értelme vagy bemutatásának teljessége szükségtelen volt.”27 

Itt két szempontra szeretném felhívni a figyelmet. Először is, Malevics azt 
állítja, hogy a kubizmus nem jutott el a tárgynélküliség, a tiszta absztrakció 
szintjére, mert ugyan nem tekinti feladatának, hogy a tárgyi világot ábrázolja, 
de megjelenik benne a tárgyiság képzete, még akkor is, ha ez a képzet bizonyos 
tekintetben „imaginárius”, a nézőben jön létre. A kubizmusban tehát még nem 
elsődleges az a lappangó elem, mely a malevicsi értelemben felfogott absztrakt 
művészet tulajdonképpeni lényege és célja, a „festői energia”, a minden tárgyi 
referencialitástól mentes tiszta érzet, amely független minden vizuális, esztétikai 

konvenciótól. Másodszor, figyeljünk fel az „intuitív értelem” kifejezésre, mely 
szintén Uszpenszkij Tertium Organumában fordul elő, de jelen van Bergson orosz 
követőinek gondolatkörében és Bergyajev filozófiájában is. Az értelmi, anyagi 
világ rendjével szemben a mélyebb valóságmegértés csak intuíció útján lehetséges. 
A szuprematizmus nem egyszerűen egy új „stílus”, „-izmus”: a szuprematista 
motívumok, a négyzet, a kör és a görögkereszt egy tisztán szellemi, intuitív 
valóság jelképei, amelyek „kitépik magukat” minden művészettörténeti, esztétikai 
és egyáltalán fogalmi kontextusból, összefüggésből: a „tiszta érzet” válik az ábrázolás 

tárgyává eszmei és kompozícionális értelemben is. Ennek fényében, véleményem szerint 
a malevicsi szuprematizmusban beteljesedik a fenséges esztétikai fogalmának 
képzőművészeti megjelenítése. A közvetlen érzet, a csodálkozás, gyönyör, fájdalom, 

26 Malevics 1979b, 57.
27 I.m. (kiemelés tőlem – K.Á.).

rettenet (ahogy Burke fogalmaz) vagy mindezek egyvelege, amely ellenáll minden 
magyarázatnak, és amely sem a filozófia, sem pedig a művészettörténet fogalmi 
apparátusa számára végső soron nem megragadható, egy olyan „valóság” irányába 
mutat, amely fogalmilag nem tematizálható. 

A fenséges képzőművészeti ábrázolása, a „megjeleníthetetlen megjelenítése”, a 
Fehér alapon fehérrel, azaz a fehér négyzettel éri el tetőpontját. 1919-ben, Moszkvában 
a Tárgynélküli művészet és szuprematizmus című tárlaton mutatja be Malevics 
Fehéren alapon fehér sorozatát, köztük a fehér négyzetet.28 „A szuprematisztikus 
formák, mint absztrakciók, mint elvonások, utilitárius tökéletességek. (…) A 
szuprematisztikus vászon fehér teret ábrázol, és nem kéket. Az ok világos: a kék 
nem adja vissza a végtelen reális képzetét. A fekete és a fehér a szuprematizmusban 
energiaként szerepel (…)”– írja Malevics a tárlat katalógusában.29 A tárgynélküliség 
az abszolútum, a végtelen megjelenítését tűzi ki célul.30 Míg „az érzet” a művészet 
történetében – lappangó elemként – természetesen mindvégig jelen van: 

(…) úgynevezett „konkretizálása” a tudatban azt jelenti, hogy – egy reális elképze-
lésre támaszkodva – az érzet visszfényét konkretizáljuk. Az ilyenfajta reális elkép-
zelésnek a szuprematista művészetben semmiféle értéke nincsen… És ez nemcsak a 
szuprematizmus művészetében van így, hanem a művészetben általában, mivel egy 
műalkotás maradandó, valóságos értéke (bármely „iskolához” tartozzék is), csakis és 
kizárólag a benne kifejezett érzetben áll.31

A fehér négyzet a tárgynélküli festészet csúcspontja. A fekete négyzet, bár 
szakít a tárgyi világra való utalással, mégiscsak szimbólum. Még ha elvont módon 

28 A tárlaton kilenc alkotó, Sztepanova, Vjesznyin, Kjun, Malevics, Menykov, Popova, Rozanova, 
Rodcsenko és Davidova szerepelt.
29 Malevics 1979b, 61.
30 Lásd Kantnál a következő gondolatot: „A természeti szépségnél a tárgy formája számít, a forma 
pedig az elhatároltságban áll; fenségességről ellenben egy formátlan tárgy esetében beszélhetünk, 
amennyiben magán a tárgyon vagy a tárgytól indíttatva határtalanságot jelenítünk meg, de ehhez a 
határtalansághoz hozzágondoljuk egyúttal totalitását is.” (Kant 2003, 156.)
31 Malevics 1986, 65.
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is, de hordozza a fent körvonalazott filozófiai gondolatkör szimbolikáját, egy 
kulturális szemiotikába illeszkedik. A fehér négyzet viszont – figyeljük meg, hogy 
a címben sem szerepel már a „négyzet” szó –, mint a fehér háttérből leheletfinoman 
kiváló motívum éppen a szín és forma eltűnésére mutat rá. Szublimál a szín: „Én 
legyőztem a színes ég leplét, szétszaggattam, a színeket az így keletkezett zsákba 
dobtam, és csomót kötöttem rá. Szálljatok el!”32 Eltűnik a tárgy, a forma: „Én 
nem »üres négyzetet« állítottam ki, hanem a tárgynélküliség érzetét.” Ahogy 
a kompozíció is: „Ha a kép szerkesztve van, és tárgynélküli ugyan, de a színek 
közötti kölcsönös viszonyokon alapul, akkor a művész akarata a filozófiai 
elmélyülés helyett esztétikus felületek falai közé lesz zárva.”33 És megvalósul a 
totális absztrakció: „Előttetek áll a fehér, szabad mélység, a végtelen.”

Végül szeretnék röviden kitérni arra, hogy miért tekinthető egyedülállónak 
Malevics a fenséges képzőművészeti megjelenítése kapcsán. Egyfelől természeten 
Malevics „úttörő”: közel fél évszázad telik el, míg az amerikai absztrakt 
expresszionistákat, mindenekelőtt Barnett Newmant,34 majd a monokróm, illetve 
radikális festők csoportját foglalkoztatni kezdi a fenséges. És ekkor is – különösen 
a radikális festők számára – abban az európai képzőművészet hagyományos 
formanyelvével való szembehelyezkedést, a tabula rasa lehetőségét látják, pusztán 
a festészet „érzéki” aspektusának felfedezését. Malevics számára azonban ez az 
érzékiség nem „öncélú”, hanem egy filozófiai horizontot jelöl ki, amely az érzéki 
benyomásból az egyetemes, a totális felé törekszik. 

Malevics filozófiai felfogása vezetett a szuprematista csoport felbomlásához 
is.35 Rodcsenko is monokróm képeket állított ki 1919-ben, a Fekete a feketén 
sorozatot. Míg azonban Malevics számára a tárgynélküliség a tiszta érzet egy 

32 Karginov 1975, 74.
33 I.m.
34 Newman 1992.
35 A csoporton belüli ellentéteket jelzi, hogy a kiállítás címében feltüntetik a „tárgynélküli 
művészetet” és a „szuprematizmust”. A csoport tagjai tárgynélküli művészeten a tárgyi világ 
motívumára való referencialitás elhagyását értették, és nem az „absztrakció-érzetének” filozófiai 
megközelítését. Vö. Karginov 1975, 75.

magasabb szellemi valóság képzőművészeti „lenyomata”, addig Rodcsenkónál a 
produktivizmus „minimalista” esztétikája felé való továbbhaladás egy stációja, 
melyben a művészet funkcionális, a társadalmi megújulás programjának keretei 
közé illeszkedik, ahogy ezek a hangsúlyok egyértelműek Rodcsenko későbbi 
munkásságának tükrében is. Az alábbi idézetből kitűnik, hogy ehhez képest 
mennyire mást értett Malevics „funkcionalitás” alatt.

A szuprematisták most, saját felelősségükre, felhagytak a környezet tárgyi ábrázo-
lásával, hogy eljussanak az igazi, „mezítelen” művészet csúcsára, és onnan az életet a 
tiszta, művészi érzet prizmáján át vegyék szemügyre. A tárgyiság világában semmi 
sem áll olyan „szilárdan és rendíthetetlenül”, mint ahogy a tudatunkban látni véljük 
(…). A tárgyi világ valójában tünékeny és változékony. Az emberben élő érzetek 
változnak (…). A lét értékeinek megítélése tehát teljességgel relatív. Csak a művészi 
értékek szegülnek szembe az értékítéletek változékony játékaival; olyannyira, hogy 
például a szentképeket őrzik az ateisták múzeumaiban. (...) Tudatunk utasításai-
ra – amelyek valami hasznos kialakítására vonatkoznak – mindig relatív értékek 
jönnek létre (tehát értéktelenségek), és a tiszta érzet tudatalatti vagy tudatfeletti 
kifejezésén kívül semmi sem létezik, ami az abszolút érteket „megfoghatóvá” tudná 
tenni. A (magasabbrendű értelemben vett) hasznosságot tehát csak úgy érhetnénk 
el, ha a tudatalattinak vagy a tudatfelettinek adnánk át a formaalkotó elrendezés 
privilégiumát.36

Gondolatmenetünk zárásaképpen összefoglalom azokat a momentumokat, 
amelyek Malevics esztétikai felfogását rokonítják a fenségessel. Malevics nem 
csupán a természetábrázoláson lép túl, hanem egy olyan szellemi valóságot – a 
totalitás közvetlen érzetének – kifejezését tekinti elsődleges céljának, mely csak 
intutív módon ragadható meg, sőt – ahogy a fenti idézetből is látszik – ezt tekinti 
az egyetlen abszolút valóságnak. Ennek a valóságérzékelésnek a megjelenítése – 
mely a fehér sorozatban teljesedik ki – a fenségeshez hasonlóan katartikus hatású: 
radikálisan írja át a művészet tradicionális formanyelvét.

36 Malevics 1986, 76–78.
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Tóth I. János:
Fenntartható fejlődés – filozófiai reflexiók 

A tradicionális társadalmak fenntartható, de statikus állapotúak voltak. Ezt 
követően a modern társadalmak dinamikus fejlődése végül egy fenntarthatatlan 
állapotot eredményezett. Az ideális megoldást a fenntartható, de dinamikus 
társadalmak jelentik, amelyekre igaz a fenntartható fejlődés fogalma. Az 
emberiség fenntartható fejlődése elvileg kétféleképp is elképzelhető: egy 
homogén és univerzális egységként, vagy pedig az egyes politikai közösségek 
fenntartható fejlődésén keresztül. Véleményem szerint az utóbbi interpretáció 
a perspektivikusabb. A fenntartható fejlődés koncepciója implicit módon 
egy erkölcsi felszólítást is tartalmaz, melyet a jelen tanulmány explicit módon 
is megfogalmaz. Végül a tanulmány rámutat arra is, hogy a külső természeti 
korlátokra a társadalomnak elsősorban morális választ kell adnia. Csak így lehet 
elkerülni a két rossz végletet: a növekedés és a piaci koordináció szorgalmazásából 
származó ökológiai és gazdasági összeomlást, illetve a bürokratikus koordináció 
dominanciájából fakadó statikus jellegű öko-kommunizmust. 

A fenntartható fejlődés meghatározása 

Korunk egyik kulcsszava „a fenntartható fejlődés” (sustainable development), mely 
a nyolcvanas évek végén jelent meg a közbeszédben. A klasszikus meghatározás a 
norvég miniszterelnöknőtől, Gro Harlem Brundtlandtól származik. A harmonikus 
vagy fenntartható  fejlődés „a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek 
a kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit a saját szükségleteinek 

Fotó: Alessio Lin
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a lehetőségeitől”.1 Herman Daly meghatározása szerint „a fenntartható fejlődés 
a folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet 
meghaladó módon növekednénk”.2 Az eltartóképesség (carrying capacity) az 
ökológia tudományából származó fogalom, mely az adott területen élő egyedek 
maximális számára utal.

Ezek a meghatározások – összhangban a növekedést hangsúlyozó modernitással 
– szintén központi célnak tekintik az emberi szükségletek kielégítését, illetve a jólét 
elérését. Közös sajátosságuk azonban, hogy ezen cél számára, vagyis a társadalmi és 
gazdasági növekedés számára egy korábban nem létező korlátot fogalmaznak meg. 
Brundtland korlátozó tényezőként a jövő nemzedékek szükségleteit, míg Daly az 
ökológiai eltartóképességet emeli ki. Az utóbbi korlát tartalma egyértelműbben 
meghatározható. A két definíció abban is különbözik egymástól, hogy Brundtland 
csak a humán szempontokra koncentrál, vagyis abszolút antropocentrikus, Daly 
meghatározása viszont az ökológiai eltartó-képességet hangsúlyozza, és ebben az 
értelemben ökocentrikus elemet is tartalmaz. A brundtlandi meghatározás nagy 
előnye, hogy összekapcsolja a jelent a távoli jövővel, ami a fenntarthatóság lényege. 
Összességében ez a két meghatározás egymást jól kiegészíti, és egy mondatban 
a következőképp volna egyesíthető: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, mely 
kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül hogy az ökológiai eltartó-képességet 
meghaladó módon növekednénk, és veszélyeztetnénk a jövő nemzedékek esélyét 
arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. 

Brundtland illetve Daly definíciója szó szerint csak a fenntartható fejlődés 
lényegét fogalmazza meg. Hallgatólagosan azonban ezeknek a definíciónak 
illetve általában a fenntartható fejlődés gondolatkörének van egy fontos 
etikai implikációja is. Egyrészt az, hogy a jelenlegi gazdasági növekedés nem 
fenntartható, azaz fenntarthatatlan, s ez rossz. Másrészt az, hogy a fenntartható 
fejlődés a kívánatos, a morálisan helyes és a jó állapot. Tehát a fenntartható fejlődés 
paradigmája hallgatólagosan tartalmaz egy erkölcsi felszólítást arra vonatkozóan, 

1 Persányi (szerk.) 1987, 68.
2 Daly 1991, 32.

hogy minden embernek a fenntartható fejlődés megvalósulása érdekében kell 
cselekednie. 

A környezeti problémákat szintén hangsúlyozó Hans Jonas a felelősség 
imperatívuszát a következőképp fogalmazta meg: „Cselekedj úgy, hogy cselekvésed 
hatásai összeegyeztethetők legyenek a valódi emberi élet földi megmaradásával”.3 
Ennek mintájára a fenntarthatóság brundtlandi definíciója a következőképp 
fogalmazható meg erkölcsi parancsként. Cselekedj úgy, hogy cselekvésed hatásai 

elégítsék ki a jelenleg élő generációk szükségleteit, anélkül, hogy közben veszélyeztetnék a 

jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. Daly meghatározása 
pedig a következőképp fogalmazható át erkölcsi felszólításként. Cselekedj úgy, 

hogy cselekvésed hatásai biztosítsák az emberek számára a folytonos szociális jólét 

elérését, anélkül, hogy cselekvésed az ökológiai eltartó-képességet meghaladó növekedést 

eredményezne. Ezek az átfogalmazások ugyanazt a tartalmat hordozzák, mint az 
eredeti definíciók; a kettő között csak az a különbség, hogy míg a klasszikus 
definíciók azt fogalmazzák meg, hogy mi a fenntartható fejlődés, addig a javasolt 
erkölcsi felszólítások azt is kimondják, hogy minden embernek morális kötelessége 
ennek az állapotnak a kialakítására törekedni.

Történelmi kitekintés

A fenntartható fejlődés egy teljesen új társadalomfilozófiai paradigmát jelent, 
amit legegyszerűbben egy történelmi áttekintésben lehet bemutatni. 

Az ókor és középkor gazdaságai mezőgazdaságra épülő, önellátó és 
fenntartható társadalmak voltak. Statikus gazdaságaikban csak lokálisan voltak 
jelen a cserére, a kézművességre és a pénzhasználatra épülő dinamikusabb 
szegmensek. Erre a kettőségre már Arisztotelész is felfigyelt, amikor különbséget 
tett a „természetes” és a „természetellenes” vagyonszerzés között. Az előbbi a 
háztartás fenntartására irányul, és célja az élet szempontjából elengedhetetlen 

3 Jonas 1984, 11.
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termékek előállítása. A természetes vagyonszerzés határos és korlátos, mivel az 
emberi szükségletek – akár a háztartás, akár a városállam szükségleteiről van szó 
– szintén határosak és korlátosak. Ezzel szemben a természetellenes gazdálkodás 
célja a vagyonfelhalmozás, amely pénz  formájában történik és amely jellegénél 
fogva határtalan és korlátlan. „Van aztán a vagyonszerzésnek egy másik fajtája, 
melyet, éspedig joggal, pénzkeresésnek nevezünk; ez az, ami azt a látszatot kelti, 
hogy a gazdagságnak és a vagyonnak nincs határa…. És valóban, a pénzkeresés 
ilyen módján szerzett gazdagság nem ismer határt.”4 

Az újkortól Nyugat-Európa kezdett áttérni az ipari termelésre, árutermelésre 
és piacgazdálkodásra, vagyis egy dinamikusabb jellegű gazdálkodásra. A 
modernitás egyik alapvető sajátossága a termelés folyamatos növekedése. Ez pedig 
előfeltételezi a három alapvető termelési tényező, a munka a tőke és a termelésbe 
bevont föld (természeti erőforrások) folyamatos növelését. Környezetvédelmi 
szempontból ez utóbbi paraméter folyamatos növelése jelenti a kritikus tényezőt. 
A hetvenes évekig a természeti erőforrások összességében még bőségben álltak 
rendelkezésre, ami lehetőséget adott a termelés folyamatos növelésére. Tehát az 
emberi közösségeknek nem kellett különbséget tenni a növekedés és a fejlődés, 
illetve a jólét mennyiségi (életszínvonal) és minőségi (életminőség) aspektusa 
között. 

