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A kurzus felépítése: 
 
1. A 16. SZÁZAD ÉS A MODERNITÁS KEZDETEI 

1.1. A filozófia korszakainak áttekintése 
1.2. A 16. századi eszmetörténeti események 
1.3. A kopernikuszi forradalom 

 
2. AZ ÚJRAKEZDÉS EMPIRISTA ÉS RACIONALISTA PROGRAMJA 

2.1. Racionalizmus és empirizmus 
2.2. Az empirista módszertan (Bacon) 
2.3. A racionalista módszertan (Descartes) 

 
3. RACIONALISTA ISMERETELMÉLET ÉS DESCARTES FILOZÓFIÁJA 

3.1. Racionalista ismetetelmélet 
3.2. Descartes: A hiperbolikus kétely 
3.3. Descartes: A cogito ergo sum és az istenérv 

 
4. RACIONALISTA METAFIZIKÁK 

4.1. A szubsztancia fogalma 
4.2. Descartes szubsztancia-dualizmusa 
4.3. Spinoza szubsztancia-monizmusa 
4.4. Leibniz monadológiája 

 
5. EMPIRISTA ISMERETELMÉLET 

5.1. Az empirista ismeretelmélet 
5.2. Locke ismeretelmélete 
5.3. Hume ismeretelmélete 

 
6. RACIONALISTA ETIKÁK I 

6.1. A racionalista etikák jellemzői 
6.2. Az akarat szabadsága 
6.3. Descartes etikája (a provizórikus morál) 

 
7. RACIONALISTA ETIKÁK II (SPINOZA) 

7.1. Spinoza etikájának alapelvei 
7.2. Determinizmus és az affektusok 
7.3. Ész és szabadság 

8. EMPIRISTA ETIKÁK 
8.1. Az empirista etika alapelvei 
8.2. Konvencionalizmus (Hobbes, Mandeville) 
8.3. Emotivizmus (Hume) 

 
9. FELVILÁGOSODÁSKORI 

TÁRSADALOMFILOZÓFIÁK 
9.1. Kontraktualizmus 
9.2. Rousseau morálfilozófiája 
9.3. Rousseau társadalomfilozófiája 

 
10. A FELVILÁGOSODÁS JELLEMZŐI 

10.1. Mi a felvilágosodás? 
10.2. A felvilágosodás jellemzői 
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Olvasmányok: 
 
Kötelező filozófiatörténet: 
Filozófia (Boros Gábor szerk.), Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007. A kora újkori filozófia és a 
Felvilágosodás fejezetek: 640- 813-ig. (Ebből nem kell: a 5.14, 5.16 és a 6.9 alfejezetek.) 
 
Kötelező primér művek: 
1. Bacon: Novum Organum, Bp, Nippon, 1995 
2. Descartes: Értekezés a módszerről, ford. Boros Gábor, Bp, IKON, Matúra, 1992. 
3. Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról, (A 6 elmélkedés) Bp, Atlantisz, 1994 
4. Spinoza: Etika (I., II., V. rész), Bp, Osiris, 1997 
5. Leibniz: Újabb értekezés az emberi értelemről, Budapest, L’Harmattan, 2005, Előszó: 17-36. o. 
6. Leibniz: Monadológia, In: Leibniz: Válogatott filozófiai írások, (ford. Endreffy Zoltán, Nyíri Tamás), 

Bp, Európa, 1986. 
7. Locke: Értekezés az emberi értelemről, (az I. könyv végig, a II. könyvből: 1-10. fejezetek), Bp, 

Osiris, 2003 
8. Hume: Tanulmány az emberi értelemről, Bp, Nippon, 1995 
9. Rousseau: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól, In: 

Politikafilozófiai írások, (szerk.: Miklós Tamás), Budapest, Atlantisz, 2017, 61-200. 
10. Rousseau: Társadalmi szerződés, I. és II. könyv, In: Politikafilozófiai írások, (szerk.: Miklós 

Tamás), Budapest, Atlantisz, 2017, 259-319. oldal. 
11. Kant: Válasz a kérdésre: mi a felvilágosodás?, In: A vallás a puszta ész határain belül és más 

írások, Bp, Gondolat, 1980. 
12. Condorcet: Az emberi szellem feljlődésének vázlatos története, Bp, Gondolat, 1986, (Kilencedik 

korszak: Descartes-tól a Francia Köztársaság megalakulásáig) 188-238. o. 
 
Ajánlott primér művek: 
1. Montaigne: Raymond Sebond mentsége, In: Esszék II, Pécs, Jelenkor, 2002 
2. Bacon: Új Atlantisz, Bp, Nippon, 1995 
3. Galilei: Párbeszéd a két legnagyobb világrendszerről, Bukarest, Kriterion, 1983 
4. Newton: A világ rendszeréről, In: N. válogatott írásai, Bp, Tipotex, 2003 
5. Newton: A természetfilozófia matematikai alapjai, In: U.o. 
6. Descartes: A filozófia alapelvei, I. rész, Bp, Osiris, 1996 
7. Malebranche: Beszélgetések a metafizikáról és a vallásról, Budapest, L’Harmattan, 2007 
8. Spinoza: Teológia-politikai tanulmány, Bp, Osiris, 2003 
9. Spinoza: Tanulmány az értelem megjavításáról, In: Ifjúkori művek, Bp, Akadémiai K., 1981 
10. Hobbes: Leviathán I, (Első rész), Bp, Kossuth, 1999 
11. Berkeley: Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről, In: Tanulmány az emberi megismerés 

alapelveiről és más írások, Bp, Gondolat, 1985 
12. Berkeley: Hülasz és Philonusz három párbeszéde, In: Tanulmány az emberi megismerés 

alapelveiről és más írások, Bp, Gondolta, 1985 
13. Hume: Értekezés az emberi természetről, Bp, Gondolat, 1976 
14. Diderot: Levél a vakokról, In: Válogatott filozófiai művei, Bp, Akadémiai K., 1983. 
15. Voltaire: Filozófiai levelek 
16. Voltaire: Filozófiai ábécé 

 
Ajánlott idegen nyelvű szakirodalom: (az 
itt felsorolt művek a TIK-ben 
hozzáférhetők) 
1. Bréhier: Histoire de la philosophie, 

deuxième volume: „XVIIe et XVIIIe 
siècles”, Paris, PUF, 1981 

2. Ueberwegs: Grundriss des Geschichte 
des Philosophie, dritter Teil: „Die 
Philosophie der Neuzeit bis zum Ende 
des Achtzehnten Jahrhundert”, Berlin, 
Mittler&Sohn, 1924 
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3. Totok: Handbuch des Geschichte der Philosophie, IV: „Früche Neuzeit, 17. Jahrhundert, 

Frankfurt am Mein, Klostermann, 1981 
4. Copleston: A History of Philosophy, volume 4: „Descartes to Leibniz”, volume 5: „Hobbes to 

Hume”, London, Burns&Oates Ltd., 1960 
5. A „The Cambridge Companion to” kötetei: to Leibniz, Spinoza, Descartes, Hobbes, Bacon, Hume 
6. Hans-Jürgen Engfer: Empirismus versus rationalismus?: Kritik eines philosophie-historischen 

Schemas, Paderborn; München; Wien; Zürich: Schöningh, 1996 
 
Ajánlott magyar nyelvű szakirodalom: 
1. Boros Gábor: Spinoza és a filozófiai etika problémája, Bp, Atlantisz, 1997 
2. Boros Gábor: Descartes, Bp, Áron, 1998. 
3. Boros Gábor: Leibniz gyakorlati filozófiája, Gödöllő, Attraktor, 2009. 
4. Schmal Dániel: A kezdet nélküli kezdet. Descartes és a kartezianizmus problémái, Budapest, 

Gondolat, 2012. 
5. Deleuze: Spinoza és a kifejezés problémája, Bp, Osiris-Gond, 2000 
6. Deleuze: Kant és Hume, Bp, Osiris-Gond, 1998 
7. Faragó Szabó István: Az újkori szkepticizmus története, Bp, Áron, 2005 
8. Forrai Gábor: Locke. A jelek tana, Budapest, L’Harmattan, 2005 
9. Pavlovits Tamás: Blaise Pascal, A természettudománytól a vallási apológiáig, Gödöllő, Attraktor, 

2010. 
10. Wolfgang Röd: Descartes-tól a német felvilágosodásig, In: Hagyomány és újítás a filozófiában, 

Bp, Áron, 2003 
11. Ész és szenvedély, filozófiai tanulmányok a XVII-XVIII. századról, szerk: Boros Gábor, Bp, Áron, 

2003 
12. L. Goldmann: A rejtőzködő Isten, Bp, Gondolat, 1977 
13. L. Kolakowski: Isten nem adósunk semmivel, Bp, Európa, 2000 
14. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, (a 17. és a 18. századra vonatkozó fejezetek), Bp, 

Gondolat, 1981 
15. Theun de Vries: Spinoza, Bp, Európa, 1987 
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A 16. századi előzmények és a modernitás kezdetei 
 
Modern kornak a nyugati kultúra 1600-as évekkel kezdődő időszakát nevezzük. Jelen 
kurzusnak az a fő célja, hogy két évszázad, a 17. és 18. század szellemi irányzatainak 
bemutatásával megértsük, mit jelent a modernitás. 
 

1.1. lecke: A filozófia korszakainak áttekintése 
 
A filozófia történetének vázlatos korszakolása 
 
A filozófia a Kr. e. 6. században születik meg a görög kultúrában. Ezt megelőzően is voltak az 
embernek a valóságra, a létezésre, a világ eredetére és az emberi természetre vonatkozó 
kérdései, ám e kérdésekre nem racionálisan koherens válaszokat adtak, hanem mito-poetikus, 
narratív formában válaszolták meg azokat. A filozófia a valóságra adott kérdésekre 
racionálisan koherens válaszok igényével lép fel. A filozófia születésével kezdődik a 
nyugati kultúra. 
 
A filozófia nyugati történetében van egy nagy törés: a 16-17. század fordulóján. Ezt a 
kopernikuszi forradalomhoz kötjük, amelynek során a ptolemaioszi, geocentrikus 
világkép válságba kerül, és helyét egy centrum-nélküli, végtelen univerzumkép veszi át, 
amelyet kopernikuszi világképnek nevezzük. Ez a törés két nagy korszakra osztja a nyugati 
eszmetörténetet: a pre-modern és a modern korszakra. A 17. századdal indul útjára a 
modernitás.  

 
 

 

A ptolemaioszi geocentrikus és a kopernikuszi 
heliocentrikus világmodell ábrázolásai. 
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A pre-modern és a modern további korszakolásai: 
 
A pre-modern kor két szakaszra oszlik: az antikvitásra és a középkorra. A középkort a 
Római birodalom bukásától (Kr. u. 476) egészen a reneszánszig vagy a reneszánsz végéig 
számítjuk. A 14., 15. és 16. században először Észak-Itáliában majd Európa többi országában 
kialakul a reneszánsz kultúra, amely kihívást jelentett a középkor uralkodó gondolkodási 
irányzatának, a skolasztikának. A skolasztika a keresztény teológiával összefonódó filozófiai 
irányzat a 9. századtól indul útjára. Az egyetemi filozófiaoktatásban ez jelentette a filozófiát. 
A skolasztikus filozófia egészen a 17. század közepéig uralta az egyetemi filozófiaoktatást 
Európában. 
 
A 16. század végén és a 17. század elején két fontos tendencia jellemezte a gondolkodást: 
egyrészt a kopernikuszi forradalom során a természet értelmezése fokozatosan átalakul, 
és lassan kialakul a modern természettudomány, másrészt ezzel összhangban a 
gondolkodókat erős skolasztika-ellenesség jellemezte. A skolasztikus gondolkodást 
elavultnak, a régi kor világnézete megtestesítőjének tekintették, és új utakat kerestek a 
valóság megismerése számára. Ezt nevezték a korban a régiek és a modernek ellentétének. E 
tendenciák rajzolják ki a modernitás kereteit. 
 
A modernitás korszaka a 17. és 18. században a kora újkorra és a felvilágosodás korára 
oszlik. Ezen a kurzuson ezzel a korszakkal foglalkozunk. Ez a két század az utolsó az nyugati 
kultúra történetében, amelyben a gondolkodást még egységes tendenciák uralták. A 19. és 20. 
században ez megszűnt. Az utolsó két évszázadban számos új irányzat születik: a romantika, a 
német idealizmus, az utilitarizmus, a pozitivizmus, a darwinizmus, a marxizmus, az 
egzisztencializmus, az életfilozófiai irányzatok, a transzcendentalizmus, a pragmatizmus, a 
logikai pozitivizmus, az analitikus nyelvfilozófia, a fenomenológia, a strukturalizmus, a 
poszt-strukturalizmus, a dekonstrukció stb. (A poszt-strukturalizmust és a dekonstrukciót a 
posztmodernhez is szokták sorolni.)  
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A 17. és 18. századi filozófiák 
 
Filozófiailag a 17. és a 18. századot más-más korszaknak tekintjük! 
Az 17. század a modernitás hajnala: kora-újkornak vagy kora-modern kornak nevezzük. 
Idegen nyelvű szakirodalomban: „early modern age”-ként vagy „l’âge classique”-ként vagy 
„frühe neue Zeit”-ként találkozunk vele. (Nagyon ritkán nevezik a korai felvilágosodás 
korának is, de mi ezt az elnevezést a félreérthetőség elkerülése miatt nem használjuk.) 
 
A 18. század a felvilágosodás kora. Idegen nyelvű szakirodalomban „enlightenment”-ként, 
„les lumières”-ként vagy „Aufklerung”-ként hivatkoznak rá.  
 
Látni fogjuk, hogy a 17. század elejétől fogva az angolszász és a kontinentális gondolkodás 
külön útra lép (természetesen számtalan kölcsönhatás jellemzi e kettőt). ez nevezzük 
empirizmusnak és racionalizmusnak. 
Az angolszász gondolkodásban a 17 és 
a 18. századi gondolkodás nem különül 
el élesen egymástól, hanem 
folytonosság jellemzi őket. A 
kontinentális gondolkodásban azonban 
van egy jelentős törés a 17. és a 18. 
század között. A francia felvilágosodás 
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ugyanis nem folytatója a francia kora modern gondolkodásnak, inkább jellemzi egyfajta 
szembefordulás vele. Ez teszi szükségessé, hogy a 17. és 18. századi gondolkodást 
megkülönböztessük egymástól. 
 
Összefoglalás 
Kurzusunk a 17-18. századi gondolkodásba, azaz a modern kori eszmetörténetbe nyújt 
bevezetést. A modernitás a kopernikuszi forradalommal veszi kezdetét, amely olyan jelentős 
törést létesít a nyugati eszmetörténetben, hogy ennek mentén két nagy korszakra szoktuk 
osztani: a pre-modern és a modern korra. A 17. és a 18. század is elkülönül az 
eszmetörténetben: a kora újkora és a felvilágosodás korára. 
 
 
Kérdések:  
Hogy nevezzük azt a folyamatot, amelynek köszönhetően a nyugati eszmetörténetet két nagy 
részre érdemes osztani? 
Miért kell a 17. és a 18. századi gondolkodást két különálló korszakként kezelni? 
Milyen tendenciák jellemezték a késő-reneszánsz kor gondolkodását? 
Hogyan változott meg a termézset (világ) értelmezése a 16-17. század során? 
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 1.2. lecke: A 16. századi eszmetörténeti események 

 
A 16. századi történelmi és eszmetörténeti események jelentős válsághelyzethez vezettek, 
amely a legjelentősebb paradigmaváltáshoz vezettek a nyugati kultúra történetében, és 
amely a modernitás kezdetét jelentette. A „paradigma” Thomas Kuhn bevezette fogalom 
(lásd: Th. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete, Budapest, Osiris, 2002, ford. Bíró 
Dániel). Görögül mintát jelent. A paradigma egy értelmezési keret. Azoknak a 
meggyőződéseknek az összességét jelentik, amelyek mentén egy kultúra a valóságot 
értelmezi. A tudás alapzatát és azon elveket jelenti, amelyeket a világra vonatkozó tudásunk 
változása során nem kérdőjelezünk meg. A kultúra jelentős változásai jelentős 
paradigmaváltásokat vonnak magukkal.  A következő két leckében azokat az eseményeket 
tekintjük át, amelyek a pre-modern paradigma válságához és a modern paradigma 
kialakulásához vezettek. 
 
A 16. századi történelmi események 
 
A 16. század során számos jelentős szellemi és történelmi esemény válságfolyamatot indított 
el az európai kultúrában. Csak néhányat emelünk ki ezekből: 
 
1492. Amerika felfedezése. Noha Kolombusz Kristóf a 15. század végén fedezi fel az 
Amerikai kontinenst, e felfedezés a 16. század során érezteti hatását Európában. Az európai 
kultúra nemcsak hatalma alá hajtja az amerikai kontinenst, jelentős háborúk és genocídiumok 
révén, de komoly hatás is éri az új földrészről. Ezzel párhuzamosan beindul a gyarmatosítás. 
Nagy mennyiségű nyersanyag, színesfémek, arany, ezüst áramlik be Európába, ami jelentősen 
megváltoztatta az európai gazdasági viszonyokat. A 16. században indul meg Angliában a 
legelők elkerítése és a textilipar fejlődése. Ez a kapitalista gazdasági modell kialakulásához, 
az 1640-es polgári forradalomhoz, az eredeti tőkefelhalmozáshoz, majd pedig, a 18. század 
második felétől, az ipari forradalomhoz vezet. Ezek a gazdasági folyamatok jelentősen 
átalakították a nyugati kultúrát, a 
feudalizmust felváltja a 
kapitalista gazdasági 
berendezkedés. 
 
1517. Luther megindítja a 
reformációt. A reformáció 
kibontakozása 
egyházszakadáshoz és súlyos 
háborúkhoz vezetett Európában a 
16. és 17. század folyamán. Ilyen 
volt a katolikusok és hugenották 

A szent Bertalan éj ábrázolása 
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küzdelme Franciaországban (1562-1598). A szent Bertalan éj során Párizsban a katolikusok 
lemészárolták a béketárgyalásra érkező hugenotta főúri küldöttséget. A német 
fejedelemségekben a 17. században zajlott a harmincéves háború (1618-1648), amelyben több 
mint 8 millió ember pusztult el. Az egyházaszakadás és a súlyos vallási konfliktusoknak 
jelentős szellemi következményei voltak: a nyugati kultúrában megrendült a katolikus vallás 
hegemóniája, ami kihatással volt a vallási eszmék iránti bizalomra is. 

 
1534. Jézus Társaság megalapítása 
(Loyolai Ignác). A jezsuiták jelentős hatást 
gyakoroltak Európa kulturális életére a 16. és 
17. században. Nagyon jelentős iskolákat 
alapítottak, missziós tevékenységet folytattak 
távoli kontinenseken, amelynek során 
rengetek információt küldtek haza Európába 
az ottani kultúrákról. A jezsuiták iskolája volt 
Rómában a Collegio Romano és 
Franciaországban a La Flèche-i kollégium, 

ahol Descartes tanult. 
 

 
 
1543. Nicolaus Copernicus (1473-1543) 
lengyel csillagász: De revolutionibus 
orbium coelestium című művének 
megjelenése, a kopernikuszi forradalom 
kezdete. A kopernikuszi forradalmat 
megkülönböztetjük a kopernikuszi 
fordulattól. A kopernikuszi fordulat 
kifejezést Kant használta saját filozófiai 
fordulatának, a transzcendentál-filozófia 
bevezetésének jellemzésére. A 
kopernikuszi forradalom az a másfél évszázadig tartó tudománytörténeti folyamat, amely a 
modern tudománytörténeti paradigmaváltáshoz vezetett. 
  
1600. Giordano Brunot (1548-1600) az 
Inkvizíció megégeti Rómában. 
Szimbolikus esemény: Bruno a 
kopernikuszi tanok filozófiai 
továbbgondolója, a végtelen univerzum 
hirdetője volt. A katolikus egyház tanaiért 
elítélte és nyilvánosan kivégezte. A 
brunoi tanokra adott válaszreakció jól 

A Collegio Romano épülete Rómában 
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mutatja, mennyire veszélyesnek tekintette a hagyományos kultúra képviselője, az egyház, az 
új eszmék terjedését a 16. és 17. században. Húsz évvel később Galileit is perbe fogja az 
inkvizíció a kopernikuszi tanok terjesztése miatt, ő azonban, Brunoval ellentétben, a per során 
visszavonta tanait. (Erre reagált Pascal egy töredékében mondván, ha a Föld valóban mozog, 
egyetlen pápai dekrétum sem fogja azt megállítani.) Később Descartes is tartott az 
inkvizíciótól, ezért egyik művét, A világ címűt, nem adta ki, és életének jelentős részét 
Németalföldön töltötte, ahol a katolikus egyháznak nem volt nagy befolyása. 
 
A történelmi események szellemi hatása: a késő reneszánsz szellemi válsága 
 
A középkori nyugati európai kultúrát alapvetően meghatározta a keresztény teológia. Az 
uralkodó filozófiai irányzatot a skolasztika képviselte, amely a 14 századtól fogva egy 
nagyszabású szintézist hozott létre az arisztotelészi görög filozófiából és a Biblia-központú 
keresztény teológiából. A középkori keresztény kultúrát véges és zárt idő- és térszemlélet 
jellemezte 
 
Az időszemlélet végességét a Biblia-alapú történelem-szemlélet és eszkatologikus 
gondolkodás biztosította. A világnak és a történelemnek a Biblia alapján meghatározható a 
kezdete, és a Biblia tanítása szerint a világ egy napon véget fog érni Krisztus második 
eljövetelével és az utolsó ítélettel. A világ és benne az emberi történelem ideje tehát mind 
kezdetét, mind végét tekintve határolt.   
 
A térszemlélet hasonlóképpen véges és határolt volt: a középkori gondolkodás átvette az 
arisztotelészi-ptolemaioszi geocentrikus világképet. Ennek lényege, hogy a világ 
középpontjában áll a Föld mozdulatlanul, és körülötte keringenek a Hold, a Nap, a bolygók és 
a csillagos égbolt. A csillagok, amelyek nem égitestek, egyenlő távolságban vannak a Földtől, 
és az égbolt a világ legkülső körét és határát jelenti. A világ tehát egy véges gömb. 
 
A 16. századi események megbontják ezt a véges idő- és térszemléletet. Az európai kultúra 
kapcsolatba kerül olyan kultúrákkal (például a kínai), ahol teljesen más történelemszemlélet 
érvényesül, és ahol olyan történelmi eseményeket jegyeztek fel, amelyek megelőzték a 
keresztény értelmezésben a világ teremtését. A véges térszemléletet pedig a kopernikuszi 
forradalom kezdte ki. A kopernikuszi világmodell és a hozzá kapcsolódó csillagászati 
megfigyelések nyomán felmerül, hogy a csillagos égbolt nem a világ határa. A csillagok 
égitestek és nem egyenlő távolságra 
vannak tőlünk. Innen már csak egy lépes 
annak feltételezése, hogy a világ nem 
véges kozmosz, hanem végtelen 
világegyetem.  
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Összefoglalás 
16. századi folyamatok a szellemi hagyomány és értékek általános válságát eredményezik. 
Ezek részben a 16. századi történelmi folyamatokból, részben a kopernikuszi forradalom 
eseményeiből következnek. A középkorra jellemző véges és zárt világrend és világnézet 
megrendül, relatívvá válik. Mindez válságjelenségeket indít el a kultúra több területén. A késő 
reneszánsz korát tehát válságjelenségek jellemzik. A 17. századi kora újkori gondolkodás e 
jelenségekre keres majd megoldást és választ. 
 
Kérdések: 
Mely történelmi események játszottak szerepet a késő reneszánsz szellemi válságában? 
Milyen gazdasági folyamatok jellemezték a 16. és 17. századi Európát? 
Mi jellemezte a nyugati kultúra vallását a 16. és 17. században? 
Milyen szerepet játszott a 16-17. század kultúrájában a jezsuita rend?  
Miként rendült meg Európában a 16-17. században a zárt idő- és térszemlélet? 
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1.3. lecke: A kopernikuszi forradalom 
 
 
A kopernikuszi forradalom 
 
A 16. századi történelmi események több területen is jelentős válsághelyzetet idéztek elő az 
európai kultúrában. Ezt a válsághelyzet elmélyítette az a szellemi folyamat, amelyet 
kopernikuszi forradalomnak nevezünk, és amely kb. a 16. század közepétől a 17. század 
végéig tartott.  
 
A kopernikuszi forradalom átfogó neve annak a folyamatnak, amely egy teljesen új 
világképet, egy teljesen új tudományos módszertant és egy új fizikát vezetett be. E 
folyamatnak egyrészt a csillagászatban és a fizikában zajlottak az eseményei, másrészt a 
filozófiában, amennyiben az új tudományos paradigma kihatással volt az ember 
önértelmezésére, az antropológiára, a történelemtudományra és a morálfilozófiára, etikára is.  
 
A csillagászati és fizikai vonal fő szereplői: Nicolaus Copernicus, Tycho de Brache, Johannes 
Kepler, Galilo Galilei és Isaac Newton voltak.  
 

A kopernikuszi forradalom névadója Nicolaus 
Copernicus (1473-1543), aki 1543-ban megjelent 
De revolutionibus orbium coelestium című művében 
egy új kozmológiai modell bevezetésére tett 
javaslatot. Ez a modell, a korábban két évezreden át 
bevett geocentrikus modell helyett heliocentrikus 
(Nap-középpontú) modell volt. Ez a Copernicus-t 
követő gondolkodók hatására gyökeresen 
átalakította a 
nyugati 
világszemléletet. 
Egyrészt a Föld 
ettől fogva egy 

bolygónak minősült. Nem stabil pont volt 
a véges világ középpontjában, hanem egy 
a sok keringő égitest között. Másrészt 
Copernicus heliocentrikus modellje utat 
nyitott ama feltételezésnek, hogy a világ 
nem véges, hanem végtelen, annak 
ellenére, hogy Copernicus maga végesnek 
tekintette a világot.  

Nicolaus Copernicus (1473-1543) 

Tycho de Brache (1546-1601) 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
2 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 
 
Tycho de Brache (1546-1601) dán udvari csillagász szintén saját világmodellt dolgozott ki, 
amely kissé eltért Copernikuszétól. Az ő érdeme az volt, hogy egy Északi-Tengeri szigeten 
berendezett egy csillagvizsgálót, ahol hosszú éveken keresztül rendkívül pontos csillagászati 
megfigyeléseket végzett, amelyeket gondosan feljegyzett. A 16. században a megfigyelések 
még szabad szemmel történtek, mert nem ismerték még a teleszkópot. Brache halálos ágyán 
minden csillagászati feljegyzését tanítványára, Johannes Keplerre bízta. 

 
Johannes Kepler (1571-1630) Brache feljegyzéseire 
támaszkodva kidolgozza a Naprendszer matematikai 
modelljét. Híres mozgástörvényeivel rendkívül pontosan 
meghatározta a bolygópályákat és kiszámíthatóvá tette a 
bolygómozgásokat. Kepler állapította meg először, hogy a 
bolygók a Nap körül nem körpályán, hanem ellipszis alakú 
pályán mozognak, amelynek egyik gyújtópontjában van a 
Nap. Kepler azonban a világ végessége mellett érvelt.  
 
Galilo Galilei (1564-1642) az első csillagász, aki távcsővel 
vizsgálta a csillagos eget. Megfigyeléseivel forradalmi 
megállapításokat tett. Megfigyelte a Hold krátereit, amivel 
megállapította, hogy a Holdnak is ugyanolyan szilárd 
felszíne van, mint a Földnek. Megfigyelte a Vénusz 
fázisváltozásait, amivel bizonyítottnak tekintette, hogy a 

Vénusz a Nap körül kering és nem a Föld körül. 
Megfigyelte a Jupiter holdjait, amivel bizonyította, hogy 
a Jupiter ugyanolyan bolygó, mint a Föld, amely körül 
holdak keringenek. A távcsővel megállapította, hogy a 
tejút sokmillió csillag fényének összeadódásából 
rajzolódik ki. Azt még nem tudta, hogy ez a saját 
galaxisunk hosszanti képe, de valószínűsítette, hogy a 
csillagok nem egyenlő távolságra vannak tőlünk, tehát a 
látható égbolt nem képezi a világ határát. (Galilei soha 
nem foglalt állást a világ végtelensége mellett.) Egyik 
fontos műve a Párbeszéd a két legnagyobb 
világrendszerről (Dialogo, 1632), 
amelyben a ptolemaioszi geocentrikus és 
a kopernikuszi heliocentrikus világképet 
veti össze egymással. Galileit e műve 
miatt vont a felelősségre az inkvizíció. 
(Magyarul lásd: Galilo Galilei: 
Párbeszédek). 
 

Johannes Kepler (1571-1630) 

Galilo Galilei (1564-1642) 

http://mek.oszk.hu/00500/00557/
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 A kopernikuszi forradalmat Isaac Newton (1642-1727): 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687) című 
műve zárja le, amely végleg rögzíti a modern fizika 
alapelveit, és a modern világlátás természettudományos 
kereteit. Newton a gravitáció felfedezésével egységesíti a 
csillagászatot a földi fizikával, azaz a világegyetemben 
minden mozgásra jellemző általános mozgástörvényeket 
állapít meg. Newton a végtelen világegyetem eszméje 
mellett érvel, amelynek ideje és tere abszolút. A fizikai idő 
egyenlő gyorsasággal telik, a fizikai teret pedig három 
dimenzió határozza meg, sehol nem görbült és végtelen. 
Newton ezzel felállítja a modern tudományos 
világértelmezési paradigmát, amelyet kis változtatásokkal 

bár, de a mai napig használunk.   
 

A 16-17. századi szellemi folyamatok természetesen nem voltak konflikus-mentesek. A 
válságfolyamat következtében szellemileg két tendencia érvényesült: a régi világkép, értékek, 
valóságértelmezés megőrzésére, valamint azok meghaladására, levéltására irányulók. A 
katolikus egyház a hagyományos világképet védelmezte ideológiailag és az inkvizíció 
eszközeivel egyaránt. A 17. században ezt régiek (anciens) és modernek (modernes) 
ellenállásával írták le. A modernek elsősorban azt a középkori, skolasztikus gondolkodást 
támadták, amely keresztény teológiai alapokon állt, és amely Arisztotelészt tekintette a 
Filozófusnak és legfőbb filozófiai tekintélynek. A pre-modern, ptolemaioszi világkép 
kozmológiai és ontológiai szempontból Arisztotelész filozófiájára épült. Tehát a 
kopernikuszi világkép kidolgozói és védelmezői a skolasztikus hagyományon keresztül 
Arisztotelésszel vitáztak. Ők moderneknek nevezték magukat. A 17. század tehát a modern 
kor, a modernitás kezdete.  
 
A késő-reneszánsz, hellenizmus kori filozófiai irányzatok újjáéledése 
 
A reneszánsz egyik fontos jellemvonása az antik kultúra értékeinek felújítása. Ennek gyakran 
az képezte a hátterét, hogy megjelentek Európában olyan szövegek, amelyek korábban nem 
voltak ismertek. A könyvnyomtatás a 15. század közepétől terjedt el. Ezt követően a 
könyvek sokszorosítása könnyűvé vált, 
ami nagy hatást gyakorolt az eszmék 
terjedésére. A 15-16. század során – 
főként a Bizánci birodalom hanyatlásának 
és bukásának következményeképpen 
megjelentek az észak-olasz városokban 
régi antik szerzők szövegei. Ekkor 
jelentek meg Európában Platón 
dialógusai, amelyeket Marcilio Ficino 

Isaac Newton (1642-1727) 
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(1433-1499) fordított latinra. Ezt követően megjelentek a hellenizmus filozófiai 
hagyományának különböző szövegei is. Így vált újra ismertté az epikureizmus, a 
sztoicizmus, a szkepticizmus.  
 
Epikureizmus: az epikureisták (Epikurosz, Lukréciusz) atomisták és materialisták voltak. Az 
ő hatásukra jelentek meg a 17. században különböző atomista filozófiák (pl. Pierre Gassendi), 
és az ateista gondolkodás kialakulására is hatást gyakoroltak. 
 
Szkepticizmus: Pürrhon követői (ezért a 17. században pürrhonistáknak is nevezték őket) azt 
az álláspontot képviselték, hogy biztos tudás nem szerezhető a valóságtól. Érveik fő célja, 
hogy minden tudás bizonytalanságát igazolják (Sextus Empiricus). A 16. században a 
hagyományos világlátás kereteinek (a pre-modern világértelmezési paradigmának) erős 
válsága utat nyitott a szkepticizmusnak. Ezeket a tendenciákat erősítette fel a szkeptikus 
szövegek elterjedése. 
 
Sztoicizmus: a sztoicizmus erős etikai tanítása (Epikurosz) nagy hatást gyakorolt a 17. 
századi gondolkodásra. Sztoikus vonásokat találunk Descartes, Pascal, Spinoza 
gondolkodásában.   
 
Összefoglalás 
A kopernikuszi forradalom legfontosabb hatása, hogy gyökeresen átalakította a pre-modern 
világképet. A természettudományos változásaok során a véges kozmoszkép helyét egy 
végtelen univerzumkép vette át, amelyben a gravitáció határozza meg a legjelentősebb 
mozgásokat, és ahol tér is idő abszolút és végtelen. A kopernikuszi forradalom a 17. század 
során jelentős válsághelyzetet eredményezett a nyugati kultúrában. A továbbiakban a kora 
újkori gondolkodás problémafelvetéseit, mint e válság megoldására irányuló kísérleteket 
értelmezzük.  
 
Kérdések: 
Mi a különbség a kopernikuszi forradalom és a kopernikuszi fordulat között? 
Kik voltak a kopernikuszi forradalom csillagászati és fizikai vonalának legjelentősebb 
képviselői? 
Miként érvényesült a 16-17. századi válságfolyamatokban a régiek és modernek 
szembenállása? 
Milyen régi filozófiai irányzatok 
gyakoroltak jelentősebb hatást a 17. 
századi gondolkodásra? 
Ismertesse röviden a folyamatot, 
amelynek során a pre-modern véges 
kozmoszképet felváltja  a modern 
végtelen univerzumkép! 
 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
1 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 
 

2. AZ ÚJRAKEZDÉS EMPIRISTA ÉS RACIONALISTA 
PROGRAMJA (Descartes és Bacon) 

 
A következő leckékben azzal foglalkozunk, hogy milyen válaszok születtek a 17. század 
elején arra a válsághelyzetre, amelyet a 16. századi történelmi és szellemi események idéztek 
elő. A 17. században két filozófiai irány bontakozik ki, amelyek mindegyike ugyanazokat a 
filozófiai problémákat igyekezett megoldani: a racionalizmus és az empirizmus. A 
racionalizmus legfőbb képviselője Descartes, az empirizmusé Bacon volt. Az alábbiakban az 
ő módszertanukat tekintjük át. 
 
Olvasmányok: 
Bacon: Novum Organum, Bp, Nippon, 1995, ford. Csatlós János, 5-93. oldal. 
Descartes: Értekezés a módszerről, ford. Boros Gábor, Bp, IKON, Matúra, 1992, 1-2. rész, 
12-34. oldal. 
Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról, (Bevezető szövegek és 1. elmélkedés) Bp, 
Atlantisz, 1994, 7-31. oldal. 
 