Ebben az időszakban a nyugati világ szinte minden mennyiségi (extenzív) 
paraméterében exponenciálisan növekedett: népesség, fogyasztás, anyag és energia 
felhasználás, stb. A modernitás számára ez a végtelennek és korlátlannak tűnő 
növekedés jelentette a társadalom és a gazdaság normális működési módját. „A 
kormányok a növekedésben tulajdonképpen minden probléma orvoslását látják. 
… Érdemes végiggondolni ennek a szónak néhány szinonimáját: fejlődés, haladás, 
előrejutás, nyereség, javulás, virágzás, siker.”5 

A környezeti problémákkal a hatvanas években találkozott először a nyugati 

4 Arisztotelész: Politika I.9. 1256b40-1257a1, 1257b23-25 (ford. Szabó Miklós, az eredetivel egybevetette 
Horváth Henrik).
5 Meadows 2005, 27-28. 

világ. A Néma tavasz (1962) a vegyszerek túlzott használatára hívta fel a figyelmet. 
A népesedési bomba (1968) és A fajok kihalása (1972) szintén hozzájárult a környezeti 
problémák tudatosításához. A növekedés határai (1972) szerint a korlátlan növekedés 
a 21. század második felére környezeti, gazdasági és társadalmi összeomláshoz fog 
vezetni. Más számítások is azt mutatják, hogy az emberiség környezeti hatása 
illetve ökológiai lábnyoma az 1980-as évek közepén érte el Föld biokapacitását. 
Tehát az emberiség szembesült azzal a problémával, hogy a termelésbe bevont 
természeti tényezők tovább már nem növelhetők, s ebből fakadóan a termelésnek, 
a gazdasági növekedésnek, és így az életszínvonal növelésének is korlátot szabnak 
a természeti erőforrások. 

(1) A válságra a legegyszerűbb válasz, hogy a gazdaság figyelmen kívül hagyja a 
természeti korlátokat, és a „szokásos módon” (business as usual) működik tovább. 
Ekkor a fenntarthatatlan növekedés különböző jellegű és mértékű lokális és globális 
környezeti katasztrófához vezet. 2010-re az emberiség globális ökológiai lábnyoma 
18,1 milliárd globális hektárra (gha) nőtt, ami személyenként 2,6 gha, miközben 
a Föld biokapacitása 12 miliárd gha vagyis 1,7 gha/személy.6 Azaz az emberiség 
jelenleg másfél földnyi erőforrást igényel, miközben csak egyetlen Földünk van, 
vagyis a „túllövés” (overshoot) állapotában vagyunk, tehát túlhasznosítjuk, és így 
még tovább degradáljuk a rendelkezésre álló természeti erőforrásokat. A Föld 
biokapacitásának a kizsákmányolásáért, Lovelock metaforikus szavaival élve, 
„Gaia bosszút áll” (revenge of Gaia), ezért legjobb esetben is csak egy „fenntartható 
visszavonulásra” (sustainable retreat) lehet törekedni.7

Ebben a helyzetben a gazdag országok eredményesebben tudnak védekezni 
a környezeti katasztrófák (aszály, tengerszint emelkedés, extrém viharok, stb.) 
növekvő számával szemben, mint a szegény országok. Így a gazdasági különbségek 
kiegészülnek a környezeti feltételekben kialakuló különbségekkel is, ami a szegény 
világ számára még rosszabb helyzetet eredményez. Először a szegény országok 
környezeti és gazdasági összeomlása következik be, ennek pedig szükségszerű 

6 Living Planet Report 2014, 37-38.
7 Lovelock 2006, 13.
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következménye az ökológiai és gazdasági menekültek számának ugrásszerű 
megnövekedése. Ezt a folyamatot jól példázza a Szíriát sújtó aszály 2006 és 2011 
között, majd a belső és külső migráció, s végül a polgárháború és a háború. A 
nemzetközi migráció előbb-utóbb oda vezet, hogy a gazdag országok erőd 
országokká alakulnak, akik egyáltalán nem fogadják be a menekülteket, vagy csak 
saját igényeik szerint. Ennek a problémának az etikai vonatkozásait a „mentőcsónak 
etika” (lifeboat ethics) írja le.8 A bioszféra folyamatos degradációja miatt később a 
gazdag országok ökológiai és gazdasági összeomlása is bekövetkezhet.

(2) A problémát felismerve a környezetvédők már a 70-es években 
megfogalmazták a nulla növekedés, illetve később a „nem-növekedés” 
(décroissance,  degrowth) paradigmáját. A híres szlogen szerint: aki pedig azt 
hiszi, hogy egy véges rendszerben lehetséges a végtelen növekedés, az vagy 
bolond, vagy közgazdász. Ráadásul a környezetvédők nemcsak a növekedést, 
hanem a nyugati világ más alapvető eszméit is elutasították, úgy mint az 
ember magasabbrendűségét, az antropocentrizmust, és a techno-optimizmust. 
Ezen eszmék helyett az állatok és a természet jogait és egyenrangúságát, az 
ökocentrizmust, a természeti erőforrások végességét hangsúlyozták, és azt, 
hogy a környezeti problémáknak nincs technológiai megoldása, továbbá, hogy 
alapvető változásokra van szükség az ideológiában és a társadalmi struktúrában. 

(3) A nem-növekedés paradigmája teljes mértékben szembenállt a nyugati 
gondolkodás növekedés-centrikusságával és megdöbbentette a szakmai 
közvéleményt. Nyilvánvaló vált a korlátlan növekedés gyakorlata és a zéró 
növekedés ideája közötti különbség. A fenntartható fejlődés koncepciója e 
két nézet között akar egyensúlyt teremteni. A növekedés helyett a fejlődés, az 
életszínvonal helyett az életminőség, a „nagy” (big) helyett a „nagyszerű” (great) 
hangsúlyozását kezdetben a zöldek ünnepelték, mert fogalmi szinten feloldotta 
a véges Föld és a végtelen növekedés ellentmondását. Eszerint a növekedésnek nem a 
fizikai térben és az extenzív paraméterekben, hanem a bölcsesség belső tereiben 

8 Hardin 2005, 115-129.

és az intenzív paraméterekben (pl. hatékonyságban) kell bekövetkeznie. Éppen a 
fenntartható fejlődés fogalmának és ideológiájának a sikere teszi szükségszerűvé 
azonban, hogy újra gondoljuk ennek a politikai kompromisszumnak a 
megvalósulási lehetőségeit. 

A hegeli dialektika fogalomhasználatát követve tekinthetjük a tradicionális 
statikus és fenntartható társadalmat a kiindulópontnak, tehát tézisnek. A modern 
dinamikus és fenntarthatatlan társadalmakat ennek a totális tagadásának, vagyis 
antitézisnek, míg a jövőbeli „posztmodern” dinamikus, de fenntartható társadalmakat 
szintézisnek. Ennek a jövőbeli szintézisnek egyesítenie kell a tradicionálisra jellemző 
fenntarthatóságot a modernitásra jellemző dinamikussággal. 

A fenntartható fejlődés interpretációi

Először is érdemes rámutatni, hogy Brundtland meghatározása adottnak 
veszi a jövőbeli nemzedékek létét, vagyis az ember fennmaradását. Ugyanakkor 
egyáltalán nem tekinthetjük az emberiség megmaradását illetve fennmaradását 
a priori adottnak, ahogy azt Jonas is hangsúlyozta. Számolnunk kell azzal a 
lehetőséggel is, hogy az emberiség fenntarthatatlan pályára kerül és kipusztul. Ez 
a pusztulás az ökológiai paradigma szerint akkor következik be, ha az emberiség 
nem fenntartható módon bánik a természeti környezetével, megsemmisíti vagy 
legalábbis radikálisan átalakítja azt, ami azután maga után vonja magának az 
emberiségnek a kipusztulását is. Persze az emberiség nemcsak a bioszféra pusztulása 
(pontosabban átalakulása) következtében semmisülhet meg. Elvileg elképzelhető, 
hogy a földi természet megőrzése és fennmaradása mellett is kipusztul az emberiség, 
például egy speciális fegyver, betegség vagy éppen demográfiai okok miatt. A 
fentiekből pedig az következik, hogy a megmaradás általánosabb kategória, mint 
a fenntarthatóság. Azaz, ahogy Jonas is hangsúlyozta: a végső erkölcsi kritériumot 
az emberiség megmaradása kell, hogy jelentse, amelynek csak az egyik feltétele a 
bioszféra megőrzése. 
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Kinek a fennmaradásáról van szó? Brundtland és Daly definíciója egyaránt 
homályban hagyja azt a kérdést, hogy kire vonatkozik a fenntartható fejlődés, 
ki az alany, akinek fenntartható módon kell fejlődnie. Daly egyáltalán nem 
utal az alanyra, míg Brundtland csak annyit mond, hogy „a jelen”, ami az adott 
szövegkörnyezetben úgy értelmezendő, hogy a jelenleg élő generációk. Ez a fogalom 
illetve kifejezés azonban nyilvánvalóan további interpretációra szorul. Véleményem 
szerint „a jelen” illetve a jelenleg élő generációk fogalmát lehet univerzálisan vagy 
parciálisan (a szubszidiaritás elve alapján) értelmezni. 

(1) Az univerzális értelmezés szerint „a jelen” az emberiség egészére utal, 
vagyis a definíció hallgatólagos alanya a jelenlegi emberiség. Ezen értelmezés 
szerint a homogénnek és egységesnek tekintett emberiségnek mint egésznek 
kell fenntarthatóvá válnia. Feltehetően Brundtland intenciója is ez volt. S ezzel 
párhuzamosan ez a definíció az emberiség jelenlegi és jövőbeli nemzedékeinek 
a szükségleteiről és azok ellentétéről szól. Az univerzális értelmezés az egyes 
ember feladatait az emberiség előtt álló kihívások alapján fogalmazza meg. Az 
univerzális értelmezésből például az következik, hogy minden egyes embernek 
50%-kal csökkentenie kell az ökológiai lábnyomát. Egy ilyen követelmény azonban 
rendkívül igazságtalan lenne az afrikai emberekkel szemben, akiknek az ökológiai 
lábnyoma amúgy is rendkívül alacsony. Statisztikai átlagban egy nő termékenysége 
2,5 gyermek, miközben a fenntarthatóságból a 2,1-es érték következik.9 Az 
univerzális értelmezésből az következik, hogy minden  nőnek  statisztikai átlagban 
0,4 gyermekkel vagyis 15%-kal csökkentenie kell a gyermekvállalási hajlandóságát. 
Egy ilyen követelmény azonban rendkívül hátrányos lenne az európai emberekkel 
szemben, akiknek a termékenységi mutatója amúgy is rendkívül alacsony (1,6 
gyermek/nő).  Az univerzális értelmezésnek tehát az a súlyos hibája,  hogy 
figyelmen kívül hagyja, hogy az emberiség nem homogén közösség, hanem 
különböző fogyasztási, technológiai, demográfiai, stb. sajátosságokkal rendelkező 
politikai közösségekből áll. 

9 Population Reference Bureau 2014.

(2) A parciális értelmezés  szerint „a jelen” fogalma egyidejűleg utal az emberiség 
egészére, illetve az egyes politikai közösségekre is. A parciális megközelítésből az 
következik, hogy minden egyes politikai közösségnek (és országnak) fenntarthatónak 
kell lennie, és a fenntartható országok és nemzetek sokasága vezet el az emberiség 
fenntarthatóságához. Ez az értelmezés összhangban áll a szubszidiaritás elvével, mely 
a környezetvédelemben is rendkívül népszerű: „Gondolkodj globálisan, és cselekedj 
lokálisan”. A parciális értelmezés az ember morális feladatává elsősorban a saját 
politikai közösségének és országának a fenntartható fejlődését írja elő. Ebben az 
értelmezésben már lehet a fenntarthatóság követelményével kapcsolatban érvényes 
„kelléseket” megfogalmazni: például azt, hogy az amerikai emberek csökkentsék az 
ökológiai lábnyomukat, míg az afrikaiak a termékenységüket. A meglévő regionális 
különbségeket csak egy parciális megközelítésben lehet értelmezni és orvosolni. 
Ideális esetben az egyes politikai közösségek fenntarthatósága automatikusan 
biztosítja azt is, hogy az egész emberiség is fenntartható pályára kerüljön. Tehát a két 
értelmezés között nincs ellentét, ha az emberiség fenntarthatóságát a szubszidiaritás 
elve alapján, vagyis a nemzetek fenntarthatóságán keresztül próbáljuk realizálni. 

Mely generációkra utal a definíció? A brundtlandi definícióban az sem egyértelmű, 
mire utal „a jövő” fogalma, hogy vajon a jövő végtelenül vagy véges módon 
értelmezendő-e, és az utóbbi esetben hogyan számszerűsíthető. Miközben azt is 
tudjuk, hogy a politikai vezetők időhorizontja statisztikai átlagban csak két év. A 
gazdasági vállalkozások többsége, kivéve a biztosító társaságokat, sem tekint két 
évnél hosszabb időre előre. Ahogy Hayes megfogalmazta: „A kasszában csilingelő 
pénz mindig elnyomja az eljövendő nemzedék hangját”. A modern gyakorlattal 
szemben a sziú indiánok állítólag a döntések várható jövőbeli hatásait a következő 
három generáció szempontjából mérlegelték. Potter egyik tanulmányában a 
következő évezredre tekint előre.10 Sokak számára negyven generáció túl hosszú 
időperspektívának tűnik. A fenntarthatóságnak azonban éppen ez a lényege. Csak 
így tudjuk felismerni, sőt elkerülni a hosszú távú veszélyeket.

10 Potter 1990. 
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Figyelembe véve a fenti szempontokat, a fenntartható fejlődésnek a 
Brundtland és Daly által javasolt meghatározása a következőképp pontosítható 
illetve egyesíthető. Cselekedj úgy, hogy cselekvésed hatásai elégítsék ki a saját és más 

közösségekben élő emberek szükségleteit, anélkül, hogy cselekvésed a szűkebb és tágabb 

környezeted ökológiai eltartó-képességét meghaladó növekedést eredményezne, és 

veszélyeztetné a saját és más közösségekben élő következő negyven generáció esélyét arra, 

hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.

A fenntartható fejlődés és az etikai koordináció 

A fenntartható fejlődés klasszikusai szerint a fejlődés „jobbá válást” jelent. 
Ennek legegyszerűbb formája a társadalmi jólét illetve az életminőség folyamatos 
növekedése. Elvileg az életminőség folyamatosan növekedhet még egy véges 
rendszerben is, amennyiben ez olyan minőségi tényezőktől is függ, mint tudás, 
oktatás, szabadidő, igazságosság, stb. Ezek alapvetően nem anyagi jellegű tényezők, 
ezért anélkül javíthatók, hogy több természeti erőforrást használnák fel. Röviden: 
okosabbá, erkölcsösebbé, igazságosabbá, stb. tehát jobbá úgy is válhatunk, hogy nem 
fenyegetjük a bioszférát. Elvileg tehát az emberi közösségek végtelen fejlődése a Föld 
véges terében is lehetséges. Az más kérdés, vajon sikerül-e megtalálnunk ennek a 
módját. 

A modernitás számára a növekedés és a fejlődés szorosan összekapcsolódó 
fogalmakat jelent. Ennek feltehetően elvi oka is van, ami a piac koordináció 
sajátosságaiban nyugszik. Egy technológiai fejlesztés a szabad piacon gyakran úgy 
fejti ki hatását, hogy csökkenti a termelési költségeket, az alacsonyabb árak pedig 
nagyobb keresletet eredményeznek, s ez a folyamat végül elvezet az adott vállalat 
növekedéséhez. A cégek mikroökonómiai szintű növekedése pedig a gazdaság 
makroökonómiai jellegű növekedéséhez vezet. Tehát a szabad piac feltételei között 
erős kapcsolat van a fejlődés és a növekedés között. A gyakorlatban azonban a piac 
sohasem abszolút szabad és autonóm, hanem más koordinációs formák is jellemzik. 

Kornai (1989) négy elemi koordinációt különböztet meg, úgy mint bürokratikus, 

piaci, etikai és agresszív szabályozást. Szerinte a különböző társadalmi struktúrák 
és formációk ennek a négy elmi koordinációnak különböző mértékű és jellegű 
kombinációiból alakul ki. A külső természeti korlátokhoz egy társadalom általában 
csak úgy tud alkalmazkodni, ha csökkenti a piaci koordináció szerepét, miközben 
növeli az etikai és bürokratikus koordináció jelentőségét. Nem mindegy azonban, 
hogy ennek a két koordinációnak a befolyása milyen arányban nő.11 Általában 
elmondható, hogy minél nagyobb szerepet kap a bürokratikus koordináció a 
fenntarthatóságban, annál inkább elveszik a gazdaság és a társadalom dinamikája 
és a fejlődés lehetősége. 

(1) A külső természeti korlátokhoz való alkalmazkodás legegyszerűbb formáját 
a bürokratikus koordináció dominanciája jelenti, azaz egyfajta parancs-uralmi 
rendszer, ökológiai jellegű kommunizmus, mely egyszerűen betiltja az extenzív 
növekedést eredményező tevékenységeket (a fosszilis energia használatát, az 
őserdők kivágását) és zöldmezős beruházásokat szorgalmaz. Tehát az ökológiai 
kommunizmus viszonylag egyszerűen képes biztosítani a fenntarthatóságot, 
ennek ára viszont egy fejlődésképtelen, statikus gazdaság és társadalom. 

(2) Ezzel szemben a fenntartható fejlődés azt ígéri, hogy egyidejűleg képes 
biztosítani a fenntarthatóságot és a fejlődést. Ez csak úgy lehetséges, ha a 
fenntarthatóságra törekvő emberek az élet minden területén különbséget 
tesznek az extenzív és az intenzív paraméterek és technológiák, az életszínvonal 
és az életminőség, a növekedés és fejlődés között. Ebben a különbségtételben 
meghatározó szerepet kap a felelősség és az etikai koordináció. 