 

2.1. lecke: Racionalizmus és empirizmus 
 
A kora újkor és a felvilágosodás korszakának eszmetörténetének ismertetését arra alapozzuk, 
hogy a 16. századi szellemi folyamatok egy általános válsághelyzethez vezettek a nyugati 
gondolkodásban. E válsághelyzet a két évezrede 
fennálló világértelmezési paradigma 
hanyatlását eredményezte. A tudás minden 
területén alapvető, megkerülhetetlen kérdések 
merültek fel. A kora újkori gondolkodást abból 
kiindulva értelmezzük, hogy e kérdésekkel 
miként szembesültek a kor gondolkodói, és 
milyen válaszokat dolgoztak ki rájuk. E válaszok 
mentén születik meg a modern filozófia és 
tudomány. 
 
A hagyományos tudás kritikája 
 
A modernitás születésének egyik fontos 
jellemzője a hagyományos gondolkodás 
kritikája és az új eszmék iránti 
fogékonyság. A modernitás születése 
abból a törekvésből táplálkozott, hogy a 
valóságot ne a filozófiai és teológiai 
hagyományra támaszkova értelmezzük, 

Richard Popkin a kora modern 
válsághelyzetet a szkepticizmus 
elterjedéseként értelmezte, és különös 
figyelmet szentelt a korban a szkepticizmus 
jelenségének. A kora modern 
szkepticizmusról szóló könyve alapvető 
szakirodalommá vált.  
R. Popkin: The History of Scepticism, Oxforf 
UP, 2003. 
Lásd még: Faragó Szabó István: Az újkori 
szkepticizmus története, Budapest, Áron 
Kiadó, 2005 

http://qulto.bibl.u-szeged.hu/record/-/record/display/manifestation/bibEJL00134995/01522767-185c-4632-a0f0-fd1499eac164/solr/0/24/3/14/score/DESC
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hanem a korábbi szerzőket félretolva, saját érzékszerveinkre és a józan észre 
hagyatkozzunk. Ezt a programot egymással szinte egyidőben fogalmazta meg René 
Descartes (1595-1650) és Francis Bacon (1561-1626). 
 
Descartes e szavakkal kezdi leghíresebb, az Elmélkedések az első filozófiáról című művét: 
„Már évekkel ezelőtt felfigyeltem arra, hogy kora ifjúságomtól fogva milyen sok hamis 
nézetet fogadtam el igaznak, s hogy mennyire kétséges mindaz, amit később ezekre építettem. 
Ennek hatására beláttam azt is, hogy egyszer az életben gyökerestül fel kell forgatnom, s az 
első alapokból kiindulva újra kell kezdenem mindent, ha arra törekszem, hogy valami 
szilárdat és maradandót hozzak létre a tudományok területén” Descartes: Elmélkedések az elő 
filozófiáról, Első elmélkedés, 25. oldal. 
 
Descartes célja: valami szilárd és maradandó létrehozása a tudományban. Ez nem más, mint a 
biztos és igaz tudás épületének, azaz a tudomány rendszerének megalkotása. A 
szövegben látható az elfordulás a múlttól: a hamis nézetek elfogadása a múltból táplálkozó, 
az iskolákban elsajátított bizonytalan ismeretekből ered. Ezt radikálisan el kell utasítani, és a 
tudás megszerzését saját erőből újra kell kezdeni. 
 
Nagyon hasonló követelményeket fogalmaz meg Bacon is a tudással szemben: 
 
„Hiába remélünk jelentős haladást a tudományban attól, hogy a régit az újba töltögetjük és 
oltogatjuk; újra kell építenünk mindent az alaptól a tetőig, ha nem akarjuk örökké egy körben 
forogva, jelentéktelen és szinte említésre sem méltó haladással beérni.” Bacon: Novum 
organum, 31.§. 
 
A régi módszerekkel nem érhető el biztos tudás. Ezért teljesen újra kell kezdeni a tudás 
épületének felépítését az alapokból kiindulva. 
 
„Egyetlen olyan következetes és határozott elme sem akadt még, amely kimondta volna, hogy 
gyökerestül kipusztít magából minden elméleti és fogalmi közhelyet, és tisztára csiszolt, 
elfogulatlan értelemmel veszi újból sorra a valóság tényeit.” Bacon: Novum organum, 97.§. 
 
Descartes és Bacon tehát egyetértenek abban, hogy 
teljesen új lapot kell kezdeni a tudásban. A régiek 
tudása megbízhatatlan, és mivel nehéz eldönteni, mit lehet 
elfogadni belőle és mit nem, ezért 
minden eddigi tudásunkat el kell vetni. 
Descartes és Bacon is az építészeti 
metaforát használja a tudásra: a tudás 
(tudomány) egy jól megkonstruált épület. 
A régi épület bizonytalan lábakon áll. A 
biztos és igaz tudomány létrehozásához 
minden eddigi tudást el kell utasítani, 
és mindent teljesen előröl kell kezdeni 
az alapokból kiindulva. 

Galilo Galilei (1564-1642) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei


                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
3 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 
 
Ebben áll az újrakezdés modern programja. A nyugati kultúrában a korábbi tudáseszmények 
nem az újdonságra, hanem a régiek tudására alapoztak. A hagyomány tisztelete elsőrendű 
érték volt a tudás létrehozásában. A modernitás az első olyan kor, amely elutasítja a régiek 
tudását.  
 
 
A modern tudomány születése 
 
A fent vázolt folyamatok vezetnek a 17. században a modern tudomány megszületéséhez. 
Az antik-középkori világértelmezési paradigma folyamatosan elbizonytalanodott. A 
kopernikuszi forradalom során az arisztoteliánus-ptolemaioszi kozmológia meggyengült, és 
vele együtt használhatatlanoknak bizonyultak azok a módszerek, amelyeket a hagyományos 
világértelmezés kialakításakor használtak.  
 
Az új tudáseszmény megfogalmazásában két fontos tendencia érvényesült: (1) a fizika 
matematizálása, (2) a természet megfigyelésének felértékelődése. 
 
A fizika matematizálása elsősorban Galilei és Descartes nevéhez köthető. Ez a folyamat a 
matematika szerepének felértékelődését jelentette a tudás megszerzésben. A középkorban a 
matematika művelése nem volt kiemelkedő, a matematikát nem tekintették különösebben 
fontosnak a tudás megszerzésében. Galilei és Descartes azonban nagyon nagy szerepet 
szánnak neki. Galilei legfontosabb belátásainak egyike, hogy a fizikai mozgások (tehát 
mindaz, amivel a fizika, azaz a természetfilozófia foglalkozik) matematikailag leírhatóak, 
pontosan kiszámolhatóak és előre jelezhetőek. Ezt a csillagászati mozgásokkal 
kapcsolatban már az antik csillagászok is 
megállapították, de az ún. földi mozgások, például a 
szabadesés kapcsán Galilei ismerte fel először. A 
fizika matematizálása azt jelenti, hogy minden fizikai 
mozgás mögött matematikai törvényszerűségeket 
ismernek fel, és a fizikai eseményeket ily módon 
matematikailag kiszámíthatóvá teszik.  
 
A természet megfigyelésének felértékelődése: a 
középkori természetfilozófia nem alapult komoly 
megfigyeléseken. Az alapos és módszeres csillagászati 
megfigyelések is csak a 16. században 
kezdődtek, és Tycho de Brache (1546-
1601) dán csillagász nevéhez fűződnek. 
Az érzékszervi tapasztalatban részben 
megrendült a bizalom, hiszen a 
ptolemaioszi geocentrikus világkép egy 
jelentős érzékcsalódáson alapult (a 
földet mozdulatlannak érezzük a talpunk 
alatt, az éjszakai égboltot pedig forogni 

Tycho de Brache (1546-1601) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe
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látjuk az északi sarkcsillag körül). Alapelvvé vált tehát, hogy a természetre vonatkozó tudást 
alapos és módszeres megfigyelésekre kell alapozni. A 17. század során alakult ki a kísérlet 
fogalma és módszertana. A kísérlet a természet módszeres megfigyelése szervezett módon. 
A szervezettség azt jelenti, hogy mesterségesen olyan körülményeket alakítunk ki, amelyben a 
természet működését előre meghatározott feltételek mellett figyelhetjük meg.  
 
 
A fizika matematizálása és a megfigyelés szerepének felértékelődése a természetfilozófiában 
egyaránt a tudás megszerzésének módszerességét követelte meg. A módszeresség azon 
szabályok előzetes rögzítését jelenti, amelyeket követnünk kell a tudás megszerzésének 
folyamán ahhoz, hogy elkerüljük a hibákat és tévedéseket. A modern tudomány megszületése 
annak követelményével jár együtt, hogy a megismerés folyamatát szigorú szabályokhoz 
kössük. A modern tudomány így akarja az igazságot megismerni.  
 
Racionalizmus és empirizmus 
 
A tudás 16-17. században kialakult válságára, mint láttuk, Descartes és Bacon hasonlóan 
reagáltak: a tudás korábbi épületét teljesen le kell bontani, és az új tudás épületének felépítését 
az alapoktól kell kezdeni. Abban azonban, hogy minek kell lennie a követendő módszernek az 
új tudomány kialakítása során, már nem teljesen értettek egyet. Descartes a matematikát, a 
matematikai módszert és a józan ész használatát tartotta kitüntetettnek, Bacon pedig 
visszatérést szorgalmazott az érzékszervek helyes használatához és az empirikus 
tapasztalathoz. E két törekvés nyomán alakult ki a 17. század két meghatározó filozófiai 
irányzata: a racionalizmus és az empirizmus. 
 
A következő táblázat nagy vonalakban összefoglalja e két irányzat jellemzőit: 
 
 Racionalizmus Empirizmus 

 

Legjelentősebb képviselői Descartes, Malebranche, Spinoza, 
Leibniz 

Bacon, Locke, Berkeley, Hume 

Fő elve Az észbeli megismerés 
elsődlegessége 

Az érzéki tapasztalat elsődlegessége 

A tapasztalat szerepe A tapasztalat másodlagos a tiszta ész 
belátásaihoz képest 

Minden ismeret a tapasztalatból 
származik. 

A matematika szerepe A matematikai módszer kitüntetett a 
tudományos megismerésben. 

A matematika nem játszik 
kitüntetett szerepet a 
tudományban. Egy a tudományok 
közül. 
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Velünk született eszmék Vannak a lélekkel vele született 

eszmék (idea innata). Ezek alapozzák 
meg az ész-megismerést. 

A lélek üresen, tiszta lapként 
(tabula rasa) születik, nincsenek 
velünk született eszmék (ideák). 

Megismerési módszer A fő megismerési módszer a 
matematikában használatos 
dedukció. Az általános ideák eleve 
adottak, azokból vezetünk le 
ismereteket az egyedi dolgokra 
vonatkozóan. 

Mivel minden tudás a tapasztalatból 
származik, ezért minden tudás 
egyedi megfigyeléseken alapul, 
ezekből következtetünk általános 
elvekre és tudásra. Ez az indukció. 

A metafizika szerepe A metafizika nagyon jelentős, a 
megismerés megalapozása is végső 
soron metafizikai. 

A metafizikának nincsen különösebb 
jelentősége. 

 
A racionalizmus és az empirizmus is újra meg akarja alapozni a tudás épületét oly módon, 
hogy a megismerést bebiztosítják minden tévedéstől. Ehhez kidolgozzák a megismerés 
módszertanát, olyan szabályokat, amelyeket szigorúan be kell tartani a tévedések elkerülése 
végett. Az empiristák legfőbb elve a visszatérés az érzéki tapasztalathoz. Ezért is nevezik őket 
empiristáknak (az empíria érzéki tapasztalatot jelent). A racionalisták a tiszta 
észmegismerésre helyezik a hangsúlyt azon a módon, ahogy a matematikában megvalósul. A 
továbbiakban e két módszert mutatjuk be Bacon és Descartes műveiben. 
 
Összefoglalás: 
A modern tudomány megszületése a középkori tudáseszmény válságára adott válasz. A 
tudomány megszületése szigorú szabályok megállapítását feltételezi, amelyek a megismerést 
irányítják. Ehhez le kell bontani a régi tudás épületét, és az alapoktól kel elkezdeni az újnak a 
felépítését. Az empirizmus és a racionalizmus ugyanazzal a szándékkal, két különböző utat 
követ. Az empirizmus visszatérést sürget az érzéki tapasztalathoz, a racionalizmus a 
matematikai megismerés mintájára a tiszta észmegismerést helyezi a középpontba. 
 
Kérdések: 
Mi motiválja a modern tudomány megszületését? 
Mi a jelentése az építészeti metaforának Bacon és Descartes gondolkodásában? 
Mi a szerepe a matematikának a kora újkori fizikában és ismeretelméletben? 
Hogyan változott a megfigyelés szerepe a középkori és kora újkori természetfilozófiában? 
Mi a kísérlet jelentése és szerepe a természetfilozófiában? 
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2.2. lecke: Az empirista módszertan (Bacon) 
 

Francis Bacon (1561-1626) arisztokrata 
származású angol filozófus. Fű műve az 
Instauratio magna, amelynek részét képezi a 
Novum organum, és amelyben a tudományok 
nagy összegzésére vállalkozott.  
 
Ebben a leckében a Novum organum alapján 
tekintjük át a tudás megszerzésére irányuló 
bacon-i módszert. A Novum organum 1620-ban 
jelent meg. A címe Arisztotelész: Organon című 
művére utal, amely az arisztotelészi logika elveit 
tartalmazza. Az organon görögül „eszközt” jelent. 
A logika a racionális (tudományos) megismerés 
eszköze. Ehhez képest, és ezzel szemben Bacon 
egy új eszközt kíván kidolgozni, amely nem új 
logikát, hanem a megismerés új módszertanát 
jelenti. 

 
 
A szkepszis ismeretelméleti jelentősége 
 
Bacon és Descartes gondolkodásában fontos elem a korábbi ismeretek kritikája. Ehhez mind a 
ketten szkeptikus érveket használnak. A szkeptikus érvek célja elbizonytalanítani a 
tudásunkat. A szkeptikus érvek használata nem jelent azonban szkepticizmust. A 
szkepticizmus képviselői azt állítják, hogy az emberi megismerőképesség gyenge, és nem 
képes semmiről sem biztos tudásra szert tenni. Descartes és Bacon a szkepszist csupán 
eszközül használja a hamis tudástól való megszabaduláshoz és a biztos tudás módszerének 
kidolgozásához.  
 
Bacon a szkepszist akatalepsziának nevezi. Az a-katalepszia ítéletfelfüggeztést (egészen 
pontosan nem-ítélést) jelent. Az ítéletfelfüggesztés (másik nevén epokhé) azt jelenti, hogy egy 
kijelentéstől megvonjuk a beleegyezésünket, azaz nem alkotunk ítéletet annak igaz vagy 
hamis voltáról. Az akatalepsziát Bacon 
szembeállítja az eukatalepsziával, ami 
viszont helyes ítéletet jelent. A baconi 
módszer célja ez utóbbi kialakítása. 
 
„Az akatalepsziát hirdetők útja kezdetben 
valamelyest együtt halad a miénkkel, de 
mérhetetlen távolság és ellentét van 
végpontjaik között. Szerintük ugyanis a 
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tudás egyszerűen lehetetlen; mi szerintünk viszont csak az eddig járt úton lehetetlen messzire 
jutni a természet ismeretében.” Bacon: Novum organum, 37.§. 
 
Bacon a szkeptikus érveket kritikai célból használja. Ezekkel akarja ugyanis a korábbi hamis 
tudásba vetett bizalmat megingatni. Ahhoz, hogy egy új, az igazság kritériumának megfelelő 
új tudásra szert tegyünk, el kell takarítani az útból a régit, amely akadályozza az igazság 
megismerését. Így a szkeptikus érvek nem öncélúak, hanem a helyes ítélet kialakítását 
célozzák. 
 
„Mi nem az akatalepsziát, hanem az eukatalepsziát hirdetjük, és annak elméletén 
munkálkodunk; mert nem vitatjuk az érzékek érdemét, hanem segíteni óhajtunk nekik, nem 
nézzük le, hanem vezetjük az értelmet.” Bacon: Novum organum, 126.§. 
 
A helyes ítélet tehát az érzékek információinak felhasználásán és az értelem helyes 
vezetésén alapul. 
 
Az idólumok 
 

A kora újkori filozófusok nagy figyelmet szenteltek annak a 
kérdésnek, hogy az őt megelőző korokban miért jutottak a 
világgal és a természettel kapcsolatban téves ismeretekre a 
gondolkodók. Abban mindenki egyetértett, hogy a módszert 
nélkülöző megismerés ennek a legfőbb oka. Ám ezen túl, a 
racionalisták az érzékszervek és az érzéki információk 
megbízhatatlanságát is fontos oknak tekintik. Ezzel szemben 
Bacon határozottan kiáll az érzékszervek és az érzéki 
tapasztalat helyessége mellett. Szerinte ez az egyetlen 
kapcsolatunk a természettel, ezért erre kell alapoznunk a 
természet megismerését. Ezért is nevezzük empirizmusnak az 
ő által képviselt és megalapított irányzatot. 
 
Bacon szerint a korábbi tévedések okát nem az érzékszervek 
megbízhatatlanságában, hanem az érzékszervekből eredő 
információkat feldolgozó mentális apparátusban kell 
keresnünk. Az érzékszerveink alapvetően jól működnek, azaz 
pontos és hiteles információkhoz juttatnak bennünket a 

természetről. A problémát az okozza, 
hogy ezeket az információkat rosszul 
értelmezzük. Az értelmezés folyamata az 
elmében zajlik az ész segítségével. Az ész 
a valóság értelmezését az ideákra 
(képzetek, fogalmak, eszmék) 
támaszkodva végzi. Bacon szerint a 
korábbi korok hibás valóságértelmezései 

A Novum organum címlapja 

https://en.wikipedia.org/wiki/Novum_Organum
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ezen ideák torzításából fakadnak. Az ideák, amelyek a természet értelmezését szolgálták, 
nem adtak pontos képet a természetről: görbe tükrök voltak, ködképek, amelyek eltorzították 
az érzékszervi adatokat. Ezeket a torz ideákat Bacon idólumoknak (ködképeknek) nevezi. 
 
„Az emberi értelem görbe tükre a tárgyak sugarainak: saját természetét a dolgok 
természetével összekeverve eltorzítja és meghamisítja a dolgokat.” Bacon: Novum organum, 
41.§. 
 
Az idólumokkal a Novum organum 39-68.§.-i foglalkoznak. Bacon négy fajta idólumot 
különböztet meg egymástól: 
 
Idólumok Jellemzőik Novum Organum 

paragrafus 

a törzs idólumai az emberiségre és az emberi közösségekre 
jellemző ködképek 

41.§ 

a barlang idólumai az egyes emberekre jellemző ködképek 42.§ 

a piac idólumai a pontatlan nyelvhasználatból származó 
fogalmi homályossággal kapcsolatos 
ködképek 

43.§. 

a színház idólumai a régi filozófiai és teológiai rendszerekből 
eredő téves valóságértelmezések 

44.§ 

 
Tapasztalat, kísérlet és indukció 
 
Bacon legfőbb célja: megszabadítani a megismerés folyamatát az idólumok torzító 
hatásaitól. Ehhez meg kell szabadulni az idólumoktól a szkeptikus érvek segítségével, és 
vissza kell térni a tiszta tapasztalathoz. Ez az empirizmus lényege. Mivel a valósághoz csak 
az érzékszerveinken keresztül férünk hozzá, és mivel az érzékszerveink megbízható 
információkat szolgáltatnak a külső valóságról, ezért a legfőbb feladatunk visszatérni a tiszta 
tapasztalathoz megtanulva a tapasztalati információkat helyesen értelmezni.  
 
„Tanításunkban csupán egyetlen, igen egyszerű módhoz folyamodhatunk: visszavezetni az 
embereket a tényekhez, a tények sorozatához és rendjéhez, és rávenni őket, hogy 
szabaduljanak meg egy időre a fogalmaktól és szokjanak lassan össze a valósággal.” Bacon, 
Novum organum, 36.§.  
 
A valóság és a természet tények sorozata. 
Ezekhez kell kapcsolódnunk a tapasztalat 
által, és ezekről kell szigorú szabályokat 
követve igaz ismereteket alkotnunk. 
 
„Mindennemű igaz természetmagyarázat 
csupán tényekre támaszkodva és célszerű 
kísérletekkel érhet célt.” Bacon, Novum 
organum, 50.§. 
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Baconnél tehát a természet pontos megfigyelése kitüntetett 
szerepet játszik az igaz megismerésben. Bacon Galileivel 
párhuzamosan dolgozza ki a tudományos kísérlet fogalmát. 
A kísérlet latinul experimentum, ami ugyanazt jelenti, mint a 
tapasztalat. Sokáig ezt a kifejezést az egyszerű 
megfigyelésekre alkalmazták, csak lassan alakult ki a mai 
bevett jelentése: olyan mesterséges körülmények 
megalkotása, amelyekben célirányosan figyelhető meg a 
természet működése. 
 
Bacon az első, aki felhívja a figyelmet annak fontosságára, 
hogy a kísérletek kitalálását, elvégzését és leírását 
módszeresen kell elvégezni. 
 
 
  
 
„Nem csupán az a lényeges, hogy minél nagyobb számban végezzünk az eddigiektől eltérő 
kísérleteket, a tapasztalás körének további kiszélesítésére is meg kell találnunk az új módszer 
és az eljárás új rendjét. A határozatlan, és csak önmagára utalt tapasztalás ugyanis nem egyéb 
puszta tapogatódzásnál, és inkább megzavarja, mint felvilágosítja az embereket. Ha viszont 
meghatározott törvény igazgatja sorjában és folyamatosan a tapasztalást, többet remélhetünk a 
tudománytól. ” Bacon, Novum organum, 100.§. 
 
A kísérletezés módszertana valójában a tapasztalat irányításának módszerét írja le a 
természet következetes megismerése érdekében. Az érzéki tapasztalat mindig egyedi 
tényekkel ismertet meg bennünket. Az ebből származó tudás közvetlenül az adott tényre 
vonatkozik. A kérdés az, hogy egy adott tényre vonatkozó tudásunkat miként terjeszthetjük ki 
a természet egészére. Azaz egyedi, partikuláris tudásból miként lesz általános tudás. A 
válasz magától értetődő: a megfigyelést minél többször kell elvégeznünk, és minél több tényre 
kell kiterjesztenünk. Ha más hasonló tények esetén is ugyanazokat a jellemzőket figyeljük 
meg, akkor nagy valószínűséggel minden hasonló tény ugyanezzel a jellemzővel rendelkezik. 
A megismerés eme folyamatát nevezzük indukciónak. Az indukció tehát az egyedi tények 
megfigyeléséből végez általánosításokat. 
 
„A tudományok felfedezésére és a 
tudományos bizonyításokra alkalmas 
indukciónak a kellő rostálás és kizárás 
alapján kell a természetet elemeznie [nem 
ez egyszerű felsoroláson keresztül], és 
csak akkor dönthet igenlő értelemben, ha 
a megfelelő számú tagadó példát 
áttekintette. […] És a legfőbb reménység 
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forrása ez az indukció.” Bacon, Novum organum, 105.§. 
 
Az experimentális módszerrel, a kísérletekkel és az indukcióval Bacon olyan megismerési 
módszert kíván bevezetni, amely megvédi a megismerő elmét a tévedésektől, és igaz 
természetismeretet eredményez. Bacon ezzel megalapozta az empirista filozófiát, és jelentős 
mértékben hozzájárult a modern tudomány kialakulásához. 
 
Összefoglalás:  
Bacon felhasználja az akatalepsziát az elme és a megismerőképesség megtisztításához. 
Szerinte a megismerés hibáit nem az érzéki tapasztalat megbízhatatlansága, hanem az 
elmében lévő torz ideák, azaz idólumok vagy ködképek okozták. Az eukatalepsziához való 
eljutáshoz meg kell szabadulni ezektől a ködképektől, és vissza kell térni a tiszta 
tapasztaláshoz. A tapasztalást a megfigyeléseken keresztül módszeresen kell végeznünk, ezért 
szükség van kísérletekre, és azok elvégzésének szabályaira. A megfigyelt tényekből indukció 
útján kell általános ismereteket levezetnünk. 
 
Kérdések: 
Mit nevez Bacon akatalepsziának és eukatalepsziának? 
Miben látja a megismerésben korábban elkövetett hibák okát? 
Hányféle ködképet különböztet meg Bacon, és hogyan nevezi őket? 
Mi a kapcsolat megfigyelés és kísérlet között? 
Mit jelent az indukció módszere a természet megismerésében? 
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2.3. lecke: A racionalista módszertan (Descartes) 
 

René Descartes (1595-1650) francia racionalista 
matematikus és filozófus. Őt nevezzük a modernitás 
atyjának, mert az ő gondolkodása gyakorolta a 
legnagyobb hatást a modern gondolkodás és 
tudomány kialakulására. Matematikusként ő alkotta 
meg az analitikus vagy koordináta geometriát, 
amely a koordináta rendszer feltalálásán alapult.  
 
Akárcsak Bacon, Descartes is új alapokra akarta 
helyezni a tudomány épületét. Ehhez ő is felhasznált 
szkeptikus érveket a korább hamis meggyőződésektől 
való megszabadulás érdekében. A szkeptikus 
érvekkel majd a descartes-i ismeretelmélet átfogó 
ismertetésekor foglalkozunk. Most vizsgáljuk meg a 
descartes-i módszert! 
 
 

 
Módszer és matematika 
 
Descartes-ot korai gondolkodása óta foglalkoztatta annak a helyes módszernek a 
megalkotása, amelynek segítségével minden tévedéstől mentesen képes az emberi ész a 
világot megismerni. Első jelentősebb műve is a Szabályok az értelem vezetésére (Regulae ad 
directionem ingenii) címet viseli. Ebben így fogalmazza meg a módszer lényegét: 
 
„A dolgok igazságának kutatásához módszerre van szükség. [...] Sokkal helyesebb tehát 
sohasem gondolni egy dolog igazságának a kutatására, mintsem ezt tenni módszer nélkül. [...] 
Módszeren pedig biztos és könnyű szabályokat értek, s aki ezeket pontosan betartja, sohasem 
fogja feltenni a tévesről, hogy igaz, és sohasem fogja hasztalanul tékozolni szelleme erejét, 
hanem fokozatosan gyarapítva mindig tudását, eljut majd mindazoknak a dolgoknak igaz 
ismeretéhez, amelyre képes” Descartes, Szabályok az értelem vezetésére, In: Descartes: 
Válogatott filozófiai művek, Budapest, Akadémiai kiadó, 1980, IV. szabály. 
 
Honnan lehet levezetni azokat a „biztos 
és könnyű” szabályokat, amelyek 
meghatározzák az ész helyes vezetését? 
Descartes válasza már egy korai művében 
is egyértelmű: a matematikából.  
 
Descartes sokat tanulmányozta az antik 
matematikusok műveit, főként Euklidész 

René Descartes (1595-1650) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
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Elemek című könyvét [magyarul lásd: Euklidész: Elemek, Budapest, Gondolat, 1983]. Arra 
figyelt fel, hogy a matematikai bizonyítások megcáfolhatatlanok. Egy matematikailag 
bizonyított kijelentést szükségszerűen el kell fogadni, vitának vagy kételynek helye nincs. 
Descartes egyrészt azon gondolkodott, minek köszönhető ez, másrészt azon, vajon a 
matematikai módszert nem lehetne-e alkalmazni a filozófia (értsd: a tudományok) más 
területein is. 
 
Intuíció, dedukció, evidencia 
 
Descartes a matematikai módszer eredményességét és az általa megismert igazságok 
megcáfolhatatlanságát az ész két alapműveletére vezette vissza: az intuícióra és a 
dedukcióra.  
 
Intuíción […] egy tiszta és figyelmes elmének annyira könnyű és elkülönült felfogását értem, 
hogy ahhoz, amit megértünk, semmi további kétely nem fér; vagy ami ugyanaz, egy tiszta és 
figyelmes elmének minden kétségen felül álló felfogását, amely csakis az ész világosságából 
születik meg. Descartes, Szabályok az értelem vezetésére, In: Descartes: Válogatott filozófiai 
művek, Budapest, Akadémiai kiadó, 1980, III. szabály, 102. oldal. 
 
Descartes megfigyelte, hogy egyes elég 
egyszerű matematikai kijelentések 
igazságának belátásához nem szükséges 
bizonyítás: az ész képes azokat közvetlenül 
megérteni és igazságukat belátni. Ilyen 
például az 1+1=2, a háromszögnek három 
oldala van, két pont között legrövidebb 
távolság az egyenes stb. kijelentések Ezeket a 
közvetlen belátásokat nevezte Descartes 
intuíciónak. 
 
A dedukció olyan matematikai következtetési 
művelet, amelynek minden lépése intuítív 
belátásokból áll. Mivel az intuitív 
belátásokkal megértett kijelentések mindig 
igazak, ezért az intuitív belátásokból álló 
dedukciók eredménye is szükségszerűen igaz. 
A matematikai bizonyítások mindig 
dedukciók, következésképpen vitán és 
kételyen felül állnak.  
 
Nagyon sok dologról biztos tudásunk van, 
noha maguk nem evidensek, de 
levezethetők igaz és világosan felismert 
alapelvekből egy folytonos, sehol meg 
nem szakított gondolatmozgás által, 
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amelyek egyes lépéseit világos intuícióval látjuk be. In: Descartes: Válogatott filozófiai 
művek, Budapest, Akadémiai kiadó, 1980, III. szabály, 103. oldal. 
 
A folytonos, intuitív belátásokból álló gondolatmozgás tehát a dedukció. A dedukció 
intuitív módon belátott axiómákra épül. A geometriában azokat az alapelveket nevezik 
axiómáknak, amelyek nem szorulnak bizonyításra, mert igazságuk közvetlenül belátható (pl.: 
A rész mindig kisebb, mint az egész. Ha két egyenlő mennyiséghez azonos mennyiségeket 
adunk hozzá, az eredmények is egyenlők lesznek. Stb.)  
 
A dedukciók általános fogalmakból vezet le egyedi igazságokat. A kör fogalma meghatároz 
egy geometriai alakzatot, amely egyértelműen definiálható. Ez a fogalom egy általános idea, 
ami azt jelenti, hogy a kör ideája minden lehetséges kört magába foglal. Ebből az ideából 
számtalan igaz tulajdonságot dedukálhatunk, amely minden egyedi körre igaz. Például azt, 
hogy egy kör átmérőjére emelt háromszög, amelynek csúcsa a körvonalon van, 
szükségszerűen derékszögű. Ez a Thalész-tétel, amely minden egyedi körre igaz. A dedukció 

tehát általános fogalmakból indul ki, és egyedi esetekre 
igaz következtetéseket hoz létre.  
 
A matematikai módszer lényege tehát az intuíció és a 
dedukció. Descartes törekvése az volt, hogy ezt a módszert 
a fizikában (azaz a természetfilozófiában) is 
felhasználhatóvá tegye. E módszer általánosításának 
igényéből érthetjük meg, miért nem volt olyan fontos 
Descartes számára az érzéki tapasztalat. A matematika nem 
használja az érzéki tapasztalatot, mégis igaz ismeretekre 

tesz szert. Ráadásul (vagy ennek köszönhetően) az 
ismeretek szükségszerűen igazak, és 

kétségbevonhatatlanok. Descartes ugyanezt a szükségszerűséget és 
kétségbevonhatatlanságot szerette volna érvényesíteni a tudomány minden területén. 
 
Az evidencia 
 
A descartes-i módszer középpontjában az evidencia fogalma áll. Az evidencia latinul azt 
jelenti, hogy közvetlenül látni valamit. Descartes szerint az elme és az ész képessége, hogy 
bizonyos igazságokat képes közvetlenül belátni. Ezen alapul az intuíció. Az evidencia tehát 
közvetlenül belátott, kétségbevonhatatlan 
igazságot jelent. Descartes az egész 
módszerét az evidenciára kívánta 
alapozni. 
 
Az elme azon képességét, hogy evidens 
belátásokra képes józan észnek nevezte. 
Az Értekezés a módszerről című műve 
ezekkel a híres sorokkal kezdődik: 
 

A Thalész-tétel 
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„A józan ész […] az a képesség, amelynél fogva helyesen ítélünk, és az igazat 
megkülönböztetjük a hamistól – s tulajdonképpen ez az, amit józan értelemnek vagy észnek 
nevezünk – természettől fogva egyenlő minden emberben.” Descartes: Értekezés a 
módszerről, Budapest, Matúra bölcselet, 1992, 15. oldal. 
 
A józan ész minden emberben egyenlő. Ez azt jelenti, hogy minden emberi értelem 
ugyanúgy képes eldönteni bizonyos egyszerű kijelentésekről (pl. a matematikai axiómákról), 
hogy igazak vagy hamisak. (Bárki el tudja dönteni, hogy az a kijelentés, miszerint „ha egy 
páros és egy páratlan számot összeadunk, az eredmény páros lesz” kijelentés igaz vagy 
hamis.) Másként szólva, az evidens belátás képessége minden emberben egyforma. 
Descartes szerint az emberek közötti értelmi különbségek nem ebből, hanem az evidens 
belátás, azaz a józan ész használatának különbségeiből ered. 
 
Descartes az egész módszerét az evidenciára alapozta. Ezt a matematikai gondolkodásból 
eredő elvet fogalmazta meg az Értekezés a módszerről 2. részében, ahol kifejti módszerének 
lényegét. Itt már nem használja az intuíció és dedukció fogalmait, de lényegében ugyanerről 
beszél az evidencia fogalmára támaszkodva.  
 
Az Értekezésben 4 szabályt sorol fel, amelyet a tudományos megismerés során be kell tartani 
(Descartes: Értekezés a módszerről, Budapest, Matúra bölcselet, 1992, 30. oldal.): 
 
Szabályok Meghatározásuk 

(1) az evidencia-elv 
 

„semmit ne fogadjak el igaznak, amit nem 
evidens módon ismertem meg” 

(2) az analízis-elv 
 

„minden problémát annyi részre osszak fel, 
ahányra csak lehet” 

(3) a rendezés-elv 
 

„mindig a legegyszerűbb és legkönnyebben 
megismerhető tárgyakkal kell kezdenem, hogy 
aztán lassan, fokozatosan emelkedjem fel az 
összetettebbek ismeretéhez” 

(4) a felsorolás-elv 
 

„mindenütt teljes felsorolásokra törekedjek, 
hogy semmit ki ne hagyjak”. 

 
Az (1) az evidencia kritériumát fogalmazza meg. Azt mondja ki, hogy a tudományos 
megismerést az evidens megismerés hatókörében kell tartani. Soha nem szabad igaznak 
elfogadni egy kijelentést, ha e megismerés hatókörén kívül esik. 
 
A (2) az fogalmazza meg, hogy az 
összetett kijelentéseket szét kell bontani 
olyan egyszerű kijelentésekre, amelyek 
igazságát már evidens belátással meg 
lehet ragadni. Így biztosítható 
megismerésükben az evidencia. 
 
A (3) az így kapott egyszerű belátások 
sorba rendezésének szabályát 
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fogalmazza meg. A megismerés során mindig az egyszerű igazságoktól kell haladunk az 
összetettebb igazságok felé.  
 
A (4) az összetett igazságok áttekintésének és a felsorolások elvégzésének szabályát 
fogalmazza meg. Itt körültekintően kell eljárni, nehogy kimaradjon valami a teljes 
felsorolásokból. 
 
Az empirista és a racionalista módszer összefoglalása 
 
Mindkét irányzat a megismerés reformjára törekszik. Az empiristák az igaz megismerést a 
tiszta tapasztalatra, a racionalisták a tiszta észre kívánják alapozni. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy az empiristák ne adnának fontos szerepet a megismerésben az észnek, a 
racionalisták az érzéki tapasztalatnak, csak máshová helyezik a hangsúlyt. Az empiristák a 
megfigyelés és a kísérletezés módszertanát dolgozzák ki alaposan, a racionalisták pedig a 
matematikai módszert próbálják meg általánosítani. Ebben a tapasztalat nem játszik 
kitüntetett szerepet, ezért ebben a módszerben a tapasztalatnak kevésbé fontos szerep jut. 
 
Összefoglalás:  
Descartes a matematikában látta meg a megismerés fő módszertanát, mert az szükségszerű 
igazságok belátásához vezet. Ezt szerette volna a tudomány általános módszerévé tenni. A 
matematikai módszer alapja az elme két művelete: az intuíció és a dedukció. Ezek 
megismerési formáját evidens megismerésnek nevezte, és módszerében elsőrendű 
követelménnyé tette, hogy csak az evidens módon megismert igazságokat szabad igaznak 
elfogadni. 
 
Kérdések: 
Mit jelentenek az intuíció, a dedukció, az evidencia, axióma fogalmai? 
Melyek a matematikai módszer azon jellemzői, amelyek Descartes számára e módszert a 
tudomány egész területén követendővé tették? 
Milyen esetekben alkalmazza az elme az intuíció és a dedukció műveletét? 
Miként jelennek meg a matematikai módszer elvei az Értekezés a módszerről négy 
módszertani szabályában? 
Miként határozza meg Descartes a józan ész lényegét, és mit ért azalatt, hogy minden ember 
azonos mértékben részesül a józan észből? 
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3. RACIONALISTA ISMERETELMÉLET ÉS DESCARTES 
FILOZÓFIÁJA 

 
A megismerés elmélete arra a kérdésre keresi a választ, miként tehetünk szert igaz ismeretre a 
valóságról. A 16. századi válsághelyzet a filozófiában megingatta a megismerésbe vetett hitet. 
A korábbi leckékben láttuk, miként igyekeztek a 17. század elején a gondolkodók egy olyan 
módszertant kidolgozni, amely megóv a tévedésektől a tudományos megismerés során és 
amely biztos alapokra helyezi a tudást. A következő két témában ennek nyomán a racionalista 
és az empirista ismeretelméleteket vesszük szemügyre. Az alábbi leckékben előbb a 
megismerés racionalista elméletét tekintjük át, majd részletesen bemutatjuk, miként alapozza 
meg Descartes a megismerést metafizikai módszerekkel. 
 
 
Olvasmányok: 
Descartes: Értekezés a módszerről, ford. Boros Gábor, Bp, IKON, Matúra, 1992, 4. rész, 42-
52. oldal. 
Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról, (1., 2. és 3. elmélkedés) Bp, Atlantisz, 1994, 25-
65. oldal. 
Descartes: „A szerző levele a könyv fordítójához” (Az Alapelvek előszava), In: Descartes: A 
filozófia alapelvei, Budapest, Osiris, 1996, ford. Dékány András, 7-21. oldal. 
 
 

3.1. lecke: Racionalista ismeretelmélet 
 

A kora újkori racionalista gondolkodási irányzatot 
Descartes (1595-1650) alapította meg. Descartes közvetlen 
követőit karteziánusoknak (Descartes latinosított neve: 
Renatus Cartesius) nevezzük. A racionalisták többsége 
Descartes-ot követi, noha sokan kritizálták és tőle eltérő 
rendszereket hoztak létre. A közös elem azonban a tiszta 
észmegismerés elsőbbsége és a metafizika fontossága a 
gondolkodásban. A legjelentősebb racionalista 
gondolkodók: Nicolas Malebranche (1638-1715), Baruch 
Spinoza 
(1632-
1677), 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). 
 
 

Nicolas Malebranche (1638-1715) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Malebranche
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A velünk született ideák 
 
Miként az előző leckében láttuk, a racionalista ismeretelméletben az érzéki tapasztalat 
másodlagos a tiszta észhasználathoz képest. A tiszta észhasználat legnyilvánvalóbb területe a 
matematika, ahol a megismerés során nem támaszkodunk az érzéki tapasztalatból nyer 
adatokra. Ehelyett a matematika általános fogalmakkal 
dolgozik, amelyeket a 17. században ideáknak neveztek. 
Mint láttuk, Descartes törekvése az volt, hogy a 
matematikai módszert kiterjessze a filozófia, azaz a 
tudományos megismerés egészére.  
 
A matematikai ideák általános fogalmak. Ez azt jelenti, 
hogy a háromszög ideája minden lehetséges háromszöget 
tartalmaz. A lehetséges háromszögek száma végtelen. Ha 
tehát azt a kijelentést tesszük, hogy „a háromszög belső 
szögeinek összege 180 fok”, akkor ezzel minden 
háromszögről ugyanezt állítjuk, és e kijelentés végtelen 
számú háromszögre igaz.  
 
A kora újkori ismeretelméletben heves viták folytak arról, 
miként tesz szert az elme ilyen általános és végtelen 
tartalmú ideákra. Az empiristák, akik számára minden 
tudás az érzéki tapasztalatból származik, ezen ideák 
forrása az érzékelés. A racionalisták szerint azonban az érzéki tapasztalás alapján lehetetlen 
megmagyarázni ezen ideák létrejöttét az elmében. Hiszen az érzéki tapasztalat mindig csak 
egyedi és véges dolgokról formál ideát (fogalmat, képzetet). Ezért szerintük az általános 
ideáknak az elmével együtt kell születniük. 
 
Megismerés és metafizika 
 
A racionalisták szerint az általános ideák megléte az elmében csak metafizikailag 
magyarázható. Az elmében – saját természeténél fogva – bizonyos veleszületett tartalmak 
vannak, ezeket nevezik velünk született eszméknek (idea innata). Ezeket az ember 
növekedése során az érzéki tapasztalat 
csak aktiválja, de nem hozza őket létre.  
 
A velünk született eszmék metafizikai 
eredete konkrétan azt jelenti, hogy a 
megszületés előtt Isten maga pecsételi 
bele a lélekbe őket. Ennélfogva ezek 
szükségszerűen igaz ideák, és a valóság 
természetét fejezik ki. Isten ugyanis 

Baruch Spinoza (1632-1677) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
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ezen ideák alapján teremtette a világot. A tiszta észhasználatnak elsősorban ezekre az ideákra 
kell támaszkodnia ahhoz, hogy a valóságot megismerje, sokkal inkább, mint a tapasztalati 
ismeretekre. A racionalisták szerint az ember annak köszönhetően racionális lény, hogy ilyen 
általános ideákkal rendelkezik. Az ész olyan kitüntetett képesség az emberi lélekben, 
amely közvetlen kapcsolatot létesít az ember és Isten között. A megismerésnek ezen a 
kapcsolaton kell alapulnia. 
 
Innen ered, hogy a racionalisták számára nagyon fontos a metafizika, amely a megismerést 
megalapozza. A metafizikán belül pedig fontos számukra Isten fogalma, amelyet nem vallási, 
hanem metafizikai és ontológiai értelmében használnak.  
 
Descartes és a filozófia fája 
 
A filozófia alapelvei előszavában (Levél a mű fordítójához) Descartes a fa metaforájával írja 
le a tudományok természetét és egységét. A 17. században a filozófia és a tudomány 
ugyanazt jelentették. Amikor a filozófia egészét egyetlen képben jeleníti meg Descartes, 
akkor a kora újkori gondolkodás nagy reményét fejezi ki arra vonatkozóan, hogy az általa 
feltalált módszer segítségével a jövőben igaz módon fogjuk megismerni a valóságot, és ez a 
megismerés különböző gyümölcsökkel jár majd a mindennapi életre nézve is. 
 
„Így az egész filozófia egy fához hasonlatos, melynek gyökerei a metafizika, törzse a fizika, 
és az e törzsből kinővő ágai pedig az összes többi tudomány, melyek a három 
legalapvetőbbre, ti. az orvostudományra, a mechanikára és az erkölcstanra, egy olyan 
legmagasabb és legtökéletesebb erkölcstanra vezethetők vissza, amely a többi tudomány teljes 
ismeretét előfeltételezve, a bölcsesség legvégső foka.” Descartes: „Levél a mű fordítójához”, 
In: Descartes: A filozófia alapelvei, Budapest, Osiris, 1996, ford. Dékány András, 16. oldal. 
 
Fa Tudomány Jellege Megjegyzés 

 
Ágak, lombkorona 

Tökéletes erkölcstan 
(morál, etika) 

 
Alkalmazott 
tudományok 

Azok a tudományok, 
amely az életet jobbá, 
élhetőbbé, 
kényelmesebbé teszik 

Mechanika (technika) 

Orvostudomány 

Törzs Fizika Természetfilozófia, 
természettudományok 

A fizikai világ 
megismerését 
szolgáló tudományok 

Gyökérzet Metafizika Első filozófia A tudomány alapjai 

 
Figyeljük meg, hogy a matematika 
tudománya nem jelenik meg a 
tudományok összefoglaló ábrázolásában. 
Ennek az az oka, hogy Descartes szerint a 
matematika átjárja a tudomány 
egészét, nem alkot külön résztudományt. 
A matematika biztosítja a tudomány 
módszertanát.  
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Az alkalmazott tudományok azok, amelyek közvetlenül az életet szolgálják. A mechanika a 
technikát, azaz az anyag átalakításának képességét jelenti az anyagról megszerzett tudás 
alapján. Descartes az alkalmazott tudományok közé sorolja a morál tudományának 
kialakulását is, amely a helyes életvezetés szabályait tartalmazza. Ez lenne Descartes szerint a 
tudomány megkoronázása. 

 
A metafizikai megalapozás szükségessége 
 
A matematikai módszer vizsgálata és kidolgozása során 
Descartes az evidencia fogalmára helyezte a hangsúlyt. Az 
egész módszer az elmének azon képességén alapul, hogy 
képes egyszerű dolgokat evidens módon megismerni. 
Amikor az elme valamit evidens módon ismer meg, akkor 
biztosan nem téved. Descartes gondolkodásának korai 
korszakában ezt így gondolta. Ám ennek kapcsán felmerülhet 
a kétely: mi biztosítja az evidens belátásaink igazságát? Ha 
erre a kérdésre nem tudunk válaszolni, akkor könnyedén 
elbizonytalanodhatunk még a legevidensebb belátásaink 
igazságában is. Amikor Descartes e kérdéssel szembesült, úgy 
gondolta, hogy az evidens belátásaink igazságát csak 
metafizikai módon lehetséges megalapozni. Ezt a 

megalapozást végzi el leghíresebb művében az Elmélkedések az első filozófiáról című 
könyvében. 
 
Összefoglalás: 
A racionalista ismeretelméletben az érzéki tapasztalat szerepe leértékelődik. A racionalisták 
szerint az általános ideákra kell a megismerést alapozni. Ezek nem származhatnak a 
tapasztalatból. A lélekkel együtt születnek, Isten pecsételi a lélekbe, és ezek igaz módon 
fejezik ki a valóság természetét. A racionalisták számára a velünk született eszmék tanának 
elfogadása miatt a metafizika fontos szerepet játszik a megismerés megalapozásában. 
 
Kérdések:  
Milyen az általános ideák természete? 
Milyen érv szól a velünk született eszmék mellett a racionalisták szerint? 
Miként fejezi ki a descartes-i fa-metafora a tudományok egységét? 
Miért van szükség Descartes szerint a matematikai módszer metafizikai megalapozására? 
Miként létesít kapcsolatot a racionalisták 
szerint az ész ember és Isten között? 

Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1646-1716) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz
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3.2. lecke: Descartes: a hiperbolikus kétely 
 
A kétely két megközelítésben is szóba kerül Descartes gondolkodásában. Egyrészt az elme 
megtisztítása, másrészt az evidens megismerés metafizikai megalapozása kapcsán. Mint 
már tisztáztuk, Descartes nem szkeptikus gondolkodó. Nála a szkeptikus érvek nem az 
általános ítéletfelfüggesztést célozzák, hanem, éppúgy, mint Baconnél, csak eszközül 
szolgálnak a biztos tudás eléréséhez.  
 

Descartes számára a kételkedés a filozófiai 
gondolkodás alapmozzanata. Ahhoz, hogy a 
valóságot filozófiai módon lássuk és megismerjük, 
először kételkedni kell. A kétely szkeptikus érvek 
kidolgozását feltételezi. Ezek az érvek arra 
szolgálnak, hogy elbizonytalanítsák korábbi 
meggyőződéseinket, és nyitottá tegyenek a biztos 
tudás megszerzésére. Descartes már az Értekezés a 
módszerről (1636) című művének negyedik részében 
is felhoz szkeptikus érveket. A három szkeptikus 
érvének teljes kifejtése az Elmélkedések az első 
filozófiáról című művében található. 
 
Descartes három szkeptikus érve: az illúzió-
argumentum, az álom-argumentum és a csaló 
démon hipotézis. 
 
 

 
Az illúzió-argumentum: 
 
„Nyilvánvalóan mindaz, amit egészen mostanáig teljességgel igaznak fogadtam el, vagy az 
érzékektől, vagy az érzékek közvetítésével jutott el hozzám. Ezeket azonban olykor csaláson 
kaptam rajta, márpedig a körültekintő okosság azt követeli, hogy sohase bízzunk meg teljesen 
azokban, akik akár csak egyszer is rászedtek már bennünket”. Descartes: Elmélkedések az 
első filozófiáról, első elmélkedés, Budapest, Atlantisz, 1996, ford. Boros Gábor, 26. oldal. 
 
Descartes, Baconnel ellentétben, nem 
bízik azokban az információkban, 
amelyeket az érzéki tapasztalat közvetít 
a külső valóságról. Az ilyen tapasztalatok 
megbízhatatlanságára mutat rá az illúzió-
argumentum. Mivel sokszor 
ráébredhetünk arra, hogy a valóság nem 
olyan, mint amilyennek az érzékszerveink 
mutatják, és mivel nem tudjuk mikor 
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jelenítik meg helyesen és mikor hibásan a külső valóságot, ezért jobb, ha soha nem bízunk 
meg az érzéki tapasztalatban. 
 
Az álom-argumentum: 
 
„Nyilvánvalónak látom, hogy sohasem tudom biztos jelek alapján megkülönböztetni az álmot 
az ébrenléttől.” Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról, első elmélkedés, Budapest, 
Atlantisz, 1996, ford. Boros Gábor, 27. oldal. 
 
Az álom-argumentum lényege, hogy gyakran álmodjuk azt, hogy ébren vagyunk Vannak 
olyan álmaink, amelyek megtévesztésig hasonlítanak az igazi valóságra, a dolgok mégis 
máshogy történnek bennük, mint a valóságban. Mivel nincsen eszközünk arra, hogy ezeket 
az állapotainkat megkülönböztessük az ébrenléttől, ezért soha nem lehetünk biztosak, 
hogy egy dolog megismerésének pillanatában nem álmodunk-e, azaz nem tévesen ismerjük-e 
meg a dolgot. 
 
Gonosz démon hipotézis 
 
„Nem vihette-e végbe Isten azt is, hogy [...] én is tévedjek minden alkalommal, valahányszor 
csak összeadom a kettőt és a hármat, vagy valahányszor csak megszámolom a négyszög 
oldalait, vagy az elképzelhető legegyszerűbb kérdésekben.” Descartes: Elmélkedések az első 
filozófiáról, első elmélkedés, Budapest, Atlantisz, 1996, ford. Boros Gábor, 29. oldal. 
 
Ez Descartes legerősebb szkeptikus érve. Az ezt 
megelőző érvek már szerepeltek az őt megelőző 
szkeptikus hagyományban, ezt azonban 
Descartes dolgozta ki. Az érvek egyre erősebbek, 
azaz az ismeretek egyre szélesebb körében váltja 
ki az ítéletfelfüggesztést. Az érzékszervek a 
tudásunk csak egy bizonyos körét alapozza meg. 
Az álom-argumentum nem rendíti meg a tér 
létezésébe vagy a matematikai alapműveletek 
által nyert tudásunkba vetett bizalmunkat. A 
gonosz démon hipotézis ezekre is kiterjeszti a 
kételyt.  
 
Az érv lényege az, hogy nem tudhatjuk 
biztosan, hogy az a hatalom, amely 
megteremtett bennünket, nem állította-
e be szándékosan rosszul a 
megismerőképességünket. Feltehetjük 
(persze ez puszta hipotézis), hogy olyan 
hatalom teremtett bennünket, amely az 
evidens igazságokra vonatkozó 
belátásainkat is meghamisítja. Azaz hiába 
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adok össze két egyjegyű számot számtalanszor, és hiába mindig ugyanazt kapom eredményül, 
az eredmény – a hibás megismerőképességem folytán – mindig hamis.  
 
A matematikai módszer próbája és a túlzó kétely 
 
Láthatjuk, hogy Descartes itt teszteli a matematikai módszer alapját, az evidenciára vonatkozó 
belátást. A gonosz démon hipotézis nemcsak a hagyományos tudásunkat, hanem a 
matematikai módszer alapjait is elbizonytalanítja. Lényegében minden tudásunkat kétségbe 
vonja: nemcsak az érzéki valóságba vetett hitünket, de az anyagi világ létébe, sőt a saját 
testünk létezésébe vetett bizalmunkat is megingatja. Sőt kétségbe vonja még a belső, 
matematikai evidenciákról szerzett tudásunkat is.  
 
Descartes ezt az eljárást hiperbolikus, azaz túlzó kételynek nevezi. Módszeres kételynek is 
nevezzük, hiszen a célja nem az általános ítéletfelfüggesztés elérése, hanem a módszeres 
tudás megszerzése. A kételkedés és a szkeptikus érvek a módszer részét képezik. A radikális 
kételyre azért van szükség, hogy megbizonyosodjunk róla, vajon van-e olyan tudásunk, amely 
kiállja e túlzó kétely próbáját is. Mert ha igen, akkor az a tudásunk biztosan igaz tudás. 
 
A túlzó és módszeres kétely vezet el a tudás metafizikai alapjaihoz. 
 
Összefoglalás:  
Descartes az elme megtisztítása érdekében dolgoz ki szkeptikus érveket. Három érve egyre 
erősebb kételyt szül és egyre több dologra vonatkozó tudásunkat bizonytalanítja el. Végül a 
szkeptikus érvek a matematikai evidenciákba vetett bizalmunkat is megingatják Ezen az úton 
Descartes saját matematikai módszerét is próbára teszi. A kérdés az, vajon van-e olyan tudás, 
amely a legtúlzóbb kétely próbáját is kiállja? 
 
Kérdések: 
Miért dolgoz ki Descartes szkeptikus érveket? 
Milyen területekre vonatkozó tudást vonnak kétségbe az egyre növekvő erősségű szkeptikus 
érvek? 
Miért nevezzük a descartes-i kételyt hiperbolikusnak? 
Mi a három szkeptikus érv lényege? 
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3.3. lecke: Descartes: a cogito ergo sum és az istenérv 
 
A fa metafora világossá tette, hogy a tudomány rendszere Descartes szerint metafizikai 
megalapozásra szorul. A tudománynak két metafizikai bizonyosság képezi az alapját: a 
gondolkodom, tehát vagyok tétel és az, hogy van Isten, aki tökéletes és mindennek teremtője. 
Ebben a leckében e két bizonyosságot tekintjük át. 
 
A cogito 
 
A gondolkodom, tehát vagyok (je pense donc je suis, cogito ergo sum) tétel a descartes-i 
gondolkodás leghíresebb eleme. Ez jelenti az egész descartes-i rendszer sarkpontját. Az előző 
lecke végén azt a kérdést tettük fel, hogy van-e olyan tudásunk, amely ellenáll a 
legradikálisabb szkeptikus argumentumnak, a gonosz démon hipotézisnek is. Descartes 
válasza az, hogy a cogito ergo sum tétel ilyen.  
 
Az Értekezés a módszerről című művének 4. részében így fogalmazza ezt meg: 
 
„De mindjárt azután láttam, hogy míg így mindent hibásnak akartam tartani, én, ki ezeket 
gondoltam, szükségképpen vagyok valami; észrevévén tehát, hogy ez az igazság: 
gondolkodom tehát vagyok – oly szilárd, oly biztos, hogy a szkeptikusok legtúlzottabb 
föltevései sem ingathatják meg, arra a meggyőződésre jutottam, hogy bátran elfogadhatom a 
filozófia amaz első érvének, amelyet kerestem” Descartes: Értekezés a módszerről, ford. 
Boros Gábor, Budapest, IKON, Matúra, 1992, 4. rész, 42-43. oldal. 
 
A szkeptikus érvek célja, hogy elbizonytalanítsa minden meggyőződésünket és tudásunkat. A 
szkeptikus érvek az ítéletfelfüggesztés és kétely állapotát váltják ki az elmében. Ez az állapot 
a gondolkodás állapota, amelyhez elengedhetetlenül szükséges az elme, azaz a gondolkodó 
dolog (res cogitans). Elme nélkül, azaz gondolkodó dolog, vagy gondolkodó szubjektum 
nélkül nincsen sem gondolkodás, sem kételkedés. Tehát ha valaki kételkedik: gondolkodik. 
Ha pedig valaki gondolkodik, akkor kell legyen e gondolkodásnak alanya, azaz gondolkodó 
elme, gondolkodó alany, gondolkodó én. Tehát ha gondolkodom, akkor léteznem kell. 
Lehetetlen ugyanis úgy gondolkodni, hogy közben nem létezem. Így néz ki a descartes-i érv 
levezetése.  
 
A cogito ergo sum az Elmélkedések az 
első filozófiáról 2. részében a gonosz 
démon hipotézis kapcsán így 
fogalmazódik meg: 
 
„Tévesszen csak meg amennyire tud, azt 
mégsem lesz képes elérni sohasem, hogy 
ameddig azt gondolom, vagyok valami, 
semmi se legyek. Olyannyira, hogy […] 
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végül le kell szögezni: az ’én vagyok, én létezem’ kijelentés – valahányszor kimondom, vagy 
elmémmel megragadom – szükségszerűen igaz.” Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról, 
második elmélkedés, Budapest, Atlantisz, 1996, ford. Boros Gábor, 34. oldal. 
 
A cogito ergo sum válasz a gonosz démon hipotézisre: egy mindenható gonosz erő 
megteremthet engem úgy, hogy mindenben tévedjek, mert rosszul alkotta meg a 
megismerőképességemet. Ám abban, hogy amikor gondolkodom, én magam létezem, nem 
tud megtéveszteni. Ahhoz ugyanis, hogy megtévesszen, szüksége van rám. Ha nem 
létezek, nem tud megtéveszteni. Ebből az következik, hogy a cogito ergo sum tétel kiállja a 
legradikálisabb szkeptikus érv próbáját is. Az önmagam létére vonatkozó tudás oly biztos 
és bizonyos, hogy szükségszerűen igaz tudásnak kell tekintenünk, amelyben soha nem 
tévedhetek.  
 
A cogito jelentősége 
 
A cogito ergo sum tétel Descartes szerint a filozófia nullpontja. A legelső bizonyosság, 
amelyből az evidenciára épülő gondolkodásnak ki kell indulnia. Ez mindenki személyes 
tapasztalata, ezért is van első szám első személyben megfogalmazva. Ezzel a tétellel 
Descartes valóban egy új kezdetet hozott létre a filozófiában. Ez a modern szubjektum-
filozófia nyitánya, amely Descartes-tól, Kanton és Husserlen keresztül egészen a kortárs 
fenomenológiáig ér. Descartes-ot ezért is tekintjük a modernitás atyjának.  
 
A cogito és az evidencia 
 
A cogito a legevidensebb belátásunk, amelyet a legradikálisabb kétely sem ingathat meg. 
Descartes a 2. elmélkedésben alaposan megvizsgálja, mely az a képességünk, amely ehhez a 

belátáshoz hozzásegít bennünket. Ezt itt világos és 
elkülönült (clara et distincta) megismerésnek nevezi, ami 
lényegében megfelel az intuitív belátásnak és az evidens 
megismerésnek, amellyel már a matematikai módszer 
kapcsán találkoztunk. A cogito arra mutat, hogy az evidens 
belátás képessége az elmében talán még sincs rosszul 
beállítva, ahogy a gonosz démon hipotézis sugallja. 
 
Látni kell azonban, hogy a cogito belátása nem cáfolja meg a 
gonosz démon hipotézist, csupán limitálja azt. Hiszen 
meglehet, 
hogy a 

hipotetikus gonosz démon nem képes 
engem megtéveszteni azt illetően, hogy 
én létezem, ettől még minden másban 
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megtéveszthet. Ezért Descartes tovább vizsgálódik: van-e mód arra, hogy szigorúan a cogito 
bizonyosságára támaszkodva megcáfoljuk a gonosz démon hipotézist? 
 
Az istenérv 
 
Descartes-nak azt az eljárást követi, hogy Isten létét bizonyítja, akiről clara et distincta 
belátja, hogy létezik és végtelenül tökéletes, ezért nem lehet csaló. Az istenérv lényege, 
hogy minden gondolkodó elme, tehát az az én, akinek létét belátjuk a cogito által, 
rendelkezik Isten ideájával. Ez nem jelent mást, mint hogy mindenki érti ezt a kifejezést, 
hogy „Isten”. Ez az idea a végtelen tökéletességet fejezi ki. Felmerül a kérdés: honnan 
származik bennem a végtelen tökéletesség ideája? Ez a kérdés azért érdekes, mivel én 
magam-ról, a gondolkodó énről, bizonyosan tudom, hogy tökéletlen vagyok, hiszen 
kételkedem, nem vagyok az igaz tudás birtokában. Hogyan lehet meg egy tökéletlen 
gondolkodó dologban a végtelen tökéletesség eszméje, fogalma, ideája? 
 
Az Értekezés a módszerről 4. részében Descartes így fogalmaz: 
 
„Ezután arról elmélkedve, hogy kételkedem, tehát, hogy lényem nem egészen tökéletes – mert 
azt világosan láttam, hogy a megismerés nagyobb tökéletesség, mint a kételkedés -  azt 
kérdeztem magamtól, hogyan jutottam egy nálam tökéletesebb dolog gondolatára, s evidens 
módon felismertem, hogy az csak olyan természetű dologtól származhat, amely valóban 
tökéletesebb nálam. […] Olyan természetű dolog helyezte belém, amely valóban tökéletesebb 
nálam, sőt amelyben megvan mindaz a tökéletesség, amelyről csak ideám lehet, azaz, hogy 
egy szóval mondjam: amely Isten. [Következésképpen] szükségképpen léteznie kell valamely 
más, tökéletesebb lénynek is, amelytől függök, s amelytől kaptam mindazt, amim van.” 
Descartes: Értekezés a módszerről, ford. Boros Gábor, Budapest, IKON, Matúra, 1992, 4. 
rész, 43-46. oldal. 
 
Ez az istenérv a következő premisszákra épül: (1) megvan bennem Isten, azaz a vételen 
tökéletesség ideája, (2) mindannak, ami van, oka kell legyen, (3) egy dolog okának 
tökéletességi foka nem lehet alacsonyabb, mint maga a dolog. Ebből az következik, hogy én 
nem lehetek oka Isten ideájának (azaz nem találhattam ki azt), hiszen tökéletlenebb vagyok 
annál, mint amit ez az idea megjelenít a számomra. Ezért tőlem független forrásból kell 
származnia, mégpedig olyan forrásból, amelyben megvan ugyanaz a mértékű (azaz végtelen) 
tökéletesség, amelyet ez az idea magába zár. 
 
Ugyanez formalizálva: 
 

 (p1) Egy okozat realitása nem 
lehet nagyobb, mint okának 
realitása. 

 (p2) Megvan bennem Isten ideája, 
amely a végtelenül tökéletes lét 
ideája. 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
4 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 
 (p3) Isten ideájának a realitása, amely végtelen, sokkal nagyobb, mint az elmém 

realitása, amely véges. 

 
 (k1) Isten ideája nem származhat tőlem, hanem csak Istentől magától. 

 (k2) Isten létezik. 

 

Az istenérv következményei 
 
Figyeljük meg, hogy Descartes Isten létének bizonyítása során nem hagyja el az elme területét. Azaz 
semmi olyant nem használ az érvben, aminek a bizonyosságát a gonosz démon hipotézis 
megingathatná. Isten létét ugyanis az elmében meglévő ideából látja be, miközben azt bizonyítja, hogy 
(1) az elmén kívül is van lét és (2) Isten, aki az elmén kívül van, nem csaló, miként azt a gonosz 
démon hipotézis állítja. Itt a tiszta metafizika területén járunk, hiszen azt, hogy van elmén kívüli 
fizikai valóság, tér és anyag, majd csak ezt követően bizonyítja (a 6. elmélkedésben).  
 
Azzal, hogy bebizonyítja, van Isten, aki tökéletes és mindennek teremtője, Descartes megcáfolja a 
gonosz démon hipotézist. Ezzel visszanyerjük az evidens (clara et distincta) megismerésre 
vonatkozó bizalmunkat. Az, amit evidens módon látunk be, szükségszerűen igaz. Ezzel Descartes 
metafizikai módon, a cogito és Isten létének belátásával megalapozza saját tudományos módszerét, 
amely az evidens belátás képességére épül. 
 
Összefoglalás:  
A descartes-i tudományos rendszer, amelyet a fa-metaforával illusztrál, és amelynek gyökerei 
a metafizika, két metafizikai pillérre épül, amelyek megalapozzák az evidens belátásaink 
igazságát: a gondolkodom tehát vagyok bizonyosságára, és arra az evidenciára, hogy Isten 
van, aki tökéletes és minden tőle származik, így nem csaphat be bennünket. Az evidens 
belátás képességére alapozott tudományos módszer tehát igaz módszere a megismerésnek. 
 
 
Kérdések: 
Miért áll ellen a cogito bizonyossága a gonosz démon hipotézisnek? 
Miért nem cáfolja teljesen a cogito a gonosz démon hipotézist? 
Milyen premisszákra épül a descartes-i istenérv? 
Miért van szükség a módszer metafizikai megalapozására? 
Miként képes megcáfolni az istenérv teljes mértékben a gonosz démon hipotézist? 
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4. RACIONALISTA METAFIZIKÁK 
(Descartes, Spinoza, Leibniz) 

 
A következő leckékben a racionalista szerzők (Descartes, Spinoza, Leibniz) metafizikai 
tanításaiból a szubsztancia-elméletüket tekintjük át.  
 
Olvasmányok:  
Descartes: Értekezés a módszerről. Ford. Boros Gábor, Budapest, Ikon Kiadó, Matúra 
bölcselet sorozat, 1992, 4. rész, 42-52. oldal. 
Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról. Ford. Boros Gábor, Budapest, Atlantisz, 1996, 
Második elmélkedés, 33-43. oldal. 
Spinoza: Etika. Ford. Boros Gábor. Budapest, Osiris, 1997, 25-81. oldal. 
Leibniz: Újabb értekezés az emberi értelemről, Budapest, L’Harmattan, 2005, Előszó: 17-36. 
o. 
Leibniz: Monadológia, In: Leibniz: Válogatott filozófiai írások. Ford. Endreffy Zoltán, Nyíri 
Tamás, Bp, Európa, 1986. 
 
 

4.1. lecke: A szubsztancia fogalma 
 
Mi a metafizika? 
 
A metafizika kifejezés Arisztotelész Metafizika (Meta ta phüszika) című művének címéből 
származik. Eredetileg, jóval Arisztotelész halála után, ezzel a címmel azokat az előadásait 
gyűjtötték egybe, amelyek nem voltak besorolhatóak a természetfilozófia (Fizika) 
tárgykörébe. A metafizikai előadások ugyanis a létezés ama területét vizsgálják, amelyek 
nem tartoznak az érzéki tapasztalat körébe és nem anyagi 
természetűek. A metafizika tehát a fizikán túli valóságot 
vizsgálja. Arisztotelész ezt első filozófiának nevezi, hiszen ha 
a tudomány az okok feltárásának művészete, akkor a 
metafizika a fizikai világ legelső okait kutatja, és így 
elméletben megelőzi a természetfilozófiát. A 17. századi 
gondolkodásban is a metafizika olyan dolgok kutatását jelenti, 
amelyek nem tartoznak a fizikai világhoz. 
Ilyen például a lélek halhatatlansága, 
Isten léte és a szubsztancia természete. 
A szubsztancia vizsgálata szűkebb 
értelemben az ontológia (lételmélet) 
területéhez tartozik. 
 

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) 
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Mi a szubsztancia?  
 
A szubsztancia kérdése a lét/létezés kérdésével kapcsolatos. Arisztotelész szerint a „mi a lét?” 
vagy „mi a létező?” a filozófia legnehezebb kérdése, amely örökké kérdéses marad. Ha a „mi 
a lét?” kérdését egyes anyagi létezők kapcsán tesszük fel, akkor megfigyelhetjük, hogy az 
anyagi létezők állandó változásnak vannak alávetve: ha nem tartjuk karban, minden 
megfakul, elrozsdásodik, elromlik, amortizálódik, megöregszik stb. Az anyagi dolgoknak 
azonban csak a különböző jellemzőik szenvednek el változást, miközben maga a dolog 
ugyanaz marad. Amikor arra kérdezünk, rá, hogy mi az, ami egy anyagi dologban minden 
változás dacára ugyanaz marad, akkor a dolog létére vagy lényegére kérdezünk rá. Ez nem 
látható, hiszen mindaz, ami látható a dolog felszínén megváltozhat. A dolog lényege vagy léte 
ezért csak metafizikailag hozzáférhető. Ezt nevezzük a dolog szubsztanciájának.  
 
A szubsztancia latin kifejezés (a görögök az úszia kifejezést használták), ami azt jelenti, hogy 
„alá-álló”. Azaz a felszíni tulajdonságok (attribútumok) hordozója a szubsztancia, ami a 
dolog létét és lényegét alkotja. Ez a dolog mivolta, ettől az a dolog, ami.  
 
Arisztotelész így határozta meg a szubsztanciát: 
 
„A szubsztancia [úszia] szó két értelemben használatos: először, mint a végső alap, amelyet 
már nem állítunk egy másik dologról, s másodszor, mint egy bizonyos meghatározott egyed 
(individuum) a saját lényegében véve, és amely (gondolatban) elválasztható, tehát minden 
létező alakja vagy formája.” Arisztotelész: Metafizika, V, 8,  1017 b 
 

Arisztotelész Metafizikája egy 
középkori kódexben. 

 
 
Arisztotelész itt két jelentését is 
megadja a szubsztanciának. (1) Az 
egyik nyelvi meghatározás. A 
tulajdonságokat (attribútumokat) több 
dologról is állíthatjuk: az alma piros, a 
zászló piros. Azonban, ha arról a 
zászlóról beszélek, amelyet éppen a 
kezemben fogok, és azt mondom: „Ez 
zászló”, akkor ezt másról nem állíthatom, 
csak erről a dologról, ami itt van a 
kezemben. Ez a legvégső alap, a 
szubsztancia, ami csak erre a létezőre 
igaz. (2) A másik ontológiai (lételméleti) 
meghatározás. A dolog a saját 
lényegében véve. Ezt Arisztotelész itt 
mint a dolog anyagának és formájának 
egységét határozza meg. Egy bronzkard a 
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bronznak mint anyagnak és a kardnak mint formának az egysége. E kettő gondolatban 
elválasztható, de lényegében e kettő egysége az a végső alap, amely annak az egyedi kardnak 
a szubsztanciája, amelyet adott esetben a kezemben tartok. Ezt nevezzük Arisztotelésznél 
anyag-forma tannak. 
 
A szubsztancia fogalma a korokban nem változik, de koronként más-más aspektusát 
hangsúlyozzák. A kora újkorban Descartes így határozza meg a szubsztanciát: 
 
„Amikor megragadjuk a szubsztanciát, akkor csupán egy oly módon létező dolgot ragadunk 
meg, amelynek csak önmagára van szüksége ahhoz, hogy létezzen.” Descartes: A filozófia 
alapelvei, ford. Dékány András, Budapest, Osiris, 1996, I. rész, 51§, 51. oldal. 
 