Vegyük például az energiatermelés kérdését. A szükséges energiát elő lehet 
állítani fosszilis energiahordozókból (szénből, olajból, földgázból), atomenergiából 
és megújuló erőforrásokból (napfény, szél, biomassza). Nyilvánvaló, hogy a 
készlet jellegű fosszilis energiahordozók felhasználása nem fenntartható, egyrészt 
mert véges mennyiségük folyamatosan csökken, másrészt mert a felszabaduló 

11 Kornai 1989, 7-14.
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CO2 klímaváltozást okoz. Ezzel szemben a megújuló erőforrások folyamatosan 
használhatók, anélkül, hogy irreverzibilis változásokat okoznának a légkörben 
illetve a természetben. Itt jegyzem meg, hogy minden órában annyi napenergia éri 
a Földet, amely elvileg képes kielégíteni az emberiség egy éves energiaszükségletét. 
Az atomenergia nem növeli az üvegházhatású gázok mennyiségét, viszont az 
atomhulladék okozhat irreverzibilis változásokat a természetben. 

Tegyük fel, hogy kezdetben a különböző energiaforrások profit termelő 
képessége a következő a sorrendben csökken: fosszilis energiahordozók, 
atomenergia és megújuló erőforrások; ezzel párhuzamosan az előállított energia 
ára ugyanebben a sorrendben nő. Fenntarthatósági szempontból a legkisebb 
rosszat a megújuló energia, míg a legnagyobb rosszat a fosszilis energiahordozók 
felhasználása eredményezi. Ezen feltételek mellett a szabad piac arra ösztönzi 
a legfontosabb szereplőket (befektetőt, fogyasztót), hogy fosszilis anyagokra 
épülő technológiát használjanak illetve vásároljanak. Hiszen a befektető ekkor 
tudja realizálni a legnagyobb profitot, míg a fogyasztó a legjobb értékarányt 
és hasznosságot. Ebben az esetben sem a befektető, sem a fogyasztó nem fogja 
magát morálisan korlátozni a profit vagy a jólét növelésében. Az eredmény a 
növekvő mennyiségű fosszilis anyagok kitermelése és elégetése, ami a globális 
felmelegedésen keresztül az emberiség fennmaradását fenyegeti. 

A felelős befektetők és vásárlók azonban tisztában vannak vele, hogy a fosszilis 
energiahordózók használata nem fenntartható. Ezért erkölcsi okokból a kisebb 
profitot választják, vagyis a napfényre épülő technológia mellett döntenek, és így 
tesznek a felelős vásárlók is, akik hajlandóak plusz költséget fizetni a drágább, 
de megújuló forrásokból származó energiáért. Ezek a morális döntések pedig 
hozzájárulnak a megújuló energiaforrások technológiájának fejlődéséhez és a 
kapcsolódó költségek csökkenéséhez. A költségek csökkenése következtében 
később már pusztán piaci alapon is jobban megéri a megújuló erőforrások 
fejlesztésébe befektetni, mint fosszilis energiahordozókba vagy atomenergiába. 
Ilyen folyamatok eredményeképpen az USA-ban az energiatermelő beruházások 

több mint kétharmada jelenleg megújuló-energetikai projekt. Németországban ma 
már esetenként az energiafogyasztás 80% is megújuló erőforrásokból származik.12 

Ez a példa is azt mutatja, hogy a modern piacgazdaság logikája egyesíthető 
a felelős viselkedéssel és az etikai koordinációval, és így elvileg kialakítható egy 
dinamikusan fejlődő, de mégis fenntartható gazdaság és társadalom. Általában 
elmondható, hogy minél nagyobb szerepet kap az etikai koordináció a 
fenntarthatóságban, annál inkább sikerül megőrizni a fejlődést illetve a gazdaság 
és a társadalom dinamikáját.

12 PV Magazine 2015.
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Krémer Sándor:
Az állat és az ember erkölcsi viszonyának 
filozófiai megítélése a humánetológia
fényében 

Az állatkísérletek

Az emberek és állatok viszonya meglehetősen komplex probléma. Különösen 
akkor, ha ezt a kérdést történelmi perspektívába helyezzük. Nyilvánvalóan nem 
vállalkozhatok itt e problémakör monografikus feldolgozására, ezért az állatkí-
sérleteken keresztül közelítek a témához. Nem kérdés, hogy naponta több millió 
ember vásárol kozmetikumokat, háztartási tisztítószereket, gyógyszereket. Mind-
annyian használunk tehát olyan termékeket, amelyek hatását állatokon tesztel-
ték. De nem csupán a nagy kozmetikai cégek, vegyi üzemek és gyógyszergyárak 
jelentős része végez úgynevezett „állatkísérleteket”, hanem a különböző hadászati 
üzemek (elsősorban a vegyi fegyvereket gyártók és tesztelők), valamint az orvo-
si, állatorvosi és természettudományi egyetemek tanszékei és kutatóintézetei is. 
Nevezhetik ezt „állatokon végzett tesztelésnek,” „állatokon folytatott kutatásnak,” 
minden esetben állatkísérletekről van szó.

Az állatkísérleteket éppúgy használják a hatékonyság és biztonság mérésére 
a gyógyszerektől kezdve a kozmetikumokig, ahogy bizonyos esetekben emberi 
szervezetünk működésének megértésére is. A történelmi dimenzióra pillantva 
azt látjuk, hogy az állatkísérletek legalább 2500 éves múltra tekintenek vissza. Az 
ókortól kezdve folytattak állatkísérleteket, hiszen elég Eraszisztratoszra, Ariszto-
telészre és Galénoszra utalni. Az andalúziai mór orvos, Avenzoar (Ibn Zúr) a 12. Fotó: Rob Potter
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században már kísérleti eljárásnak tekintette az állatok boncolását az embereken 
végzett sebészi beavatkozások előtt, 1242-ben Ibn al-Nafis pedig már az emlősök 
vérkeringésének pontos leírását adta. Ki ne hallotta volna a későbbi korokból 
William Harvey nevét, aki a 17. században egy sokkal precízebb leírását adta e 
keringési rendszernek. De ugyanígy közismert Luigi Galvani a 18. és Louis Pasteur 
vagy Ivan Pavlov neve a 19. századból, hogy csak néhány példát említsünk.

A 20. századból pedig már nevek tömege juthat eszünkbe (Frederick Banting, 
John Macleod, Leonard Thompson, Selman Waksman, Corwin Hinshaw, William 
Feldman, Jonas Salk, Albert Sabin, stb.), és az is nyilvánvaló, hogy a HIV vírus 
elleni gyógyszereket (tenofovir, ATZ) is állatokon tesztelték. De ne hagyjuk ki a 
klónozási kísérleteket sem, amelyek egyik közismert eredménye Dolly a juh 1996-
ban, mivel ekkor történt először sikeres klónozás felnőtt állat sejtjéből. A napja-
inkban is folyó gyógyszerkutatásoknál elsősorban az Alzheimer kór, a szklerózis 
multiplex és a különböző hátgerinc betegségek kapcsán támaszkodnak erőteljesen 
állatkísérletekre, de nyilvánvalóan temérdek ilyen jellegű kutatás folyik az állator-
vos-tudományban is.

A legtöbb ember valószínűleg nem is sejti e kísérletek volumenét, ezért ér-
demes röviden utalni erre is. Azonos kritériumokat alkalmazó jogszabályok és 
felmérések hiányában természetesen nem léteznek pontos adatok (sok helyen jog-
szabályok és felmérések sem léteznek), de mérsékelt becslések szerint is évenként 
legalább 110-140 milliónyi állatot használnak világszerte a legkülönbözőbb labo-
ratóriumok.1 Ez az adat felöleli a gerincteleneket is, de a gerincesek esetében is 
(nyulak, egerek, patkányok, halak, kutyák, majmok, juhok, lovak, stb.) legalább 
100 millió kísérleti állatról beszélhetünk évente, ami 274 000 naponta és 3 állat 
minden másodpercben.

Az állatkísérletek körüli vita sem új keletű, de a 20. század második felében vált 
igazán erőteljessé, ami nyilvánvalóan összefügg a jóléti társadalmak II. világháború 
utáni létrejöttével, valamint – közvetve – az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatko-

1 Mások ennek a számnak a többszöröséről beszélnek. Az adat a következő honlapról származik: 
http://www.lushprize.org/many-animals-used-experiments-around-world/. Letöltve: 2018. 02.02.

zatának 1948. december 10-én történt elfogadásával. Az állatkísérleteknek mindig 
számos pártfogója akadt, akik hasznosságukat, az ember védelmét emelték ki, és 
mindenkor voltak ellenzői is, akik elítélték a sokszor felesleges szenvedéseket oko-
zó kísérleteket és kutatásokat, és többen éppen azt hangoztatják, hogy az állatkí-
sérletek megbízhatatlansága számtalan emberéletbe is kerül.2

Valóban nehezen vitatható az álláspont, mely szerint a modern orvostu-
domány és számos gyógyszer sem jöhetett volna létre az állatkísérletek nél-
kül. Ugyanakkor a tradicionális orvosi etikát felváltó bioetikának az 1960-as 
években történő megszületése és gyors megerősödése következtében az állat-
kísérletek is fontos kérdéssé váltak, különösen Peter Singer és Tom Regan 
fellépésének köszönhetően. Az állatkísérletek ugyanis jelentős mértékben 
különböznek az emberkísérletektől bioetikai szempontból. Míg az emberkí-
sérleteknél (és bármilyen komolyabb orvosi kezelésnél) elengedhetetlen a kí-
sérleti alany (páciens) írásos beleegyezése (tájékozott beleegyezés), addig az 
állatkísérleteknél ez nem jöhet számításba, és ily módon az állatok könnyű 
prédának számítanak.

Peter Singer, Tom Regan és Immanuel Kant nézetei

Peter Singer ausztrál filozófus, Animal Liberation című, 1975-ben publikált 
munkája filozófiai szintű elméleti alapot teremtett a már korábban is létező 
állatvédő mozgalmak számára, akik szinte szentírásként tekintettek Singer 
művére. Singer könyvének központi érve annak az utilitarista elvnek a ki-
terjesztése, mely szerint a „legnagyobb boldogság elve” az egyetlen mérce az 
erkölcsi jó, az erkölcsi viselkedés megítélésénél. Az elv szerint egy cselekedet 
erkölcsi értelemben annál jobb, minél több boldogságot idéz elő, és minél ke-
vesebb boldogtalansággal jár. 

2 Az interneten tömegével találhatók ezt illusztráló honlapok. 

http://www.lushprize.org/many-animals-used-experiments-around-world/
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Singer szerint semmi okunk nincs arra, hogy ezt az elvet ne terjesszük ki az álla-
tokra.

Az emberekkel történő kivételezést Singer a szexizmus és a rasszizmus mintájára 
„szpecieszizmusnak” (speciesism) nevezi, amit leginkább a „fajizmus” szóval adhat-
nánk tartalmilag pontosan vissza.3 Szerinte az erkölcsi alanyok körének meghatá-
rozásánál alaptalan faji diszkriminációról beszélhetünk az emberek javára, mivel 
a racionális gondolkodás (intelligencia) elégtelen kritérium, hiszen bizonyos esetekben 
(például erős intellektuális retardáltság, illetve csecsemők, kisgyerekek esetében) 
egyes állatok magasabb mentális kapacitással bírnak. Singer amellett érvel, hogy az 
intelligencia helyett a szenvedésre való képesség (capability of suffering) a megfelelő kri-
térium. Az intelligenciát fel kell váltania a szenvedésre való képesség kritériumának. 
Az intelligencia hiánya nem alapozhatja meg, hogy az állatokat ne tekintsük erköl-
csi lényeknek. Singer nem állítja kifejezetten, hogy ne használhatnánk az állatokat 
élelemként, de az egyik gyakorlati megoldást a vegetarianizmusban látja. Emellett 
elítéli az élveboncolás minden olyan esetét, ahol több a felesleges fájdalom, mint az 
előnyös eredmény (például a fejlettebb orvosi kezelés értelmében).

Tom Regan amerikai filozófus még tovább megy, és erkölcsi jogokat követel az 
állatoknak. Teszi ezt deontologikus alapon, éppen Kant filozófiájából kiindulva, 
de elutasítja Kant bizonyos lényeges következtetéseit. 1983-ban publikált művében 
(The Case for Animal Rights) Regan azt állítja, hogy az állatok éppúgy az élet alanyai, 
akár az emberek, és ezért inherens értékkel bírnak, tehát a kanti kategorikus impe-
ratívusz értelmében sohasem pusztán eszközként, hanem mindig csak célként kell 
tekinteni őket. Ezen az alapon Regan szerint erkölcsi jogokat kell tulajdonítanunk 
a fenti követelményeknek megfelelő állatoknak. Csakhogy Regan nem csupán re-
dukálja „az élet alanya státusz” általa korábban felállított kritériumait (érzékelés, 
vágyak, memória) egyetlen homályos kritériumra (miszerint valamelyest az ember-
hez hasonlónak kell lennie az állatnak), hanem mindenekelőtt tudatosan figyelmen 
kívül hagyja, hogy Kant kizárólag racionális lényeket tekintett az élet alanyainak, 

3 Vö. Singer 1975, 6.

azaz a saját jólétének tudatában lévő, és ennek tudatos megóvásában érdekelt lény-
nek, erkölcsi alanynak.

Márpedig pontosan ebben áll Kant álláspontjának erőssége. „Vissza Kanthoz!” 
Ha Kant filozófiája sok vonatkozásban önellentmondásokkal terhelt is, az állatokkal 
kapcsolatos morális kötelességeink tekintetében úgy tűnik, helyes úton jár. Kant 
szerint ugyanis nincsenek közvetlen morális kötelességeink az állatokkal szemben, 
mivel az állatok nem racionális lények. Az ilyen lények nem lehetnek erkölcsi ala-
nyok, hiszen nem képesek erkölcsi döntésre, ami nem nélkülözheti az erkölcsi jó és 
rossz fogalmát, illetve a kettő közötti különbség tudatosítását. Mindez azonban nem 
jelenti azt, hogy Kant szerint bármit megtehetünk az állatokkal, mivel úgy gondolta, 
hogy közvetett morális kötelességeink mindig is fennállnak az állatok irányában.

Tehát az emberrel ellentétben az állatok nem rendelkeznek morális státusszal, 
de saját méltóságunk, emberségünk megőrzése érdekében erkölcsös magatartást kell 
tanúsítanunk az állatokkal szemben is. Kant így fogalmazta ezt meg 1797-ben: „az 
állatokkal való erőszakos, egyszersmind szörnyű bánásmódtól való tartózkodás kö-
telessége sokkal mélyebben ellentétes az ember önmaga iránti kötelességével, mert 
ez eltompítja az emberben a szenvedésükkel való együttérzést, s ezáltal meggyengít 
és fokozatosan kipusztít egy olyan természetes adottságot, amely, a többi emberhez 
való viszonyban, igen hasznos a moralitás szempontjából.”4 Mindazok, akik képesek 
ennek az elvárásnak megfelelni, már eleget tettek az állatokkal szembeni méltányos 
viselkedés követelményének, és legfőképpen saját emberségünk iránti kötelessé-
günknek.

A humánetológiai megközelítés szükségessége

Miét nem lehetnek erkölcsi alanyok az állatok? E kérdésnél elsősorban nem 
filozófiatörténeti indokolásra van szükségünk. Önmagában az ilyen érvelés ugyan-
is alapvetően csak eszmetörténeti álláspontokat, ezek összefüggéseit, és az őket 

4 Kant 1991, 560.
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meghatározó korabeli tudományos, teológiai és egyéb nézeteket tárhatja fel. Ter-
mészetesen filozófiatörténeti és etikatörténeti látásmód is szükséges a fenti kérdés 
megválaszolásához, de pusztán a korábbi nézetek eszmetörténeti feltérképezése 
elavult eredményekhez vezethet, ha teljesen figyelmen kívül hagyjuk az igazolt 
újabb tudományos felismeréseket. Mindezek alapján azt kell mondanunk, hogy itt 
nem pusztán filozófiatörténeti megközelítésre, hanem szaktudományos érvekkel 
alátámasztott filozófiai és etikai gondolatmenetre van szükségünk. 

Kérdésünk nyilvánvalóan számos szaktudomány vizsgálódásaival összefüg-
gésben áll. Ilyenek a szociológia, a szociobiológia, a zoológia, az etológia, az 
evolúciós pszichológia, az evolúciós genetika, a kultúrantropológia, a humán-
ökológia, a neurológia, a humánetológia, stb. Valószínűleg csupán egy inter-
diszciplináris megközelítésből megírt monográfia lenne alkalmas igazán átfogó 
válasz kidolgozására. Ezért itt és most elsősorban az etológia és a humánetoló-
gia eredményeire támaszkodom, alapvetően Csányi Vilmos és Miklósi Ádám 
kutatásaira, mivel e tudományok foglalkoznak leginkább a téma szempontjából 
fontos összefüggésekkel.

Az etológia, ahogy Miklósi Ádám és Csányi Vilmos írják előadásukban, „az 
állati és emberi viselkedés természetes körülmények közötti megfigyelésére és 
kísérleti elemzésére tesz kísérletet, figyelembe véve az adott faj biológiai meg-
határozottságát”.5 Az etológia létrejöttét olyan kiváló tudósok munkásságának 
köszönhetjük, mint Charles Darwin, Konrad Lorenz és Niko Timbergen, akik 
„egy élőlény viselkedésbeli tulajdonságainak megismerése szempontjából az 
adott faj keletkezési történetének a felderítését tartották a legfontosabbnak”.6 
Az etológusok tehát úgy tartják, hogy az etológia evolúciós tudomány, mely az 
élő vagy már kihalt fajok történetét akarja feltárni. Alapvető elve szerint, „ha 
ismerjük a fajok kialakulásának történetét, legtöbbször meg tudjuk magyaráz-
ni az etológiát érdeklő különböző viselkedésformáikat is”.7 Ezen evolúciós elv 

5 Miklósi-Csányi 2012, 1.
6 Csányi 2003, 296.
7 I.m..

vezetett az etológiával lényegében egyidős8 humánetológia kialakulásához, mely 
szaktudomány az emberi viselkedés biológiai alapjait vizsgálja, mindenekelőtt 
evolúciós megalapozottságára való tekintettel.