A szubsztancia ezek szerint az, ami „önmagánál fogva 
létezik”, azaz „önmagán kívül nem szorul rá másra 
ahhoz, hogy létezzen”. Ez a meghatározás nem különbözik 
lényegesen az arisztotelészitől. A jellemzők (attribútumok) 
önmagukban nem léteznek, csak akkor, ha valami 
„hordozza” őket, és ezáltal létet ad nekik. Arisztotelész 
szerint sárga mint olyan önmagában nem létezhet, csak 
valami attribútumaként, amitől a létét kapja. A szubsztancia 
azonban nem kapja mástól a létét, hiszen ő maga  lét. Ezért 
nem szorul rá másra a létezéséhez. 
 
 

Descartes: A filozófia alapelvei (Principia philosophiae, 1644) 
 
 
A kora újkori metafizikák 
 
Arisztotelész metafizikája és ontológiája a középkori skolasztikus gondolkodásban 
paradigmává vált. Ez azt jelenti, hogy a középkorban nem dolgoztak ki Arisztotelésztől 
lényegesen eltérő szubsztancia-elméleteket. A kora újkori gondolkodás ezzel szemben 
szakított az arisztotelészi gondolkodói hagyománnyal és teljesen új alapokra helyezte a 
létről való gondolkodást. 
 
A kora újkorban a racionalista gondolkodóknál találunk jelentős metafizikai rendszereket. Az 
empiristák, a már tárgyalt okoknál fogva, 
kritikusan viszonyultak a metafizikai 
gondolkodáshoz. Descartes, Spinoza és 
Leibniz egészen új metafizikai 
rendszereket hozott létre, amelyek 
lényegesen különböztek az arisztotelészi 
rendszertől. A kora újkori gondolkodás 
egyik legnagyobb filozófiai 
teljesítménye az, hogy teljesen új 
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ontológiai elméleteket dolgoztak ki, amelyek arra a kérdésre próbáltak válaszokat adni, hogy 
„mi a lét?”. 
 
A kora újkori ontológiák újdonságát a szubsztanciák számnak változásával érzékeltethetjük. A 
következő táblázatban összefoglaljuk a kora újkori szubsztancia elméletek fő jellemzőit az 
arisztotelészi elmélethez viszonyítva. 
 
 
 A szubsztanciák 

száma 
A szubsztanciák 
megnevezése 

A szubsztanciák 
tulajdonságai 

Megjegyzés 

Ariszto-
telész 

Végesen sok (minden 
fizikai létező anyag és 
forma egysége, a 
világ véges, ezért a 
véges világban 
végesen sok 
szubsztancia van) 

Anyag-forma egysége Sem az anyag nem 
létezhet forma nélkül, 
sem a forma anyag 
nélkül. Csak 
gondolatban 
választhatóak el 
egymástól. 

A szubsztancia 
formája alkotja az 
anyag egységét. Ezt 
nevezzük 
szubsztanciális 
formának. 

Descartes Kettő Kiterjedt dolog (res 
extensa), gondolkodó 
dolog (res cogitans) 

A szubsztancia maga 
a dolog (res). Ennek 
vagy a kiterjedés 
(extensio), vagy a 
gondolkodás 
(cogitatio) a 
tulajdonsága. 

A kiterjedés (az 
anyag, test) és a 
gondolkodás 
(elme, lélek) tehát 
két különböző 
létmód, amelyek 
nem szorulnak rá a 
másikra saját 
létezésükhöz. 

Spinoza Egy Isten maga a 
természet, maga a 
szubsztancia (Deus 
sive natura sive 
subsztancia).  

Isten és a világ 
ugyanaz. Ezért Isten 
egyszerre 
gondolkodó és 
kiterjedt dolog. 

Istennek végtelen 
sok attribútuma 
van, amelyekből az 
ember csak kettőt 
ismer: a kiterjedést 
és a gondolkodást. 

Leibniz Végtelenül sok Monász Minden monász ún. 
„metafizikai pont”. Az 
egész világ ki van 
töltve monászokkal. 
Minden monász élő, 
azaz észleléssel 
(percepcio) 
rendelkezik. 

Minden monász az 
egész 
világmindenség 
„élő tükre”. A 
monászok abból a 
nézőpontból, 
amelyben 
elhelyezkednek, 
tükrözik saját 
percepciójukban az 
egész 
világmindenséget. 
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Összefoglalás: 
A metafizika a fizikai valóságon túli létezés természetét vizsgálja. Ilyen a lélek 
halhatatlansága, Isten léte vagy a szubsztancia természete. A szubsztancia vizsgálata arra a 
kérdésre próbál választ adni, hogy mi a lét?, miben áll a létezők mivolta? A szubsztancia 
természetéről kifejtett Arisztotelészi tanok paradigmatikussá váltak és a középkorban is 
bevettek voltak. A kora újkor egyik legfontosabb filozófiai teljesítménye, hogy a szubsztancia 
arisztotelészi fogalmát átalakította, és új lételméleti rendszereket vezetett be. 
 
Kérdések: 
Határozza meg a következő fogalmakat: szubsztancia, attribútum, anyag-forma tan, ontológia! 
Mi az anyag-forma tan lényege? 
Mit jelent a szubsztanciális forma kifejezés? 
Hogyan határozza meg Descartes a szubsztancia fogalmát? 
Milyen speciális területeket vizsgál a metafizika? 
Mi a metafizika és az ontológia közötti viszony? 
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4.2. lecke: Descartes szubsztancia-dualizmusa 
 
Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, miben tér el Descartes és Spinoza szubsztancia-elmélete 
Arisztotelész szubsztancia-felfogásától. A descartes-i elméletet szubsztancia-dualizmusnak 
nevezzük, mert két különböző szubsztanciát különböztet meg egymástól. A spinozai elméletet 
pedig monizmusnak hívjuk, mert Spinoza szerint csak egy szubsztancia létezik. 
 
A descartes-i szubsztancia-dualizmus 
 
Descartes szerint nem végesen sok (Arisztotelész), hanem csak két szubsztancia van: a 

kiterjedt dolog (res extensa) és a gondolkodó 
dolog (res cogitans). Ez azt jelenti, hogy az 
egyedi létezők nem egymástól elkülönült 
szubsztanciák, mint Arisztotelész állítja az 
anyag-forma tannal, hanem csak két létmód 
van: a kiterjedés és a gondolkodás. Ezek nem 
szorulnak rá egymásra, egymástól teljesen 
függetlenül léteznek. Egyetlen létező van, 
amelyben együtt léteznek: az ember, akinek teste 
is van (kiterjedt szubsztancia) és gondolkodó 
lény is (gondolkodó szubsztancia). 

 
 

Descartes e tanítása nyilvánvaló szakítást jelent az arisztotelészi anyag-forma tannal. Azaz 
Descartes szerint nincsenek szubsztanciális formák, amelyek egységet adnak az anyagnak. 
Az anyagi létezőknek nincsen tehát formai egysége, mivel minden anyagi létező a kiterjedt 
dologhoz tartozik.  
 
A szubsztancia-dualizmus eredete 
 
Hogy mi okból szakított Descartes a bevett arisztoteliánus-skolasztikus szubsztancia-
felfogással bonyolult kérdés. De ha a már ismert descartes-i kételkedés folyamatából indulunk 
ki, akkor talán kaphatunk rá egy magyarázatot.  
 
Descartes az abszolút biztos tudás 
megszerzése érdekében használja a 
módszeres kételyt. Ennek értelmében 
mindent kétségbe kell vonni, ami 
kétségbe vonható. Descartes egyre 
erősebb szkeptikus argumentumokat 
dolgoz ki. Ezek célja a bevett 
meggyőződéseink elbizonytalanítása. Így 
kell kétségbe vonni, hogy létezik anyagi 

Illusztráció Descartes Dioptrika (1636) című 
művéből 
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valóság, tér és benne saját testünk. A kétely, amely egy mentális folyamat (gondolkodás), 
minden kiterjedés létét kétségbe vonja. Ennek során jutunk el annak bizonyosságnak a 
belátáshoz, hogy nekünk, mint gondolkodó dolognak léteznie kell (cogito ergo sum). A 
gondolkodom tehát vagyok bizonyosságának felismerésekor egy létező létének 
bizonyosságát ismerem fel: ez az ego, amely semmilyen kiterjedéssel nem rendelkezik, 
hiszen tisztán szellemi természetű. Ez az ego független minden kiterjedéstől, tehát a testtől 
is. Másként szólva az én, mint gondolkodó dolog nem szorul rá létében a kiterjedésre, a 
testre. Tehát ez szubsztancia: res cogitans. 
 
„Megvizsgálván, hogy mik vagyunk mi, akik most arra gondolunk, hogy a gondolkodásunkon 
túl nincsen semmi, ami valóban megvolna vagy létezne, nyilvánvalóan megismerjük, hogy a 
létezéshez nincs szükségünk kiterjedésre, alakra, arra, hogy valamilyen helyen legyünk, sem 
bármiféle más olyan dologra, amit a testnek tulajdoníthatunk, és hogy egyedül az által 
létezünk, hogy gondolkodunk.”  Descartes: A filozófia alapelvei, I. rész, 8. 
 
A kiterjedt szubsztancia, azaz a saját test és minden anyagi valóság teljesen más létmóddal 
rendelkezik: egy olyan létmód, amelynek fő attribútuma a kiterjedés. Nem szellemi 
természetű és nem gondolkodik. Ez az anyag és a fizikai tér létmódja. Descartes szerint 
nincsen anyagmentes tér, tehát minden teret folytonosan kitölt az anyag. Az anyagi világ 
tehát a kiterjedt szubsztancia folytonossága: res extensa. 
 
A viasz-hasonlat 
 
Ha azt a kérdést tesszük fel, mi az, ami egy anyagi létezőben minden változás ellenére 
megmarad, azaz mi az anyagi dolgok szubsztanciája, Descartes azt válaszolja, hogy a 
kiterjedés. A második elmélkedésben (többek között) ennek szemléltetésére hozza fel a viasz 
példáját. Ha egy méhviaszt kiveszünk a kaptárból, akkor annak jól meghatározható 
tulajdonságai vannak (színe, szaga, tapintása, keménysége, térfogata stb.). Ha azonban ezt a 
viaszt beletesszük egy edénybe és melegíteni kezdjük és felolvasztjuk, akkor kivétel nélkül 
minden jellemzője megváltozik, miközben a viasz – kétségkívül – ugyanaz marad. Descartes 
szerint egyetlen egy jellemzője marad változatlan: a kiterjedése. Ez tekintendő tehát a 
szubsztanciális tulajdonságának. 
 
„Megmaradt-e mégis ugyanaz a viasz? Kétségkívül igen; senki sem tagadja, senki sem 
gondolja másként. Mi volt tehát e viaszdarabban, amit oly elkülönítetten ragadtunk meg? 
Azon tulajdonságok közül, amelyekről az érzékek révén szereztünk tudomást, egészen 
biztosan egy sem. Hiszen mindaz, amiről 
az ízlelés, vagy a szaglás, vagy a látás, 
vagy a tapintás, vagy a hallás tanúságot 
tett, időközben megváltozott, a viasz 
ellenben megmaradt. [...] Figyeljük meg, 
mi marad vissza, miután eltávolítottuk 
mindazt, ami nem tartozik a viaszhoz! 
Nem más, mint valami kiterjedéssel bíró, 
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hajlítható változékony dolog.” Descartes: 2. elmélkedés, 39-40. o. 
 
 
Szubsztancia, attribútum, módusz 
 
Felmerül a kérdés: mi biztosítja az egyedi 
létezők egységét? Arisztotelész esetében 
ez volt a szubsztanciális forma, amely 
egységbe foglalta az anyagot. Descartes 
kissé átalakítja az arisztotelészi 
fogalmakat. Az attribútum nem az 
egyedi létezők felszíni tulajdonságait, 
hanem lényegi, szubsztanciális 
tulajdonságokat jelent. Az attribútum az, 
ami megkülönbözteti egymástól a 
szubsztanciákat: a kiterjedés és a 
gondolkodás. Van tehát a lét, amely vagy 
kiterjedt, vagy gondolkodó. Az egyedi létezők ennek a módosulásai (móduszai). Az anyagi 
létezők tehát a kiterjedés egyedi módosulásai. Képzeljük el, hogy az óceán lényegében 
víztömeg, amelynek a felszínén hullámok képződnek. Egy-egy hullám az óceán víztömegének 
a módosulása. A hullámoknak nincsen egyedi formájuk, amely egységet hozna létre bennük, 
hanem a víztömeghez tartoznak, amelynek éppen aktuális módosulásai. Így értelmezi 
Descartes a testeket, mint a res extensa módosulásait.  
 
 
Szubsztancia Attribútum Módosulás 

Dolog, létező, res 
 

kiterjedés (extensio) test, testek 

Dolog, létező, res 
 

gondolkodás (cogitatio) elme (lélek) 

 
Valóban két szubsztanciát különböztet meg Descartes? 
 
A descartes-i szubsztancia-tanban van némi bizonytalanság. A filozófia alapelvei 1. részének 
51.§-ban azt írja, hogy ha a szubsztanciának az a meghatározása, hogy nem szorul rá semmi 
másra ahhoz, hogy létezzen, akkor e meghatározás szigorú értelemben csak Istenre igaz. 
Hiszen Isten maga a lét. Isten teremt 
mindent, és Descartes szerint Isten 
minden pillanatban fenntartja a világot, 
amely e fenntartóerő nélkül a semmibe 
hullna (ezt nevezi Descartes folyamatos 
teremtésnek – creatio continua). 
Következésképpen minden rászorul 
Istenre ahhoz, hogy létezzen, beleértve 
a két szubsztanciát is, és ilyen értelembe 
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csak Isten nevezhető szubsztanciának. De Descartes amellett foglal állást, hogy a res extensa 
és a res cogitans is szubsztanciák, csak nem a szó szigorú értelmében, hiszen őket Isten 
tartja fenn. Ám az attribútumok és a móduszok léte tőlük függ, ezért mégiscsak 
szubsztanciáknak minősülnek. 
 
Az ember létének problémája 
 
A szubsztancia-dualizmus 
elméletének legnagyobb kihívása 
maga az ember. Minden egyedi 
ember mint létező: egység, 
amelyet azonban a descartes-i 
elmélet értelmében két 
szubsztancia alkot: a kiterjedt 

dolog (test) és a gondolkodó 
dolog (lélek). Ez a probléma 
kizárólag az ember esetében merül fel, mivel Descartes szerint az állatoknak nincsen 
elméjük, azaz ők csupán testek. Két szubsztancia egysége az emberben a test-lélek 
egységének problémájával azonos. Hogyan magyarázza Descartes ezt az egységet? A 
probléma annál is inkább adott, mert nehéz megmagyarázni a test és a lélek interakcióját 
akkor, ha a testi hatások mentális leképeződését, valamint a mentális akarati hatások testi 
kifejeződését két teljesen eltérő természetű szubsztancia egymásra hatásaként akarjuk 
értelmezni. Noha Descartes több magyarázattal is szolgál, ezek sem a kortársait, sem a 
későbbi korok gondolkodóit nem elégítették ki. Ez a magyarázati hiány azonban rendkívül 
inspirálóan hatott a Descartes-ot követő gondolkodásra.  
 
 
Összefoglalás:  
Descartes szakít az arisztotelészi szubsztancia-felfogással. Két szubsztanciát vezet be, a 
kiterjedt dolgot és a gondolkodó dolgot. Ezzel megalapítja a szubsztancia-dualizmus 
elméletét. A két szubsztancia lényegi attribútumai a gondolkodás és a kiterjedés. Az egyedi 
létezők e két szubsztancia módosulásai. A két szubsztancia egysége az ember esetén 
problémát okoz, mert nehéz megmagyarázni két szubsztancia meglétét, azaz a test és a lélek 
egységét az egyedi emberben.  
 
Kérdések: 
Mivel helyettesíti Descartes az 
arisztotelészi szubsztanciális forma 
fogalmát? 
Miként magyarázza a módszeres kétely a 
szubsztancia-dualizmus bevezetésének 
szükségességét? 
Miként módosítja Descartes az attribútum 
fogalmát? 

Illusztráció Descartes Dioptrika (1636) című művéből 
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Mit jelent a módusz a descartes-i szubsztancia-elméletben? 
Milyen problémát vet fel a szubsztancia-dualizmus az ember esetében? 
Hogyan viszonyul Isten a kiterjedt és a gondolkodó dologhoz a szubsztancia-elmélet 
kontextusában? 
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4.3. lecke: Spinoza szubsztancia-monizmusa 
 

 
Benedictus Spinoza zsidó származású racionalista filozófus, 
aki Németalföldön élt. A zsidó vallási közösségből filozófiai 
gondolkodása miatt kiátkozták. Korai időszakában Descartes 
követője. Egész gondolkodását tekintve karteziánus, de a 
descartes-i elveket teljes mértékben átalakította. Főműve az 
Etika, amely halála után 1677-ben jelent meg. Az Etika teljes 
címe: Geometriai módon bizonyított etika. Felépítésében a 
geometriai művek struktúráját és módszertanát követi. Noha a 
címe: Etika, a mű felöleli Spinoza teljes rendszerét az 
ontológiától a lélekfilozófián át egészen az etikáig. 

 
 
 

 
Deus sive natura sive substancia 
 
Spinoza szembesülve a szubsztancia-dualizmus problémáival egy Descartes-étól eltérő 
szubsztancia-elméletet dolgozott ki. Ennek lényege, hogy nem kettő, hanem egyetlen 
szubsztancia van. Ez az elmélet Spinoza gondolkodásának a kiindulópontja és legfontosabb 
mozzanata. Az Etika első részében tárgyalja, amelynek címe: Istenről.  
 
Spinoza ontológiai elméletének lényegét ez a mondat foglalja össze: Deus sive natura sive 
substantia. Azaz: Isten maga a természet maga a szubsztancia. Ez a mondat nagyon sokat 
állít. (1) Minden egy, azaz mindent egyetlen lét alkot. (2) Egyetlen szubsztancia van, ami 
nem más, mint Isten. (3) Isten és a természet ugyanaz, tehát a látható világmindenség és 
Isten egy és ugyanaz a lét.  
 
Spinozát ezért a tanításáért sokszor panteistának tekintették. A panteizmus egy olyan 
elmélet, amely azonosítja Istent a természettel, azaz a látható világgal. Spinozának e 
minősítése azonban problematikus. Mindjárt elmagyarázzuk, hogy Spinoza szerint a világ 
látható dolgai nem azonosak a szubsztanciával, hanem annak csupán módosulásai. Továbbá 
Istennek végtelen sok attribútuma közül a 
kiterjedés csak az egyik. Ezen kívül a 
gondolkodás is lényegi attribútuma, 
valamint végtelen más további attribútum, 
amelyet az emberi elme nem képes 
felfogni. Tehát az Isten maga a természet 
kijelentés sokkal összetettebb annál, mint 
első olvasásra látszik. 
 

Baruch (Benedictus) Spinoza 
(1632-1677) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics_(Spinoza)
https://en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
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Isten maga a szubsztancia 
 
A szubsztanciát Spinoza így határozza meg az Etika 1. részének definíciói között: 
 
„Szubsztancián azt értem, ami magában van és magában fogható fel, azaz aminek fogalma 
nem szorul rá más dolog fogalmára, hogy abból alakítsuk ki.” Spinoza, Etika, I, 3. definíció. 
 
A szubsztancia tehát önmagában van, nem másban, és önmagából fogható fel. Ilyen a lét 
fogalma, amelynek felfogásához nem szükséges semmilyen más fogalom.  
 
Spinoza ugyanott Istent mint önmaga okát (causa sui) határozza meg. Ez az Etika legelső 
definíciója. 
 
„Önmagának okán (causa sui) azt értem, aminek lényege magában foglalja a létezést; vagyis 
azt, aminek természete csak létezőként fogható fel.” Etika, I, 1. definíció  
 
Isten tehát a szubsztancia, amelynek a létezés a lényege. Lényegénél fogva létezik tehát, a 
létezés nem járuléka. Ezért szükségszerűen létezik. Következésképpen más nem okozhatja a 
létezését (mert akkor esetleges lenne), és ezért ő önmaga oka.  
 
Isten definíciója pedig így hangzik: 
 
„Istenen a feltétlenül végtelen létezőt értem, azaz a végtelen sok attribútumból álló 
szubsztanciát, amelynek mindegyike örök és végtelen lényeget fejez ki.” Spinoza, Etika, I., 6. 
definíció. 
 
Attribútumok és móduszok 
 
Isten maga a szubsztancia, amelynek végtelen sok attribútuma van. Spinoza a descartes-i 
értelemben használja az attribútum és a módusz fogalmát. Az attribútumok mindegyike örök 
és végtelen lényeget fejez ki, hiszen Isten maga örök és végtelen. 
 
Az attribútum meghatározása így hangzik: 
 
„Attribútumon azt értem, amit az értelem észrevesz a szubsztancián, mint olyat, ami a 
szubsztancia lényegét alkotja.” Spinoza, 
Etika, I, 4. definíció. 
 
A szubsztancia önmagában van, és amit 
az értelem észrevesz rajta, az az 
attribútum. Az emberi értelem Istenen két 
végtelen attribútumot vesz észre: a 
gondolkodást és a kiterjedést. De ezen 
kívül még végtelen számú, végtelen 
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lényeget kifejező attribútuma van Istennek. A módosulás pedig már nem a végtelen, hanem a 
véges valóság: az egyedi létezők. 
 
„Móduszon a szubsztancia affekcióit értem, vagyis azt, ami másban van, s e más révén fogjuk 
fel.” Spinoza, Etika, I, 5. definíció. 
 
Így tehát Spinoza ontológiai rendszere is a szubsztancia-attribútum-módusz 
megkülönböztetésére épül, mint Descartes-é, azzal a különbséggel, hogy Spinozánál egyetlen 
szubsztancia van. 
 
Szubsztancia Attribútum Móduszok 

Isten 
Gondolkodás Ideák (elmék) 

Kiterjedés Testek 

 
A dolgok rendje és az ideák rendje 
 
Spinoza egész metafizikai rendszere az egy szubsztanciából bomlik ki. Isten maga a lét, és 
mindaz, ami van, e lét kifejeződése. A szubsztancia két fő attribútumban fejeződik ki, a 
kiterjedés és a gondolkodás szerint. A kiterjedés módosulásai a világban a testek, a 
gondolkodás módosulásai az elmék és az ideák. De a kiterjedés és a gondolkodás is 
ugyanannak a szubsztanciának a kifejeződései, hiszen Isten gondolkodó és kiterjedt dolog is 
egyszerre. 
 
A kifejeződés fontos fogalom Spinozánál. Mivel Isten és a természet ugyanaz, Isten nem 
teremti a természetet, hanem kifejeződik benne. Nincsen tehát olyan radikális ontológiai 
különbség Isten és a világ között, mint a keresztény teológiai hagyomány szerint. Spinoza 
azonban mégis különbséget tesz a kettő között. Isten a teremtő (termő) természet (natura 
naturans), a látható világ pedig a teremtett (termett) természet (natura naturata). 
 
Istenből (számunkra felfoghatóan) kétféle módon fejeződnek ki a dolgok: a kiterjedés és a 
gondolkodás attribútuma szerint. Ez azt jelenti, hogy minden dolognak van egyúttal ideája 
is. Legyen az a legeldugodtabb barlang a Jupiter egyik holdjának egyik völgyében, az 
nemcsak az anyag kiterjedt módosulásaként, hanem ideaként is létezik. Tökéletes párhuzam 
áll fenn tehát a fizikai dolgok és az ideák között. 
 
„Az ideák rendje és kapcsolata ugyanaz, mint a dolgok rendje és kapcsolata.” Spinoza: Etika, 
II, 7. 
 
Az emberi természet 
 
Spinoza elveti a szubsztancia-dualizmust, 
ezért a testet és a lelket nem tekinti külön 
szubsztanciának. Meghatározása szerint a 
lélek a test ideája. Tehát az emberi 
természet is beleilleszkedik a fizikai 
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dolgok és az ideák rendjébe. De a test és a lélek ugyanúgy egy és ugyanaz a létező, mint Isten 
és a természet. 
 
Spinoza szubsztancia-elmélete az egész rendszere szempontjából központi szerepet tölt be. 
Ebből vezethető le ugyanis az emberi természet, továbbá az emberi természetben meglévő 
jellemvonások (értelem, affektusok), és ebből következik az is, miként kell élni. Ezt majd 
Spinoza etikáját tárgyaló leckékben ismertetjük. 
 
Összefoglalás:  
Spinoza elveti a szubsztancia-dualizmust, két szubsztancia helyett egy szubsztanciát vezet be. 
Ez Isten, amely maga a természet. Isten a természetben fejeződik ki, két legfontosabb 
attribútuma, a gondolkodás és a kiterjedés szerint. A természetben a móduszok az egyedi 
testek, valamint az ideák és elmék. Az embert éppúgy, mint a természetet, egységesnek 
tekinti: a lélek (elme) a test ideája.  
 
Kérdések: 
Miért tekintik Spinozát panteistának, és miért problematikus a spinozai gondolkodás ezen 
minősítése? 
Mit jelent a kifejezés fogalma Spinozánál, és milyen kapcsolatban áll a teremtéssel? 
Mi a különbség a teremtő és a teremtett természet között? 
Miként oldja meg Spinoza a szubsztancia-dualizmus keltette problémákat az emberrel 
kapcsolatban? 
Hogyan módosítja Spinoza a szubsztancia-attribútum-módusz meghatározásait Descartes-hoz 
képest? 
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4.4. lecke: Leibniz monadológiája 
 
 

Leibniz német gondolkodó, az egyik legösszetettebb 
racionalista metafizikai rendszer megalkotója. 
Gondolkodásnak korai szakaszában arisztoteliánus 
hatások érték, minek következtében sokkal kevésbé volt 
kritikus és ellenséges az arisztotelészi metafizikával, 
mint kortársai. Descartes műveivel csak később 
ismerkedett meg. A nagy karteziánus gondolkodókhoz 
képest, mint Malebranche, Spinoza, Arnauld. Fénelon 
fenntartásokkal kezelte a descartes-i szubsztancia-
elméletet. Elvetette a szubsztancia-dualizmust és 
bizonyos értelemben rehabilitálta a szubsztanciális 
formák tanát. Metafizikai rendszerét monadológiának 
nevezte, amelyben teljesen új szubsztancia-fogalmat 
vezetett be. 

 
 

 
A leibnizi szubsztancia 
 
Leibniz a szubsztanciát monásznak nevezte. A monasz (vagy monád) egységet jelent. A 
monász a létezés végső egysége, amely tovább nem osztható. Ez a szubsztancia, amely 
önmagánál fogva létezik, nem szorul rá másra, nem keletkezhet és nem semmisülhet meg. 
 
„A monasz, amelyről itt beszélni fogunk, nem más, mint egyszerű szubsztancia, amely az 
összetettek alkotórésze; az egyszerű pedig az, amelynek nincsenek részei. Kell, hogy 
legyenek egyszerű szubsztanciák, mivel vannak összetettek; az összetett ugyanis nem más, 
mint az egyszerűek halmaza vagy aggregátuma.” Leibniz: Monadológia, 1.,2.§, In: Leibniz: 
Válogatott filozófiai írások, Budapest, Európa, 1986 307. oldal. 
 
A világmindenség végtelen és teljesen ki van töltve monászokkal. Nincsen egyetlen olyan 
pontja sem, ahol ne lennének monászok. A világmindenség monászok halmaza vagy 
aggregátuma. 
 
A monászok tovább nem osztható 
egyszerű szubsztanciák. A lét 
alapegységei, ezért Leibniz „metafizikai 
pontoknak” vagy „a természet 
atomjainak” is nevezi őket. (Itt meg kell 
jegyezni, hogy az atom kifejezést teljesen 
más értelemben használja, mint az antik 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz
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vagy kora modern atomisták, vagy a modern fizika. Leibniz nem atomista!) 
 
Percepció, appetíció, appercepció 
 
Nincsen két tökéletesen egyforma monász, minden monász különbözik az összes többitől. 
Mivel oszthatatlanok, különbözőségüket csak egyfajta belső elv biztosíthatja. Ez a belső elv a 
monászban zajló élet vagy cselekvés. Minden monász élő pont, az életét pedig a benne 
folyamatosan egymást követő percepciók (észlelések vagy észleletek) jelenik. Minden 
monász észlelő szubsztancia.  
 
A monászon belül Leibniz háromféle jelenséget különböztet meg: a percepciót, azaz a 
tudattalan észlelést, az appercepciót, a tudatos észlelést és az appeticiót, azaz a törekvést. A 
monászban a percepciók (észlelések) egymást követik, és az, hogy egy percepciót minden 
pillanatban egy másik követ az appetíciónak köszönhető. Minden monászt természeténél 
fogva jellemez tehát egy törekvés, amely minden pillanatban új és új percepciót 
eredményez benne. 
 
A percepció azonban nem tudatos észlelés. A tudatos észlelés az appercepció, amely csak az 
emberi lelkeket alkotó monászokat jellemzi. 
 
Mi a percepció tárgya? 
 
A percepció észlelés, amelynek mindig van tárgya. A 
percepció tárgya az, ami az észlelésben megjelenik, azaz 
reprezentálódik. A monászok percepciójának tárgya nem 
más, mint a világmindenség egésze. Ez azt jelenti, hogy 
minden monász minden percepciója tartalmazza, azaz 
megjeleníti az egész világmindenséget.  
 
Ha a monászokat kívülről nem lehet megkülönböztetni, és 
ha mindegyik belső észlelése ugyanazt a világmindenséget 
jeleníti meg teljes egészében, akkor mi fogja őket 
megkülönböztetni? Minden monász egy adott pontot foglal 
el a világegyetemben. Ez a pont egy nézőpont, amely az 
adott monászra jellemző perspektívát határoz meg, és 
ahonnan a világegyetem egy, e pontnak megfelelő módon 
látszik. A monászok percepciói abból a 
nézőpontból reprezentálják a 
világmindenséget, ahol a monász 
elhelyezkedik.  
 
 
„Minden egyes monász élő tükör, amely 
belső tevékenységgel felruházva jeleníti 
meg a világegyetemet a maga 

A Monadológia kézirata 
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nézőpontjából, és ugyanúgy szabályozott, mint maga a világegyetem.” Leibniz: A természet 
és a kegyelem alapelvei, 3§, In: Leibniz: Válogatott filozófiai írások, Budapest, Európa, 1986 
294. oldal. 
 
A monászok percepciói tehát különböznek egymástól, hiszen mindig a monász nézőpontjának 
megfelelően, különböző perspektívákból vagy nézőpontokból jelenítik meg a világegyetem 
egészét.  
 
Egyszerű és összetett szubsztanciák 
 
„Mindenütt vannak egyszerű szubsztanciák, amelyeket valóságosan elválasztanak egymástól 
sajátos cselekvéseik. […] Minden egyszerű szubsztanciát vagy kitüntetett monászt – amely 
egy összetett szubsztancia (például egy állat) középpontja és egységességének az elve – más 
monászok végtelen sokaságából összetevődött tömeg vesz körül. E monászok alkotják a 
központi monász tulajdon testét.” Leibniz: A természet és a kegyelem alapelvei, 3§, In: 
Leibniz: Válogatott filozófiai írások, Budapest, Európa, 1986, 294. oldal. 
 
Leibniz a szubsztancia kétféle jelentését különbözteti meg: egyszerű és összetett. E 
megkülönböztetés azt feltételezi, hogy noha minden monász egyszerű és oszthatatlan, és 
mindegyik az egész világegyetemet visszatükrözi minden egyes percepciójában, mégis 
hierarchia áll fenn közöttük. Vannak magasabb rendű és alacsonyabb rendű monászok. 
A magasabb rendű vagy kitüntetett monászok úgynevezett központi monászok, amelyek a 
körülöttük lévő monászok halmazát képezik. Más néven egységesítik a körülöttük lévő 

monászok halmazát vagy aggregátumát.  
 
Ezek a központi monászok az állatok és az 
emberek esetében a lelkek. Minden fizikai test 
egységet képez a központi monászának 
köszönhetően. A központi monász határozza meg 
a test formáját. A test anyaga monászok 
végtelen halmaza vagy aggregátuma. 
Formáját pedig egy kitüntetett monász 
alkotja. Leibniz ezzel az elmélettel rehabilitálja 
az ariszotelészi szubsztanciális-formát, amely a 
leibnizi központi monásznak felel meg. 
Descartes szerint a kiterjedt szubsztanciához nem 
járulnak hozzá formák, amelyek a testeket 
egységesítenék. Leibniz szerint a testek 
egységesek a központi monásznak köszönhetően. 
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Az emberi természet (az appercepció) 
 
Láttuk, hogy az egyszerű monászok és a kitüntetett, központi monászok között hierarchia van. 
Azonban a központi monászok között is további hierarchiát állapít meg Leibniz. Az egyszerű 
monászok és a központi monászok között az a különbség, hogy a központi monászok formák, 
azaz egységesítő elvek is. Minden testi létezőnek van központi monásza: a fizikai 
tárgyaknak, a növényeknek, az állatoknak és az embereknek. Ezeket a központi 
monászokat is jellemzi a percepció, amely e hierarchiát követve egyre magasabb szintű. Ez 
azt jelenti, hogy az ember esetén a percepció tudatossá válik. Az ember észlelése tudatos 
szemben a többi monász tudattalan percepciójával. Az ember ennek köszönhetően öntudattal 
rendelkezik. Ezt nevezi Leibniz appercepciónak. 
 
A központi monászok között a percepcióból az appercepcióba való átmenet képez 
különbséget. Az állatoknak sokkal tudatosabb percepcióik vannak, mint a növényeknek, de 
még nem érik el az emberi tudatosságot. Az emberi tudatosság az appercepció 
világosságának köszönhető.  
 
Minden monász percepciója végtelen, hiszen az egész világegyetem tükröződik benne. Az 
appercepció során e visszatükröződés egy kicsiny része válik tudatossá. Az emberi tudat 
továbbá hozzáfér az egyetemes logikai elvekhez, az általános ideákhoz, és az ok-okozati 
kapcsolatok felismeréséhez, és ezáltal válik racionális lénnyé. Azonban az emberi tudat és 
észhasználat korlátozott, hiszen a végtelen percepcióból, csak egy kicsiny kibontott rész 
hozzáférhető a számára. Isten az egyetlen monász, akinek az appercepciója végtelen, és 
így teljesen kimeríti a percepcióját. Számára az egész világmindenség tudatos egészként 
reprezentálódik. 
 
A monászok kapcsolata egymással 
 
„A monászoknak nincsenek ablakai, amelyeken át valami beléphetne vagy távozhatna. […] 
Tehát a monászokba kívülről nem kerülhet be sem szubsztancia, sem akcidencia.” Leibniz: 
Monadológia, 7.§, In: Leibniz: Válogatott filozófiai írások, Budapest, Európa, 1986 308. 
oldal. 
 
A monászok Leibniz szerint teljesen 
zártak a külvilág felé. Ezt fejezi ki az, 
hogy „nincsenek ablakaik”. 
Következésképpen a percepciók 
(észleletek) nem kívülről jönnek, és külső 
hatások nem kerülnek belülre (pl. az 
érzékszervekben a külvilág által kiváltott 
ingerületek által). A percepciók egymást 
követik, és minden pillanatban tükrözik a 

Leibniz egy levelének kézirata 
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világmindenség egészét, de anélkül, hogy e reprezentációk a világmindenség éppen aktuális 
állapotának közvetlen fizikai hatására keletkeznének a monászban.  
 
Hogyan lehetséges akkor mindez? Erre a kérdésre ad választ az előre felállított harmónia 
(harmonia praestabilita) tana. Ez azt mondja ki, hogy Isten a teremtés pillanatában 
minden lehetséges világ közül azt a legjobb világot választotta ki, és e világ minden 
állapotát előre belehangolta a monászok percepcióiba. A monászok percepciói tehát a 
teremtés óta össze vannak hangolva egymással, és a világmindenség minden aktuális 
állapotával. A monászok a világhoz és egymáshoz e előre felállított harmóniának 
köszönhetően kapcsolódnak. 
 
 
Összefoglalás:  
Leibniz szubsztancia-elméletét monadológiának nevezi. A szubsztanciát monásznak nevezi, 
amely belső percepcióval rendelkező metafizikai pont. Elveti a szubsztancia-dualizmust és a 
szubsztancia-attribútum-módusz fogalmait a lét meghatározásában. Végtelen sok monadikus 
lét-egységet tételez, amelyeket magasabb szintű egységekbe foglalnak a központi monászok. 
Az ember központi monásza az emberi lélek, amely nem csak percepcióval, hanem 
appercepcióval, azaz tudatos észleléssel is rendelkezik.  
 
Kérdések: 
Mit jelentenek az alábbi fogalmak: egyszerű szubsztancia, összetett szubsztancia, aggregátum, 
percepció, appercepció, appetició, szubsztanciális forma, harmonia praestabilita? 
Mi a különbség az egyszerű és a központi monászok között? 
Hogyan oldja meg a szubsztancia-dualizmusból eredő, a test-lélek egységére vonatkozó 
problémákat a monadológia? 
Mi a különbség az élettelen testek, a növények, az állatok és az emberek központi monászai 
között? 
Mi a szerepe az appeticiónak? 
Mi a szerepe a nézőpont és a perspektíva fogalmának a monászok megkülönböztetésében? 
Mit jelent az, hogy a monászok a világmindenség élő tükrei? 
Mit jelent az, hogy a monászoknak nincsenek ablakai? 
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5. AZ EMPIRISTA ISMERETELMÉLET (LOCKE ÉS HUME) 
 
A racionalista ismeretelmélet után most a megismerés empirista elméletét tekintjük át. Az 
empirista ismeretelmélet kiindulópontját már megismertük. Francis Bacon empirikus 
módszere és idolum-kritikája kijelöli ennek az irányzatnak az elméleti kereteit. Locke 
(részben Berkeley) és Hume Bacon nyomában haladnak. A következő leckékben Locke és 
Hume gondolkodását állítjuk a középpontba. 
 

5.1. lecke: Az empirista ismeretelmélet 
 
Feladat: 
Olvassa el a Boros Gábor (szerk): Filozófia kötetből a Locke-ra és a Hume-ra vonatkozó 
részeket: 709-722. o. és 764-768. o. 
Olvassa el a Wikipedián a Locke és a Hume szócikkeket. Természetesen sokkal jobb, ha az 
angol változatot olvassák el. 
 

John Locke (1632-1704) 
Legfontosabb műve: Értekezés az emberi értelemről (An 
Essay Concerning Human Understanding, 1690). Locke a 
politikai filozófiában is jelentőset alkotott. Őt tartjuk a 
liberális politikai filozófia megalapítójának. 
 
 
 
 
 
 
 

 
David Hume (1711-1776)  
Hume a skót felvilágosodás legnagyobb alakja, és az 
egész felvilágosodás Kant mellett egyik legnagyobb 
gondolkodója. Legfontosabb műve: Értekezés az emberi 
természetről (A Treatise of Human 
Nature, 1740) 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Hume
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Az empirizmus általános jellemzői 
 
• A metafizika szerepének leértékelődése: 
Az empirizmus szerint minden tudás a tapasztalatból származik. A metafizika 
meghatározása szerint a fizikai világon (tehát az érzékileg megtapasztalható valóságon) túli 
létezést vizsgálja. A metafizika túl van a tapasztalaton, ezért az empirizmusban 
összehasonlíthatatlanul kisebb a szerepe, mint a racionalista gondolkodásban. 
 
• A szubsztancia fogalma: 
Ez ugyan megjelenik Locke-nál, ám Hume nem tekinti fontos vizsgálati tárgynak, hiszen a 
szubsztancia maga sem esik a megtapasztalható dolgok körébe. Az empirizmusban nem 
dolgoztak ki szubsztanciaelméleteket. 
 
• Velünk született eszmék kritikája: 
A velünk született ideák (idea innata) azt feltételezik, hogy az elmében az ideák nem a 
tapasztalatból származnak, hanem a lélek megszületése előtt már belekerülnek az elmébe. Ez 
a léleknek egyfajta metafizikai pre-egzisztenciáját feltételezi, amit az empirista 
megközelítésben nem értelmezhető. 
 
• A tapasztalat ismeretelméleti státuszának megváltozása : 
A racionalizmusban a tapasztalat másodlagos ismeretforrás, hiszen a velünk született 
eszmékből történő deduktív megismerés (lásd: geometriai módszer) megingathatatlan 
evidenciával jár és nem támaszkodik a tapasztalatra. Az empirizmus számára viszont az 
érzéki tapasztalat a legfontosabb ismeretforrás. 
 
• A tapasztalati megismerés megalapozása: 
A racionalisták erre metafizikai eljárásokat használnak (pl. Descartes a priori bizonyítja Isten 
létét, aki nem csak be bennünket, azaz jól teremtette meg az ember megismerőképességét). Az 
empiristák a tapasztalást mechanikusan írják le, ők nem látják szükségesnek igazolni azt, 
hogy az érzéki tapasztalás hiteles adatokat közvetít a külvilágról. 
 
• Az értelem kritikája: 
Az értelem mind a racionalistáknál, mind az empiristáknál fontos szerepet játszik. De a 
racionalistáknál az értelmet (észt) lényegében a velünk született ideák alkotják. Az 
empiristáknál az értelem (ész) egy a tapasztalatból elsajátított képesség az ideákkal 
(fogalmakkal) történő logikai műveletek elvégzésére. 
 
• Az indukció jelentősége: 
Az egyedi ismereti tényekből általános 
ismeret levezetése. A dedukcióval 
szemben, amely az elmében eleve adott 
ideákból vezet le deduktíve zárt módon 
igaz kijelentéseket, az empiristák a 
megfigyelt tényekből következtetnek az 
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általános igazságokra. Ez az indukció módszere. 

 
Az elme és a camera obscura 
 
Az empiristák mechanikusan magyarázzák az 
érzéki tapasztalat folyamatát. A 17. században 
nagyon népszerű volt a fényképezőgép őse a 
camera obscura. Ez lényegében egy sötét doboz 
(szó szerinti jelentése: sötét szoba), amelynek 
egyik oldalán egy apró lyukon bejut a fény, és a 
másik, belső oldalon pedig kirajzolódik a fény 
által hordozott látvány (kép) fejjel lefelé. Az 
camera obscurát sokan használták a korban az 
észlelés leírására. (Ld. pl. Descartes: Dioptrika, 

Gondolat, Budapest, 2016, ford. Schmal Dániel et al.) Locke maga is a tapasztalat folyamatát 
a camera obscura segítségével illusztrálja. A hasonlatban a camera obscura az elmét 
jelképezi, a camera obscurában létrejövő képek pedig az ideáknak felelnek meg. 
 
„Sötét szoba. […] A külső és belső érzékelésen kívül nem ismerek más bejáratot, melyen át a 
tudás bejutna az értelembe. Amennyire meg tudom állapítani, csupán ezeket az ablakokon 
hatolhat be fény ama sötét szobába. Mert úgy gondolom, az értelem nem csekély mértékben 
hasonlít egy olyan dolgozószobára, amely teljesen el van zárva a napfény elől, eltekintve 
néhány apró nyílástól, melyeken át kívülről a szemnek szánt képmások, avagy a külső dolgok 
ideái beléphetnek; s ha lennének ilyetén képek, melyek egy efféle sötét szobába érkezvén, 
meg is maradnának ott, és szép rendben el is helyezkednénk, hogy adandó alkalommal 
megtaláljuk őket, akkor mindez szerfölött hasonlítana az emberi értelemre.” Locke: Értekezés 
az emberi értelemről, Budapest, Osiris, 2003, ford. Vassányi Miklós, Csordás Dávid, 172-173. 
oldal. 
 
Ez az analógia nagyon szemléletes: az érzéki tapasztalat (jelen esetben a látás) 
impulzusokat vesz fel a külső valóságból a fény által, majd ezek az impulzusok az elmében 
képekké lesznek. Ezeket a képeket nevezzük ideáknak (fogalmaknak, képzeteknek, 
eszméknek). Az empirista ismeretelmélet elemzésekor ezt a folyamatot kell részletesebben 
szemügyre venni. 
 
Összefoglalás 
Az empirista ismeretelmélet legfontosabb 
alapelve az, hogy az elmébe minden tudás 
a tapasztalaton keresztül érkezik. Az elme 
az ember megszületésekor teljesen üres, 
nincsenek benne eleve adott tartalmak, 
vele született ideák (idea innáta). Az 
empiristák eleve elutasítják a metafizikát, 
mint olyan tudást, amelyre nem 
vonatkozhat tapasztalat. Az empirizmus 

A camera obscura ábrázolása egy korabeli 
műben 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Camera_obscura
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elveinél fogva feltételezi, hogy a külső valóságról megszerzett tudást indukcióval, egyedi 
esetek megfigyelésével sajátítjuk el.  
 
Kérdések: 
Miért utasítják el a metafizikát az empiristák? 
Miként vélekednek az elme állapotáról az ember megszületése pillanatában? 
Miként magyarázzák az empiristák az ideák megjelenését az elmében? 
Miként világítja meg a camera obscura-hasonlat az elme működését? 
Milyen szerepet játszik az empiristák szerint az értelem a tudás megszerzésében? 
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5. 2. lecke: John Locke ismeretelmélete 
 
A tapasztalat és az idea meghatározása 
 

Locke szerint a lélek megszületésekor teljesen üres. 
Arisztotelésztől veszi át az üres papiros (tabula rasa) 
metaforát: a lélek olyan fehér lapra hasonlít, amelyre a 
tapasztalatok írják rá a tudást.  
 
„Az elme üres papiros, mely nem hordoz semmiféle jelet, s 
nem tartalmaz egyetlen ideát sem; hogyan jut hát hozzájuk?... 
Egyetlen szóval válaszolok: a tapasztalatból.” Locke: 
Értekezés az emberi értelemről, Budapest, Osiris, 2003, ford. 
Vassányi Miklós, Csordás Dávid, II,1, 107. o. 
 
Locke ismeretelméleti főművét az Értekezés az emberi 
értelemről című könyvét teljes egészében ama tézis 
igazolásának szentelte, hogy a lélekben megszületésekor 
nincsen semmilyen előre „kódolt” tudás, hanem a lélek 
minden tudást a tapasztalás folyamata segítségével szerez 
meg. Ehhez azt a folyamatot kellett pontosan leírnia, 
amelynek során az érzéki tapasztalatból tudás lesz, azaz ahogy 

a tapasztalat során a lélekben ideák alakulnak ki. Másként mondva, a könyv célja minden 
emberi tudást visszavezetni a tapasztalatra. 
 
 
„Kérdés, hogy a testek miként hoznak létre bennünk ideákat. Ez nyilvánvalóan nem másként 
történik, mint impulzussal, hiszen a testek tevékenységének ez az egyetlen elképzelhető 
módja. […] Idegeink vagy életszellemeink bizonyos testrészeink révén valaminő mozgást 
továbbítanak a testekből az agyba, avagy az érzékletek székhelyére, hogy ezáltal ott, az 
elmében létrejöjjenek ama sajátságos ideák, melyeket a testekről szerzünk.” Locke: ÉEÉ, II, 
11-12. 
 
Az impulzus azt a fizikai-mechanikai hatást jelenti, amelyet a külvilágban zajló anyagi 
folyamatok gyakorolnak az érzékszerveinkre. A tapasztalás folyamata mechanikus: az 
érzékszerveinket fizikai behatások, 
impulzusok érik, amelyeket egy adott 
érzékszerv idegi információra fordítja le. 
Ezek az információk az idegpályákon 
jutnak az agyba, majd pedig ott alakulnak 
mentális tudássá, azaz mentális 
képekké, fogalmakká, ideákká. 
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Az idea meghatározása 
 
„Az idea szó a leginkább alkalmatos annak megjelölésére, amit az elmebeli képmás, képzet, 
faj szavak jelentenek, bármi legyen is az; tehát annak kifejezésére, amivel az elme a 
gondolkodás során foglalatoskodik.” Locke: ÉEÉ, I,1,8. 36. oldal. 
„Bármit észlel is az elme önnön magában, illetve bármi légyen is az észlelés, gondolkodás 
vagy értelem közvetlen tárgya, azt ideának hívom.” II,8,8. 140. oldal. 
 
E meghatározások szerint az elme lényegében ideák összessége. Az elmében minden idea, 
amit az elme észlel. Az észlelést az elmében az ideák biztosítják. Az ideák alapvetően 
képek, és ezek alkotják az elvont fogalmi gondolkodás és a nyelv alapját. 
 
Az ideák kialakulása 
 
Az ideák kialakulásának folyamatát Locke két szakaszra osztja: egy fizikai, mechnanikus 
szakaszra és egy mentális, szellemi szakaszra. 
 
 
(1) Fizikai, mechanikus szakasz 
 
 

 

impulzus => életszellemek => mentális kép 
 

 
 
Ennek során az érzékszerveket olyan fizikai hatások érik, amelyeket az adott érzékszerv idegi 
információkra tud lefordítani. Ezt Locke impulzusnak nevezi. Az impulzusokat az 
életszellemek szállítják az agyba. Az „életszellemek” kifejezést Descartes használta, tőle 
vette át Locke. A 17. századi orvosi gondolkodásban még az elektromosságot nem ismerték, 
és úgy vélték, hogy az idegpályákon az információkat életszellemek közvetítik mechanikus 
módon. Az életszellemek az agyban ideákat alakítanak ki. A fent már idézett camera 
obscura hasonlat mutatja, hogy az agyból az elmébe lépve az impulzusok mentális képekké 
válnak. Ez az észlelés második szakasza az ún. mentális szakasz.  
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(2) Mentális szakasz 
 

 

egyedi kép (idea) =>  emlékezet =>  általános idea 
 

 
A mentális szakasz sokkal összetettebb. Elsőként az ideák megjelennek az elmében, mint 
mentális képek. Ezek nemcsak megjelennek, hanem lenyomatokat képeznek az 
emlékezetben oly módon, hogy az elme később elő is tudja hívni őket (ezt nevezzük 
lényegében emlékezetnek). Majd ezekből az egyedi, az egyes létezőkre vonatkozó képekből 
elvonatkoztatásokat végez. Hiszen az a cél, hogy ne csak egyes asztalok ideájával 
rendelkezzen az elme, amelyeket külön-külön kezel, hanem az Asztal (mint olyan) általános 
ideájával is, amely az asztal általános fogalma, amely minden egyedi asztalt „tartalmaz”. Az 
elvonatkoztatás útján tehát az elme az egyedi képekből általános ideákat alakít ki.  
 
„Először is az érzékek bizonyos ideákat bocsájtanak be, és továbbadják őket az egyelőre még 
üres belső teremnek: s ezek, miközben az elme fokról-fokra megismerkedik némelyikükkel, 
az emlékezetben nyernek szállást és névhez is jutnak. Ezután az elme tovább haladva 
elvonatkoztatást végez rajtuk, és lépésenként megtanulja az általános nevek használatát. Az 
elme ilyeténképpen felszerelkezik ideákkal és nyelvvel, tehát azokkal a kellékekkel, melyeken 
következtető tehetségét gyakorolja, s az ész alkalmazása ekként minden nappal egyre 
világosabban megfigyelhető lesz, amint a neki elfoglaltságot nyújtó anyagmennyiség 
gyarapodik.” Locke: ÉEÉ, I,2, 45. o. 
 
Megjegyzés: A racionalistáknál a velünk született eszmék tana mentesítette a gondolkodókat 
annak megmagyarázásától, hogyan alakulnak ki az elmében egyedi dolgok képeiből általános 
ideák. A velünk született ideák ugyanis mindig általánosak, és nem az elme alakítja ki a 
tapasztalás során egyedi dolgok képéből.  
 
Az ideák forrásai 
 
Az ideáknak két forrása van: az érzékelés (külső) és a reflexió (belső) Locke hangsúlyozza, 
hogy az ideák nemcsak a külső 
tapasztalásból eredhetnek, hanem belső 
észlelésből is. Hiszen hogyan tudnánk 
egyébként szert tenni az emlékezet, a 
képzelet, az akarat, az értelem, az elme 
stb. fogalmára? A belső „tapasztalatot 
Locke reflexiónak nevezi. 
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„Az értelemben nyoma sincs olyan ideának, melyet ne a fenti két forrás [érzékelés, reflexió] 
valamelyikéből nyerne. Külső tárgyak juttatják az elmét az érzéki minőségek ideáihoz, tehát 
ama különböző észleletekhez, melyeket a tárgyak hoznak létre bennünk, és az elme juttatja az 
értelmet a saját működésével kapcsolatos ideákhoz.” L: ÉEÉ, II,1,5 

 
• az érzékelésből származnak a hőmérséklet, 

keménység, illat, szín, íz ideái, 
• a reflexióból származnak az észlelés, a 

gondolkodás, az akarás stb. ideái, 
• érzékelésből és reflexióból együtt származnak a 

gyönyör, a fájdalom, a képesség, a létezés, az 
egység stb. ideái.  

 
Az ideák osztályozása 
 
Locke kétféle ideát különböztet meg: egyszerűt és 
összetettet. Az összetett ideák egyszerűekből állnak. 
Az egyszerű ideák az érzékelésből vagy a reflexióból 
erednek és onnan kerülnek az elmébe. 
 
Az egyszerű ideák (lásd: 2. könyv 2. fejezet: Az egyszerű ideákról) világos és elkülönült 
(clara et distincta) ideák, amelyek nem oszthatóak fel és nem törölhetőek ki az elméből. Ezek 
az ideák másként nem alakulhatnak ki az elmében, mint ahogy kialakultak.  
 
„Az egyszerű idea semmi egyebet nem tartalmaz, mint egyetlen egyöntetű jelenséget avagy 
elképzelést az elmében, és nem bontható fel különböző ideává.” 
 
Az összetett ideákat (lásd: 2. könyv 12. fejezet: Az összetett ideákról) az értelem az egyszerű 
ideákból hozza létre. Az egyszerű ideákat azonban sem létrehozni, sem megsemmisíteni nem 
képes. Az elme az összetett ideákkal háromféle műveletet képes elvégezni: egyesíteni, 
szétválasztani és egymás mellé helyezni őket.  
 
Az elsődleges és másodlagos minőségek 
 
Végezetül azon minőségeket kell megkülönböztetnünk egymástól, amelyeket a különböző 
ideák kifejeznek az elmében. A minőség 
meghatározása:  
 
„Azt a képességet, melynek révén egy 
alany valaminő ideát idéz elő az elmében, 
azon alany minőségének nevezem, 
amelyben az illető képesség benne rejlik.” 
II,8,8  
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Az ideák az elmében bizonyos minőségeket jelenítenek meg. Ezek között Locke 
megkülönböztet elsődleges és másodlagos minőségeket.  
 
A test eredeti vagy elsődleges minőségei azok, amelyek tökéletesen elválaszthatatlanok a 
testtől, bármilyen módosulás következzen be rajtuk: tömörség, kiterjedés, alak, mozgás,  
nyugalom, szám. Ezek a szubsztanciális tulajdonságok.  
 
A test másodlagos minőségei, amelyek megváltozhatnak: színek, hangok, ízek stb. Ezek az 
attribútumok. Az elsődleges és másodlagos minőségek közötti megkülönböztetés azon alapul, 
hogy mely minőségek jelenítenek meg az elmében olyan valós tulajdonságokat, amelyek 
megvannak a külső dolgokban is, és melyek nem.  
 
Az elsődleges minőségeket 
megjelenítő ideák valóságos 
jellemzőket jelenítenek meg 
(reprezentálnak). A másodlagos 
minőségeket megjelenítő ideák viszont 
olyan jellemzőket jelenítenek meg, 
amelyek abban a formában, ahogyan 
az elmében megjelennek, nincsenek 
meg a tárgyakon. Ezek a szín, az íz, 
az illat stb. tulajdonságai. Ezek 
ugyanis csak olyan minőségek, amelyek az impulzusok és az érzékszerveink találkozása során 
alakulnak ki. Pl. a hangok valójában az az érzet, amelyet a levegőhullámok a dobhártyánkon 
keltenek. A színek az az érzet, amelyet a fény rezgési amplitúdója kelt a retinánkon stb. Tehát 
a szín, a hang, az íz nincsen rajta a tárgyon, ezért ezeket Locke másodlagos 
tulajdonságoknak nevezi. Ezzel szemben minden tárgynak van valós alakja, mozgása, 
tömörsége, kiterjedése stb. Ezek elsődleges tulajdonságok. 
 
Összefoglalás: 
Az empirista ismeretelmélet elsősorban a tapasztalás folyamatával foglalkozik. Legfontosabb 
tézise, hogy nincsenek velünk született eszmék, ezért fő célja annak magyarázata, hogy 
miként jön létre tudás az érzéki tapasztalat során. Az empiristák a tapasztalást mechanikus 
módon írják le. Locke az érzéki tapasztalás mellett beszél belső tapasztalásról is, amelyet 
reflexiónak nevez. Az empirista ismeretelméletben fontos szerepet játszik az idea (mentális 
fogalom, eszme, képzet) létrejöttének és természetének magyarázata. 
 
Kérdések: 
Határozza meg szabatosan az alábbi 
fogalmakat: idea, camera obscura, 
reflexió, impulzus, minőség, egyszerű 
idea, összetett idea!  
Mi a különbség egyszerű és összetett idea 
között?  
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Mi a különbség elsődleges és másodlagos minőségek között?  
Milyen ideák származnak reflexióból? Mit jelent a tabula rasa elv? 
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5.3. lecke: David Hume ismeretelmélete 
 
 
Hume főműve az Értekezés az emberi természetről című mű (A Traitrise of Human Nature, 
1739). Megjelentetése után Hume elégedetlen volt a mű fogadtatásával, amit a szöveg 

túlságos elvontságának tulajdonított. Ezért – az egyébként 
esszéket is író gondolkodó – úgy határozott, hogy a 
művének főbb gondolatait közérthetőbb formában is 
összefoglalja.  
 
Így születtek meg a Tanulmány az emberi értelemről (An 
Enquiry Concerning Human Understanding, 1748) 
valamint Tanulmány az erkölcs alapelveiről (An Enquiry 
Concerning the Principles of Morals, 1751) című művei.  
 
Hume az empiristák sorába tartozik: a Bacon, Locke, 
Berkeley vonalat követi. Ő számít a legradikálisabb 
empiristának. Végletekig ragaszkodik ahhoz az elvhez, 
miszerint minden tudás csak és kizárólag a tapasztaltból 
származik. Következésképpen semmi olyan nem számít 
tudásnak, ami nem közvetlen megfigyelésen, hanem 
következtetésen alapul. Ezt az elvet végigkövetve jut el 
egyfajta szkepticizmushoz. Azt állítja ugyanis, hogy a 
tapasztalat határolja a tudást. Mivel nyilvánvaló, hogy 

tapasztalásunk köre véges és mindig is véges marad, ezért a valóságra vonatkozó tudásunk 
soha nem lehet teljes. Az igazságot nem érhetjük el. Ha ragaszkodunk hozzá, hogy csak azt 
tudhatjuk, amit tapasztalunk, akkor az ítéletünket minden esetben fel kell függesztenünk 
akkor, ha túl akarnánk lépni a tapasztalat határán. Az ítéletfelfüggesztés pedig szkeptikus 
végkövetkeztetésbe torkollik.  
 
Ideák és benyomások  
 
Hume szerint az elmében csak kétféle képzet van:  
 

• ideák 
• benyomások. 

 
Az elme valamennyi képzetét erősségük 
és elevenségük különböző fokai szerint 
két csoportra vagy fajtára oszthatjuk: A 
kevésbé erőseket és eleveneket 
gondolatoknak vagy eszméknek 
[ideáknak] nevezzük [...] Benyomáson az 
összes elevenebb képzetünket értem, 
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amelyek akkor keletkeznek, ha hallunk, látunk, szeretnünk, gyűlölünk, kívánunk vagy 
akarunk valamit.” Hume: TEÉ, 2. fejezet, 18. o.  
 
A benyomások a közvetlen érzéki észleleteket jelentik. Tehát azokat az észleleteket, 
amelyeket aktuálisan tapasztalunk az érzékszerveink segítségével. Benyomás az éppen látott 
környezet, az éppen hallott hang, az éppen érzett íz stb. Az idea az emlékezetben 
elraktározott benyomás. A benyomásokat tehát mindig aktuálisan tapasztaljuk, az ideákat 
viszont elő tudjuk hívni az elméből. Ha egy tájra, egy hangra, egy illatra emlékezünk, akkor 
ezek ideák és nem benyomások.  
 
„Aligha vitatható az a tétel, hogy ideáink nem egyebek, mint benyomásaink másolatai, vagy 
másképpen kifejezve, hogy nem gondolhatunk olyan dologra, amit előzőleg akár külső, akár 
belső érzékeinkkel nem észleltünk.” TEÉ, 7. fejezet, 1. rész.  
 
Ez az idézet jól mutatja, hogy Hume szerint is mindaz, ami az elmében van, kizárólag a 
tapasztalatból származik. A benyomások és ideák között valójában csak megjelenésük 
erősségében van különbség. Minden idea a benyomások másolata, azaz a tapasztalat által 
szolgáltatott anyag összevegyítése, átalakítása, felnagyítása vagy kicsinyítése. Ezért minden 
ismeret a tapasztalatra megy vissza. A benyomásokat Hume tényeknek nevezi. 
 
A tények, ideák és a megismerés 
 
Mivel miden idea benyomás másolata, és a 
benyomások tények, ezért minden megismerés a 
tényeken alapul. A megismerés során a tényekből 
vonunk le következtetéseket az indukció 
segítségével.  
 
Megjegyzés: Emlékezzünk rá, hogy az indukció 
mindig egyedi tények ismeretéből indul ki, és azok 
megfigyeléséből igyekszik általános 
következtetéseket levonni. A következtetésekhez az 
ideák között kell kapcsolatokat létesítenünk. Minden 
következtető szillogizmus ideák kapcsolatán alapul.  
 
Megjegyzés: A legegyszerűbb (barbara típusú) 
szillogizmus ez: (p1) Minden ember 
halandó. (p2) Szókratész ember. (k): 
Szókratész halandó. Ez esetben az ember, 
Szókratész és a halandóság ideái között 
létesítettünk kapcsolatot. Hume szerint az 
ideák közötti kapcsolatoknak, amelyeken 
minden következtetés alapul, három 
formája van: (1) hasonlóság, (2) időbeli 
vagy térbeli érintkezés és (3) ok-okozati 

David Hume idősebb korában 
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viszony. Míg első kettő (hasonlóság és érintkezés) inkább a szabad asszociáció területére 
tartozik, míg a harmadik(az ok-okozati viszony) az értelem és érvelés területére. 
 
Minden tényekre vonatkozó okoskodás az ok és okozat viszonyán alapszik.” Hume: TEÉ, 26. 
oldal. 
 
Hume szerint, ha meg akarjuk mondani, hogy min alapul a megismerés, akkor az ok-okozati 
viszonyokat kell megvizsgálnunk. 
 
Az ok-okozati viszonyok és a megismerés 
 
Mit jelent az ok-okozati viszony? A természetben megfigyelt folyamatok esetén 
megállapíthatjuk, hogy a természetben semmi sem történik véletlenül. Ha valami történik, 
akkor azt valami kiváltja. A másik megfigyelhető tény, hogy a kiváltott események azonos 
körülmények között ugyanúgy zajlanak le, azaz a természetben állandóságot tapasztalunk. 
Pl. ha egy nehéz tárgy alátámasztás nélkül marad, akkor zuhanni kezd lefelé. Ez minden 
megfigyelt esetben bekövetkezik (azaz a tárgyak soha nem maradnak alátámasztás nélkül a 
levegőben, és soha nem mozdulnak el felfelé). Ha pedig megfigyeljük, a zuhanás sebességét, 
akkor azonos körülmények között mindig azonos sebességet tapasztalunk. Tehát a 
természetben az események hatással vannak egymásra, és ez a hatás azonos körülmények 
mellett állandó. Ezt nevezzük kauzalitásnak. A kiváltó eseményt oknak, a kiváltott eseményt 
okozatnak nevezzük. Az ok és az okozat kapcsolata azonos körülmények között tehát azonos. 
Ez teszi lehetővé az ún. természeti törvények megfogalmazását. A természeti törvények a 
természetben lezajló ok-okozati hatások állandóságát rögzítik.  
 
Az ok-okozati kapcsolatok ismeretében az értelem ki tud következtetni olyan eseményeket, 
amelyeket nem tud megtapasztalni közvetlenül. Például tipikusan ilyen következtetés a mai 
kozmológiai modellekben az ősrobbanás jelensége, amelyről semmilyen tapasztalattal nem 
rendelkezünk, ám a kozmikus háttérsugárzás és a vöröseltolódás alapján következtetünk rá. 
Hasonló példa a Neptunusz felfedezése. A Neptunusz létére az Uránusz pályájának 
megfigyelt anomáliáiból következtettek, majd ezek alapján kiszámolták a tömegét és a 
pályáját, és ez tette lehetővé, hogy megfigyelés útján is felfedezzék. Azaz, a kozmikus 
háttérsugárzást és az Uránusz pályájának szabálytalanságát valaminek okoznia kell.) 
 
Hume a következő kérdést teszi fel: Honnan ered a kauzalitásra vonatkozó tudás az 
értelemben, amelynek segítségével képes a valóság megismerésére?  
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A racionalista gondolkodók, mint például Leibniz, 
meggyőződése, hogy az ok-okozati kapcsolat 
ismerete veleszületett az elmével, hiszen ez 
magának az értelem következtető tevékenységének 
az alapja. Leibniz szerint ezt nem lehet a 
tapasztalatból elsajátítani. Leibniz ezt az elvet „az 
elégséges-alap elvének” nevezi. 
 
Hume ezzel nem ért egyet. Szerinte az ok-okozat 

ismerete nem a priori ismeret. Azaz nem velünk született képesség, hanem ez is a 
tapasztalatból származik. Az az érve, hogy egy ok szemlélése esetén, az okból magából soha 
nem kikövetkeztethető az okozat jellege. Következésképpen a kapcsolat ok és okozat között 
önkényes! És ezért nem lehet a kettő viszonya a priori (azaz tapasztalattól független) 
megismerés tárgya.  
 
„Amiként egy bizonyos okozatnak a tapasztalat irányítása nélküli előzetes elképzelése a 
természet minden folyamatára vonatkozóan önkényes, éppúgy önkényesnek kell tekintenünk 
azt a feltételezett kapcsolatot és összefüggést is, amely az okot és az okozatot egymáshoz fűzi, 
és kizárja, hogy az ok bármely más okozatot válthasson ki.” Hume: TEÉ, 4. fejezet, 1. rész, 
29. o. 
 
Hume kedvenc példái a biliárdgolyók. Amikor életünkben először azt látjuk, hogy egy 
asztalon egy golyó egy másik golyó felé közeledik, azelőtt, hogy összeütköznének, képtelenek 
vagyunk megmondani, mi fog velük történni velük az ütközés után. Több lehetőség is fennáll: 
együtt gurulnak tovább, mindkettő megáll, az egyik megáll, a másik tovább gurul ugyanolyan 
sebességgel, mint az őt meglökő golyó, stb. Azt, hogy a harmadik lehetőség valósul meg, csak 
a tapasztalat tanítja meg nekünk, pusztán értelemmel nem kikövetkeztethető – mondja Hume. 
 
„Egyszóval, minden okozat az okától teljesen eltérő történés. Ezért aztán az okban nem is 
lehet felfedezni, s előzetes kieszelése és elképzelése a priori szükségképpen teljesen 
önkényes.” uo. 30. o. 
 
Ha az ok-okozatiság, ami a „tényekre vonatkozó okoskodás” alapját képezi, nem a priori 
eredetű, akkor annak is a tapasztalatból kell származnia. Az ok-okozatiság tapasztalati forrása 
nem más, mint a megszokás.  
 
„Tehát valamennyi tapasztalatból eredő 
következtetés a szokás és nem az értelem 
műve.”, 44. o. 
 
Hume következtetése tehát az, hogy az 
értelem sem az eszmék eredetét, sem a 
következtető képességet nem birtokolja 
természeténél fogva. Ezeket a 
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tapasztalatból sajátítja el. A tapasztalat az emberi megismerés legfőbb mértéke. És nemcsak 
a megismerés lehetőségét biztosítja, hanem a megismerést egyúttal – ugyanezen oknál fogva – 
radikálisan korlátozza. Ebből ered a szkeptikus végkövetkeztetés.  
 
Szkepticizmus  
 
„Mindenki elismeri, hogy az emberi elme többre nem törekedhet, mint hogy a természeti 
jelenségek létrejöttének törvényszerűségeit egyre egyszerűbbekre vezesse vissza, s hogy a 
sokféle egyedi okozatot okoskodás útján az analógia, a tapasztalat és a megfigyelés 
segítségével néhány általános okban oldja fel. Ámde ezeknek az általános okoknak az okait 
már hiába próbálnánk megállapítani, és nem is fogunk tudni soha semmiféle kielégítő 
magyarázatot adni rájuk.”  
 
Mivel az ok-okozati viszonyok képezik az értelmi következtetések alapját, és mivel ezek a 
viszonyok csak a tapasztalatból megismerhetőek, ezért nemcsak minden megismerés forrása, 
de  minden megismerés korlátja a tapasztalás. Következésképpen semmilyen 
megismerésnek sem szabad túlmennie a tapasztaláson. A konkrét tények tapasztalásán túl 
csak hipotézisek vannak, amelyek nem tartoznak a tudás körébe. Ezeket nem szabad 
igazságként kezelni, hanem velük kapcsolatban fel kell függeszteni az ítéletet. Ez pedig a 
szekpszis.  
 
„A legtökéletesebb természetbölcselet is csak éppen hogy csökkentheti tudatlanságunkat […] 
Így hát minden filozófia végső eredménye az emberi vakság és gyarlóság feltárása.” Hume: 
TEÉ, 4. fejezet, 1. rész, 31. o.  
 
Nem felszámolása, hanem feltárása!  
 
Összefoglalás:  
David Hume a legradikálisabb empirista. A tapasztalat minden tudás alapja és korlátja. A 
megismerés folyamatának empirista vizsgálata során amellett érvel, hogy minden tudás a 
tapasztalatból származik. Az értelem még a következtető képességét is a tapasztalatból és a 
megszokásból nyeri. Ennek felismerése azt kell eredményezze, hogy következetesen 
ragaszkodunk ahhoz, hogy a megismerésben soha ne menjünk túl a tapasztalás határain.  
 