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy elfogadom a modern biológia ered-
ményeit, és az embert az állatvilághoz tartozó különleges emlősfajnak tekin-
tem. Ahogy Csányi Vilmos is írja, „biológiai szempontból az ember csupán az 
emberszabású majmok egyike, akit csak a saját magunk iránti szentimentális 
érzelmek miatt szoktunk valamiféle egészen különálló és különleges lénynek 
tekinteni.”9 A humánetológia három fő kutatási irányából10 jelenleg az ember 
és az emberszabásúak összehasonlítása a legfontosabb számunkra. Ezen belül is 
az ember különleges viselkedésformáinak evolúciós eredete a legizgalmasabb 
kérdés, hiszen amennyiben „pontosan felderítjük, milyen tulajdonságokban kü-
lönbözünk lényegesen az állatoktól, egyben ezek kialakulására is tudományos 
magyarázatot kapunk”.11 Már itt figyelembe kell vennünk azonban bizonyos 
kölcsönhatásokat és nem szabad kiragadnunk egy-két tényezőt (pl. a nyelv kér-
dését), hanem holisztikusan kell közelítenünk a problémához. Ahogy Csányi 
Vilmos fogalmaz: „Az ember viselkedése sok mindenben különbözik a rokono-
kétól, és az egyes új tulajdonságok egymást is befolyásolva összetetten nyilvá-
nulnak meg, ezért emberi viselkedési együttesről, humán viselkedési komplexum-

ról beszélünk. Ennek három fő összetevője van: 1. a csoportélettel kapcsolatos 
viselkedési formák; 2. a csoporttevékenységek összehangolása; 3. a konstrukciós 
tevékenységek.”12

8 Természetesen csak akkor egyidős, ha Charles Darwin Az érzelmek kifejeződése az állatokban és az 
emberben (1872) című művét már humánetológia megközelítést alkalmazó tudományos műnek te-
kintjük.
9 Csányi 2003, 299.
10 Ezek a következők Miklósi Ádám és Csányi Vilmos összefoglalása alapján: a) az emberi képességek 
megléte a közeli rokonságot mutató emberszabású fajokban; b) a csecsemők és a kisgyermekek 
viselkedésfejlődésének vizsgálata; c) a különböző emberi kultúrák populációs szintű összehasonlítása 
(vö. Miklósi-Csányi 2012, 5-6).
11 Csányi 2003, 295.
12 I.m. 301.
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A humán viselkedési komplexum

Nézzük ezeket a területeket kicsit részletesebben.13 A csoportélettel kapcsolat-
ban a szoros és zárt csoportszerkezet kialakulását kell említeni. Ennek legfontosabb 
előfeltételei a letelepedés, valamint a táplálékelosztással és a szexualitással kap-
csolatos agresszió csökkentése. A letelepedés ugyanis megteremtette a komolyabb 
munkamegosztás lehetőségét, mivel az öregek, sérültek és a kisgyerekes anyák 
nem kényszerültek folyamatos vándorlásra, azaz nem hátráltatták a fiatal, erős 
és mozgékony felnőtteket a táplálékszerzésben. Az általuk megszerzett táplálé-
kot azonban meg kellett osztani, és erre csak az ember képes. „Rokonaitól eltérően 
az ember hajlandó a táplálékmegosztásra. Ezt számtalan csimpánzzal, gorillával, 
embergyerekkel végzett kísérlet és megfigyelés bizonyítja. Fajunk képes a közös 
táplálékszerzés és táplálékelosztás együttműködő viselkedésére.”14 A munkameg-
osztás szükségességét tovább fokozta, hogy a letelepedés és a táplálék megosztása 
lehetővé tették az utódok gondozásának és a szocializációs folyamatnak a meg-
hosszabbítását.15 Mindez együtt járt a szexuális rivalizálás és agresszió csökkenésé-
vel, amely nélkül lehetetlenné vált volna a fenti munkamegosztás, a kisebb, vadá-
szó hím alcsoportok ideiglenes távolléte. Az emberszabású rokonainknál szokásos 
poligámia háttérbe szorulásával létrejön a monogámia és kialakul a párkötődés, 
amit a szexualitás jelentős funkcióváltozása tett lehetővé. Az emberi szexualitás a 
gyermekek létrehozásán túlmenően örömszerző és párkapcsolatot erősítő szerepet 
is felvett, és nem korlátozódott a párosodási periódusokra. A csoporton belüli 
agresszió ilyen értelmű csökkenése azonban nem járt együtt a csoportok közötti 
agresszió visszaszorulásával. Ez a biológiai alapú idegengyűlölet a modern embert 

13 Az összefoglalásnál elsődlegesen Csányi Vilmos már idézett előadására támaszkodom (i.m. 301-
315).
14 I.m. 303 (kiemelés tőlem – K. S.).
15 Itt fontos Csányi Vilmos megjegyzése: „Természetesen lehet fordítva is érvelni. Lehet, hogy épp 
az ivadék megnövekedett gondozási igénye vezetett a táplálékmegosztáshoz. Az evolúciós logika 
sohasem lineáris, hanem körkörös, és mindkét érvelés külön-külön is és együtt is elfogadható” (i.m. 
303). Mindez azonban nem változtat az emberi kultúra kialakulásának és fejlődésének lényegi ten-
denciáján.

is jellemzi.16 Kialakult viszont az emberszabásúakra ismételten nem jellemző telje-
sen új tulajdonság, a csoporthoz való hűség. 

A csoportokban élő állatoknak a csoporttal való kapcsolatait egyértelműen 
az egyes egyedekhez fűződő kapcsolatuk határozza meg. Az állati elme – eddigi 
ismereteink szerint – képtelen a csoportot úgy elképzelni, mint valamilyen, a 
konkrét tagjaitól független valamit. Nos, az emberi elme absztrakciós képessége éppen 

ezt teszi lehetővé. Az emberi csoportok, mint önálló, egyedi absztrakt létezők jelennek 

meg az ember számára, mint tőle látszólag független szociális konstrukciók.17 
Az ember, rokonaival ellentétben, saját hátrányára, azaz genetikai érdekeivel 

ellentétben is képes segítséget nyújtani csoporttársainak. Sőt, adott esetben az 
életét is feláldozza a csoportjáért.18

A csoportszervező képességhez egy sor olyan szinkronizációs képesség is já-
rult az idők folyamán, amelyek kizárólagosan az embernél találhatók meg általáno-

san és együttesen. Ilyen mindenekelőtt az empátia és az imitáció. Az előbbivel 
az érzelmeket lehet szinkronizálni, míg az utóbbival a magatartási mintákat, 
és ez teszi lehetővé a tanítást. A szinkronizálást szolgálja tovább a fegyelmezés, 
valamint a szabálykövetés tulajdonsága, ami Csányi szerint a legfontosabb ilyen 
jellegű képességünk. Az agresszió a csoporton belüli rangsor felállításának is 
fontos eszköze, de az embernél nemcsak csökkent az agresszió, hanem át is ala-
kult, amennyiben a rangsor az embernél mindig vegyes természetű. Az ember 
nem csupán társait, hanem a csoport szabályait is rangsorba rendezi. Ráadásul 
„az érzelmi és viselkedési szinkronizáció sokszor együtt valósul meg. A ritmu-
sokra, zenére, énekre, táncra képes és arra fogékony ember ezen tevékenysé-
gek során egyfajta érzelmi és viselkedési szinkronizációban vesz részt. Ez a fajta 
szinkronizáció az alapja az archaikus és a modern társadalmakban is megfigyel-
hető rítusoknak is”.19 

16 Gondoljunk az 1990-es évek délszláv háborújára, vagy a napjainkban oly aktuális migrációs prob-
lémára.
17 Csányi 2003, 305 (kiemelés tőlem – K. S.)
18 I.m. 301-305.
19 I.m. 307.



G L o bÁ L I S  K I H Í vÁS o K G Lo bÁ L I S  K I H Í vÁSo K 

118 119

Az ember legátfogóbb, legáltalánosabb és legdöntőbb új tulajdonsága az éle-
te minden területén megnyilvánuló konstrukciós képessége. Az új emberi tulaj-
donságok harmadik csoportjába tehát „olyan, látszólag különböző tulajdonságok 
tartoznak, mint a nyelvhasználat, a tárgykészítés és tárgyhasználat, valamint az 
absztrakt gondolkodás. Ezek azonban mind visszavezethetők egyfajta nyitott 
konstrukciós képességre, amely az állatvilágban az ember előtt csak protoformákban 

létezett”.20 Kétségtelen, hogy már a nyelvhasználatban lényeges különbségeket 
találunk az állati és az emberi kommunikáció között. Az állatok nyelve zárt 
rendszer, szemben az emberi nyelv nyitottságával és végtelen kreativitásával. Az 
állatok kommunikációja többnyire olyan viselkedési aktus, amellyel az állat saját 
belső állapotát (agresszió, félelem, öröm, stb.) juttatja kifejezésre egy másik állat 
magatartásának megváltoztatása érdekében, de az állatok sohasem beszélgetnek.21 
Ezzel szemben „az emberi nyelv nemcsak érzelmi állapotokra vonatkozó üzenet-
váltás, hanem gondolatok cseréjére alkalmas eszköz, amellyel jelent, múltat, jövőt, szán-

dékot, tervet, elképzelést, változatokat lehet egy teljesen nyitott és elvileg végtelen számú 

üzenetet alkalmazó rendszerben megjeleníteni”.22 A kreatív módon létrehozott gon-
dolati reprezentációk újabb és újabb kombinációi révén az ember olyan virtuális 
realitást alkot folyamatosan, amelyben „az objektumok – legyenek azok tárgyak 
vagy személyek, valósak vagy képzeltek reprezentációi – tulajdonságait a nyelvet 
használó adományozza”.23 Ez kitágítja az ember cselekvési terét, hiszen lehetsé-
gessé válik ideális világok megalkotása is, azaz megteremtődik például a matema-
tika és a vallás, illetve a művészetek lehetősége.24 A nyelvhasználathoz szorosan 
kapcsolódik a tárgyak, eszközök készítése és használta. Egy ideje már köztudott, 
hogy legalább nyolcvan állatfaj használ szerszámokat, „az állati szerszámhaszná-
lat azonban rendkívül speciális. Egy-egy faj valamilyen meghatározott konkrét 

20 I.m. (kiemelés tőlem – K. S.).
21 Vö. i.m. 302.
22 I.m. 307 (kiemelés tőlem – K. S.) Ezt támasztják alá Roger Lewin és Robin Dunbar elemzései is (vö. 
Lewin 2005, 226-227, valamint Dunbar 1997, 192-193.).
23 Csányi 2003, 307.
24 Vö. i.m. 308.

célra használ eszközt. Képessége genetikailag adott, a tanulás legfeljebb kis mér-
tékben finomítja”.25 Mindehhez járul az absztrakciós gondolkodás létrejötte. 

Az ember esetében a tárgyak használata és készítése a nyelvhasználattal és az 
absztrakt gondolkodással azonos csoportba tartozó konstrukciós tevékenység. Ez 
is egyfajta nyitott rekonstrukciós képesség, amelynek segítségével a tárgyaknak 
új, elgondolt formákat és tulajdonságokat adunk, működésüket logikai szabály-
rendszerekhez igazítjuk, gépeket, technológiákat teremtve ezáltal.26 

Külön kiemelendő, hogy „a konstrukciós készség azonban nemcsak a beszéd-
ben, a tárgykészítésben, hanem szociális konstrukciók kialakításában is megnyil-
vánul. Az embercsoportok szerkezete, a csoportok életét meghatározó szabályok, normák, 

a törvények, jogszabályok mind az emberi konstrukciós aktivitás eredményei”27 Ráadá-
sul ez a konstrukciós készség nem csupán egyedi tulajdonság, hanem csoportak-
tivitásként is jelentkezik. 

Összegzésként azt kell ismételten kiemelnünk, hogy a fenti emberi 
tulajdonságcsoportok szoros kölcsönhatásának olyan következményei vannak, 
amelyek jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ezek közül a legfontosabb, 
hogy „a szoros csoportstruktúra, a konstrukciós aktivitás, a szinkronizációs készség egy-

fajta zárt visszacsatolási hurkot hoznak létre. Az izolált csoport konstrukciós akti-
vitásának jó része magára a csoportra irányul, amelyet a szinkronizáció felerő-
sít és a csoporthűség és kísérőjelenségei tartósítanak, vagyis a csoport önmagát 

konstruálja!28 Ez utóbbi nem jelent mást, mint hogy az ember kultúraképző lény. 
Ennek számos következményét már nem követem nyomon részleteiben, csak azt 
emelem ki, hogy a fentiek miatt az embert a kezdetektől értelemszerűen kettős 
hatásmechanizmus határozza meg: a biológiai evolúció és a kulturális evolúció. A 
modern és még inkább a posztmodern társadalmakban számos problémát okoz, 
hogy a kulturális evolúció sokkal gyorsabb változásokat eredményez, mint ami-

25 I.m.
26 I.m.
27 I.m. (kiemelés tőlem – K. S.).
28 I.m. (kiemelés tőlem – K. S.).
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lyeneket a biológiai evolúció követni képes. Ezek a problémák viszont már nem 
tartoznak eredeti kérdéskörünkhöz.

Következtetések

A pragmatisták joggal róják fel, hogy bizonyos filozófiai álláspontok képviselői 
még mindig nem vonták le a darwini evolúcióelmélet filozófiai következményeit. 
Nézzük tehát, hogy milyen filozófiai és etikai következtetések adódnak kérdésünk 
kapcsán az ismertetett nézetekből! Az embernél egymást erősítő módon összekap-
csolódik tehát a biológiai és a kulturális evolúció. Ráadásul a kulturális evolúció 
nemcsak sokkal gyorsabb, mint a biológiai, hanem azonnal rá is nyomja a bélyegét 
minden genetikai változásra. Ugyanakkor nem szabad se összekevernünk, se ösz-
szemosnunk a biológiai alapokat a kulturális evolúció eredményeivel, ahogy egy 
ház alapja sem azonos a falakkal és a tetővel, ha utóbbiak nem is állhatnának fenn 
az előbbi nélkül. A fenti humánetológiai leírás alapján úgy gondolom, teljesen 
nyilvánvaló, hogy az erkölcs biológiai alapjai nem azonosak magával az erkölccsel. Az 

erkölcs, mint az emberek egymás közötti és közösségi kapcsolatait irányító, íratlan maga-

tartásszabályok (erkölcsi normák) és emberi magatartások rendszere, kizárólagosan és a 

maga teljességében társadalmi termék, vagyis az ember kulturális evolúciójának produk-

tuma. Sőt, az ilyen értelemben vett erkölcs nem is a történelem hajnalán, hanem 
csak akkor jelent meg társadalmi szintű jelenségként, amikor megszületett az in-
dividuum, ami viszont az absztrakt gondolkodásnak, a racionalitásnak már megle-
hetősen magas fokát jelentette. Az egyes embernek nem volt mindig erkölcsisége, 
világnézete, és az erkölcs sem létezett az emberi kultúra kezdeteitől fogva. Az er-
kölcs, az erkölcsiség és a világnézet az individuum kialakulásával együtt jött létre. 
A történelem kezdetén ugyanis az egyes ember még inkább természeti lény, azaz 
egyed.29 Hétköznapi döntéseit és magatartását az adott csoport, közösség szoká-
sai, tradíciói szabják meg, amelyeket az egyednek a pusztulás terhe mellett be kell 

29 Az egyed a szerves természet valamely létezője.

tartania. Ekkor még az „erkölcsi jó” fogalma sem létezett, tehát az erkölcs sem alakulhatott 

még ki. Az i.e. 5. századi görög poliszdemokráciákban azonban, nagyobb társadal-
mi csoportokban, történelmileg igazolható módon, kialakult az individuum30 és 
vele együtt a mai értelemben vett, differenciált világnézet, erkölcsiség, valamint az 
erkölcs is. A természettől adott ember és társadalom régi, valamint az életét befo-
lyásolni, irányítani akaró, alkotó ember új tradíciójának szembenállása világosan 
kifejezésre jutott az i.e. 5. századi úgynevezett physis-nomos vitában. Az első írott 
etikát pedig nem a szofistáknak, még csak nem is Szókratésznak vagy Platónnak, 
hanem Arisztotelésznek tulajdonítjuk.31

Miért nem lehetnek tehát erkölcsi alanyok az állatok? Foglaljuk össze még egy-
szer a lényeget annak a további lehetséges kérdésnek a fényében is, hogy ameny-
nyiben az állatok nem erkölcsi alanyok, akkor vajon talán dolgok? Az állatok azért 
nem tekinthetők erkölcsi alanynak, mert nem racionális lények, a kreatív és öntu-
datos gondolkodásnak abban az értelmében, amit csak az ember képes produkálni 
jelenlegi ismereteink szerint. Ez az emberi nyelv működésében, sajátosságaiban 
is nyomon követhető. Itt nem pusztán Csányi Vilmosra hivatkozhatunk, hanem 
számos más kutatóra is. Többek között Christine M. Korsgaardra, a Harvard pro-
fesszorasszonyára, aki szerint a fejlett központi idegrendszerrel rendelkező álla-
toknál ugyan jelen van számos tudatos megnyilvánulás, de hiányzik az öntudat:

A racionalitást és az intelligenciát gyakran összekeverik. De a kettő nem azo-
nos, legalább is, ahogy Kant érti a racionalitást. Kant úgy gondolta, hogy az embe-
ri lények kifejlesztették az öntudatosság sajátos formáját, nevezetesen azt a képes-
séget, hogy vélekedéseink és cselekvéseink okait, mint okokat fogják fel és ezáltal 
így is gondolják el. A következőképpen értem ezt: az ösztöne alapján cselekvő állat 
tudatában van félelme vagy vágya tárgyának, és azt félelmetesként vagy vágyottként, 
illetve elkerülendőként vagy keresettként érti. Ez cselekvésének alapja. De a racionális 

30 Individuum vagy egyén (a két fogalmat szinonimaként használjuk): az egyes ember mint tár-
sadalmi lény, szemben természeti mivoltával; avagy a mindennapi élet alternatíváira való reagálás 
társadalmilag és történelmileg meghatározott rendszere.
31 Vö. Krémer 2004, 18-23.
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állat ezen kívül még annak is tudatában van, hogy fél vagy vágyik a tárgyra, és an-

nak is, hogy ennek eredményeként hajlandó meghatározott módon cselekedni. Így 
értem azt, hogy egy lény tudatában van az oknak, mint oknak.32