Kérdések: 
Határozza meg a következő fogalmakat: 
benyomás, idea, tény, kauzalitás.  
Miben áll a hume-i empirizmus radikális 
jellege?  
Hogyan következik a szkeptikus 
végkövetkeztetés a megismerés hume-i 
elméletéből?  
Mi a kauzalitás szerepe a 
következtetésekben?  
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Mivel igazolja Hume, hogy a kauzalitás felismerésének képessége nem velünk született 
képesség? 
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6. RACIONALISTA ETIKÁK I. (DESCARTES) 
 
 
Ezek a leckék a 17. századi racionalista etikákba nyújtanak bevezetést. Az első (6.1.) 
általános jegyeket ismertet, a második (6.2.) a racionalisták felfogását mutatja be a szabad 
akaratról, a harmadik (6.3.) Descartes morálfilozófiáját vázolja fel. A következőkben (7) 
pedig Spinoza etikájáról lesz szó. 
 
Mint látni fogjuk a racionalista etikák teljesen más alapokon állnak, mint az empirikus etikák. 
Mások az elvek és mások a célok, noha mindegyik etika választ keres arra az alapvető 
morálfilozófiai kérdésre, hogy miként tudjuk filozófiai eszközökkel megkülönböztetni 
egymástól a morálisan jó és rossz értékeit, a helyes és a helytelen, valamint az igazságos és 
igazságtalan cselekedeteket. 
 

6.1. lecke: A racionalista etikák jellemzői 
 
David Hume a racionalista etikákról 
 
Bevezetésképpen olvassuk el, hogyan foglalja össze David Hume a racionalista etikák 
lényegét. Most már tudjuk jól: Hume nem racionalista, hanem radikális empirista gondolkodó. 
Ha a racionalista etikáról ír, azért teszi, hogy kritizálja. Most a kritikával nem foglalkozunk. 
Azért vizsgáljuk ezt a szöveget, mert nagyon lényegre törő összefoglalását adja a racionalista 
etika elveinek.  
 
„Némelyek azt állítják, hogy erényesnek lenni nem más, mint megfelelni az észnek; hogy 
minden dolog örökkévaló módon helyes vagy helytelen, s ez ugyanúgy jelenik meg minden 
ésszel megáldott lény számára, aki elgondolkodik a dolog fölött; hogy a megváltozhatatlan 
mérce, amely megszabja, mi a jó és mi a rossz, kötelezettséget ró ki nem csak az emberi 
teremtményekre, hanem magára az istenségre is. Mindeme rendszerek megegyeznek abban, 
hogy valaminek az erkölcsös voltát – éppúgy, mint az igazságot – pusztán az ideák 
segítségével állapítjuk meg: ideák szembeállítása és összehasonlítása révén.” Hume: 
Értekezés az emberi természetről, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2006, 456. o. 
 
Ebben a szövegben Hume nagyon fontos 
állításokat fogalmaz meg. Nézzük őket 
sorban! 
 
A „némelyek” itt a 17. századi 
racionalista gondolkodókra utal, akik 
szerint „erényesnek lenni nem más, 
mint megfelelni az észnek”. Ezek szerint 
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az erényes cselekvés, viselkedés, cselekvés alapelve az ész.  
 
Ez a kijelentés azt feltételezi, hogy az ész valamilyen egyetemes eszköz az igazság 
megismerésére. A racionalista módszertan tárgyalásakor már láttuk, hogy a racionalisták 
szerint az ész univerzális jellegű. Az ész egyfajta természetes világosságot zár magába, 
amely az igazság megismerésének eszköze. Az ész megismerőképessége a velünk született 
ideákon (idea innata) alapszik, amelyek vizsgálatával az ész közvetlenül képes megismerni 
az igazságot. Ezt látjuk a matematikai módszerben. Azt is láttuk, hogy a racionalisták a 
matematikai módszert a filozófiai megismerés más területeire is igyekeztek kiterjeszteni: 
természetfilozófia, erkölcsfilozófia, jogfilozófia stb. Ha tehát az ész a megismerés egyetemes 
eszköze az emberi elmében, akkor az erkölcs alapelveit is az észből, és a velünk született 
ideákból kell levezetni. Erre utal tehát az a kijelentése Hume-nak, hogy a racionalisták szerint 
erényesnek lenni nem más, mint megfelelni az észnek. 
 
„ez ugyanúgy jelenik meg minden ésszel megáldott lény számára, aki elgondolkodik a 
dolog fölött” – ez az észszerűség egyetemességének elve. Az ész egy olyan képesség az 
emberben, amellyel az igazság megismerhető. Az igazság pedig egységes. Következésképpen 
az ész mindenkiben ugyanúgy működik. A racionalisták legfőbb érve erre a matematikai 
gondolkodás, amely nem tűri a szubjektív véleményt, sem a kulturális relativitást. Másként 
mondva: az amerikai indiánoknál, a kínai kultúrában és az európai gondolkodásban a 
matematikai ugyanolyan. Nincs amerikai, kínai vagy európai matematika: egy matematika 
van. Azaz egy az ész által felismert matematikai igazság szükségszerűen igaz minden 
kultúrában. Ha tehát az erkölcsi elvek is ész által megismerhetőek, akkor ezek szükségképpen 
ugyanolyan erkölcsöt írnak elő minden ember számára.  
 
„a megváltozhatatlan mérce, amely megszabja, mi a jó és mi a rossz, kötelezettséget ró 
ki nem csak az emberi teremtményekre, hanem magára az istenségre is” – az örök mérce: 
a jó és a rossz, a helyes és a helytelen, az igazságos és az igazságtalan közötti 
megkülönböztetés mértéke. Ha valaki megismeri mi a jó, akkor tudja azt is, mi a nem jó. A 
racionalisták számára az abszolút jó maga Isten. A jó és a rossz különbsége tehát Isten 
racionális megismeréséből következik. Az abszolút jó ugyanakkor nem csak az ember 
számára állít fel normát, hanem attól Isten sem tud eltérni. Descartes érvel azzal az 
Elmélkedésekben, hogy Isten tökéletes, ezért nem csaphat be bennünket, és így nem érvényes 
a csaló Isten hipotézis (lásd ott).  
 
„valaminek az erkölcsös voltát – 
éppúgy, mint az igazságot – pusztán az 
ideák segítségével állapítjuk meg: ideák 
szembeállítása és összehasonlítása 
révén” – ez maga az ész. Az ideák nem a 
tapasztalatból származnak, hanem velünk 
születnek. Descartes szerint az első a 
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velünk született ideák között Isten ideája. Az ész pedig az a képessége az elmének, hogy 
ideákat szemléljen, és azokon műveleteket hajtson végre (szembeállítás, összehasonlítás stb.). 
Ezen alapul az ész következtető képessége, valamint az igazsággal való kapcsolata a 
megismerésben.  
 
Összegezve: Hume remekül foglalja össze a racionalista etikák jellemzőit. Ezek szerint az 
erkölcsi elvek egyetemesek, Istenre éppúgy érvényesek, mint az emberre, az ember az ész 
által ismeri meg azokat az ideák segítségével. 
 
Az ész kettős szerepe az etikában  
 
A racionalista etikában az észnek két különböző feladata van: (1) elméleti, (2) gyakorlati. 
 

(1) a jó megismerése, a jó és a rossz, a helyes és a helytelen, az igazságos és 
igazságtalan megkülönböztetése; 

(2) a jó megvalósítása a cselekedetek, a viselkedés, a magatartás, az életvezetés, az 
ítéletek és döntések meghozatala szintjén. 

 
A (1) jó megismeréséről Hume beszélt. Az ész az ideák segítségével ismeri meg a jót és a 
rosszat. Az etika esetén azonban különbséget kell tennünk a jó ismerete és a jó 
megcselekvése között. Azaz attól még, hogy valaki ismeri és pontosan tudja, mi a jó, még 
élhet gonosz, züllött életet. 
 
A (2) jó megvalósítása összetett dolog. Kérdés: miként vesz részt az ész a jó, helyes, 
igazságos cselekedetek kivitelezésében? A racionalista etikák nagy hangsúlyt fektetnek az 
ész, a szenvedélyek és a szabadság viszonyára.   
 
A szabadság jelen esetben az akarat szabadságát jelenti. A kérdés az, mi határozza meg 
cselekvést: az ész vagy a szenvedélyek. A szenvedélyek (vagy affektusok) az indulatokat, az 
érzelmeket, az emóciókat jelentik, tehát mindazt a lélekben, ami nem racionális. A 
cselekvéseket meghatározhatja tehát az ész, és meghatározhatják a szenvedélyek. A 
szenvedélyek (miként nevük is mutatja: az ember elszenved valamit általuk) működése 
bizonyos értelemben automatikus. Ha tehát a cselekvés a szenvedélyek által meghatározott 
(pl. indulatból valakit megsértek), akkor az akarat nem tekinthető szabadnak. Az akarat 
akkor szabad, ha a cselekvést az ész 
határozza meg, nem pedig a 
szenvedélyek.  
 
Ebben az értelemben az akarat 
szabadságának kérdése attól függ, hogy 
az ész képes-e uralni a szenvedélyeket. 
Természetesen ehhez az is szükséges, 
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hogy az ész felismerje a jót, és a szenvedélyeket uralva a jó megvalósítására irányuljon.  
 
Összegezve: A racionalista etikák az erkölcsi jót az észből származtatják. Ez két dolgot 
feltételez: a jó ész általi felismerését (ami feltételezi az ész helyes használatát), és az akarat 
ész általi meghatározottságát (ami feltételezi a szenvedélyek uralását). Ha tehát az ész 
felismeri a jót, és a jó által meghatározza az akaratot, akkor a cselekvés szabad és erkölcsös 
lesz. Ez a racionalista etika alapképlete. 
 
Fogalomdefiníciók: 

Ész: az elme következtető és megismerő képessége, amely az ideákkal végzett műveleteken 
alapul. Az ész következtetési (logikai) szabályok szerint működik, és ezek valamint az ideák 
(fogalmak, eszmék, képzetek) teszik lehetővé, hogy már meglévő ismeretekből új ismeretekre 
tegyen szert. 

Szenvedély: A lélekben az érzelmek, emóciók, indulatok összefoglaló neve. Az affektus 
kifejezés is ugyanezt jelenti, de az affektusba beleértjük a vágyakat is. A szenvedélyek és az 
affektusok a léleknek azon jellemzői, amelyek nem tartoznak a racionalitás alá. 

Akarat: a lélek ama képessége, amely segítségével hatást tud gyakorolni önmagára és a 
testre. Az akaratból származó hatások aktivitást jelentenek, ellentétben a szenvedélyekből 
származó hatásokkal, amelyek passzivitást eredményeznek, amennyiben a lélek leszenvedi 
őket.  

Szabad akarat: az akarat szabadsága attól függ, hogy milyen mértékben képes az ész a 
felismert jó érvényre juttatni a cselekedetekben. Ehhez az kell, hogy a cselekvéseket ne a 
szenvedélyek határozzák meg, hanem az ész. 
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6. 2. lecke: Az akarat szabadsága a racionalisták szerint 
 
 
A racionalista gondolkodók (és most itt csak Descartes, Leibniz és Spinoza gondolkodását 
vizsgáljuk) több, egymástól eltérő álláspontot fogalmaznak meg az akarat szabadságának 
kérdésében. Abban azonban mindnyájan egyetértenek, hogy a helyes cselekvés elveit az 
észből kell levezetni, és az ész képes egyedül kedvező hatást gyakorolni a szenvedélyekre. 
 
Descartes és Leibniz szerint van szabad akarat, és amennyiben az akarat e szabadságánál 
fogva egyesül az ész világosan belátott cselekvési elveivel, akkor az ember erkölcsös életet 
tud élni. Spinoza tagadja az akarat szabadságát, sőt az akaratot magát is. Ám ettől még ő is az 
észből vezeti le a helyes etikai elveket, és ha az affektusokat az ész irányítja, akkor az ember 
képes eljutni a szabadsághoz. 
 
Descartes az akarat szabadságáról 
 
„Az akarat pusztán abban áll, hogy egy bizonyos dolgot képesek vagyunk megtenni vagy nem 
megtenni (azaz állítani vagy tagadni, követni vagy kerülni), vagy, pontosabban fogalmazva, 
pusztán abban, hogy ahhoz, amit az értelem állításra vagy tagadásra, azaz követésre vagy 
kerülésre javasol, úgy viszonyulunk, hogy semmiféle külső erőt sem érzékelünk, amely az 
egyik vagy a másik lehetőség választására kényszerítene.” Elmélkedések az első filozófiáról, 
Bp, Atlantisz, 1994, IV. elmélkedés, 72. oldal. 
 
Ez a szövegrész pontosan megadja az akarat jelentését, amiből az is következik, hogy 
Descartes szerint az akarat végtelenül szabad. Az akaratot szerinte semmi nem kényszeríti, 
ez evidens, belső tapasztalat.  
 
„Az akaratunk természeténél fogva oly mértékben szabad, hogy sohasem kényszeríthető.” 
Descartes: A lélek szenvedélyei, Budapest, L’Harmattan, 2012, ford. Boros Gábor, 41.§, 88. 
oldal. 
 
Az akarat e végtelen szabadságából következik, hogy a szenvedélyeknek nincsen feltétlen 
hatalma az akarat felett. Ha az akarat az 
ész helyes használatával és az igazság 
evidens belátásával párosul, akkor az 
ember képes erkölcsileg helyesen 
cselekedni és erényesen élni. 
 
„Mivel kis iparkodással meg tudjuk 
változtatni az agy mozgásait az ésszel 
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nem rendelkező állatokban, nyilvánvaló, hogy még jobban megtehetjük ezt az emberekben, s 
még a leggyengébb lelkűek is feltétlen hatalomra tehetnének szert összes szenvedélyük felett, 
ha elég szorgalmasan idomítanánk és vezetnénk őket.” Descartes: A lélek szenvedélyei, 50., 
94-95. oldal. 
 
Descartes-nál tehát az ésszerű cselekvés és a szabad cselekvés egy és ugyanaz, és ez lesz az 
erkölcsös élet alapja. 
 
Leibniz az akarat szabadságáról 
 
Leibniz álláspontja hasonló Descartes-éhoz: 
 
„Soha nincs ugyanis bennünk akkora affektus vagy vágy, hogy a cselekedet szükségszerűen 
következzen belőle. Mert amíg az ember ura az elméjének, még ha a harag, a szomjúság vagy 
más hasonló ok a leghevesebben ösztökéli is, mindig lehet találni valami ésszerű alapot arra, 
hogy rohamuknak ellenálljon, s nemegyszer már az is elég, ha arra gondol, hogy gyakorolja 
szabadságát és az affektusok feletti hatalmát.” Leibniz: Isten igaz ügyének védelme, 105. 
 
Leibniz álláspontja itt nyilvánvaló: a lélekben a szenvedélyek, affektusok, irracionális vágyak 
kihatással vannak a cselekedeteinkre, ám ebből nem következik determinizmus, azaz e 
szenvedélyek nem határozzák meg végérvényesen a cselekvést. Ugyanis az ember a szabad 
akaratából kifolyólag és az ész belátásait követve, képes ellenállni azoknak a hatásoknak, 
amelyek során a szenvedélyek akarják cselekedeteink felett az uralmat gyakorolni, és így 
bármikor képes a szabadságát biztosítani. A szabadság biztosítása tehát azt jelenti, hogy 
ellenállunk azoknak a szenvedélyekből fakadó hatásoknak, amelyek nem egyeznek meg az 
ész által az erkölcsi jóra vonatkozó belátásokkal.  
 
Spinoza az akarat szabadságáról 
 
Descartes-tal és Leibniz-cel ellentétben Spinoza szerint nincsen szabad akarata az 
embernek. Mint látni fogjuk, Spinoza determinista gondolkodó, aki szerint az ember mindig 
a szenvedélyeit követi, és a cselekvései a természet szükségszerű működésébe 
illeszkednek. Az ember nem képes másként cselekedni, mint ahogy a természet 
szükségszerűen meghatározza, ezért nem beszélhetünk szabad akaratról, és következésképpen 
akaratról sem. (Ami nem teszi 
lehetetlenné, hogy Spinoza a szabadságot 
– nem az akaratszabadság értelemében – 
az egyik legfontosabb értéknek tekintse.) 
 
„Az elmében nincsen feltétlen, vagyis 
szabad akarat, hanem az elmét ennek 
vagy annak akarására olyan ok 
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determinálja, amelyet ugyancsak más ok determinált, ezt újra más, s így a végtelenségig.” 
Spinoza: Etika, Budapest, Osiris, 1997, ford. Boros Gábor, II, 48. tétel, 148. oldal. 
 
Spinoza szerint az okok, amelyek az elmét döntésekre késztetik, az elme számára 
ismeretlenek, ezért képzeli azt az elme, hogy saját maga hozza a döntéseket, azaz hogy 
szabad.  
 
„Az emberek tévednek, amikor azt hiszik, hogy szabadok, azaz azt gondolják, hogy – szabad 
akaratuk révén – akár megtehetnek egy dolgot, akár nem. Ez a vélemény egyedül azon alapul, 
hogy tudatában vannak ugyan cselekedeteiknek, de nem ismerik az okokat, amelyek 
determinálják őket. ” Spinoza: Etika, Budapest, Osiris, 1997, ford. Boros Gábor, II, 35. tétel, 
Megjegyzés, 132. oldal. 
 
Spinoza tehát determinista. A determinizmus azt jelenti, hogy a döntéseink és cselekvéseink 
okai nem az elmében magában vannak, hanem az elmétől függetlenek, és az elme ezekre nem 
tud hatást gyakorolni. Következésképpen az elme e tőle független okok miatt determinált.  
 
Természetesen Spinozánál ez nem fatalizmus, azaz nem kell tétlennek lennünk etikailag. 
Látni fogjuk, hogy az ész Spinoza szerint is hatással lehet a szenvedélyekre, és ezáltal az elme 
képes elérni a szabadság állapotát. (Ennek lehetőségét a Spinoza etikájának tárgyalásakor 
ismertetjük.) 
 
Összegzés 
A racionalisták az ész általi megismerésből vezetik le az etikai elveket. A cél az, hogy a 
szenvedélyek ne önmagukban határozzák meg a cselekedeteket, hanem az ész által irányítva. 
Mivel az akarat szabadsága az ész gyakorlati használatával kapcsolatos, amennyiben az ész 
ellene szegül a szenvedélyeknek, ezért a racionalista gondolkodásban az akarat szabadsága 
komoly reflexió tárgya. Az empirista gondolkodásban az akarat szabadságára vonatkozó 
reflexiók szinte teljesen hiányoznak. 
 
Kérdések: 
Miért fontos a racionalista gondolkodóknak az akarat szabadságának kérdése? 
Mi a kapcsolat az akarat, az ész és a szenvedélyek között? 
Mit jelent a determinizmus? 
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6.3. lecke: Descartes etikája (a provizórikus morál) 
 
Descartes etikai tanításából csak a legfontosabbakat emeljük ki. 
 
A tudomány fája és a tökéletes morál 
 
Emlékszünk rá, hogy Descartes legfőbb filozófiai célja az volt, hogy újra megalapozza a 
tudást, és a szilárd alapokra felhúzza a tudomány épületét. Ezt a törekvését a fa 
metaforájával fejezte ki. Ezek szerint a tudomány alapjai metafizikaiak, a tudomány gerincét 
a természet tudománya (a fizika) alkotja, majd ebből nőnek ki az alkalmazott tudományok: a 
mechanika, az orvostudomány, a tökéletes morál. 
 
„Így az egész filozófia egy fához hasonlatos, melynek gyökerei a metafizika, törzse a fizika, 
és az e törzsből kinövő ágai pedig az összes többi tudomány, melyek a három 
legalapvetőbbre, ti. az orvostudományra, a mechanikára és az erkölcstanra, egy olyan 
legmagasabb és legtökéletesebb erkölcstanra vezethetők vissza, amely a többi tudomány teljes 
ismeretét előfeltételezve, a bölcsesség legvégső foka.” Descartes, Pico abbéhoz írott levél, In: 
Descartes: A filozófia alapelvei, előszó, Budapest, Osiris, 1996, ford. Dékány András, 16. 
oldal. 
 
Az etika szempontjából mélyen elgondolkodtató ez a szöveg: Descartes úgy vélte, hogy ha az 
ember által elérhető minden igaz tudást a tudomány épületében egységbe foglalunk, akkor 
eljutunk annak megismeréséhez, hogyan kell helyesen, erkölcsösen, erényesen élni. Az igaz 
tudás legmagasabb foka tehát az igaz erkölcs, a tökéletes morál, amely a teljes 
bölcsességgel azonos. 
 
Descartes azonban nem írt olyan művet, amelyben a tökéletes morál elveit fejtette volna ki.  
 
Egyes értelmezők Spinoza Etika című művében látják ennek bizonyos megvalósulását, 
amennyiben Spinoza karteziánus gondolkodó, és bizonyos értelemben Descartes 
gondolkodását vitte tovább. Ám ezzel szembe lehet szegezni, hogy Spinoza módosította a 
descartes-i elveket (ezt láttuk fentebb az akarat szabadsága kapcsán is), mégpedig oly 
mértékben, hogy a spinozai etika nem tekinthető Descartes folytatásának. 
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Descartes-ot élete végén mégiscsak 
etikai kérdések foglalkoztatták. Ezt 
látjuk Erzsébet hercegnővel folytatott 
levelezésében In: Descartes: Test és 
lélek, morál, politika, vallás, Budapest, 
Osiris, 2000, valamint A lélek 
szenvedélyei című utolsó művében.  
 

 
 
 
Descartes mégsem dolgozta ki a végleges morált. Sokan teszik fel a kérdést: vajon nem azért 
van ez, mert a végleges morál a matematikai racionalista formában nem is kidolgozható? Ezt 
most ne döntsük el itt. Helyette beszéljünk az ún. provizórikus morálról. 
 
A provizórikus morál 
 
A provizórikus morál átmeneti, ideiglenes erkölcsi, morális előírásokat, elveket jelent. 
Descartes ezeket az Értekezés a módszerről című művének 3. részében fekteti le.  
 
Feladat:  
→ Olvassa el Descartes: Értekezés a módszerről című művének 3. részét! 
→ Olvassa el Boros Gábor kommentárját a provizórikus morálról „Ideiglenes erkölcstan” 
címmel: Descartes: Értekezés a módszerről, Budapest, Matúra, 1992, ford. Boros Gábor, 36. 
oldal. 
 
Miért provizórikus? 
Már említettük, hogy Descartes filozófiai programja a tudás általános újra alapozására irányul, 
és az általános kétely az első lépése. A kétely elvezet az első bizonyossághoz (cogito ergo 
sum), majd Isten létének belátásán keresztül metafizikailag megalapozza a módszert. A 
módszer megalapozása után kezdődhet a tudomány épületének felhúzása, amelynek legfőbb 
eleme a természet megismerése. A természet evidens megismerése után kezdődhet csak az 
alkalmazott tudományok feltérképezése, és végül a tökéletes morál megismerése. Ez azonban 
hosszú folyamat. Ezt Descartes is tudta, 
és tisztában volt vele, hogy addig is élni 
kell valahogy. Az élethez ugyanakkor 
etikai elvekre van szükségünk. Ezeket az 
elveket még akkor is meg kell állapítani, 
ha nem tudjuk egyelőre garantálni az 
igazságukat, mivel még nem jutottunk el 
odáig az evidens megismerések sorában. 
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Ehhez kell tehát egy provizórikus (átmeneti) morál vagy etika. 
 
Az átmeneti etikai elvekre még egy oknál fogva szükség van: az általános kétely nem 
érintheti az életvezetési elveket. Descartes tisztában volt azzal, hogy a kétely egy veszélyes 
fegyver, amely könnyen minden érték megkérdőjelezéséhez vezethet. Ide tartoznak az etikai 
értékek is. Éppen ezért az etika területét ki akarta venni a kétely köréből. Ezért is szüksége 
volt egy provizórikus morálra. 
 
Összegezve: a provizórikus morált azért nevezi Descartes átmenetinek, mert egyelőre nem 
tudja igazolni az ott lefektetett etikai (morális, erkölcsi, életvezetési – ezek most mind 
ugyanazt jelentik) elvek evidens igazságát. Ezek az elvek csak valószínűek, nem evidens 
módon igazak, tehát nem tesznek eleget a descartes-i módszer első elvének, amely kimondja: 
csak evidens módon megismert dolgokat fogadj el igaznak. 
 
Miért észszerű? 
 
A provizórikus morál azért játszik fontos szerepet, mert Descartes egyedül észszerűségi 
szempontokat vesz figyelembe a kidolgozásakor. A provizórikus morál kidolgozását is 
megelőzi egyfajta újrakezdés az etika területén, amennyiben Descartes nem a őt megelőző 
hagyomány keresztény teológiai elvekből kiindulva igyekszik meghatározni a helyes élet 
alapelveit, hanem teljes egészében a józan ész belátásaira támaszkodik. Noha a 
provizórikus morálba Descartes beemel vallási szempontokat és sztoikus elveket is, az elvek 
elfogadását mégiscsak a józan ész szempontjai vezérlik.  
 
A négy alapelv 
 
„Az első az volt, hogy engedelmeskedjem hazám törvényeinek és szokásainak, állhatatosan 
ragaszkodjam ahhoz a valláshoz, amelyre Isten kegyelméből gyermekkorom óta oktattak, 
minden más dologban pedig a legmérsékeltebb, a szélsőségektől legtávolabb eső 
véleményekhez tartsam magam, azokhoz, amelyeket a legokosabb emberek tettek magukévá a 
gyakorlati életben” Descartes: Értekezés a módszerről, Budapest, Matúra, 1992, ford. Boros 
Gábor, 35. oldal. 
 
Az első a szokás elve. Ez egyfajta 
konformizmus: megfelelni azon erkölcsi 
elveknek, amelyek az uralkodó 
társadalomban és vallásban érvényben 
vannak. Mivel nem tudjuk még önállóan 
eldönteni, mi a helyes, az ész azt diktálja, 
hogy kövessük a bevett szokásokat, és 
azoknak az életvezetését, akik okosak és 
bölcsességről tesznek bizonyságot. 
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„Második vezérelvem az volt, hogy a lehető legszilárdabb és legelhatározottabb legyek 
cselekedeteimben, s hogy éppoly állhatatosan kövessem a legkétségesebb nézeteket is, ha már 
egyszer erre elhatároztam magamat, mintha a legbiztosabb volnék.” Descartes: Értekezés a 
módszerről, Budapest, Matúra, 1992, ford. Boros Gábor, 35. oldal. 
 
A második az állhatatosság elve. Descartes hangsúlyozza, hogy a provizórikus morál 
életvezetési elveinek meghatározása: sötétben tapogatódzás. Erre utal az erdő metafora: ha 
eltévedtél az erdőbe, akkor válassz egy irányt, és kitartóan kövesd. Ez a legészszerűbb 
stratégia, hiszen így előbb vagy utóbb kijutsz az erdőből, még ha nem is a legrövidebb úton, 
Ellenben, ha össze vissza járkálsz, lehet, hogy soha nem jutsz ki onnan. Mivel nem vagyunk 
evidens tudás birtokában a helyes morális elveket illetően, az egyszer elfogadott elvekhez 
mindaddig ragaszkodnunk kell, míg meg nem szerezzük ezt a tudást. 
 
„Harmadik vezérelvem az volt, hogy mindig arra törekedjem, hogy inkább magamat győzzem 
le, mint a sorsot, inkább kívánságaimat változtassam meg, mint a világ rendjét; s egyáltalán 
ahhoz a hithez szokjam, hogy csakis gondolataink vannak egészen hatalmunkban, úgyhogy ha 
a külső dolgokra nézve megtettünk mindent, ami tőlünk telt, akkor mindaz, ami hiányzik a 
sikerhez, számunkra teljesen lehetetlen.” Descartes: Értekezés a módszerről, Budapest, 
Matúra, 1992, ford. Boros Gábor, 38. oldal. 
 
A harmadik a sorshoz való viszony elve. Az emberi élet események sorozata. Bizonyos 
dolgokat mi választunk, mi cselekszünk, mi alakítunk ki, bizonyos dolgok megtörténnek 
velünk, és nincsen hatásunk rájuk. A kérdés az, miként viszonyulunk a velünk történő 
dolgokhoz. Descartes itt azt a régi sztoikus elvet hangsúlyozza, amely szerint meg kell 
különböztetnünk azt, ami tőlünk függ (hatalmunkban van) és ami nem függ tőlünk. Az 
emberek ugyanis ezt a megkülönböztetést nem teszik meg, és olyan dolgokat is meg akarnak 
változtatni, ami nem áll hatalmukban. Ebből pedig nagyon sok csalódás és rossz érzés 
származik. Descartes szerint (miként a sztoikusok szerint is) csak a gondolataink vannak 
egészen a hatalmunkban, ezért ezen kell elsősorban változtatni. Az élet eseményeit pedig 
elfogadással kell kezelni.  
 
„Végül pedig ennek az erkölcstannak a befejezéseképpen áttekintettem az embereknek ebben 
az életben űzött különböző foglalkozásait, 
hogy a legjobbat választhassam.” 
Descartes: Értekezés a módszerről, 
Budapest, Matúra, 1992, ford. Boros 
Gábor, 38. oldal. 
 
A negyedik a hivatás elve. A hivatás 
választása szintén fontos életvezetési elv, 
hiszen az egész életet meghatározza. Ez is 
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a tudatos, észszerű választást írja elő, amely előzetes vizsgálódáson alapul. Descartes 
hivatása: az ész kiművelése, azaz a tudományoknak, a filozófiának szentelt élet. Ez is 
beleíródik a provizórikus morál perspektívájába: az ész kiművelés azért fontos az életben, 
hogy a tudományok tökéletesítése által eljussunk a tökéletes morál kidolgozásához, ami a 
bölcsesség legvégső foka. 
 
A provizórikus moráltól a tökéletes morálig 
 
Mint említettük, Descartes élete végén morális kérdésekkel foglalkozott. Igyekezett a 
szenvedélyeknek egy racionális elméletét felállítani, aminek végső célja az volt, hogy 
megmutassa: hogyan tudjuk legyőzni a szenvedélyeket, vagy felhasználni őket az erényes 
élethez. Az igazi erény Descartes szerint az jó, a helyes, az igazságos észbeli megismeréséből 
származik. Ha az akaratot egyesítjük az ész helyes megismerésével, akkor elérhetünk az 
erényes élethez. Ez pedig bizonyos értelemben a tökéletes morál megvalósulása lenne. 
 
Összegzés: 
Descartes filozófiai programja egész életét áthatotta. Azt remélte, hogy kidolgozhatja a 
tökéletes tudomány rendszerét, amelyet majd megkoronáz a tökéletes morál. De jól tudta, 
hogy ez időigényes vállalkozás. Ezért kellett kidolgozni egy ideiglenes erkölcstant, amely 
négy racionálisan megválasztott életvezetési elvből áll: a szokás, az állhatatosság, a sorshoz 
való viszony és a hivatás elvéből. 
 
Kérdések:  
Miként vélekedik Descartes a tudomány és a morál kapcsolatáról? 
Mi a kapcsolat a provizórikus és a tökéletes morál között? 
Milyen kapcsolat van Descartes-nak az akarat szabadságáról vallott felfogása és a 
provizórikus morál között? 
Milyen sztoikus elv köszön vissza Descartes provizórikus moráljában? 
Milyen kapcsolat van a szkepszis és a morál között Descartes gondolkodásában? 
Milyen szerepet játszik a valószínűség a provizórikus morálban? 
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7. Racionalista etikák II (Spinoza) 
 
 
A következő leckékben Spinoza etikáját tekintjük át.  
 
Olvasmányok: 
Olvassa el Spinoza Etika című művéből a kijelölt részeket! 
Olvassa el Boros Gábor összefoglalását Spinoza Etikájáról! In: 33 bölcseleti mű, Budapest, 
Móra, 1995, 159-172. oldal. 
Olvassa el Pavlovits Tamás: „Modern klasszikusok – Spinoza” című tanulmányt, Korunk 
2019/8, 12-19. oldal. 
 

7.1. lecke: Spinoza Etikájának alapelvei 
 
Foglaljuk össze mindazt, amit a korábbi leckékben Spinoza kapcsán világossá tettük. 
 
(1) Spinoza monista gondolkodó: ez azt jelenti, hogy egyetlen szubsztanciát fogad el. A lét 
egységes, nincsen benne szubsztanciális különbség. A lét összefoglaló neve nála: Isten avagy 
a természet (Deus sive natura sive substancia = Isten maga a természet, maga a szubsztancia). 
Az egyetlen szubsztancia két különböző attributuumban fejeződik ki: a kiterjedés és a 
gondolkodás attribútumában. 
 
(2) Spinoza racionalista gondolkodó: etikája azon alapul, hogy az ész által ismerhetjük meg 
azokat az elveket, amelyek szerint erkölcsösen kell élnünk. Spinoza számára nagyon fontosak 
a szenvedélyek (érzelmek, emóciók, indulatok, vágyak), amelyeket összefoglaló néven 
affektusoknak nevez. Az etika lényege nála is az, miként képes az ész az affektusokat 
irányítani, és az életvezetést a helyes irányba terelni. 
 
(3) Spinoza determinista gondolkodó: nem hisz sem az akarat szabadságában, sem az 
akaratban. Szerinte, amikor azt hisszük, hogy döntéseink saját szabad akaratunkból 
származik, akkor egy illúzió áldozatai vagyunk, amely azon alapul, hogy nem ismerjük az 
igazi okokat, amelyek döntéseinket determinálják. Az ember nincsen semmilyen befolyással 
élete külső eseményeire. A szabad akarat tagadása azonban nem jelenti azt, hogy Spinozánál 
ne lenne szabadság: a szabad akarat hiánya nem zárja ki a szabadságot! Az etika lényege 
éppen a szabadság megteremtése az 
emberben. 
 
 
Spinoza és Etika című műve 
 
 
Spinoza (1632-1677) főműve az Etika 
szerzője halála után jelent meg 1677-ben.  
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Az Etika felöleli Spinoza teljes gondolkodói 
rendszerét. Teljes címe: Geometriai módon 
bizonyított etika.  
 
 
Az Etika felépítése (5 rész): 
 
1. Istenről 
2. Az elme természetéről és eredetéről 
3. Az affektusok eredetéről és természetéről 
4. Az emberi szolgaságról vagyis az affektusok 
erejéről 
5. Az értelem hatóképességéről vagyis az emberi 
szabadságról 
 
 
 
 
 
 

 
Az, hogy „geometriai módon bizonyított” azt jelenti, hogy Spinoza filozófiájának kifejtése 
során a racionalisták által használt „more geometrico” módszert alkalmazta. Ezzel már 
Descartes-nál is találkoztunk, aki a szigorú geometriai (matematikai) módszert alkalmazta a 
filozófia más területein is. Spinozánál ennek lényege, hogy a geometriai módszer alapelveit 
használja 
 
Az Etika geometriai szerkezete: 
 
(1) Minden kifejezést (terminust) 
definícióval vezet be. 
(2) Axiómákat határoz meg, amelyek a 
bizonyítások alapját képezik. Az 
axiómák a geometriában azokat a 
közvetlenül belátható igazságokat 
jelentik, amelyek nem szorulnak 
bizonyításra, mert önmaguknál fogva 
bizonyosak és igazak. 
(3) Tételeket fogalmaz meg. Ezek 
bizonyításra szorulnak.  
(4) A tételeket bizonyítással igazolja. A 
tételek szigorúan egymásra épülnek. 
 
Spinoza e geometriai szerkezetbe 
„Megjegyzéseket” iktat be, ahol a 
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tételekhez és bizonyításokhoz fűz rövidebb-hosszabb magyarázatokat. 
 
Az Etika legfontosabb elvei: 
Elöljáróban érdemes Spinoza etikájának néhány központi állítását tisztázni, hiszen ezek 
alkotják a gondolatmenet gerincét: 
 
(1) Isten maga a természet. Isten gondolkodó és kierjedt dolog. 
 
(2) Minden létező lényege a conatus. A conatus azt jelenti, hogy minden létező 
termászeténél fogva törekszik arra, hogy létében (életében) megmaradjon. 
 
(3) Egy affektust csak egy nála erősebb affektus képes legyőzni (az ész nem). Az ész csak 
közvetve képes az affektusokra (érzelmekre, szenvedélyekre, indulatokra, vágyakra) hatást 
gyakorolni: a megértésen keresztül. 
 
(4) Az adekvát megismerés a negatív affektusokat pozitív affektusokká változtatja. Ha a 
dolgoknak igaz módon ismerjük meg, akkor a velük kapcsolatos negatív affektusaink 
pozitívokká változnak. 
 
(5) A conatus legésszerűbb megvalósítása a szeretet. A többi emberrel közösen, velük 
összhangban és egyetértésben cselekedve tudjuk a lehető leghatékonyabban biztosítani az 
életben maradásra vonatkozó törekvésünket. Az összhangot és egyetértést pedig a szeretet 
biztosítja a legerősebben. 
 
(6) Isten értelmi szeretete (amor Dei intellectus) a tökéletes szabadság, a boldogság, a 
bölcsesség és az erkölcsi tökéletesség állapota. A másik ember szeretete és Isten értelmi 
szeretete nem elválasztható egymástól. Isten értelmi szeretete a spinozai etika végcélja. 
 
Az értékek elmélete 
 
Az etika és a morál a két alapvető érték, az erkölcsi jó és az erkölcsi rossz 
megkülönböztetésén alapul. Emlékezzünk vissza Hume soraira a racionalista etikákról. Ott azt 
írja, hogy a racionalisták szerint a jó megismerése az ész feladata, és a jó egy olyan 
egyetemes mérce, amely mindenkire egyaránt érvényes, még Istenre is. Ennek az volt a 
magyarázata, hogy a metafizikai hagyomány szerint (amelynek a racionalista gondolkodás az 
örököse) Isten maga a jó, és minden jó belőle származik. Spinoza azonban nem ért teljesen 
egyet ezzel a felfogással. 
 
Spinoza szerint Isten nem jó. Isten maga az egész természet, mindaz ami van. Márpedig 
mindaz ami van, nem jó és nem rossz, 
hanem szükségszerűen olyan, amilyen. 
Mivel a természet nem lehet másmilyen, 
ezért Isten sem lehet jó vagy rossz. Isten 
túl van az értékeken, túl van a jón és a 
rosszon. Az értékek nem Istenből 
származnak. 
 
Honnan származnak az értékek? Az 
értékek nem Isten szintjén, hanem az 
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ember szintjén jelennek meg. Az értékek eredete a conatus, azaz törekvés a létben 
(életben) megmaradásra.   
 
„Minden dolog, amennyiben rajta áll, arra törekszik, hogy létében megmaradjon.” III, 6. 
 
„Az a törekvés, amellyel minden dolog a maga létében megmaradni törekszik, semmi más, 
mint magának a dolognak a valóságos lényege.” III, 7. 
 
Az ember lényege az a törekvés, amely arra hajtja, hogy életben maradjon, és e cél 
érdekében mindent megtegyen. Ez a törekvés hozza létre az értékeket: jó az (dolog, esemény), 
ami segíti ezt a törekvésünket, és rossz az, ami hátráltatja. Az értékek tehát az ember szintjén 
jelentkeznek.  
 
A conatus etikai problémája 
 
A conatus az embert önzővé teszi, hiszen minden ember a saját életben maradására 
törekszik. Ezért az ember természeténél fogva azt keresi, mi neki a jó. Ez pedig 
konfliktusokhoz vezet. Az etikai cselekvés azonban, épp ellenkezőleg, altruista, nem pedig 
egoista viselkedést feltételez: azt kell keresni, mi a másik embernek a jó. Mivel a conatus az 
ember lényege, ezért ezt a törekvést nem lehet megszüntetni, Ahhoz, hogy etikáról 
beszélhessünk, nem a conatust kell megszüntetni, hanem olyanná kell tenni, hogy az ne 
egoizmushoz, hanem altruizmushoz vezessen. 
 
Spinoza etikai tanításának a lényege a következő: a conatust ésszerűvé kell tenni. Ha a 
conatust az érzelmek (affektusok) határozzák meg, akkor az emberek önzők és egymással 
ellenségesek. Ha a conatust az ész határozza meg, akkor az emberek szeretik egymást, 
harmóniában és összhangan élnek egymással. Az ésszerű conatus nem más, mint a szeretet. 
 
„Az ember számára semmi sem hasznosabb az embernél.” IV, 18, megjegyzés 
 
Az embernek fel kell ismernie, hogy önnön létének fenntartása akkor valósul meg a lehető 
leghatékonyabban, ha másokkal szemben nem ellenséges, hanem ha másokkal összefog. Az 
emberek közötti összhang és összefogás a lehető leghatékonyabb megvalósítása a 
conatusnak. Ezt az ember az ész által ismeri fel. Az ész ismeri fel, hogy az ember számára a 
másik ember barátsága a leghasznosabb az életben. Ezért tehát az ésszerű conatus a másik 
ember szeretetét és az altruista viselkedésmódot írja elő mindenki számára.  
 
Spinoza etikájának célja, hogy felállítsa az ésszerű létfenntartás elméletét, amelynek lényege 
Isten és a másik ember szeretete. 
 
Összefoglalás 
Spinoza racionalista etikát ír, amelynek 
lényege, hogy az ész által ismerhető meg, 
miként kell az alapvető erkölcsi értékek 
között különbséget tenni, és miként kell a 
jót követni. Spinozánál a jó nem Istentől 
ered, hanem a minden emberre jellemző 
életben maradásra irányuló törekvésből.  
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Az etika lényege, hogy miként lehet az ész irányítása alá vonni ezt a törekvést, nem átengedve 
azt az affektusok uralmának. 
 
Kérdések: 
Honnan erednek az értékek Descartes és honnan Spinoza szerint? 
Miért nem szüntethető meg Spinoza szerint a conatus? 
Mit jelent az ésszerűtlen és mit az ésszerű conatus? 
Mi Spinoza etikájának fő célja? 
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7.2. lecke: Determinizmus és az affektusok 
 
 
A spinozai etika célja a boldogság, a szabadság és a bölcsesség elérése. Ezt az ész használata 
révén érhetjük el, amennyiben az ész megismeri Istent, felismeri a természet 
szükségszerűségét, és e megismerések révén az affektusokat Isten és a másik ember 
szeretetére tudja hangolni. 
 
A szabad akarat és a szabadság 
 
Spinoza etikájában két fontos elv érvényesül, amelyek szorosan összefüggenek egymással. 
(1) Isten és a természet egy és ugyanaz – azaz: minden egységes. 
(2) Minden ami van létében megmaradni törekszik – a conatus nem más, mint a mindenben 
jelen lévő isteni lát megnyilvánulása mint lényeg. 
 
E kettőből az következik, hogy a természetben nincsen szabadság, az embert nem jellemzi 
a szabad akarat. Az akarat szabadságának hiányát Spinozánál már korábban tárgyaltuk: 
 
„Az emberek tévednek, amikor azt hiszik, hogy szabadok, azaz azt gondolják, hogy – szabad 
akaratuk révén – akár megtehetnek egy dolgot, akár nem. Ez a vélemény egyedül azon alapul, 
hogy tudatában vannak ugyan cselekedeteiknek, de nem ismerik az okokat, amelyek 
determinálják őket. ” (2R 35TM, p. 132) 
 
„Az elmében nincsen feltételen, vagyis szabad akarat, hanem az elmét ennek vagy annak 
akarására olyan ok determinálja, amelyet ugyancsak más ok determinált, ezt újra más, s így a 
végtelenig.” (2R 48T, p. 148) 
 
Az akarat szabadságának hiányát illetően a következő kérdés merül fel az etikával 
kapcsolatban: ha az embernek nincsen szabad akarata, azaz ha az emberi cselekvéseket 
mindig az ember által befolyásolhatatlan okok határozzák meg (determinálják), akkor van-e 
létjogosultsága az etikának? Az etika nem felételezi mindig a jó és a rossz közötti választás 
lehetőségét, következésképpen az akarat szabadságát? Egy determinista rendszerből vajon 
nem következik-e szükségszerűen a fatalizmus és a „morális lustaság”, tehát az, hogy az 
ember folyton csak beletörődik az élete eseményeibe, anélkül, hogy megpróbálna változtatni 
rajtuk, és önmagát erkölcsileg tökéletesíteni? 
 
Ahhoz, hogy e kérdésre választ 
adhassunk, két dolgot kell figyelembe 
venni: 
(1) Spinoza különbséget tesz a szabad 
akarat és a szabadság között. Szerinte 
abból, hogy az embernek nincsen szabad 
akarata, nem következik az, hogy az 
ember nem lehet szabad. A szabadság 
nem a szabad akarathoz kapcsolódik, 
hanem egy belső állapot. 
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(2) A szabadságra az ad lehetőséget, hogy az ember képes az eszét megismerésre és 
megértésre használni. A szolgaság ugyanis az affektusokból ered. Ezt a szolgaságot csak az 
ész által képes az ember legyőzni. 
 
 
Spinoza etikájának megértéséhez azt kell látnunk, (a) miként hoznak létre az elmében szolgai 
állapotot az affektusok, és (b) miként képes ebből az állapotból az ész felszabadítani az elmét.  
 
Az affektus definíciója 
 
Spinoza affektusnak nevezi mindazt, ami az elmében nem racionális, azaz nem az észhez 
tartozik: érzések, érzelmek, szenvedélyek, indulatok, vágyak. Descartes-hoz hasonlóan 
nagyon nagy figyelmet szentel az affektusoknak. A lélek szenvedélyeihez hasonlóan teljes 
körű leírását adja az affektusoknak, és elemzi a természetüket. A célja hasonló, mint 
Descartes-é: ahhoz, hogy az affektusok ne uralkodhassanak rajtunk, mindenekelőtt pontosan 
meg kell őket ismerni, és meg kell érteni a működésüket. Az Etika 3. és 4. részei éppen ezért 
az affektusokkal foglalkoznak. 
 
Az affektus definíciója Spinoza szerint így hangzik: 
 
„Affektuson a test affekcióit értem, amelyek testünk cselekvőképességét növelik vagy 
csökkentik, elősegítik vagy gátolják.” (III, D3) 
 
E definíció megértéséhez néhány fontos dolgot tisztázni kell: 
 
(1) Spinoza szerint a test és a lélek (elme) egy és ugyanaz a dolog. Nem két különböző 
szubsztancia, mint Descartes szerint. Miként Istent is felfoghatjuk a gondolkodás attribútuma 
felől, mint gondolkodó lényt, és a kiterjedés attribútuma felől, mint a kiterjedt természetet, 
éppúgy egy embert is felfoghatunk a gondolkodás és a kiterjedés attribútuma felől. Spinoza 
ezért azt állítja, hogy a lélek a test ideája. Ez azt jelenti, hogy a lélek az elgondolt (szellemi) 
test, azaz ember. 
(2) A conatus éppúgy jellemzi a testet, mint a lelket. A test éppúgy törekszik arra, hogy 
fennmaradjon, mint ahogy a lélek törekszik arra, hogy életben maradjon. A test és a lélek 
élete egy és ugyanaz a dolog. 
(3) A test a kiterjedt természet része, következésképpen állandóan hatások érik a kiterjedt 
(anyagi) természet részéről. Ezek a hatások kétfélék lehetnek: jók vagy rosszak. Már 

tisztáztuk, hogy jó az, ami megfelel a 
conatusnak, rossz, ami ellentétes vele.  
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Az affektus definíciójában Spinoza a testet ért jó hatásokat (affekciókat) úgy írja, le, hogy 
azok „növelik a test cselekvőképességét” (például a sivatagi hőségben az árnyék), a rossz 
hatásokat pedig úgy, hogy azok csökkentik a cselekvőképességét. Egyértelmű, hogy a 
cselekvőképesség csökkenése vagy növekedése összefügg a conatusszal.  
 
Így jutunk el az affektus megértéséhez: az affektus a test affekcióinak megjelenése a 
lélekben. Nyilvánvaló, hogy mivel a test és a lélek ugyanaz, ezért mindaz a hatás, ami a testet 
éri (affekció), a lélekben is hatásként jelentkezik. Ezek az érzések és érzelmek. Ugyanakkor 
a testet ért pozitív és negatív hatások a lélekben is pozitív vagy negatív affektusokként 
jelentkeznek.  
 
Pozitív affektusok akkor keletkeznek a lélekben, amikor a test cselekvőképessége nő, azaz a 
testet a conatusnak megfelelő hatások érik, negatív affektusok pedig akkor, amikor a test 
cselekvőképessége csökken, azaz a testet a conatusszal ellentétes hatások érik.  
 
Az affektusok osztályozása 
 
A legalapvetőbb affektus a vágy. A vágy közvetlenül a conatusból következik: 
 
„Az ember nem más, mint az ember lényege, amelynek természetéből szükségszerűen 
következik mindaz, ami az ő fenntartását szolgálja; s ezért az ember determinálva van rá, 
hogy mindazt megtegye.” (III, 9, M) 
 
A vágy után a két legalapvetőbb affektus következik: az öröm és a szomorúság. Ezek 
meghatározása a következő: 
 
„Örömön azt a szenvedélyt értem, amely által az elme nagyobb tökéletességre megy át, 
szomorúságon pedig azt a szenvedélyt, amely által az elme kisebb tökéletességre megy át.” 
(III, 11, M) 
 
Látható: az affektusok az elméhez kapcsolódnak. A „nagyobb tökéletességre megy át” 
kifejezés megfelel a test esetében a cselekvőképesség növekedésének, és fordítva is igaz. Ha 
tehát a testet olyan hatás éri, ami következtében cselekvőképessége nő, akkor ez a hatás az 
elme tökéletességét is növeli (hiszen az elme és a test ugyanaz), és ez egyúttal örömérzéssel 
jár. Ha viszont a testet olyan hatás éri, ami cselekvőképességét csökkenti, akkor ez a hatás az 
elme tökéletességét csökkenti, és szomorúsággal jár. Figyeljük meg, hogy a conatus alapján 
lesz egy affektus pozitív (örömteli) vagy negatív (szomorúsággal teljes). 
 
Az öröm és a szomorúság olyan 
affektuspár, amelyből minden más 
affektus levezethető. 
 
A másik két alapvető affektuspár: 
szeretet és gyűlölet. E kettő szorosan 
összefügg az örömmel és a 
szomorúsággal. Ezeket így határozza meg 
Spinoza: 
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„A szeretet öröm, amelyet egy külső ok ideája kísér, a gyűlölet pedig szomorúság, amelyet 
egy külső ok ideája kísér.” (III, 13 KT) 
 
E meghatározás lényegében az öröm és a szomorúság meghatározását kibővíti egy külső 
okkal. Ezek szerint a szeretet valójában öröm, amely az embert nagyobb tökéletességre 
juttatja, a gyűlölet pedig szomorúság, amely az ember tökéletességét csökkenti. 
 
Ha tehát az ember lényege a conatus, akkor világos, hogy mi az, ami megfelel a törekvésnek 
az életben maradásra, és mi az, ami ellentétes vele az affektusok szintjén: ha az ember az 
életét szeretné fenntartani (és nem tudja ennek ellenkezőjét akarni), akkor a szeretetre 
kell törekednie a gyűlölettel szemben. Hiszen a szeretet révén az emberi elme tökéletesebb 
lesz és az ember cselekvőképessége növekszik. Ellenkező esetben az ember nem felel meg 
alapvető vágyának. 
 
Kérdés: mit kell tenni, hogy az ember az elméjében a pozitív affektusokat növelje a 
negatívokkal szemben, hogy a szeretet legyőzze benne a gyűlöletet, az öröm a szomorúságot? 
 
Itt mér kezdjük talán érteni, hogy még ha az emberben nincs is szabad akarat, az ember 
valamilyen módon képes saját affektusait irányítani. Vajon hogyan? 
 
Az affektusok egymáshoz való viszonya  

  
Az affektusok vonatkozásában a legfontosabb alapelv a következő: 
 
„Egy affektust nem fékezhet és nem szüntethet meg más, mint egy vele ellentétes és a 
fékezendő affektusnál erősebb affektus.” (IV, 7) 
  
Ennek a kijelentésnek az igazságát a mindennapokban tapasztaljuk. Egy barátunk megbántott 
bennünket, haragszunk rá. Hiába próbálunk neki megbocsájtani tudatosan, a sérelem túl erős 
bennünk. Ám amikor megtudjuk, hogy életveszélyben van, hirtelen az iránta érzett aggodalom 
erősebb lesz a sérelemnél, és azonnal a segítségére sietünk. Ez esetben a sérelemérzetet 
megszünteti (legyőzi) a nála erősebb aggodalom megszüntette. Ez a példa azt is megmutatja, 
hogy az ész nem tudja legyőzni az affektusokat.  
 
Mivel az ész nem képes legyőzni az affektusokat, ezért Spinoza szerint nincsen szabad akarat. 
Az affektusok uralkodnak rajtunk. Ez magyarázza Spinoza determinizmusát.  
 
Az az elv, amely szerint egy affektust csak egy vele ellentétes és nála erősebb affektus képes 
legyőzni, azt is megmutatja, miként lehet 
bánni az affektusokkal. Egy affektussal 
mindig egy vele ellentétes affektust kell 
szembehelyeznünk. A kérdés: hogyan 
lehetséges ez, és mi a szerepe az észnek 
ebben a műveletben? 
 
Összefoglalás 
Ebben a leckében láthattuk, milyen fontos 
szerepet szán Spinoza az affektusoknak 
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az etikában. Az affektusok uralkodnak rajtunk, sem megszüntetni nem tudjuk őket, sem 
legyőzni az ész segítségével. Az affektusok ugyanakkor nem csak negatívak, hanem pozitívak 
is. Az affektusok vagy csökkentik, vagy növelik az ember cselekvőképességét és az elme 
tökéletességét. Éppen ezért az a cél, hogy ne negatív, hanem pozitív affektusaink legyenek. 
Egy affektust csak egy vele ellentétes és erősebb affektus képes legyőzni, ezért az a cél, hogy 
a negatív affekusokkal pozitív affektusokat állítsunk szembe. Ez a kulcsa Spinoza szerint a 
szabadságnak. 
 
Kérdések: 
Mit jelentenek a következő fogalmak? Afficiálás, affektus, conatus, determinizmus, 
fatalizmus.  
Magyarázza el test és lélek viszonyát az affektusok szempontjából? 
Mi a kapcsolat a conatus és az affektusok között? 
Sorolja fel az öt legalapvetőbb affektust! 
Miként osztályozza Spinoza az affektusokat a conatus alapján? 
Mi az affektusok viszonyának alapelve? 
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7.3. lecke: Ész és szabadság 
 

 
Noha Spinoza különbözik Descartes-tól abban, hogy nem fogadja el a szabad akarat létét, 
abban egyetért vele, hogy az észnek kell az affektusokat irányítania ahhoz, hogy az ember 
felszabaduljon az affektusok szolgasága alól, és az etikus élet megvalósuljon. Most azt kell 
megértenünk, hogyan lehetséges ez. 
 
Inadekvát és adekvát ismeret 
 
Annak megértéséhez, mit tehet az ész az affektusok megváltoztatásában, meg kell értenünk a 
különbséget inadekvát és adekvát megismerés között. Az adekvát megismerés igaz 
megismerést jelent, azaz azt a kognitív helyzetet, amikor az elme tudja az igazságot valamiről. 
Az elmében minden ismeret ideák (eszmék, képzetek, fogalmak) által valósul meg. Spinoza 
szerint akkor tudjuk az igazságot, amikor valamiről adekvát, azaz igaz ideával 
rendelkezünk. Az igaz idea azt jelenti, hogy tökéletesen megjeleníti a saját tárgyát. Az ész 
Spinoza szerint az igaz, adekvát ideák által történő megismerést jelenti.  
 
Az inadekvát ismeret nem igaz vagy csak részben igaz ismeretet jelent. Ez esetben az idea 
nem tökéletes. Ebben az esetben az ész nincsen 
az igazság birtokában.  
 
Spinoza szerint a gondolkodás legfőbb célja 
az igazság megismerése, azaz adekvát 
ideákkal rendelkezni mindenről. Ez az ész 
dolga. Minél több adekvát ideával rendelkezik 
az ész, annál nagyobb mértékben tesz szert 
igaz ismeretre, és annál kisebb az affektusok 
hatalma felettünk. 
 
Az inadekvát ismeret a rosszal függ össze. 
Emlékezzünk rá: a rossz és a jó csak az ember 
perspektívájában adott, a természet vagy Isten 
vonatkozásában nem. Ha tehát valamit 
rossznak tartunk, ha valamitől szenvedünk, 
akkor arról inadekvát ismeretünk van. 
 
 
 
 

„A rosszról való ismeret: inadekvát 
ismeret. (IV, 64)  

 
„Az emberi elme, ha csupán adekvát 
ideái volnának, nem alkotna fogalmat a 
rosszról. (IV, 64, KT)” 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
2 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 
 
Ha tehát az elme mindent adekvát, igaz módon ismerne meg, akkor semmit nem tartana 
rossznak. Ha semmit nem tartana rossznak, akkor semmitől nem szenvedne. Éppen ezért 
Spinoza az adekvát megismerést a cselekvés forrásának tekinti. Az adekvát megismerés 
cselekvés és nem szenvedés. Éppen ezért lehet az adekvát megismerés a szabadság forrása.  
 
 „Az olyan affektus, amely szenvedély, megszűnik mint szenvedély, mihelyt világos és 
elkülönített ideát alkotunk róla.” (V, 3) 
 
Ha tehát az affektusokról, amelyek negatívak és szenvedést hordoznak, adekvát ideát képes 
formálni az ész, akkor az az affektus megszűnik negatív affektusnak lenni, és átalakul pozitív 
affektussá. A gyűlölet olyan szomorúság, amelyet egy külső ok ideája kísér. Ha azonban a 
külső okról adekvát ideára teszünk szert, akkor megszűnünk gyűlölni azt, és gyűlöletünk 
szeretetbe fordul iránta. A szenvedés ezáltal cselekvéssé válik, a cselekvés pedig ellentétes a 
szolgasággal és szabadságot jelent.  
 
Az ész és az affektusok 
 
Spinoza következő alapelve tehát így hangzik: a szenvedés hátterében mindig inadekvát 
ismeret áll. A szenvedés mindig negatív affektussal jár. Ha megismerésünk a szenvedés 
tárgyára vonatkozóan adekváttá lesz, akkor megszűnik a tárggyal kapcsolatos szenvedés. A 
negatív affektus ily módon pozitív affektussá változik.  
 
Az ész tehát az adekvát megismeréssel képes hatást gyakorolni az affektusokra. A 
szomorúságot képes örömé, a gyűlöletet szeretetté változtatni. 
 
Spinoza szerint az ész természete abban áll, hogy adekvát ideái legyenek a valóságról. 
Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a valóság nem más, mint Isten avagy a természet. A természet 
pedig szükségképpen olyan, amilyen, nem rossz, nem jó, hanem meghatározott. Ennek 
megismerése felszámolja a negatív affektusokat a sorssal, életünk rossznak tűnő 
eseményeivel kapcsolatban. 
 
„Amennyiben az elme valamennyi dolgot mint szükségszerűt ismeri meg értelme révén, 
annyiban többre képes az affektusok ellenében, vagyis kevésbé szenved tőlük.” (V, 6). 
 
Isten értelmi szeretete (amor Dei intellectus) 
 
Amikor a valóságot helyesen ismerjük meg: Istent magát ismerjük meg, hiszen a természet 
Isten. Minden Isten kifejeződése, minden 
Istentől nyeri szükségszerűségét. Ahhoz, 
hogy ne szenvedjünk a negatív 
affektusainktól, az szükséges, hogy az 
affektusokat Istenre azaz a természetre 
vezessük vissza. 
 
„Az elme képes arra, hogy a test 
valamennyi affekcióját, vagyis a dolgok 
képeit Istenre vezesse vissza.” (V, 14.) 
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Ez azért lehetséges, mert a test a természet elválaszthatatlan, szerves része, tehát Isten része 
is. Éppúgy, ahogy az elme is része Istennek. Hiszen minden, ami van Isten, így minden 
Istenben van. Következésképpen mindent Isten vonatkozásában kell megérteni. Az ész az 
elmében éppen annak a képessége, hogy mindent, ami van, Istenre vezessen vissza. És ha ez 
megtörténik, akkor az ember mindent elfogad úgy, ahogy vele történik pozitív affektusok 
kíséretében. 
 
„Az elme legfőbb java Isten ismerete, legfőbb erénye pedig Isten megismerése.” (IV, 28) 
 
Isten megismerése: az erény útja, a cselekvés, a szabadság, az öröm, a tökéletesség, a szeretet 
útja. Isten megismerése: annak megismerése, hogy minden szükségszerűen úgy van, ahogy 
van. Tehát nincsen jó és rossz. Ezért semmit nem fog az elme gyűlölni, semmiben nem lát 
majd rosszat, hanem minden úgy fogad el, ahogy kapja. 
 
 „Aki önmagát és affektusait értelme révén világosan és elkülönítetten ismeri meg, az szereti 
Istent, éspedig annál jobban, minél jobban megismeri önmagát és affektusait.” (V, 16) 
 
Ezt nevezi Spinoza Isten értelmi szeretetének (amor Dei intellectus) 
 
„Az elmét teljességgel ennek az Isten iránti szeretetnek kell elfoglalnia.” (V, 17) 
 
Azért értelmi szeretet, mert ez a szeretet az ész megismerésére épül, amennyiben az adekvát 

megismerést pozitív affektusok kísérik, kiváltképpen a 
szeretet.  
 
Isten értelmi szeretete nem más, mint a szabadság, a 
boldogság, a bölcsesség és az erény. Ennek elérése az 
ember legnagyobb tökéletessége. Mert ekkor valósul 
meg leginkább a saját természetének parancsa önmaga 
fenntartására. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
„Minél nagyobb valamely dolog 
tökéletessége, annál inkább cselekszik, s 
annál kevésbé szenved, s viszont minél 
inkább cselekszik egy dolog, annál 
tökéletesebb.” (V, 40) 
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„A boldogság nem az erény jutalma, hanem maga az erény. S nem azért örvendünk neki, mert 
vágyainkat megfékezzük, hanem fordítva: mivel örvendünk neki vagyunk képesek 
megfékezni vágyainkat.” (V, 42) 
 
Ez az Etika utolsó tétele. Ezzel lesz teljessé az etika, amely a bölcsesség legvégső foka. A jól 
vezetett, boldog élet megvalósulása. 
 
Ész és altruizmus 
 
Az etika ötödik könyve a jó élet feltételeihez vezeti el a gondolkodó embert. A bölcs, szabad 
és boldog ember az, aki a leghatékonyabban valósítja meg a conatust. Ésszerűen vezeti életét, 
és mindenben azt keresi, ami cselekvőképességét növeli, és elméjét nagyobb tökéletességre 
viszi. Ez az életmód nem egoista, hanem a legtökéletesebben altruista. Isten értelmi 
szeretete egyúttal mások szeretetét is jelenti. 
 
„Az, aki az erény útján jár, azt a jót, amelyet magának kíván, a többi embernek is fogja 
kívánni, mégpedig annál jobban, minél nagyobb benne Isten ismerete.” (IV, 37) 
 
Az tehát, aki képes az esze által a szenvedélyei uralma alól felszabadulni, a legésszerűbben 
cselekszik, és másokkal mindenben az összhangot és harmóniát keresi. 
 
 „Az emberek csak annyiban egyeznek természetükben szükségképpen mindig egymással, 
amennyiben az ész vezetése szerint élnek.” (IV, 35) 
 
„Minthogy az ész nem követel semmit a természet ellenére, ezért azt követeli, hogy mindenki 
szeresse önmagát, keresse a maga hasznát, ti. azt, ami valóban a hasznára van, kívánja 
mindazt, ami az embert igazán nagyobb tökéletességre viszi, s egyáltalán, hogy mindenki 
törekedjék, amennyire rajta múlik, a maga létét fenntartani.” (IV, 18. M) 
 
Az ésszerű conatus tehát az emberek közötti együttműködést teszi lehetővé. Ezzel mindenki a 
másik javát keresi, és ezáltal keresi saját javát is. 
 
„Az ember számára semmi sem hasznosabb az embernél. Az emberek nem kívánhatnak 
becsesebbet létük fenntartására, mint azt, hogy mindnyájan úgy megegyezzenek minden 
dologra nézve, hogy valamennyiük teste és elméje szinte egy testet és egy elmét alkosson, s 
mindnyájan tőlük telhetően együtt törekedjenek létük fenntartására, s mindnyájan együttesen 
keressék mindnyájuk közös hasznát. Ebből következik, hogy azok az emberek, akiket az ész 
kormányoz, azaz azok az emberek, akik az ész vezetése mellett keresik a maguk hasznát, nem 
vágyódnak semmi olyasmire, amit nem 
kívánnának a többi ember számára, s 
ezért igazságosak, hűségesek és 
becsületesek.” (IV, 18. M) 
 
Összefoglalás 
Az ész az adekvát megismerés által képes 
hatást gyakorolni az affektusokra. 
Azoknak az okoknak az adekvát 
megértése, amelyek affektusokat váltanak 
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ki bennünk, a negatív affektusokat pozitívokká változtatják. Az ész felismeri, hogy a test (és 
az elme) a természet része, és hogy a természetben minden szükségszerűen történik. Ez a 
felismerés a negatív affektusokat pozitívokká változtatja, és így az affektusok összhangba 
kerülnek a conatuszal. Az ész a természetben Isten ismeri meg. A teljes szabadság, boldogság 
és bölcsesség Isten értelmi szeretete által valósítható meg. Ez a szeretet az életörömhöz vezet 
el, miközben mások szeretetére és a velük való együttműködésre törekszünk. 
 
Kérdések: 
Mit jelent az adekvát és inadekvát ismeret? 
Miként befolyásolják az adekvát ismeretek az affektusokat? 
Mit jelent Isten értelmi szeretete? 
Isten szeretete hogyan függ össze az altruizmussal? 
Mi az összefüggés a pozitív affektusok és a szabadság között? 
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8. Empirista etikák (konvencionalizmus, emotivizmus) 
 
 
 
A következő leckékben a 17-18. századi empirista etikák két legfontosabb irányzatát a 
konvencionalizmust és az emotivizmust tekintjük át.  
 
Olvasmányok: 
Hobbes: Leviathán I. rész/11., 12., 13., 14., 15., 16. fejezetek, Budapest, Kossuth, 1999. 
Mandeville: Vizsgálódás az erkölcsi erény eredetéről, In: Brit moralisták a XVIII. században, 
Bp, Gondolat 1977, 55-67. oldal. 
Hume: Tanulmány az erkölcs alapelveiről, Bp, Osiris, 2003, (1.-5. szakasz, Konklúzió, 1. 
függelék, 2. függelék). 
 
 
 

8.1. lecke: Az empirista etika alapelvei 
 
 
Emlékezzünk vissza, miként jellemezte David Hume a racionalista etikákat. A remek 
összefoglalás kritikai szándékkal íródott. Hume empirista lévén minden tudást az érzéki 
tapasztalatból eredeztet. Ezért nem fogadta el, hogy az ész képes egyetemesen meghatározni a 
jó és a rossz különbségét, és abból levezetni az etikai elveket.  
 
Az etikáról így ír: 
 
„A természetfilozófiában manapság az emberek már kigyógyultak a hipotézisek és rendszerek 
iránti szenvedélyből, s csak az olyan érvre ügyelnek, amely a tapasztalatból ered. Ideje, hogy 
az erkölcsi kutatásokban is végbemenjen e fordulat, s hogy minden etikai rendszert elvessünk, 
legyen az bármilyen kifinomult vagy leleményes, amely nem tényeken és megfigyelésen 
alapszik.” Hume: Tanulmány az erkölcs alapelveiről, Budapest, Osiris, 2003, 12. oldal 
 
Hume itt azt az empirista követelményt fogalmazza meg, miszerint az etikai (vagy morális) 
elveket a tényekből és a megfigyelésekből kell levezetni. Mit jelentenek az etikai vagy 
morális elvek? 
 
Az etika alapja a jó és a rossz erkölcsi 
értékei közötti különbségtétel. Noha 
mindenki szubjektívan is különbséget tesz 
(számára) jó és rossz között, egy 
közösségben a jó és a rossz értékeit 
rögzíteni kell. Különben nem 
beszélhetünk etikáról vagy morálról. 
Minden közösségben vannak normák, 
amelyek megszabják mi a jó (helyes, 
igazságos), és mi a rossz (helytelen, 
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igazságtalan). Filozófiailag a kérdés az, vajon miként tudjuk racionálisan megmondani, mi 
a jó és a rossz. A racionalitás mint követelmény azt jelenti, hogy egy jól felépített érvelés 
hatására minden ésszerűen gondolkodó ember el tudja fogadni a jó és a rossz 
megkülönböztetését, és az ésszerűség nevében a jót követi. Az empiristák szerint ennek 
alapját a tapasztalati tények képezik, nem pedig a tiszta ész, amely – a matematikai 
bizonyításokhoz hasonlóan – az általános és egyetemes ideákból vezeti le a jó és a rossz 
megkülönböztetését. A tapasztalati tényeknek pedig megfigyelésekkel juthatunk birtokába. 
Az empiristák tehát nem vetik el az ésszerűséget, de nem a tiszta észre támaszkodnak, hanem 
az érzéki tapasztalatokra, és ezekből kívánják levezetni ésszerű módon az etikai elveket.  
 
Az empiristák (miként már láttuk) nem kedvelik a metafizikai érveléseket, hiszen a 
metafizika az érzéki tapasztalaton kívül esik. A racionalisták az észből vezetik le a jó és a 
rossz különbségét, egyetemes mércére hivatkoznak, amelynek még Isten is alá van rendelve. 
Ebben az esetben a jó és a rossz megkülönböztetésének forrása tisztán metafizikai. Ezzel 
szemben az empiristák a megfigyelések és a tapasztalati tények alapján akarják 
megérteni, mi a jó és a rossz közötti különbség. 
 
A brit morálfilozófiában a jó és a rossz megkülönböztetését tehát nem természetfeletti, 
hanem természetes elvekből vezetik le. Ebben a megközelítésben az etika szorosan 
összefügg a társadalom- és politikai filozófiával, és elválaszthatatlan azoktól a reflexióktól, 
amelyek az emberi természet mibenlétére kérdeznek rá. A brit morálfilozófiában számos 
irányzat kialakult, amelyek képviselői éles vitákat folytattak egymással.  
 
A fő kérdés az volt, vajon a moralitás (a jó és a rossz megkülönböztetése) a természetből 
eredeztethető-e vagy pusztán társadalmi konstrukció. Azaz: vajon a természeti állapotban, 
az államszervezetek kialakulása előtt volt-e bármi módja az igazságos és igazságtalan 
cselekedetek megkülönböztetésének? Vajon a természet eligazít-e bennünket az erkölcsi jó és 
rossz tekintetében? Vagy ez csak a társadalmisággal alakul ki? 
 
A számos irányzat közül most csak a két legfontosabbat emeljük ki: a konvencionalizmust és 
az emotivizmus. Nem beszélünk a cambridge-i platonistákról, sem pedig az 
utilitarizmusról.  