Mint láttuk, ezzel lényegében egybehangzóan nyilatkozott Csányi Vilmos az 
etológia híres magyar professzora, aki több szövegében fogalmazott meg ezt a 
nézetet megerősítő érveket. Ezek közül most csupán egyet emelek ki: „Az állati 
kommunikáció nem gondolatok közlésére szolgáló rendszer, hanem belső állapo-
tok összehangolására szolgáló fiziológiai szabályozó mechanizmus. […] Az állati 
kommunikáció tizenöt-huszonöt különböző, genetikailag pontosan meghatáro-
zott üzenete mind hasonló célokat szolgál, és az információátadás szempontjából 
teljesen zárt rendszernek tekinthető.”33

Az erkölcsi döntések tehát mindig meglehetősen magas szintű racionalitást 
igényelnek: az erkölcsi jó és a rossz megkülönböztetését, a különböző erkölcsi alter-
natívák mérlegelését egy-egy szituációban, méghozzá a szociális viszonyok szint-
jén, hiszen az erkölcs kizárólag társadalmi jelenség. Az a véleményem, hogy erre 
az állatok nem képesek, és ezért nem lehetnek erkölcsi alanyok. Számos magasabb 
rendű emlősnél ugyan fellelhetők a tudatosság bizonyos jelei (jelnyelv használa-
ta, stb.), de hiányzik – többek között – az öntudat emberi szintje, ami viszont 
nélkülözhetetlen az erkölcshöz, hiszen az erkölcsöt az ember hozta létre, kulturális 
evolúciójának eredményeként. Ennek következtében Peter Singerrel sem érthetek 
egyet abban, hogy a szenvedés képességével kellene helyettesíteni a racionalitás 
képességét, és ily módon erkölcsi alanyoknak kellene tekintenünk az állatokat, 
mivel az emberek sem a szenvedés képessége révén váltak és válnak erkölcsi alanyokká, 
illetve nem e képesség révén hozták létre és tartják fenn az erkölcs társadalmi 
jelenségét, hanem a racionalitás révén. A szenvedésre való képességet mindenkép-
pen tekintetbe kell venni az állatokkal való bánásmódban, de nem erkölcsi alany-
nyá nyilvánításuk, hanem a hozzájuk való, közvetett morális viszonyulásunk alap-

32 Korsgaard 2005, 87-86.
33 Csányi 2003, 307.

jának egyik mozzanataként.34 Elsősorban a központi idegrendszerrel rendelkező 
állatoknál kell ezt megtennünk, hiszek közülük soknak már „lelke” is van, azaz 
mentális funkciókat mutatnak: örülnek, szomorkodnak, dühösek, stb. és főként 
emlékeznek, különösen a fájdalomra. Saját emberi méltóságunk megőrzése pedig 
nem engedheti meg, hogy felesleges fájdalmat okozzunk az állatoknak, és főleg azt 
nem, hogy kínozzuk őket (például kakasviadalokon, kutyaviadalokon, vadászato-
kon, vagy az emberi szórakozás, szórakoztatás más formáiban). Az emberi méltó-
ságot alapvető erkölcsi értéknek tartom, és ez egyáltalán nem növekszik az állatok 
kínzásától. Sőt! Az emberi méltósághoz, azt gondolom, szorosan hozzátartozik a 
mértékletesség, ahogy már a preszókratikusok is gondolták.35  (A „Mindent mér-
tékkel” felirat a delphoi jósda falán egyes források szerint Thalésztól származott.). 
Emberségünknek, emberi méltóságunknak éppen az az egyik jele, hogy uralkod-
ni is tudunk magunkon, beleértve a szükségleteinket és azok kielégítését is. Ez a 
megfontolás természetesen összhangba hozható azzal az evolucionista megközelí-
téssel is, miszerint megszüntethetetlenül természeti és társadalmi lények vagyunk 
és maradunk, amíg emberként létezünk. (E téren a jövő nyilván nagyon érdekes 
átmeneti állapotokat és helyzeteket idéz majd elő, de az legyen a jövő generációk 
tagjainak gondja.) E kettős természetünkben azonban egyre inkább a társadalmi-
ságunk játssza a meghatározó szerepet, amelybe beletartozik a szükségleteink fe-
letti morális szempontból való uralkodás is. Itt léphet be a képbe Kant, akinek az 
írásaiban lényegében ugyanezt az álláspontot találjuk. Ezért tartom elegendőnek 
az állatokkal való megfelelő bánásmódhoz az ő álláspontját. „Csak” meg kellene azt 
érteni, és be kellene tartani.

Mindez nem jelenti, hogy puszta dolgoknak tekinteném az állatokat. Sem az 
állat, sem a növény nem élettelen dolog. (A „dolog” persze használható bármely 
létező jelölésére is, de akkor más az interpretációs kontextus.) A növény és az állat 
élőlények, amelyek köztes állapotban vannak emberek és élettelen dolgok között. 

34 A másik, sokkal fontosabb, mozzanat: emberi méltóságunk. 
35 Az állati jogok és egyes preszókratikus filozófusok elgondolásainak kapcsolatára vonatkozóan 
lásd Mogyoródi 2014, aki a levonható tanulságok alapján szintén vitába száll Regan koncepciójával.
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Ráadásul a növénynek nincs se emlékezete, se idegrendszere, és ezért itt az érző-
képesség, a szenvedés képessége sem merül fel. Az ember viszont megteremtett 
egy olyan sajátos, kizárólag társadalmi jelenséget, mint az erkölcs, melynek mű-
ködtetéséhez a ráció elengedhetetlen, és ezért nem lehetnek erkölcsi alanyok olyan 
lények, amelyeknél ez nincs jelen. De ebből nem következik, hogy az embernek 
mindent szabad! Ha harmóniában akar élni önmagával, és valóra akarja váltani 
emberi méltóságának születésével adott lehetőségét, akkor nem okozhat szükség-
telen és aránytalan szenvedést az állatoknak.
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Tari Gergely
Létezik-e passzív eutanázia 
Magyarországon – és máshol?

Ahhoz, hogy bármely filozófiai vonatkozású fogalomról, sőt, általában véve 
bármiről érdemi diskurzusba kezdhessünk, néhány igazán alapvető körülménynek 
kell teljesülnie. Az első és legfontosabb dolgunk, hogy tisztázzuk a vita tárgyát 
képező kulcsfogalmakat, hogy a vitapartnerek ne essenek az egymás melletti el-
beszélés hibájába. Akad olyan filozófus, aki szerint általában véve lehetetlen filo-
zófiai vitát folytatnunk, hiszen „[A]mikor egy filozófus kritikával illet egy másik 
filozófust, olyan problémákból indul ki és olyan síkon tartózkodik, amelyek kü-
lönböznek a másikétól, és amelyek megolvasztják a régi fogalmakat, ahogy egy 
ágyút olvasztanak be, hogy új fegyvert nyerjenek belőle. Soha nem tartózkodunk 
ugyanazon a síkon.”1 

Az életvégi döntésekkel foglalkozó szakirodalom áttekintése és az eutanázia 
fogalom évszázados jelentésrétegeinek lecsupaszítása csakugyan hatalmas feladat, 
ugyanakkor ez több okból is szükséges lehet. A halál és haldoklás témaköre egy-
szerre rejteget szakmai kihívásokat az orvosnak, biológusnak, jogásznak, filozófus-
nak, de végső soron – jelen tudásunk szerint – érdeklődésétől függetlenül egyszer 
mindenki érintetté válik ebben az egzisztenciálisan igen fontos kérdésben. A téma 
közös nevezőjét a saját halál megélése és az abban gyakran felmerülő önrendel-
kezés igénye jelenti. Milyen mértékig engedhető szabadjára az egyén akarata az 
élet végi döntésekkor? A vita nem csak teoretikus, esetünkben fogalomtisztázó és 
erkölcsi aspektusai miatt, de a praktikus tudás (a jogtudatosság és jogérvényesítés) 
kiművelése miatt is lényeges lehet.

1 Deleuze – Guattari 2013, 23. Fotó: Linnea Sandbakk
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A jelen tanulmányban az eutanázia-cselekmények fogalmi tisztázására vállal-
kozom, bemutatva annak tömör történetét és főbb csoportosítási lehetőségeit. 
A különféle kategóriák felállításakor a témakör erkölcsi kérdéseire is reflektá-
lok, valamint számba veszem az életvégi döntések magyarországi jogi státuszát. 
A szövegben végső soron egy szűkebb eutanázia fogalom szükségessége mellett 
érvelek, amely megkérdőjelezi a „passzív eutanázia” mint önálló kategória létjo-
gosultságát.

Az orvos-beteg kapcsolati modellek megváltozása

Egy 2004-es kutatás szerint a vonatkozó évben az elhunytak 92%-át kór-
házi kezelésben részesítették a halált kevéssel megelőző időben, és a halálo-
zások 60%-a valamilyen egészségügyi gyógyintézetben következett be.2 Ezek a 
statisztikai adatok vegyes érzéseket kelthetnek bennünk. Egyrészről elfoghat 
minket egy jóleső elégedettség érzése, hiszen a krónikus és sürgősségi egész-
ségügyi ellátás mára többé-kevésbé általános és könnyen hozzáférhetővé vált. 
A képet ugyanakkor némiképp árnyalja egy másik szakirodalmi adat, mely 
szerint a súlyos betegségben szenvedők 70%-a az otthonában szeretné eltölteni 
élete utolsó időszakát. A két adat közötti disszonancia az elégedettség mellett 
ezért nyugtalanító is, amit csak fokozhat egy további kutatási eredmény. E 
szerint a daganatos betegek tájékoztatása igen korlátozott, mivel a pácien-
sek kétharmadát nem tájékoztatják elvárható módon a diagnózis részleteiről, 
ezért csak az akár több évig elhúzódó kezelés közben válik számukra világossá, 
mi is a pontos kórisme.3 A teljeskörű tájékoztatásra való igény azonban ál-
talánosnak mondható, egy kutatásban a megkérdezettek 92,5%-a lényegesnek 
tartotta az őszinte kommunikációra épülő orvos-beteg kapcsolatot.4 Ebből a 

2 Jakab 2011, 106. 
3 Hegedűs 2001, idézi i.m. 
4 Csikós 2011, 41.

néhány irodalmi adatból megállapíthatjuk, hogy a kezelés és a saját magunk 
felett gyakorolt kontroll megtartása az orvosi ellátás egyik legfőbb alapértéké-
nek tekinthető. Az ez iránti igény egyetemesnek mondható, ezért ezt minden 
rendelkezésre álló eszközzel biztosítani kell. Nem volt azonban ez mindig így. 

A kölcsönös tiszteletre, a folyamatos tájékoztatásra és a széleskörű önren-
delkezésre épülő orvos-beteg kapcsolat etikai normái viszonylag rövid múltra 
tekintenek vissza. Az orvoslást a XX. szászad közepéig ugyanis egy atyáskodó 
(paternalisztikus) viszony uralta, amelyben a beteg saját ellátásának passzív 
résztvevője, mintegy elszenvedője volt. Az egyik legősibb orvosi etikai rend-
tartást a híres szofista Gorgiasz (kb. Kr.e. 483-375) tanítványának, Hippokra-
tésznak (Kr.e. 460-377) tulajdonítják. Az esküt olvasva a mai igényeknek kevés-
sé megfelelő norma- és viszonyrendszer képe bontakozik ki előttünk.  A görög 
klasszikus korban megfogalmazott normatíva szerint a jó orvos alapvetően 
négy erkölcsi parancs felé elkötelezett. Az orvosi eskü a „Ne árts!” (primum nil 

nocere), a „Segíts!” a „Jogtalanságot ne kövess el!” és a „Titoktartás!” normáit 
tartalmazza.5 Ezek értelmében az orvos számára tilos volt elvégezni minden 
olyan beavatkozást, amely a beteg orvosi üdvével és egészségének előmozdí-
tásával ellentétes. Ebből következően a szöveg kategorikusan tiltotta az orvos 
halálban való közvetlen vagy közvetett ténykedését is: „Senkinek sem adok majd 
mérget, még ha kéri is; sőt még csak ilyen tanácsot sem adok neki.” 

A modern biomedicinális etikában a beteg szabadságát korlátozó pater-
nalizmust többségében etikátlan, kerülendő rosszként tartják számon. Ebből 
adódóan az orvos segítségnyújtása a halál előidézésben a kategorikus tilalom 
felől egy társadalmi párbeszédet indító kérdéssé formálódott, amelyben alap-
vető szerepe van a beteg autonómiájának, amit bioetikai alapelvként fogadnak 
el. Ennek értelmében az „emberek autonóm döntései, illetve tettei nem kor-
látozhatók, illetve nem akadályozhatók mindaddig, amíg ezek mások autonó-
miáját nem sértik.”6 

5 Blasszauer 1999, 14. 
6 Kovács 2006, 100.
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Öngyilkosság és erkölcs

A hippokratészi tilalom, amely végső soron az öngyilkosságban való segítség-
nyújtást, vagy a halál siettetését korlátozza nincs maradéktalanul átfedésben az 
élet önkéntes befejezésének antik filozófiai megítélésével, mely szerint a minőségi 

értelemben véve elértéktelenedett élet feladása morális értelemben nemes csele-
kedet is lehet. Az ókori görög és római társadalmakban is előfordult az erkölcsi-
leg elfogadott, olykor támogatott öngyilkosság, amit a modern élettől sem idegen 
problémák szerveztek: a súlyos megszégyenülés, egy szeretett személye elvesztése, 
a biztos halál tudata. A rómaiak négy fő indikációból helyeselték az öngyilkos-
ságot: katonai vereség után (hogy ne csorbuljon a tekintély), a kivégzés okozta 
szégyen elkerülésére, egy betegség okozta szenvedés és fájdalom megszüntetésére, 
végül a férj/úr iránti lojalitás miatt.7 

A 20-21. század eutanázia vitáitól a morálisan elfogadott görög-római 
öngyilkossági indikációk felhasználása nem idegen. Az élet értékességét és az élet 
feletti önrendelkezés kérdését két megközelítéssel vizsgálhatjuk. Az eutanázia 
fogalma felé vezető úton az emberölés filozófiai reflexiójához kötődő két rivális 
doktrínával kell megismerkednünk: az egyik az emberi élet szentsége, a másik az 
életminőség elve. 

Előbbi a zsidó-keresztény kultúrkörben örvend széles körű népszerűségnek. Az 
élet szentségének elvét követve tilos kioltani olyan valaki életét, aki „ártalmatlan”, 
tehát nem jelent veszélyt másokra. A korai kereszténység pacifizmusa, Jézus taní-
tásaihoz hűen, az ölés minden típusát elítélte. Később Augustinus (354-430) taní-
tásaival a kategorikus öléstilalom lazulni kezdett, ugyanis Szent Ágoston szerint 
igazságos háborúban az emberi élet kioltása erkölcsileg elfogadható. A keresztény-
ség öléssel kapcsolatos attitűdje néhány évszázaddal később, Aquinói Szent Tamás 
(1225-1274) elmélkedéseiben jutott el az „Ártatlant szándékosan ne ölj!” doktríná-
jához, mely kizárta mind az öngyilkosságot, mind a segítségnyújtást a halálhoz 

7 Bánfalvi 2013, 91.

(akár közvetlen, akár közvetett módon).8 Mindent összevetve az élet szentségének 
elve alapján az élet önmagából adódóan abszolút értéket hordoz, éppen ezért an-
nak bármilyen mértékű szándékos megrövidítése erkölcsileg elfogadhatatlan. 

A fentiekkel ellentétes doktrína az életminőség elve. E sztoikus filozófiában is 
fellelhető koncepció szerint az élet önmagában nem rendelkezik morális töltettel, 
azt kizárólag a megtapasztalt élmények teszik értékessé, vagy éppen értéktelenné. 
Ennek értelmében, ha egy ember életében túlsúlyba kerül a lelki-fizikai szenvedés, 
az életből való kilépés elfogadható. Számos keleti vallás (konfucianizmus, sintoiz-
mus, buddhizmus) az életminőségen alapuló morális megfontolások miatt megen-
gedő a gyógyíthatatlan betegek öngyilkosságával kapcsolatban.9 

Az öngyilkosság kortárs megítélése – többek között az élet önértékként való 
tételezése miatt is – meglehetősen egyoldalú, ez alól azonban gyakran kivételt 
képeznek a gyógyíthatatlan, végstádiumú betegek öngyilkossági cselekedetei. 
Az élet mint önérték elfogadásának és a bővülő orvosi tudásnak köszönhetően 
az öngyilkosság feletti medicinális kontroll széleskörű támogatást élvez, amely 
szélsőségesen irracionálisként és nem utolsó sorban immorális keretek között ér-
telmezi a halálhoz kapcsolódó autonóm döntéseket.10 A saját halál időzítésének 
medikalizációjában azonban mégis helyet kapnak azok a mozgalmak, amelyek az 
önrendelkezés érvényesítését tűzik zászlajukra. Ezt jól igazolják azok a biopolitikai 
megnyilvánulások is, amelyek még az erősen megosztott társadalmakban is a ha-
lál feletti kontroll elfogadtatásán fáradoznak. Az elmúlt két évben számos állam 
enyhített eutanázia-politikáján: 2014-ben az USA ötödik államaként Új-Mexikó 
is engedélyezte az „asszisztált öngyilkossághoz” való jogot; 2014-ben Quebec tar-
tomány, majd a Kanadai Legfelsőbb Bíróság rendelkezése szerint 2015-től az egész 
ország területén hozzáférhetővé tette az „asszisztált öngyilkosságot”. Ugyancsak 
2015-ben hasonlóan járt el Kolumbia és Dél-Afrika kormánya, végül legutóbb, 
2016-ban Kalifornia Állam ismerte el a halálba segítés fenti módját. Magyarország 

8 Kovács 2006, 402. 
9 Rachels 1986, idézi Kovács 2006, 403.
10 Bánfalvi 2013, 93. 
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egészségügyi törvényéhez hasonlóan a világ legtöbb országában azonban a halálhoz 

való segítségnyújtás minden formája szigorúan tilos. Az olvasóban joggal merülhet fel a 
kérdés, hogy a tilalom valóban csírájában elfojtja-e az élet vége feletti önrendelke-
zést, s hogy mégis milyen garanciái maradnak az autonómia tiszteletének? Ahhoz, 
hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk, tisztázásra szorul, mit jelent az eutanázia, 
tehát végső soron mi is az, ami tiltott.

Az eutanázia fogalmi nehézségei

Az életvégi döntések morális megítélésében fontos szerepet kap a fogalmi 
zűrzavar, mely a terminológiát uralja. Nem mindegy ugyanis, hogy az eutanázi-
ával kapcsolatos társadalmi attitűdök vizsgálatakor a közösség, vagy egy kutatás 
alanyai miről is formálnak véleményt, az eutanáziát tiltó törvények mely cse-
lekményeket kívánják szabályozni. A következőkben számba veszem az életvégi 
döntések főbb típusait a klasszikus csoportosítási elveknek megfelelően, (1) az 
önkéntesség módja szerint, (2) a végrehajtás módja szerint, valamint (3) a halálra 
irányuló szándékosság fényében. 

Az önkéntesség módja szerinti csoportosítás

Az egyik legalapvetőbb klasszifikációs szempontot a beteg részéről adott tá-
jékozott beleegyezés elve (informed consent) szervezi. Az életvégi döntések szem-
pontjából ugyanis kardinális, hogy végső soron ki az, aki a halálra irányuló döntést 
meghozza. A tájékozott beleegyezés doktrínája, akárcsak a partneri orvos-beteg 
kapcsolati modell, viszonylag rövid múltra tekint vissza. Mára azonban elfoga-
dottá vált a betegek – bizonyos korlátok közé zárt – terápiás autonómiája, mely 
szerint bármely tervezett orvosi beavatkozás előtt szükséges elnyerni a beteg ré-

széről adott, kényszertől mentes, informált felhatalmazást.11 Az életvégi döntések 
esetében ez azért jelentős, mert az elv mozgásteret hagy a páciensnek, így az orvosi 
előnyök és hátrányok mellett a betegnek lehetősége van személyes értékpreferen-
ciái figyelembevételével döntést hozni egy – akár életmentő, vagy életfenntartó 
– kezelés megkezdéséről, vagy befejezéséről. A tájékozott beleegyezés doktrínája 
tehát az ember döntési szabadságának garanciája, amelynek nélkülözhetetlen ele-
me a terápia részleteiről adott orvosi tájékoztatás, amely a beteg iskolázottságá-
nak, aktuális mentális állapotának figyelembevételével történik. Hogy mit jelent 
általában véve az autonómia, az alábbi szövegrész maradéktalanul összefoglalja:

Azt kívánom, hogy életem és döntéseim tőlem függjenek, s ne külső erőktől, bár-
mifélék legyenek is azok. Azt kívánom, hogy saját akaratom eszköze legyek, és ne 
másoké. Azt kívánom, hogy alany legyek, s ne tárgy; hogy saját indítékaim, tudatos 
céljaim mozgassanak, s ne okok, amelyek kívülről csak hatnak rám. Azt kívánom, 
hogy valaki legyek, s ne akárki; cselekvő, aki dönt, s nem az, aki helyett mások 
döntenek, olyan, aki magát irányítja, s nem a külső természet vagy más ember által 
irányított… Mindenekfelett pedig azt kívánom, hogy tudatában legyek annak, hogy 
gondolkodó, akaró, tevékeny lény vagyok, aki felelős saját döntéseiért, s azokat 
indokolni képes elveire és céljaira való hivatkozással.12 

A terápiás döntések szempontjából morális értelemben tehát lényegi, hogy a 
beteg az elhangzott orvosi információk és saját értékrendje mentén ezeket mér-
legelhesse, majd a számára legkívánatosabb opciót választhassa. Az autonómia 
határai az életvégi döntések fényében azonban korántsem annyira egyértelműek. 
Akkor is garantálni kell a beteg terápiás szabadságát, amennyiben az általa eluta-
sított kezelés orvosilag hasznos volna? Hogyan kellene kezelni az életfenntartó ke-
zelésekről való lemondást? Az orvosi etika klasszikus problémája körvonalazódik 
az előző kérdések mérlegelése kapcsán: melyik alapelv érvényesülése fontosabb, 
a beteg orvosi hasznát előtérbe helyező „ne árts” és a „jótékonyság” elvei, avagy a 
beteg személyes érdekeit képviselő elv, az autonómia tisztelete? 

11 Kovács 2006, 130. 
12 Berlin 1969, idézi i.m. 131. 
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Az életvégi döntések szabadságáról szóló vita abban az esetben véget is ér, ha 
az előző kérdésre az orvosi szakma életvédelmi kötelezettségét favorizáló tradicio-
nális elveket választjuk. Érdemes azonban továbbgondolni azt a forgatókönyvet is, 
mely az autonómia érvényesülésének tulajdonít nagyobb jelentőséget. Az életvégi 
döntések fényében e szerint három fő kategóriát különböztethetünk meg: (1) ön-
kéntes, (2) nem-önkéntes és (3) kényszer eutanáziát. 

Erkölcsi értelemben az önkéntes eutanázia tekinthető a legkevésbé problema-
tikusnak, hiszen ebben az esetben a beteg autonóm döntése érvényesül, az ő ké-
rését figyelembe véve történik az eutanázia. Az önkéntesség módjait vizsgálva az 
életvégi döntések ezen típusa élvezi a legáltalánosabb elfogadottságot.13 

A nem-önkéntes eutanázia morális tekintetben sokkal problematikusabb, hiszen 
ekkor a beteg értékpreferenciái többségében nem első kézből származnak, hanem 
azokat valaki más, leggyakrabban a legközelebbi hozzátartozók értelmezik. Tipi-
kusan azok a döntési helyzetek tartoznak ebbe a kategóriába, amikor a beteg nem 
képes kommunikációra, például tartós komatózus állapotban van.14 

Etikailag a legkevésbé védhető, sőt, védhetetlen az úgynevezett kényszer-euta-

názia, amikor a kommunikációs és belátási képességei birtokában lévő beteget az 
orvosok kihagyják a terápiás döntésből, vagy éppen tiltakozása ellenére részesítik 
az eutanázia valamely formájában.15 

Összességében élet és halál kérdésében a morálisan legkevésbé kifogásolható 
döntés meghozatalának két alapfeltétele van. Elsőként, hogy a halálra irányuló dön-

tést a beteg személynek magának kell meghoznia. Másodszor pedig, hogy a terápiás 

döntésnek a tájékozott beleegyezés elvén kell alapulnia, hiszen önrendelkezni kizárólag 
a releváns információk birtokában lehetséges. Minden egyéb esetben bizonytalan-
ság szövi át a beteg autonóm akaratát. A szervtranszplantációval összefüggésben 
egy 1989-es kutatás jól megvilágítja a terápiás döntések önkéntességével kapcso-
latos morális nehézségeket. A kutatásban résztvevőket arról kérdezték, hogyan 

13 Kovács 2006, 404. 
14 I.m.
15 I.m.

rendelkeznének szerveikkel haláluk után. A megkérdezettek 45%-a támogatta a 
transzplantációs célú donorgondozás megkezdését, azonban ez az arány 85%-ra 
emelkedett, ha valamely hozzátartozóval kapcsolatban kellett döntést hozniuk.16 
A rendelkezésre álló donorszervek száma tehát áthelyezett döntéshozatal esetén 
emelkedhet, ami össztársadalmilag előnyös, ugyanakkor a hozzátartozók döntési 
helyzetbe hozásával fennáll a veszélye, hogy valaki akarata ellenére válik, vagy 
éppen nem válik szervdonorrá. Ez a bizonytalanság pedig etikailag elfogadhatat-
lan. A beteg autonómiája ehhez hasonlóan ugyancsak veszélybe kerülhet az olyan 
életvégi döntési szituációkban, amikor egy hozzátartozó kísérli meg értelmezni a 
beteg viszonyulását egy fennálló létállapot, például egy irreverzibilis kóma, vagy 
perzisztens vegetatív állapot esetén. 

A végrehajtás módja szerinti csoportosítás

Az eutanázia közismertebb csoportosítása a végrehajtás módja szerint törté-
nik. Ebben az értelemben az eutanázia-irodalom megkülönböztet aktív és passzív 
eutanáziát. Az aktív eutanázia az orvos szándékos cselekedetét jelöli, amellyel a 
– többségében terminális állapotú – beteg életét tevőlegesen kioltja. Ebben az 
esetben a beteg életének megrövidítése valamilyen intravénás méreggel azonnal 
megtörténik. Amikor az eutanáziával kapcsolatos társadalmi vita időről-időre fel-
élénkül, általában véve a kegyes halál tárgyalt formája kerül a vita célkeresztjébe. 
Ennél azonban sokkal gyakoribb és összességében véve nagyobb orvos szakmai 
támogatottságot élvez az úgynevezett passzív eutanázia, amely során az orvos nem 
kezd el, vagy beszüntet valamilyen orvosilag hasznos terápiát, amely a beteg életét 
meghosszabbítaná. 

Mint azt korábban kiemeltem, a tradicionális orvosi etika kategorikusan tiltot-
ta a szándékosan ártalmat okozó orvosi ténykedéseket. A passzív eutanázia azonban 
számos esetben elfogadott volt a beteg autonómiáját népszerűsítő mozgalmakat 

16 Veatch 1989, idézi Kovács 2006, 485-486. 
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megelőzően is. Abban az esetben, ha a beteg ellátása heroikus erőfeszítéséket igé-
nyelne, ami valószínűsíthetően csak a szenvedést nyújtaná el, etikailag elfogadható 
volt a kezelések el nem kezdése, vagy befejezése. A passzív eutanázia fogalma körül 
zajló vita egyik régóta tárgyalt problémájához vezet minket a beteg életfenntartó 
kezeléséről való lemondás. Számos gondolkodó ugyanis az ilyen döntéseket nem 
tekinti „valódi” eutanáziának. Érvelésük szerint az ilyen esetekben a halál beállta 
nem az orvos felelőssége, hanem a gyógyíthatatlan betegségé, amely felett az orvos 
önhibáján kívül nem képes úrrá lenni.17 Kérdéses azonban, hogy valóban eutaná-
ziáról beszélünk-e azokban az esetekben, amikor a betegség megállíthatatlanul a 
halál felé vezet, és az orvostudomány mindenkori állása szerint nem áll rendelke-
zésre olyan terápia, mely minőségi értelemben véve orvosi haszonnal jár. A követke-
zőkben az ilyen terápiás döntéseket elemzem, amelyek kétségkívül nem csak orvos 
szakmai, hanem morális töltettel is bírnak. 

orvosilag hasznos és haszontalan terápiák

Az életfenntartó vagy életmentő kezelésekről való lemondás egyik leggyako-
ribb oka, hogy ezek a terápiás formák nem szolgálják tovább a beteg érdekét, te-
hát biomedikális értelemben véve haszontalanok. Ahhoz azonban, hogy értelmez-
ni tudjuk a „beteg érdeke” fogalmát, szélesebb spektrumban kell vizsgálódnunk, 
ugyanis az eredményes kezelés mást jelenthet a beteg és mást az orvos számára. Az 
egyes orvosi terápiák, mint például az újraélesztés, transzfúzió, antibiotikum-
kúra, stb. értéktanilag alapvetően semlegesek. Megítélésük nagyban függ a beteg 
személyétől, vágyaitól, a kezeléssel és a betegségével kapcsolatos attitűdöktől. Az 
előzőekhez fűződő személyes értékválasztások mellett azonban nem elhanyagolható 
a makrokörnyezet sem, a társadalom értékformáló ereje, mely kvázi konszenzuális 
módon önértékként határozza meg az egészséget és az életet. Kétségkívül igaz ez 
a medicinára is, mely esszenciális értékként tekint az életre, princípiumként a 

17 Kovács 2006, 414.

„jótékonyság” és a „ne árts” elveire. Az erkölcsi probléma azokban a helyzetekben 
adódik, ha a beteg nem azonosul az élettel mint önértékkel, és személyes érde-
ke (pl. tevékeny, aktív életmód) eltér a biomedikális (életfenntartó) érdekektől. 
Könnyen lehet ugyanis, hogy egy páciens részére ugyan biztosítható olyan kezelés-
forma, mely élethosszabbító, ezáltal orvosi értelemben véve hasznos, ennek ellené-
re a beteg akár élete feláldozása árán sem egyezik bele annak megkezdésébe vagy 
fenntartásába. Ezt figyelmen kívül hagyni elfogadhatatlanul paternalisztikus, így 
összeférhetetlen a modern szemléletű orvosi ellátás éthoszával. 

A példa kedvéért képzeljük el K. urat, aki 52 éves, házas és két gyermek édesap-
ja. Fiatal korától kezdve aktív életmódot folytat, az erdő szerelmese, és családjával 
is rendszeresen tesznek hosszú sétákat a Budai hegyekben. K. úr egy nap súlyos 
autóbalesetet szenved a hazafelé vezető úton, ami miatt súlyosan roncsolódik 
mindkét lába. Orvosai kilátásba helyezik az alsó végtagok amputációját, amiről 
tájékoztatják K. urat, ő azonban megtagadná a beavatkozást. Külső szemlélőként 
talán nehéz belátni, hogyan képes valaki az élettel ilyen ellentétes döntés megho-
zatalára. Erkölcsi értelemben véve azonban igen fontos kérdés, hogy csak amiatt, 
mert irracionálisnak tartjuk K. úr döntését, ehhez szükségszerűen társul-e negatív 
morális ítélet? Úgy gondolom, csak azért, mert valamit ésszerűtlennek gondolunk, 
erkölcsi értelemben véve nem kerülünk abba a pozícióba, ami feljogosítana a be-
teg önrendelkezésének elvitatására.  

Jakab Tibor a hasznos és haszontalan kezelés elemzésekor Loewy alapján ki-
emeli, hogy egy orvosi terápia elkezdését alapvetően két feltevés előzi meg. El-
sőként egy technikai jellegű, mely feltételezi, hogy a „választott kezelésnek ésszerű 
technikai esélye van arra, hogy eredményre vezet.”18 Ez egy biomedikális kérdés, 
melyre a szakma hivatott válaszolni. Másodszor azonban számba kell venni, hogy 
„a beteg szempontjából a beteg – saját maga által meghatározott céljaival (autonó-
miájával) összhangban – valamilyen kívánatos, de legalábbis elviselhető állapotot 
idéz elő.”19 Ezt azonban kizárólag a beteg hivatott eldönteni, ami ismét csak meg-

18 Jakab 2011, 113. 
19 I.m. 
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erősíti, milyen kulcsfontosságú, hogy a beteg saját értékrendjéből kiindulva  aktív 
módon közreműködjön a kezelésekkel kapcsolatos döntésekben. 

A passzív eutanázia etikai és jogi megítélése Magyarországon

Milyen választási lehetőségei vannak a gyógyíthatatlan, netán terminális álla-
potban lévő betegeknek Magyarországon? A Magyar Orvosi Kamara (MOK) 2011-
as állásfoglalása szerint kirívóan súlyos etikai vétségnek tekinti mind az aktív, mind 
a passzív eutanáziát. A végstádiumú, terminális állapotban lévő betegek számára 
azonban az 1997. évi CLIV. Egészségügyi Törvény egy speciális jogot biztosít. „20.§ 
(3) A betegség természetes lefolyását lehetővé téve az életfenntartó vagy életmen-
tő beavatkozás visszautasítására csak abban az esetben van lehetőség, ha a beteg 
olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása sze-
rint rövid időn belül – megfelelő egészségügyi ellátás mellett is – halálhoz vezet és 
gyógyíthatatlan.” Az eutanázia fentebb ismertetett típusait áttekintve elbizonyta-
lanodhatunk: mégis van lehetőség önkéntes-passzív eutanáziára Magyarországon? 
A kérdésre az első kézenfekvő válasz egy határozott igen lehet, hiszen ha egy vég-
stádiumú rákos betegnek van lehetősége elutasítani bármilyen életfenntartó vagy 
életmentő terápiát, amelynek következménye a páciens halála lesz, az csakugyan 
tartalmazza az eutanázia fentebb hivatkozott, lényegi kritériumait. 

Én azonban azt gondolom, az ok-okozatiság önmagában véve nem kielégítő 
ahhoz, hogy a kezelés visszautasításához való jogot az eutanáziával azonosítsuk. 
Koncepcióm kifejtéséhez ismét hasznos mankót nyújt a MOK érvelése, amely két 
lépcsőben ismerteti az eutanázia negatív definícióit: 

(1) Nem eutanázia, ha a beteg kellő felvilágosítás után – a jogszabályokban rögzített 
feltételek mellett – életfenntartó kezelést utasít vissza, mert így a halál a betegség 
természetes lefolyása következtében jön létre. (2) Nem eutanázia, ha a betegség vég-
stádiumába jutott szenvedő betegnek a legkisebb, de hatékony dózisú kábítószert 
adjuk, és a szenvedés fokozódása esetén a dózist fokozatosan, akár olyan mérték-

ben növeljük, ami a halál bekövetkezésének idejét vélhetőleg előbbre hozza, mert 
kötelességünk a szenvedés enyhítése, és célunk nem a beteg halálának előidézése.20 

Direkt és indirekt eutanázia

Az előbbi állásfoglalás elvezetett minket az életvégi döntések harmadik cso-
portosítási módjához, amely a halál beálltát a szándékosság alapján rendszerezi. A 
direkt, vagy közvetlen forma esetén az orvos szándékosan közreműködik a beteg 
halálában, míg az indirekt vagy közvetett eutanázia esetén a beteg halála csak egy 
előre látott, azonban nem szándékolt mellékhatása az orvosi tevékenységnek. 

A MOK negatív definíciói mögött meghúzódó érv központi eleme, hogy az 
eutanázia életkioltó eseményéhez a halálokozás szándékának is társulnia kell. Bár 
Magyarországon sokak szerint a kezelés visszautasításához való jog lényegében a 
passzív eutanáziának megfeleltethető, ez mégsem igaz. Az állítást Jakab alapján két 
élethelyzet bemutatásával igyekszem megcáfolni. Az első esetben egy terminális 
állapotú páciens számára még rendelkezésre áll orvosi értelemben véve hasznos 

kezelés, azonban ezt morális megfontolásból az orvosok nem biztosítják a számára, 
és a beteget nem vonják be a kezelésről szóló döntéshozatalba, minek következté-
ben rövidesen elhalálozik. Ezt az élethelyzetet szokás klasszikusan a nem-önkéntes 

passzív eutanázia kategóriába sorolni, azonban itt nem másról van szó, mint a be-
teg autonómiájának megsértéséről, illetve az önrendelkezéshez és az egészségügyi 
ellátáshoz való betegjogok indokolatlan korlátozásáról.21 Amennyiben az orvos 
bármilyen élethosszabbító terápiát a beteg tájékoztatása és beleegyezése nélkül 
egyoldalú elhatározásából mellőz, nem eutanáziáról, hanem súlyos szakmai és eti-
kai mulasztásról beszélünk. 

A második helyzetben egy terminális állapotú beteg számára orvosai felaján-
lanak valamilyen orvosilag hasznos kezelést, mely legalábbis meghosszabbíthatná 

20 Magya Orvosi Kamara 2011, 2. 
21 Jakab 2011, 115. 
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az életét, ezt azonban a beteg elutasítja, majd elhalálozik. Ebben az esetben a ha-
gyományos klasszifikáció szerint az önkéntes-passzív eutanázia esete állna fenn. 
Álláspontom szerint ez azonban téves feltételezés. A konkrét esetben ugyanis az 
orvos keze meg van kötve, hiszen tiszteletben kell tartania a páciens törvény adta 
jogait, mely kiterjed az életmentő és fenntartó kezelések elutasítására is. Az ellá-
tók sem közvetlenül, sem közvetve nem hozhatók összefüggésbe a beteg halálával, 
tehát mindent összevetve önkéntes-passzív eutanáziáról nem beszélhetünk, csu-
pán az életvégi jogok értelmében vett önrendelkezésről, etikai síkon pedig a beteg 
autonómiájának tiszteletben tartásáról. 22

„A kettős hatás elve” és az indirekt eutanázia

Az eutanáziáról folyó társadalmi vita egyik döntő kérdése, hogy az orvosi hiva-
tással összeegyeztethető-e a beteg halálának direkt vagy indirekt elősegítése, azon-
ban fel kell ismernünk, hogy a klinikumban szükségszerűen jelen vannak azok a 
terápiás döntések, amelyek az egyes betegek kuratív (gyógyító) ellátásának be-
szüntetésére irányulnak. Az olyan döntéseket, ahol az orvosi team látszólag lemond 
a beteg gyógyításáról nem szabad összekevernünk az eutanázia-cselekményekkel. 
A medicina mindenkori eszköztára ugyanis véges, és bár egyre gyarapszik azoknak 
a betegségeknek a száma, amelyek kialakulásáról és gyógyításáról biztos tudásunk 
van, az orvostudomány nem mindenható és valószínűleg sosem lesz az. 

Az eutanázia pozitív definícióját meghatározni rendkívül nehéz, viszont abban 
biztosak lehetünk, hogy mi nem számít eutanáziának. Álláspontom szerint a nega-
tív definíció szervezőelve a szándékban rejlik, következésképpen téves az eutanázia 
fogalomköréhez sorolni azokat a cselekményeket, amelyeknek a következménye 
nem szándékolt. Eképpen nem eutanázia, ha az orvos egy ritka bakteriális fertőzés-
ben szenvedő beteg számára eszközhiány miatt nem biztosítja a szükséges anti-
biotikum kúrát. Tévesen azonban eutanázia eseményként modellezhetjük a fenti 

22 I.m.

helyzetet, hiszen az orvos elmulasztott lefolytatni egy orvosilag hasznos kezelést, 
melyből a beteg közvetett (indirekt) halála származott. 

A morális felelősség kérdése ezért az olyan életvégi szituációkban, melyben a 
halál nem szándékolt, csak előre látott esemény, legalábbis megkérdőjelezhető. Ezt 
a bizonytalanságot egy további példával szeretném érzékeltetni. A végstádiumú 
daganatos betegek gyakran elviselhetetlen fájdalomról számolnak be. A palliáció 
(fájdalomcsillapítás) az orvosi alapellátás integrált része. A beteg közérzetének 
javítása mint orvosi norma könnyen levezethető a jótékonyság bioetikai alapelvé-
ből. Előfordul azonban, hogy a beteg fájdalommentessége csak heroikus küzdel-
mek árán biztosítható. Ha ebben a helyzetben a beteg az élet kioltására kéri orvo-
sát, és az engedelmeskedik, önkéntes-aktív eutanáziát követ el, hiszen az orvos egy 
morális döntéshozatalt követően a beteg kérését elfogadva idézi elő annak halálát. 
Ebben a helyzetben a páciens halála eszköz a beteg fájdalommentes állapotának 
eléréséhez, ez azonban az eutanáziát ellenzők számára erkölcsileg elfogadhatatlan. 

A terminális állapotú betegek fájdalomcsillapításával kapcsolatban ezért 
feltétlenül tisztázni kell, hogy a morfin palliációs célú felhasználása morálisan 
megengedhető-e, ha tudvalévő, hogy annak mellékhatásaként légzésbénulás állhat 
be, ami a beteg halálához fog vezetni?23 Van-e erkölcsi különbség az önkéntes-aktív 
eutanázia fenti esete és az említett narkotikum alkalmazásából fakadó életvégi 
események között?

XII. Pius pápa állásfoglalása szerint az ilyen esetekre a kettős hatás elve alkal-
mazható, így „megengedett narkotikummal csillapítani a fájdalmat akkor is, ha ez 
korlátozza a tudatot és megrövidíti az életet, föltéve, hogy az adott helyzetben más 

eszköz már nincs, s nem akadályozza meg más erkölcsi és vallási kötelességek teljesítését.”24 
A kettős hatás elve tehát morális értelemben véve megegyezik az indirekt eutaná-
zia fentebb tárgyalt szekuláris megfogalmazásával, így a fenti érvek vallási és világi 
oldalról egyaránt támogatottságot élveznek.25 

23 Kovács 2006, 415. 
24 XII. Pius 1957, idézi Jakab 2011, 108-109. 
25 I.m. 
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A direkt és indirekt eutanázia közötti különbségtétel erkölcsi értelemben lé-
nyegi, ezért kiindulási alapul kell szolgálnia egy általános eutanázia definíció 
megalkotásához. Tekintve, hogy fent amellett érveltem, hogy az eutanázia-cse-
lekmények esszenciális jellemzője, hogy a beteg halálához orvosi szándéknak kell 
társulnia, ezért eutanáziaként azokat a cselekményeket fogadhatjuk el, amelyek 
eleget tesznek az alábbi követelményeknek: az eutanázia a gyógyíthatatlan beteg-
ségben szenvedő betegek életének orvos által előidézett szándékos megszüntetése, 
a páciens szabad elhatározású, pressziómentes, átgondolt, ismételt kérésére.26 

Egyrészről tehát szükséges különbséget tennünk eutanázia és a kezelés visszauta-

sításához való jog között, ahogy a terminális palliatív medicina fájdalomcsillapító 
ellátása folytán bekövetkező halált sem azonosíthatjuk az eutanáziával. Ez a 
megkülönböztetés azonban a gyakorlatban sajnos nagyon nehezen értelmezhető, 
és szinte lehetetlen ellenőrizni az orvos cselekedete mögötti morális intuíciót. 

Azt gondolom, az eutanázia-irodalomban „passzív eutanáziaként” számos 
olyan cselekményt írnak le, mely valójában nem az. Leggyakrabban tehát vagy 
arról van szó, hogy a beteg él az életmentő vagy életfenntartó kezelés visszautasítá-
sának jogával, és ezt orvosának, a vonatkozó törvényi előírásokra való tekintettel, 
tiszteletben kell tartania, vagy pedig kimerül az orvostudomány technikai esz-
köztára, és elfogynak az orvosilag hasznos kezelések. Ezeket az eseteket azonban 
passzív eutanáziaként elkönyvelni felettébb problematikus, hiszen szándék a ha-
lálra egyik esetben sem irányul.  Mindent összevetve elmondható, hogy felfogásom 
szerint az eutanázia per definitionem a beteg, vagy hozzátartozói által kérvényezett aktív 

cselekmény, mely minden esetben közvetlenül a halál előidézésre irányul.

26 Bitó 2005, 18. 
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békefi Dorka
Egy kommunista Platón lakomáján

Elképzelt jelenet egy megkésett, Badiou névre hallgató vendég csatlakozásával.
Szereplők: Apollodórosz és barátja

BARÁT
– Ez tehát a teljes történet?
APOLLODÓROSZ
– Mondókámat csakis Arisztodémosz beszámolójára alapozhattam, amit ugyan 
később maga Szókratész is megerősített. 
BARÁT
– Most próbára tettelek, mivel magam is csevegtem már saját tudósítómmal, és 
olybá tűnik, a te forrásaid nem számoltak be a teljes igazságról.
APOLLODÓROSZ
– Arisztodémoszon csakugyan könnyen kifog az ital, és megesik, hogy maródi ál-
lapotában bizonyos részleteket elfeled, de Szókratész, aki minden jelenlevő közül 
a legkülönb ivónak bizonyult, sosem beszél igaztalant.
BARÁT
– Látom már, holdkóros állapotod bizonyosan Erósztól ered: rögtön kiviláglik, 
hogy akárcsak Alkibiadész, te is szerelmes vagy Szókratészbe. De egyet se bánj, 
barátom, amíg kiötlöd, hogy s mint reagálj a vádra, felvilágosítalak a lakoma 
további folyásáról.

Egy szerényen felsaruzott, ámde annál bölcsebb tekintetű férfi toppant Szókratész 
elébe, és a következő szavakat intézte hozzá:

Fotó: Henrik Donnesta
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– Beszélgetésetek meghallván úgy tetszik, bőséggel akadna megvitatni valónk. 
– Tán a kapu előtt ácsorogva te is rábukkantál valami bölcsességre, idegen? 
– Csúfondároskodol, Szókratész! Mindazonáltal megbocsátok, mert jól ismerlek 
téged. Nevem Badiou, és jómagam is filozófiával foglalatoskodom.
– Nos, Badiou, halljuk, milyen mondanivalód akad Erószról!
– Ahogy Platón nevű, bölcs elődöm, magam is vallom: aki nem a szerelemből indul 
ki, sosem értheti meg a filozófia természetét.1 De mi is a szerelem? Hadd indítsam 
eszmecserénket a számomra legkedvesebb válasszal, amit máshol is előszeretettel 
hangoztatok2: a szerelem a kommunizmus minimális formája.3

– Mit értesz pontosan ezalatt?
– Elsőként Phaidrosz szónoklatához fűzöm hozzá gondolataim, aztán, ha még min-
dig homályos lenne a kép, úgy sejtem, nem feledsz majd el ismételten érdeklőd-
ni. Aki szépen szeretne élni, azt valóban csak a szerelem vezérelheti, nem holmi 
gazdagság vagy más önző, személyes érdek. Mivel pedig a birtoklásra vonatkozó 
vágy sosem szűnik, a versengésnek sem lehet vége. Így a másikban sokan nem az 
életük megszépítőjét, hanem a veszélyforrást látják, és rettegésükben hagyják, hogy 
Erósz eltűnjön napjaikból.4 Phaidrosz jól beszélt: csakis Erósz plántálhat valódi 
bátorságot a lélekbe. De valódi bátorságra utal-e legyőzni valakit önvédelemből? 
Nem nagyobb bátorság-e inkább magunkat legyőzve azt mondani: íme, vegyél el 
tőlem bármit, mert örömmel megosztom veled. Nem sajnálom akár még az éle-
temet sem, hiszen ha neked adhatom, attól szegényebb nem lehetek. Úgy vélem, 
ilyen az igazi szerelmes bátorsága. És ezért a vetélkedést egymással valóban kerülik. 
– A bátorság azonban még kevés a szerelem beteljesüléséhez – vetette közbe 
Szókratész.
– Mégis: elengedhetetlen. Aki mindenét felajánlja a másiknak, meglehet, végül üres 
kézzel távozik. Sok írással találkoztam, amelyek azt állították, ez a veszély elkerül-

1 Badiou – Truong 2012, 3.
2 Jeffries 2012.
3 Badiou – Truong 2012, 90.
4 Berardi 2009, 80.

hető.5 Az égi szerelem azonban épp úgy nem létezhet kockázat nélkül, ahogyan háború 
sem áldozatok nélkül. Olyan esemény ez, amely szükségszerűen átrendezi az egész 
életünket,6 amelynek elutasítása Erósz elutasításával egyenlő. Akivel megtörténik 
a szerelembe esés, sebezhetővé válik tehát, mégis bátran igyekszik ezt a másik tu-
domására hozni.7 Elmondja, hogy káprázatba esett, akár Alkibiadész Szókratésszal, 
így indul el az egyenlőségen alapuló boldogság felé. Ehhez pedig el kell hagyni a nár-
cizmus terepét,8 el kell kerülni az Erüximakhosz által is ismertetett féktelenséget.  
– Azt állítod, testiségen nem alapulhat semmiféle kapcsolat?
– Valóban azt mondom: ilyen kapcsolat nem létezik. A testiségből épp a kapcsolat 
hiányzik, és ezt az űrt a szerelem tölti be.9 Elképzelhető: mindez a saját vágyaim 
kielégítésének ellenkezőjéhez is vezethet. De nem jobb-e a katasztrófát is kockáz-
tatva esélyhez juttatni a valódi boldogságot, mint félelemtől űzve a kezdetek-
től kizárni a lehetőségét?10 Nem ezt a kimenetelt nevezte-e Pauszaniasz „szép 
csalódásnak”? 
– Más szavakkal beszélsz, mint én, de jelentésüket magam sem cáfolhatom meg – 
bólintott rá Pauszaniasz.
– Jóllehet, részeg vagy, Alkibiadész, azt javaslom, jól nyisd ki most te is a füledet. 
Egy japán tollforgató többé-kevésbé így fogalmazta ezt meg: „ha van a világon olyan 
személy, akár csak egyetlen egy, akit az ember képes teljes szívvel szeretni, létezik 
számára megváltás az életben. Még akkor is, ha nem lehet együtt a másikkal.”11 
Persze az együttlét, a közösség ereje hatalmas, nem csoda, hogy a világ közönséges 
Aphroditét követő irányítóinak nem áll érdekében, hogy visszataláljunk eredeti 
természetünkhöz, és megleljük a valódi boldogságot. Erósz azonban, ahogyan azt 
Agathón szavaiból is megtudhattuk, „megszabadít bennünket az idegenségtől, s 

5 Vö. Badiou – Truong 2012, 5-11.
6 Žižek 2014, 79-82.
7 Vö. Badiou – Truong 2012, 40-44.
8 Davis 2015.
9 Vö. Badiou – Truong 2012, 17-21.
10 Davidson 2015.
11 Murakami 2011, 192 (saját fordításom – B. D.).
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meghittséget ültet a helyébe; ő rendez minden meghitt összejövetelt…” (Platón: A 

lakoma 197d).12 Az ilyen forrásból táplálkozó jólét egészen mást jelent, mint amit 
a hatalom gyakorlói hirdetnek. Igazat szólt Arisztophanész: Erósz valóban értünk 
van, és csakis ő gyógyíthat ki bennünket legfőbb nyavalyánkból, ami nem más, 
mint az önzés.
– Mi tehát az igazság? – szegezte neki a kérdést Szókratész Badiounak.
– Ha a bor nem engedi, hogy te magad megtedd, hadd idézzem én az emlékezeted-
be, mivel indítottam szózatom: a filozófia és a szerelem elválaszthatatlanok. Úgy 
vágynak egymásra, mint az istenek által kettészelt ember, aki másik fele nélkül a 
teljesség híján bolyong a világban. 
– Azt már látom, hogy előadóművészetnek nemcsak Agathón, de te magad sem 
vagy híján. Jóllehet, nagyszerű és bátor önbizalmad megfontolt szavakból épít-
kezik, vagy mindez talán csupán színház, mi pedig nézők vagyunk a lelátón? Bár, 
ha így esik, vajon nem komédiát hall-e a közönség?
– Hohó! – vágott közbe Agathón – Lám, Szókratész most sem hazudtolhatja meg 
magát. Mi más ez, ha nem bujtogatás a vitára? 
– Hadd kapja meg mindenki a maga jussát, Agathón! – így Badiou – Ahogy te 
is megadtad Erósznak, ami őt illeti, engedjünk meg a mi barátunknak is némi 
élvezetet, ha ugyan az ugratásban ilyen könnyedén rátalál. Annál is inkább, mivel 
a témája csakugyan ide kívánkozik. Ám előbb még hozzád intéznék néhány szót.
– Ameddig a bor kitart, mi is, úgy-e? – hagyta helyben Agathón, majd nagy gya-
korlatról téve tanúbizonyságot, kiürítette poharát. A vendég emígy folytatta:
– Azt találtad mondani, kit Erósz „megérint, költővé lesz” (A lakoma 196e), és hogy 
a művészet gyakorlatában is megsegíti az embert. De vajon mit bizonyít az, hogy 
maga Erósz is nagyszerű költő? Nekem mindjárt kiviláglik a szavaid mögül a nyil-
vánvaló: bizony közelítünk az igazsághoz.
– Kérlek, engedd be e fényt homályos elménkbe!
– Máris az következik, Szókratész barátom, légy némi türelemmel. Vagy még 

12 Ford. Telegdi Zsigmond, Horváth Judit javításával (a továbbiakban is).

inkább, válaszold akkor meg te a kérdésemet: létezhet-e mindezek alapján 
művészet szerelem nélkül?
– Ilyesmi minden bizonnyal nem lehetséges.
– Úgy van. És ha a szerelem összetartozik a filozófiával, nem tartozik-e össze a 
művészettel is mindjárt?
– Logikusnak tűnik, hogy ezt is elfogadjam.
– Művészet-e a színház, vagy talán tévedésből szólunk róla olykor 
színművészetként?
– Jól van már, látom, téged nem könnyű megvezetni.
– Mert úgy véled, tartózkodik itt másféle is a társaságban? – csattant fel Agathón, 
ám a vita hevében még lehurrogást sem tartogattak részére.
– A filozófus négy legfőbb szerepe a színpadon a tudósé, a művészé, a politikai 
aktivistáé és a szerelmesé.13 Ezt pedig nemcsak azért mondom, mert jómagam 
is előszeretettel jeleskedtem ifjúként a közönség előtt, ám eme szereplésem is 
segített rávezetni a helyes útra.
– Ne térjünk hát le róla! – javasolta Szókratész – Hanem álljunk meg rajta egy 
pillanatra, látok itt valami érdekeset, aminél elidőzhetnénk kissé. 
– Éspedig?
– Úgy mondtad, az igazság irányában haladunk. Akkor tehát nem értünk el még 
oda?
– Bölcsességünk éppen csak arra elég, hogy meglássuk, minek vagyunk híján, 
ami pedig nem más, mint maga a bölcsesség, valódi teljességében. A bölcsességre 
törekvés pedig a szeretetre törekvés, és a szeretetre törekvés a boldogságra 
törekvés, ahogyan azt már Diotima is elmagyarázta. Ezért sem feledkezhet meg 
egyetlen filozófus sem a szerelem fontosságáról. Hiszen ha azt megtagadná, ön-
magát tagadná meg filozófusként. Ezért is mondom: a szerelem az igazság meg-
találására hívó küldetés.14

– No, de milyen igazságéra?

13 Badiou – Truong 2012, 2.
14 I.m. 2012, 22.
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– Az igazságra, ami erre a kérdésre válaszol: milyennek látja a világot az, aki nem 
az egy, hanem a kettő nézőpontjából szemléli azt? Szép történet ugyan Ariszto-
phanészé, mégis azt mondom, az összeolvadás, a másikban való feloldódás nem tar-
tozik a szerelem lényegéhez, épp ellenkezőleg: meggátolja, hogy általa eljuthassunk 
célunkhoz, a végső igazsághoz. Platón a megmondhatója: a szerelem élménye im-
pulzus, mely az Idea felé irányít bennünket.15 Így amikor egy szép testet csodálok 
például, akaratomon kívül is mozgásban vagyok. Úton a Szépség Ideája felé. Avagy 
fogalmazhatnék úgy is, ahogy beszámolód szerint a mantineai nő tette: a végső 
Szépség felé.
– Ahogy Diotima feltette nekem e kérdést, úgy szegezem most én is teneked: mi 
lesz tehát azzal, aki elérkezik oda? Mi lesz vele, ha ez a Szépség már az övé?
– Erre azt felelem én is, amit ő: részesülhet a boldogságban. Azonban, ha arra is 
emlékeztetjük magunkat, hogy a szerelem célja valóban örökre bírni eme jóságot, 
vajon honnan lehetünk benne bizonyosak, hogy csakugyan elérkeztünk oda?
– Idő és szerelem csakugyan elválaszthatatlanok.
– Bizony. Épp ezért az út, amit Diotima barátnéd a „Szépségben való nemzés” 
útjának nevez valóban nem más, mint egy véget nem érő küldetés az igazság 
meglelésére.16 Emellett kitartani annyit tesz, mint örökké hűségesnek marad-
ni minden próbatétel ellenére. És akkor, ahogy az út sem fogy el, a szerelem is 
megújul, és „az elveszettek helyébe újabb és újabb ismereteket plántál” (A lakoma 
208a), őrizve és gazdagítva az általa megszerzett tudást, az igazság útjának tudását. 
Így válik az életben is létező örökkévalóság demonstrációjává, azé a halhatat-
lanságé, amelyre oly nagyon vágyik.17 
– Elfogadod-e tehát, amit Diotima a hírnévről és annak örökkévalóságáról szólott?
– Ha elfogadom, hogy a szerelem által törkedni a boldogságra nem az egy, hanem 
a kettő, nem az önző egyén, hanem a bátor és önfeláldozó közösség által valósulhat 
meg, úgy azt gondolom, a halhatatlan hírnév sem szólhat arról a személyről, akihez 

15 I.m. 16.
16 Vö. i.m. 38-39. 
17 I.m. 48.

felületes szemlélődés esetén rendeljük. Az ilyen hírnév csakis magának Erósznak 
a hírneve lehet, még ha életre keltésének dicsősége meg is illeti mindazokat – és a 
szerelem természeténél fogva sohasem csupán egyetlen személyt –, akiknek része 
volt benne. 
– Látom már, a mi kettőnk térképe az útról csakugyan egyre hasonlóbbá válik. 
Hanem azt mondd meg még nekem, ugyan mi tarthat bárkit is távol attól, hogy 
maga is rátérjen, ha valóban ilyen nagyszerű?
– Mint mondtam, a nemtudás tudásához is szükséges némi tudás. A nemtudás 
nemtudója nem indul az igaz szerelem és a végső szépség keresésére, csak a 
kielégülését hajhássza, megkérdőjelezés nélkül követve az irányt, amerre kül-
dik őt. Ez az önzés újta. Minél többen járják, annál nagyobb veszélyben van a 
szerelem, annál kevesebben részesülnek belőle és osztoznak rajta. Anyagi javakat 
és a biztonság illúzióját hirdeti, az igazság fölébe helyezve azokat, ám valójában 
csak a hiányt táplálja. Hiszen a szerelem, ahogy szétosztjuk, úgy gyarapszik, míg 
az önzésből születő űr, minél jobban próbáljuk betömni, annál mélyebbé válik. Az 
önző ember fél a szerelembe eséstől, ezért egy másik szakadékba taszítja magát: 
a nemtudáséba. Elhiszi, amit szeretne: hogy a szerelem kockázat nélkül is meg-
kapható.18 Eme hitvány másolat látszatra oly káprázatos, hogy a tudatlanok az 
igazinál is valódibbnak és értékesebbnek hiszik. Egy néhai társam talán így fogal-
mazna: a szerelem is a hiperrealitás19 útjára tért, és e világban valódi esemény, igaz 
szerelembe esés csak elvétve történik. 
– Foglald nekem össze kérlek: mi tehát a szerelem? 
– Mondd, emlékszel-e még arra, amikor arról beszélve, mi is az igaz filozófus 
definíciója, hirtelen – ámbátor csak látszólag – témát váltottál?
– Hogy lehetsz ennyire alaposan értesült?
– Maga Platón számolt be nekem róla, 20 hogy a diskurzus valahogy így zajlott: 

18 I.m. 2012, 5-7. A társközvetítők és kommunikációjuk problematikájáról Žižek is gyakran beszél, 
illetve írt is említett könyvében (Žižek 2014).
19 A szimuláció és a hiperrealitás témájáról bővebben lásd Baudrillard 1994.
20 Vö. Badiou 2013, 28.
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„ – Szükséges-e felhívnom a figyelmed valamire, amire élénken kellene em-
lékezned? Amikor a szerelem tárgyáról beszélünk, feltételezzük, hogy a szerető a 
maga teljességében szereti szerelme tárgyát. Nem engedjük meg neki, hogy csak 
egy részét válassza ki magának, egy másikat pedig elvesse.
A két ifjú megdöbbentnek látszik. Megrökönyödésüknek Amantha ad hangot:
– Kedves Szókratész! Mi a kapcsolat e között a szerelemről szóló kitérő és a filozó-
fus definíciója között?
– Ó, te szerelmes fiatalasszony! Képtelen vagy felismerni, amit Fernando Pessoa, a 
nagy portugál költő így fogalmazott meg: a szerelem egy gondolat. Ide hallgassa-
tok azért, fiatalok: aki nem a szerelmet veszi kiindulópontjául, sosem értheti meg 
a filozófia lényegét.”21 

Így beszélt Badiou, a késői vendég, mielőtt elhangzott utolsó mondata:
– Maradt-e még kérdésed tehát, kedves Szókratész?
Szókratész erre megcsóválta a fejét, majd az Agathón kezében lévő boroskehely 
után nyúlt. Utána már valóban csak annyi történt, amit az este maradékáról te 
magad is megtudtál értesüléseidből. 

APOLLODÓROSZ
Ha még maga Szókratész sem kérdőjelezte meg mindezt, én magam ugyan hogy 
jönnék ilyesmihez?
BARÁT
Nem tagadod tehát szerelmed iránta?
APOLLODÓROSZ
Bár bátorságomnak jóllehet, őrület az ára, mégis maradok inkább holdkóros, mint 
gyáva.

21 Badiou – Truong 2012, 93 (saját fordításom – B.D.).
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The essay discusses metaphysical freedom in the context of German idealism 
(especially Fichte and Schelling) with regard to its practical, everyday application. 
It sets out on Schelling’s contrast of dogmatism and criticism, based on his 
transcendental philosophy, and two attitudes to freedom, those of the solipsist 
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that neither of these two positions are feasible in light of true freedom, which is 
not a given, but a state to be striven for and achieved by the individual. Freedom 
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the role of ancient rhetorical techniques in their debates.
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Greeks valued philosophy not only as the highest form of human knowledge, but 
also as the highest form of human existence, because they believed it promoted 
(individual and social) freedom through the very awareness of the limitations of 
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The essay discusses the issue of sustainable development in historical, 
conceptual and ethical terms and argues that future societies should combine 
social dynamism and sustainability. Their synthesis is to be implemented not only 
at the level of humanity on the whole, but also at the level of each different hu-
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Animal suffering is an obvious consequence of different animal experiments 
and factory farming, as anyone can ascertain by looking at widely shared shocking 
data and pictures on the internet. From the birth of bioethics in the 1960’s, it has 
become clear that animals should receive stronger defense than human beings, 
since they cannot protest or give informed consent. The Animal Rights Movement 
became stronger when Peter Singer published Animal Liberation in 1975. Tom 
Regan went further than Singer with his speciesism when claiming that animals 
are ‘subjects of a life’ hence have moral rights. Considering modern ethological 
research, this article argues that these views are wanting in philosophical terms 
and that we should return to Immanuel Kant’s standpoint. In determining our 
moral relationship to animals, Kant’s relevant views are not only better founded 
in philosophical terms, but also supported by evidence. 

Keywords: animal rights, Regan, Singer, ethology, Kant

Gergely Tari
Is There Passive Euthanasia in Hungary – and Elsewhere?

End-of-Life decision making is one of the most challenging issues in medical 
practice. In Hungary, all forms of euthanasia are prohibited by law. The legal 
prohibition is also supported by the Code of Ethics of the Hungarian Medical 
Chamber, which, however, acknowledges the dying patients’ right to refuse life 
saving and life sustaining treatments. This paper argues that the term ‚passive 
euthanasia’ is rather problematic, hence it often describes medical situations that 
we should not be considered as cases of euthanasia.

Keywords: end-of-life decisions, euthanasia, autonomy, self-determination

Dorka békefi
A Communist in Plato’s Symposium

This is a creative dialogue between Socrates and the late-arriving Badiou about 
love in Plato’s Symposium, as reported by Apollodorus.
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Szerzőinknek
A kéziratok követelményei

A SZTElozófia folyóirat (ahogyan a SZTElozófia Blog is) kizárólag eredeti kézira-
tokat közöl, máshol (elektronikus vagy papír alapú formában) már megjelent 
írásműveket elutasítunk, és fenntartjuk a hozzánk küldött kéziratok kizárólagos 
közlési és terjesztési jogát. A kéziratokat „kettős vak” lektorálás (double blind peer 
review) után (két, független szakértő, akik a szerző nevének ismerete nélkül bí-
rálják el a kéziratokat) fogadjuk el közlésre, eredeti vagy módosított formában 
(módosítás esetén a szerzővel való egyeztetés után). Mindkét lektor által végle-
gesen elutasított (átdolgozásra sem javasolt) kéziratokat nem közlünk, hozzájuk 
indoklást nem fűzünk (csupán értesítést). A kéziratok közlésének átfutási idejét 
nem tudjuk garantálni, azonban elegendő kézirat beérkezése esetén az átfutási idő 
körülbelül fél év.

1. Általános formai követelmények

A blogposztokat és a tanulmányokat kérjük a sztelozofia@gmail.com címre külde-
ni, a következő formátumban:

— aki a folyóiratban tanulmányt kíván publikálni, kérjük, küldjön egy rövid 
(600-900 szó) blogposzt változatot is, amit a SZTElozófia Blogon előzetesen köz-
zé teszünk; kivételes esetben blogposzt nélkül is elfogadhatunk tanulmányt (és 
fordítva, csak blogposztot is)
— a blogposztok esetében lehetőség szerint mellőzzük a lábjegyzeteket, ha elke-
rülhetetlen, a főszövegben szerepelhet néhány bibilográfiai utalás (Szerző: Műcím. 
évszám, oldalszám.)
— 12-es betűméret, 1.5-es sortávolság, Times New Roman betűtípus, sorkizárt szö-
vegtükör, .doc vagy .docx formátum;
— lábjegyzetek: 10-es betűméret, automatikus sortávolság, Times New Roman be-
tűtípus, az oldalak alján, számozás: 1, 2, 3, stb.
— terjedelem: tanulmány 10-16 oldal
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— az anonimitás érdekében: első oldal (a főszövegtől oldaltöréssel elkülönítve): 
szerző neve, intézmény (ha van), e-mail cím (nem lesz nyilvános)
— a tanulmány főszövege nem tartalmazhat önhivatkozást (ezt a megfelelő láb-
jegyzetben XX-el jelöljük); csak a legszükségesebb formázást alkalmazzuk (pl. 
kurzív); fejezet alcímek egy sor töréssel, balra húzva, formázás nélkül; műcímek 
(monográfiák, folyóiratok, stb.) kurzívval; hosszabb (4-5 sornál) idézetek balról-
jobbról behúzva, sortöréssel, idézőjelek nélkül, a főszöveggel megegyező betűmé-
retben
— idegen szavak (nem latin betűs nyelvek kivételével) kurzívval
— magyar idézőjeleket használunk („XX”)
— lábjegyzeteket nagybetűkkel kezdünk és ponttal zárunk
— idegen nyelvből fordított szövegek esetében lábjegyzetben megadjuk a fordí-
tó nevét; saját fordítás esetében jelzése: Saját fordításom (X.Y.) (a szerző nevének 
kezdőbetűi)
— internetes források (csak ha nem létezik papír alapú változatuk, vagy nehezen 
ellérhető) formája a Felhasznált irodalomban a következő: Szerző neve évszám. 
Cím. link. Ha a bejegyzésnek nincs publikálási dátuma: Szerző. Cím. Letölve: dá-
tum (év. hónap. nap.)
— papír alapon publikált, de interneten is elérhető művekre nem hivatkozunk 
linkkel

2. Hivatkozási rendszer

— évszámkiemelő bibliográfia a lábjegyzetekben és az irodalomjegyzékben is 
(„Felhasznált irodalom” a tanulmány végén)

Példák (Felhasznált irodalom):

Armstrong, A. H. (szerk.) 1967. The Cambridge History of Later Greek and Early 
Medieval Philosophy. Cambridge, Cambridge UP.
Brunner, Otto — Conze, Werner — Koselleck, Reinhart (szerk.) 1972-1992. 
Geschichtliche Grundbegriffe. 1-7. köt. Stuttgart, Klett-Cotta.
Buday Ilona (szerk.) 1929. A magyar filozófiai irodalom bibliográfiája. 1901-1925. 
Budapest, Egyetemi Nyomda.
Eliade, Mircea 1995. Vallási hiedelmek és eszmék története. Ford. Saly Noémi. 1-2. 
köt. 2. kiad. Budapest, Osiris.
Gerhardt, Volker 1984. Von der Ästhetischen Metaphysik zur Physiologie der 
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Kunst. Nietzsche-Studien 12, 374-393.
Heidegger, Martin 2001. Lét és idő. Ford. Vajda Mihály et alii. Budapest, Osiris.
Komorjai László 2008. Dedukció és intencionalitás. Világosság 2, 47-62.
Quine, W. O. 1994. On What There Is. In From a Logical Point of View. 
Logico-Philosophical Essays. 10. kiad. Cambridge (Mass.) — London, Harvard 
UP.
McTaggart, J. M. E. 2004. Miért nem valóságos az idő? Ford. Csordás Attila. In 
Farkas Katalin — Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern metafizikai tanulmányok. 
Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 21-38.

Példák (lábjegyzetek):

Armstrong (szerk.) 1967, 28. (ha a 28. oldalra utalunk)
Armstrong (szerk.) 1967, 28, n. 13. (ha a 28. oldal 13. lábjegyzetére utalunk)
Brunner — Conze — Koselleck (szerk.) 1972-1992. (ha ez egész műre utalunk)
Brunner — Conze — Koselleck (szerk.) 1972-1992, 1. köt. 224. (ha az 1. kötet 224. 
oldalára utalunk)
Eliade 1995, 26.
Komorjai 2008, 48.

Rövidítések (lábjegyzetekben):

— I.m. (mondat elején, különben: i.m.) rövidítést használunk a közvetlenül 
megelőző lábjegyzetben említett műre (ha más oldalszámra utalunk: i.m. + ol-
dalszám, ha ugyanarra az oldalra: i.m.), akár több, egymást követő lábjegyzet-
ben is
— lábjegyzetek közötti keresztutaláshoz: Vö. n. + lábjegyzetszám
— mellőzzük az ibid., loc. cit., op. cit., c. (című), tkp., ún., stb. rövidítéseket

3. bemutatkozás

Kérjük, hogy a szerzők a megkereső e-mailben írjanak magukról egy rövid 
(néhány mondatos) bemutatkozó szöveget (munkahely, beosztás, tudományos 
státusz, kutatási terület, esetleg fontosabb publikációk, ösztöndíjak, egyéb dí-
jak), és (külön .doc vagy .docx file-ban) mellékeljék a tanulmány angol nyelvű 
összefoglalóját (4-5 mondat).
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