 
A cambridge-i platonisták, eltérően az angolszász empirista 
hagyománytól, platonikus nézeteket vallottak, következésképpen az ő 
morálfilozófiai megfontolásaik nem illeszkednek bele abba az 
irányzatba, amely a tényekre és megfigyelésekre támaszkodik. 
Meggyőződésük, hogy a világ harmónikus rendje alkalmas annak 
belátására, hogy a világ teremtett és Isten létezik. A világ rendje 
alkalmas a morális rend megalapozására is. Képviselői: R. Cudworth, 
H. More. 
 
 
Henry More (1614-1687) 
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Az utilitarizmus csak a 18. század második felében alakult ki, Jeremy 
Bentham (1748-1832) nyomán, és főleg a 19-20. században teljesedik 
ki. Az utilitarizmus a jó és a rossz közötti megkülönböztetést a 
hasznosságra (utile) alapozza. Egy cselekvés akkor tekinthető jónak, ha 
a környezetre, a másik emberre, a közösségre gyakorolt hatása növeli 
az örömöt, a boldogságot, és akkor rossz, ha csökkenti azt. Képviselői: 
Bentham, Mill,  
 
Jeremy Bentham (1748-1832) 
 
 
A konvencionalisták szerint a jó és a rossz különbsége társadalmi kovenció (megegyezés). Jó 
az, amit a közösség jónak, és rossz, amit rossznak tekint. A természetben nincsen különbség 
jó és rossz között, a természetben tehát nincsen igazságos és igazságtalan cselekvés. 
Képviselői: Hobbes, Mandeville. 
 
Az emotivisták (nevezik őket szentimentalistáknak is) szerint létezik az emberben egy vele 
született erkölcsi érzék (moral sens, emotion), amely spontán módon, érzések formájában tesz 
különbséget a jó és a rossz között. A jó és a rossz megkülönböztetése tehát nem társadalmi 
megegyezés eredménye, hanem ennek az érzésnek a nyomán alakul ki a társadalmakban is. 
Képviselői: Shafterbury, Hutcheson, A. Smith, Hume. 
 
Összefoglalás 
Az empiristák elutasítják a metafizikai megfontolásokat az etikai elvek megfogalmazásakor. 
Nem a tiszta észre, hanem a tapasztalati tényekre és azok megfigyelésére támaszkodnak. Az 
etikai elvek a jó és a rossz erkölcsi értékeinek megkülönböztetését tartalmazzák. A kérdés az, 
vajon vannak-e ilyen elvek a természetben, vagy a helyes-helytelen, igazságos-igazságtalan 
megkülönböztetése csak a társadalomban lehetséges. 
 
 
Kérdések: 
Miben különböznek a racionalista etikák az empirista etikáktól? 
Mi a szerepe az ésszerűségnek az egyikben és a másikban? 
Milyen angolszász morálfilozófiai irányzatok voltak a 17-18. században? 
Milyen szerepe van a természet vs. társadalom szembenállásban a morálfilozófiai vitákban? 
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8.2. lecke: Konvencionalizmus (Hobbes, Mandeville) 
 
A konvencionalizmus 
 
A konvencionalizmus két legjelentősebb képviselője Thomas Hobbes (1588-1679)  és 
Bernarad Mandeville (1630-1733). Thomas Hobbes a modern kori angolszász 
társadalomfilozófia egyik legnagyobb alakja, de természetfilozófiai művei is nagyon 
jelentősek. Mandeville holland származású, majd Angliában élő orvos és társadalomfilozófus. 
Hobbes követője volt, műveiben Hobbes társadalomfilozófiai elméletét fejlesztette tovább. 
 
A konvencionalizmus szerint a jó és a rossz megkülönböztetése a társadalmiság terméke. 
Az emberek, amikor közösségekbe szerveződnek, akkor megállapodást kötnek (konvenció) 
arra vonatkozóan, hogy mit szabad és mit nem szabad tenni az együttélés során. E 
megállapodás nélkül nem lehet különbséget tenni a jó és a rossz között.  
 
A természeti állapot 
 
A kora újkori politikai filozófiában számos gondolkodó a politikai közösségeket egy 
szerződésből eredeztették (társadalmi szerződés). Ezeket a gondolkodókat 
kontraktualistáknak nevezzük. Szerintük a természeti állapotot megelőzte egy olyan állapot, 
amelyben nem volt még állam, politikai hatalom és közösség. Az emberek a természetben 
éltek. Ezt nevezték természeti állapotnak. A fő kérdés az volt, vajon mi jellemezte az emberi 
természet a szerződés előtt. Vajon az emberek egy ilyen állapotban a nyers önzésnek 
engedelmeskednek, vagy pedig van bennük hajlam az altruizmusra is? (Altruizmusnak azt a 
viselkedési formát nevezzük, amikor valaki nem a saját érdeke szerint cselekszik, hanem a 
másik ember érdekét tartja szem előtt.) 
 
A konvencionalisták szerint az emberi természetben nincsen semmilyen hajlam a jóra. A 
természet legalapvetőbb elve a conatus, azaz a törekvés az életben maradásra. (Ugyanaz az 
elv, mint Spinozánál!). Következésképpen mindent szabad, ami az életben maradást szolgálja, 
a természet e tekintetben semmilyen akadályt nem támaszt. A conatus az emberi természetet 
önzéssel ruházza fel, hiszen mindenki számára a saját életben maradása számít, akár mások 
élete árán is. Ám a természetben, ahol nincsen igazságos és igazságtalan cselekvés, az önzés 
nem számít negatív magatartásnak. Az önzés természetes. 
 
Majdnem minden kontraktualista szerzőnél találunk arra vonatkozó leírást, hogy milyen a 
természeti állapot (Hobbes, Spinoza, Hobbes, Rousseau). Ezek közül Hobbes leírása a 
legnegatívabb. 
 
Hobbes 

 
Thomas 
Hobbes (1588-
1679) 
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Hobbes Leviatán (1651) című művében fejti ki politikafilozófiai nézeteit. Mivel az emberi 
természetben nincsen hajlam a jóra, amely a nyers önzést ellensúlyozza, ezért a természeti 
állapotot egy állandó háborús állapotként kell elképzelnünk, amely „mindenki háborúja 
mindenki ellen” (bellum omnium contra omnes).  
 
„Ebből világosan következik, hogy ameddig nincsen közhatalom, amely mindenkit kordában 
tart, addig az emberek olyan állapotban élnek, amit háborúnak nevezünk, ez pedig mindenki 
háborúja mindenki ellen” (XIII, 168). 
 
Ez az állapot nem állhat fenn sokáig. A legnagyobb probléma ezzel az állapottal az, hogy 
miközben mindenki a saját életben maradásáért küzd, nagyon kicsi az esély az életben 
maradásra.  
 
„Ebből a mindenki mindenki ellen folytatott háborújából következik az is, hogy semmi sem 
lehet igazságtalan. Mert a helyes és helytelen, az igazságos és igazságtalan fogalmáról ilyen 
körülmények között nem beszélhetünk. Ahol nincs közhatalom, ott nincs törvény, ahol 
nincsen törvény, ott nincs igazságtalanság. A háborúban az erőszak és a csalárdság sarkalatos 
erények.” (XIII, 170) 
 
Ez vezet a szerződés szükségességének belátásához. A szerződés célja 
Hobbes-nál, hogy az államhatalom (ezt nevezi Leviatánnak) a saját 
erejével biztosítsa a békét az emberek között. A szerződés, amelyben 
az emberek lemondanak a közösség javára saját hatalmuk gyakorlásának 
egy részéről, rögzíti az együttélési elveket. Ezzel létrehozza az 
igazságosságot, ami a természetben nem létezett. A szerződés nyomán 
jönnek létre a törvények, amelyek megszabják, mi igazságos és mi nem. 
Ez tehát a konvencionalizmus álláspontja: az erkölcsi jó és rossz 
közötti megkülönböztetés egy megállapodás terméke. 
 
Hobbes nagy hatást gyakorolt az etikai és politikai gondolkodásra. 
Voltak követői, ám sokkal többen voltak, akik nem fogadták el az emberi természetről adott 
negatív leírását. Ilyen értelemben provokatívan hatott az emotivistákra, akik Hobbes 
ellenében fejtették ki nézeteiket. 

A Leviatán címlapja 
 
 

 
 
 
Bernard Mandeville (1630-1733)  
 
Mandeville Hobbes követője, morál- és 
társadalomfilozófiai nézeteinek 
továbbgondolója. Holland származású 
orvos, gazadaság- és társadalomfilozófus, 
aki élete nagy részét az Egyesült 
Királyságban élte le. Főműve a Méhek 
meséje (1714). A „Vizsgálódás az 
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erkölcsi erény eredetéről” című művében morálfilozófiai nézeteit fejti ki.  
 
Mandeville: Vizsgálódás az erkölcsi erény eredetéről, In: Brit moralisták a XVIII. században, 
Bp, Gondolat 1977, 55-67. oldal. 
 
Mandeville itt nem foglalkozik a természeti állapottal, sem a 
társadalmak kialakulásának problémájával. Csak az erkölcsi 
viselkedés eredete és mibenléte foglalkoztatja. Noha Hobbes 
nézeteit viszi tovább, Hobbes-nál sokkal radikálisabb 
gondolkodó. Morálfilozófiáját morális nihilizmus és cinizmus 
jellemzi. 
 
Mandeville szerint az emberi természetben nincsen nyoma a 
jóra való hajlamnak. (Erkölcsi értelemben mindig az altruista 
magatartást nevezzük jóra való hajlamnak.) Az emberek 
természetüknél fogva önzőek, legalapvetőbb tulajdonságaik a 
hiúság, becsvágy és önszeretet. 

Bernard Mandeville  
 

Konvencionalizmusából kifolyólag Mandeville a morált társadalmi konstrukciónak tekinti. 
Hobbes-szal ellentétben kritizálja a morál jelenségét a társadalomban. Morál vagy erkölcs 
alatt a morális normákat érti, amelyek előírják a társadalomban, hogyan kell viselkedni, 
miként kell cselekedni. Ez a morál szerinte természetellenes konstrukció, amelynek célja 
egyrészt a társadalom fenntartása, másrészt a társadalmi elnyomás szentesítése. A 
moralisták és törvényhozók találták ki, hogy elfogadtassák az elnyomott rétegekkel a 
társadalmi hierarchiát, és elejét vegyék a lázadásoknak. 
 
„Az erkölcs első alaptételeit arra eszelték ki, hogy a becsvágyók minél több hasznot húzzanak 
társaikból, és az alávetettek minél nagyobb tömegeit irányíthassák könnyedén és 
biztonságban.” Mandeville: Vizsgálódás az erkölcsi erény eredetéről, 60. oldal. 
 
Mandeville értelmezése a társadalomban működő erkölcsiségről egy olyan értelmezői 
hagyományba illeszkedik, amelyet immoralizmusnak is szoktak nevezni. Ez olyan 
gondolkodók nevével kapcsolódik össze, mint Traszümakhosz (Platón: Állam című művében) 
Kalliklész (Platón Gorgiász című művében), Machiavelli, Nietzsche. De hasonló álláspontot 
foglal el Raszkolnyikov is Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című művében. E hagyomány 
szerint a morál önmagában nem az erkölcsi jóság és altruizmus megnyilvánulása, hanem 
valamilyen társadalmi célt szolgál: vagy a gyengék önvédelmét, vagy az elnyomás 
szentesítését a gyengékkel szemben. Mandeville ez utóbbit képviseli. 
 
Mandeville szerint a morál mentén az 
embereket erényesekre (a morális 
szabályok követői) és alantasokra (a 
szenvedélyek emberei, akik nem követik 
az erkölcsi szabályokat) osztják. Ezeket 
egyrészt hízelgéssel (morális elismerés, 
nagyra becsülés), vagy elnyomással és 
elrettentéssel tartják féken. A társadalmi 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
4 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 
erkölcs alapelve a közjó. A közjó, mint alapvető érték a társadalom fenntartását szolgálja. A 
közjó mint elv tesz különbséget a helyes és helytelen, az igazságos és igazságtalan 
cselekvések, az erény és a bűn között.  
 
„Bűn: minden cselekvés, mellyel az ember a közjó kirekesztésével a saját vágyait szolgálja; 

erény: minden tett, amely a jóra való racionális törekvés eredményeképpen a természet 
ösztönzésével ellenkezően a mások javát vagy a szenvedélyek legyőzését szolgálja.” 
Mandeville: Vizsgálódás az erkölcsi erény eredetéről, Mandeville: Vizsgálódás az erkölcsi 
erény eredetéről, 61. oldal. 
 
Mandeville egyik leghíresebb mondása: „magánvétkek: közerkölcs”. Ez azt jelenti, hogy a 
társadalmi együttélés során mindenki a saját érdekét követi (magánvétkek), és ebből az egész 
szintjén összeáll a közerkölcs. Már Hobbes-nál is azt látjuk, hogy a társadalmi szerződésre 
azért van szükség, mert az életben maradásra irányuló törekvést akadályozza a háborús 
állapot. Tehát az önérdek kényszeríti az embereket a szerződésre, nem pedig a másik ember 
iránti együttérzés vagy jóság. A társadalomban is mindenki a saját érdekét követi, és ennek 

eredményeként létrejön a társadalmi morál, amely a közjót 
szolgálja. Ez sem a jóra való belső elhatározásból, egy belső 
erkölcsi törvény követéséből, vagy az erkölcsi érzék késztetéséből 
születik meg, hanem a társadalomban együtt élők önérdekéből.  
 
Mandeville szerint tehát nincsen tiszta erény. Nincsen 
áldozathozatal, önfeláldozás a másik emberért. Minden cselekedet 
forrása az önzés. Az erényes cselekedetekre vagy a becsvágy, vagy 
pedig a szánalom hajtja az embert. Minden erényes cselekedet csak 
látszólag erényes, minden cselekedetünk mögött kimutatható az 
önérdek működése. Például az az elégedettség érzés, amely az 
erényesnek tűnő cselekedetet követi. 
 
A méhek meséje (1714) címlapja 
 

„Egy erényes cselekedet jutalma: a vele járó elégedettség is egy bizonyos gyönyörűségben áll, 
mely az önnön érdeme feletti megelégedettségből ered.” Mandeville: Vizsgálódás az erkölcsi 
erény eredetéről, 67. oldal. 
 
A szánalom, a részvét altruista erényei is mind az önérdekre vezethetőek vissza. 
 
„Nem érdem megakadályozni, hogy egy csecsemő a tűzbe essen. E tett sem jó, sem rossz, és 
ami szolgálatot a gyermeknek tettünk, 
azzal csak magunkat köteleztük le, mivel 
ha beleesik anélkül, hogy ebben 
megakadályozzuk, e látvány oly fájdalmat 
okozott volna, melyet már önvédelemből 
is megelőzni kényszerültünk.” 
Mandeville: Vizsgálódás az erkölcsi 
erény eredetéről, 66. oldal. 
 
Összefoglalás 
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A konvencionalizmus szerint a morál társadalmi képződmény. Az emberi természetben 
semmilyen hajlam nincs az altruista viselkedésre. A társadalomban a morál azért jön létre, 
hogy az emberek együtt tudjanak élni. De ez önző hajlamból fakad. Az önzés a társadalomban 
létrehozza a morált (közerkölcsöt). A jó és a rossz megkülönböztető elve a társadalomban a 
közjó, amely a társadalom fennmaradását szolgálja.  
 
Kérdések: 
Határozza meg a következő fogalmakat: kontraktualizmus, egoizmus, altruizmus, conatus, 
közjó, immoralizmus! 
Hogyan jellemzi Hobbes a természeti állapotot? 
Mi teszi szükségessé a szerződést az emberek között? 
Hogyan magyarázza a morál létrejöttét Mandeville? 
Mit jelent az a kijelentése Mandevillnek, hogy „magénvétkek: közerkölcs”? 
Hogyan értelmezik az erény szerepét a társadalomban az immorlaista gondolkodók? 
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8.3. lecke: Emotivizmus (Hume) 
 
A moral sense iskola 
 
Mint említettük, Hobbes nézetei az emberi természetről erős kritikát váltott ki kortársai 
körében. Sokan nem fogadták el, hogy az emberi természetben semmilyen hajlam nincs az 
altruista viselkedésre, és hogy az ember csupán önző módon képes cselekedni. Egyes 
gondolkodók azt hangsúlyozták, hogy az emberi természetben megvan egy érzés vagy 
érzék, amely az altruista viselkedés és a morálitás alapját képezi. Ezt moral sense-nek, 
erkölcsi érzéknek nevezték. E gondolkodókból alakult meg a moral sense iskola, amelyet 
emotivizmusnak is nevezünk 
 
Elsőként Anthony Asley Cooper avagy Lord Shaftesbury (1671-1713) használta az erkölcsi 
érzék (moral sense) fogalmát.  Shaftesbury a cambridge-i platonisták hatása alatt állt. 
Tanítványa,  Francis Hutcheson (1694-1745) skót filozófus fejlesztette tovább a moral sense 
elméletét. Ő pedig két nagyon jelentős gondolkodóra hatott közvetlenül: Adam Smith-re 
(1723-1790) és Davide Hume-ra (1711-1776).  
 
 
 

 
A moral sense-iskola képviselői sorrendben: 
 
Lord Shaftesbury (Anthony Asley Cooper, 1671-1713) 
Francis Hutcheson (1694-1745) 
David Hume (1711-1776) 
Adam Smith (1723-1790) 
 
Arra a kérdésre, mi a jó és a rossz 
megkülönböztetésének alapja, az 
emotivisták azt válaszolják, hogy a 
velünk született erkölcsi érzék. 
Meggyőződésük szerint minden 
emberben van egy úgynevezett erkölcsi 
érzék, amely alapján különbséget 
tudunk tenni az erkölcsileg helyes és 
helytelen között. Az ember nem született 
egoista – amint Hobbes és Mandeville 
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állítják –, és nem is az esze teszi erkölcsi lénnyé – ahogy a racionalisták vélik –, hanem egy 
vele született érzék, amely minden esetben spontán módon és egyetemesen megmondja, mi a 
jó és mi a rossz.  
 
Az emotivizmus az empirizmus talaján áll. Az erkölcsi érzék jelzéseit tapasztalatból 
ismerjük. Nem a külső tapasztalat számára adott tény, hanem a belső megfigyeléssel érhető 
tetten. Emlékezzünk: Locke nemcsak az érzékszervi tapasztalatokat, hanem a belső 
reflexiót is a tapasztalat körébe sorolta. 
 
A moral sense Hume etikájában 
 
Hume emotivista gondolkodó. Etikai gondolkodását elsősorban a 
Tanulmány az emberi természetről (1740) című művében fejtette ki, majd 
újra megírta, esszéisztikusabb formában a Tanulmány az erkölcs 
alapelveiről (1751) című könyvében (Budapest, Osiris, 2003, ford. 
Miklósi Zoltán, Babarczy Eszter). Most ezzel foglalkozunk.  
 
 
 
 
 
 
Hume bírálja az etikai racionalizmust. Legfőbb érve az, hogy a cselekvéseket nem az ész 
határozza meg. Az ész nem alkalmas arra, hogy vágyat vagy irtózást ébresszen bennünk. 
Éppen ezért nem is lehet az észre alapozni az etikát. A cselekvéseknek mindig érzelmi 
alapjai vannak (vö. Spinozánál az affektusokkal!). 
 
„A becsülnivaló, a méltányos, az illő, a nemes, a nagylelkű magával ragadja a szívet, és arra 
lelkesít bennünket, hogy magunkba építsük és óvjuk. Az érthető, az evidens, a valószínű és az 
igaz csak az értelem hűvös helyeslését szerezheti meg, s elvi kíváncsiságunk kielégítésével 
pontot tesz kutatásaink végére.” Hume: Tanulmány az erkölcs alapelveiről, 9. oldal. 
 
Az ész közömbös az élet értékei iránt és nincsen hatással a szenvedélyekre, érzelmekre. Hume 
itt az észt tiszta észnek tekinti, és nem különbözteti meg tőle a gyakorlati észt. Ez a 
megkülönböztetést Kant vezeti be. Míg a tiszta ész csak elméleti téren működik (logikai 
feladványok, matematikai műveletek), addig Kant szerint a gyakorlati ész a cselekvés 
területén használatos. Hume szerint tehát az ész nem játszik közvetlen szerepet a 
cselekvésekben, és ezért a morált nem lehet egyedül az észre alapozni. 
 
Az ész helyett a cselekvések motorjai az 
érzelmek, vágyak, szenvedélyek, tehát 
azok a jelenségek az elmében, amelyek az 
emóciókhoz, affektusokhoz tartoznak. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy Hume 
teljesen kizárná az észt az erkölcsiség 
terültéről. Az ész a belső reflexió és 
figyelem alanya, következésképpen 
fontos szerepet játszik a belső érzések 
tudatosításában. 
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„A végső ítélet valamely belső érzéstől függ, amelyet a természet az egész fajban elültetett. 
Ahhoz azonban, hogy ezen érzés számára előkészítsük a terepet, s megfelelő figyelmet 
szenteljünk a tárgyának, gyakran igenis szükség van rá, hogy előzetesen okoskodjunk, finom 
megkülönböztetéseket tegyünk, helyes következtetésekre jussunk.” Hume: Tanulmány az 
erkölcs alapelveiről, 10. oldal.  
 
Az erkölcsi érzék 
 
Mit jelent az erkölcsi érzék (moral sense)? Hume megkülönbözteti egymástól a morális 
cselekvést és a morális ítéletet. Újfajta morálfilozófiai szemléletet jelent, hogy nem az 
elsőre, hanem a másodikra helyezi morálfilozófiájában a hangsúlyt. A morális ítélet az a 
mentális aktus, amely által valamit morálisan helyeslünk vagy helytelenítünk, 
elismerünk vagy elítélünk. Morális ítélet akkor születik bennünk, amikor tanúi vagyunk 
olyan eseményeknek, amelyek morális jelentést hordoznak (elsősorban olyan események 
ezek, amikor egy ember cselekvése más emberekre irányul). Például tanúi vagyunk, amikor 
egy ember kiment egy égő házból egy csecsemőt, vagy tanúi vagyunk, amikor egy katona 
ráuszít egy vad kutyát egy gyermekével a karján menekülő anyára. Stb. Hume arra mutat rá, 
hogy minden ilyen esetben az ítélet (helyeslés vagy helytelenítés) teljesen spontán módon, 
minden racionális reflexiót megelőzően születik meg bennünk. Mi ennek az alapja? 
 
Az emberi lélekben vagy elmében minden olyan külső esemény tapasztalata, amelynek 
morális jelentése van, érzéseket szül. Azok az események, amelyek morálisan jók, kellemes, 
amelyek morálisan rosszak kellemetlen érzéseket keltenek bennünk. A morális ítéletek 
ezeknek az érzéseknek a hatására jönnek létre. Van tehát az emberben egy érzék, amely 
érzelmi szinten reagál a morális események tapasztalatára. Ezt nevezi Hume erkölcsi 
érzéknek (moral sense). 
 
Hume szerint a jó és a rossz, a helyes és helytelen megkülönböztetésének az alapja a 
minden emberben meglévő erkölcsi érzék. Ez tehát nem racionálisan, hanem 
emocionálisan, érzelmek szintjén tesz különbséget értékek között. Mivel ez mindenkiben 
megvan, és nem a társadalom hozza létre az emberben, ezért Hume nyilvánvalóan nem tekinti 
az embert kizárólag önző lénynek. Hiszen az erkölcsi érzék a conatus mellett a jóra való 
hajlamot is magában foglalja.  
 

„A természet hangja és a tapasztalat egyértelműen az önzéselmélet ellen szól. (…) El kell 
utasítanunk azt az elméletet, amely minden erkölcsi érzést az önszeretet elvével magyaráz.” 
Hume: Tanulmány az erkölcs alapelveiről, 48. oldal. 

 
Az erkölcsi érzék egy halk rezdülés a 
lélekben. Ahhoz, hogy ebből morális 
szabályok szülessenek, arra van szükség, 
hogy az ember megfigyelje önmagában a 
működését. A morális érzék külső 
események tapasztalatakor lép 
működésbe, ezért az embernek az ebből 
levont elveket saját cselekvéseire is 
alkalmaznia kell. Úgy kell cselekedni, 
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hogy azt a cselekvést a bennem lévő morális érzék helyeselje. Így alakul ki a morális 
öntudat (lelkiismeret).  
 
„A reflexió általi önvizsgálat szokása elevenen tartja bennünk a helyesnek és helytelennek az 
érzetét, és a nemesebb lelkekben önmagunk és mások iránti tiszteletadást szülnek, ami az 
erények legbiztosabb védelmezője. Az állati kívánságok és örömök lassacskán veszítenek 
értékünkből, miközben szorgalmasan szert teszünk mindenféle belső szépségre és erkölcsi 
nagyságra, s az elme kifejleszti mindama tökélyt, amely egy racionális lényt ékesíthet és 
gazdagíthat.” Hume: Tanulmány az erkölcs alapelveiről, 102. oldal. 
 
Hume szerint a társadalmakban is ez erkölcsi értékeknek a morális érzék alapján történő 
megkülönböztetése képezi a morál alapját.  
 
Hasznosság és erkölcsi érzék 
 
Vajon honnan ered az erkölcsi érzék az emberben? Hume válasza erre a kérdésre a 
hasznosság. Mivel végső soron a hasznosságot tekinti a rossz és a jó megkülönböztetése 
alapjának, Hume-ot az utilitaristák is előfutáruknak tekintik, noha Hume máshogy használja 
a hasznosság fogalmát, mint később az utilitaristák.  
 
Az erkölcsi érzék alapja a közösség és az egész emberiség haszna. Ez azt jelenti, hogy az 
erkölcsi érzék azokat a cselekvéseket helyesli, amelyek hasznosak, és azokat helyteleníti, 
amelyek károsak az emberiségre nézve. A jócselekedet azért jó, mert hasznos az emberiség 
fennmaradása szempontjából, a gonosztett pedig ugyanezen szempontból káros. Hume 
szerint a hasznos és káros értékei a tapasztalat alapján épül be az emberi szemléletbe. 
 
„A hasznosság nem több, mint egy bizonyos célra való irányulás, s önellentmondás volna, ha 
valami eszközként örömet szerezhetne nekünk, még ha a cél maga teljesen közömbös volna a 
számunkra. Ha tehát a hasznosság az erkölcsi érzés egyik forrása, s ha e hasznosságot nem 
mindig önmagunkra vonatkoztatjuk, abból az következik, hogy minden, ami hozzájárul a 
társadalom boldogságához, közvetlenül kivívja helyeslésünket és jóakaratunkat. Íme egy 
alapelv, amely nagyrészt magyarázatot ad az erkölcs eredetére.” Hume: Tanulmány az erkölcs 
alapelveiről, 51. oldal. 
 
Hume-nak azért van szüksége a hasznosság elvére, mert különben nehezen tudná tisztán 
empirista alapon megmagyarázni a morál jelenségét. Különben a jó és a rossz 
megkülönböztetésének képessége velünk született fogalmakat feltételezne, amit Hume 
értelemszerűen elvet (hiszen ezzel a racionalizmus és a metafizika területére tévednénk).  
 
A hasznosság beépül tehát az érzékekbe, 
és minden erény forrásává válik. Az 
igazságos és igazságtalan 
megkülönböztetésének is ez a forrása. 
 

„A hasznosságnak általánosságban is a 
lehető legnagyobb ereje és uralma van 
érzelmeink felett. Jelentős mértékben 
ennek kell hát lennie az emberségességnek, 
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jóakaratnak, barátságnak, közösségi szellemnek és a többi hasonló társias erénynek 
tulajdonított érdem forrásának, csakúgy, ahogyan ez az egyedüli forrása a hűség, igazságosság, 
igazmondás, integritás és a többi nagyra tartott és hasznos tulajdonság és elv iránti morális 
helyeslésnek.” Hume: Tanulmány az erkölcs alapelveiről, 38. oldal. 

 
A hasznosság egyetemes elv. Ebből fakad, hogy minden társadalomban van morál. Hume 
láthatóan nem osztja Hobbes és Mandeville erkölcsi nihilizmusát. Szerinte minden emberben 
megvan a hajlam a jóra. Akiknél ez nem mutatkozik meg a cselekedeteikben, azok elfojtják 
magukban az erkölcsi érzéket. 
 
„Jelen elmélet előnyének tűnik, hogy nem bocsátkozik bele az emberi természet jóságának 
vagy önszeretetének mértékéről folytatott közönséges vitába. (…) Céljaink szempontjából 
elegendő, ha annyit elismerünk, hogy az emberi faj iránti barátság szikrája, a galamblelkűség 
piciny részecskéje a farkassal és a kígyóval együtt jelen van alkatunkban.” 97. 
 
 
Összefoglalás 
Az emotivista gondolkodás ellentétben áll a kovencionalizmussal és a racionalizmussal. 
Hume szerint az erkölcsi jó és rossz megkülönböztetésének a forrása egy érzés, amely 
mindenkiben megvan. A morális ítéletek ebből az érzésből születnek. A morál tehát nem 
megállapodás eredménye, és nem az észbeli megfontolásból származik. Az erkölcsi érzék 
alapja a hasznosság. Az emberiségre nézve hasznos cselekedeteket jónak, a károsakat 
rossznak ítéljük. Ez az alapja a társadalmi morálnak is. 
 
Kérdések: 
Milyen érvekkel cáfolja Hume az erkölcsi racionalisták álláspontját? 
Milyen érvekkel cáfolja Hume a konvencionalisták álláspontját? 
Mi az erkölcsi érzék? 
Mi a különbség morális cselekvés és morális ítélet között? 
Mi a szerepe a hasznosságnak a morál kialakulásában Hume szerint? 
Mennyiben empirista Hume morálfilozófiája? 
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9. Felvilágosodáskori társadalomfilozófiák (Rousseau) 
 
 
 
A 17-18. században nagyon jelentős fejlemények történetek a társadalom- és politikafilozófia 
területén. A következő leckékben ezeket tekintjük át vázlatosan, majd Rousseau 
társadalomfilozófiai gondolkodását részletezzük. 
 
Olvasmányok:  
Rousseau: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól, In: 
Politikafilozófiai írások, (szerk.: Miklós Tamás), Budapest, Atlantisz, 2017, 61-200. 
Rousseau: Társadalmi szerződés, I. és II. könyv, In: Politikafilozófiai írások, (szerk.: Miklós 
Tamás), Budapest, Atlantisz, 2017, 259-319. oldal. 
 
 
 

9.1. lecke: Kontraktualizmus 
 
 
A kora modern korban a társadalomfilozófia magába foglalta az etikát és a 
politikafilozófiát, és szoros kapcsolatban állt az antropológiával (az emberi természetre 
vonatkozó gondolkodással). Az emberi természetet a középkori-skolasztikus hagyománnyal 
szemben nem teológiai-bibliai, hanem természetes alapon igyekeztek értelmezni. Milyen az 
emberi természet, ha lehántunk róla minden teológiai (az ember „Isten képére és 
hasonlatosságára teremtetett”) és társadalmi jelentést? Milyen az ember pusztán természeti 
környezetben, amikor még semmilyen társadalmi hatás nem módosítja a jellemét? 
 
Az antropológiai vizsgálódások szoros kapcsolatban álltak a politikum, a társadalmi-
politikai szerveződés és a politikai hatalom eredetének vizsgálatával. A középkori-
teológiai hagyomány szerint az uralkodók Istentől kapták hatalmukat, Isten legitimálta 
politikai vezető szerepüket. Ezen elvek szerint az uralkodók csak Istennek tartoznak 
elszámolással a hatalomgyakorlásuk módjáért. A kora újkori politikai gondolkodás nagy 
fordulata, hogy a politikai hatalom eredetét nem természetfeletti (Isten), hanem forrásra 
vezetik vissza. A politikai hatalom forrása a politikai közösséget alkotó individuumok 
személyes hatalma.  
 
A politikai hatalmat elsősorban az ún. 
természetjogi gondolkodók a 
természetből eredeztették. Ezek szerint az 
emberi természet olyan jellegű, hogy 
minden társadalmi környezet nélkül is 
megkülönböztethető általa a helyes és a 
helytelen, a jó és a rossz cselekvés. Ezért 
a társadalmak létrejötte előtt, már a 
természetben is létezik helyes és 
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helytelen, igazságos és igazságtalan tett. Ez az alapja a természetjognak. A társadalmi 
jogot a természetjogi gondolkodók a természetjogból eredeztetik.  
 
A természetjogi gondolkodás nagy alakjai a holland Hugo Grotius (1583-1645), a német 
Samuel von Pufendorf (1632-1694) és az angol John Locke (1632-1704). 
 

Samuel von Pufendorf (1632-1694) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hugo Grotius (1583-1645) 
 
 

 
A kora modern politikaifilozófiai gondolkodók egy része különbséget tesz természeti állapot 
és társadalmi állapot között. Ez azt jelenti, hogy szerintük a társadalmak kialakulását 
megelőzte egy olyan állapot, amikor az emberek nem szerveződtek közösségbe, nem 
voltak a közösségi együttélésnek szabályai, nem volt államszervezet, jog, törvények stb. E 
megkülönböztetésnek köszönhetően feltehető a kérdés a társadalmak létrejöttére vonatkozóan: 
hogyan jött létre a társadalmi állapot, mi az eredete a politikai közösségnek és a politikai 
hatalomnak? Számos szerző ezekre a kérdésekre a társadalmi szerződéssel válaszol. A 
politikai szerveződés kezdőpontja egy szerződés volt, amely létrehozta a politikai 
közösségeket. E szerződés során az individuumok lemondtak saját személyes 
hatalmukról, és átruházták az a közösségre, illetve az uralkodókra. Ez a politikai hatalom 
eredete. 
 
A szerződéseleméletet kidolgozó gondolkodókat kontraktualistáknak hívjuk. A 17-18. 
században sok filozófus, jogbölcselő gondolkodott kontraktualista keretek között. A 
szerződéselmélet első kidolgozója: Thomas Hobbes volt. Őt követték (sokszor vele vitázva) 
John Locke, Spinoza, Rousseau, Kant. 
 
A 17-18. században ugyanakkor számos gondolkodó nem fogadta el a szerződéselméletet. 
Ilyenek voltak az angol emotivisták, mint Lord Shatesbury (1671-1713), Adam Smith 
(1723-1790), David Hume (1711-1776), 
valamint a francia Montesquieu (1689-
1755). Az ő érvük az, hogy minden ember 
családba születik, természetes társas 
ösztönökkel. A család régen 
nagycsaládként állt fenn, azaz több 
generáció, számos tagja élt együtt 
természetes közösségben. Tehát a 
társadalmi állapotot nem előzte meg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_von_Pufendorf
https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Grotius
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szerintük olyan természeti állapot, amelyben nem volt emberi közösség. 
 
A kontraktualisták különböző értelmezéseket dolgoztak ki a társadalmi szerződésre 
vonatkozóan. Az emberi természetet eleve különbözőképpen határozták meg. Ennek 
következményei voltak egyrészt arra nézve, miként értelmezték a társadalmi szerződést, 
másrészt arra, miként írták le az ideális társadalmi-politikai állapotot. A politikai 
közösségeket ugyanis szerintük a szerződés határozza meg. Ha a politikai gyakorlat nincsen 
összhangban a szerződés eszméjével, akkor azt korrigálni kell, ami azt jelenti, hogy a 
szerződés normatív erejű. 
 
A szerződés során az emberek abból a célból, hogy politikai közösségbe szerveződjenek, 
lemondanak saját hatalmukról és átruházzák azt a közösségre. Ez a politikai hatalom 
eredete. Ez minden szerződés-elméletben közös. A szerződés jellegét azonban 
különbözőképpen határozzák meg. Néhány példát idézünk a szerződés leírásából. 
 
(1) Thomas Hobbes:  
 
„Olyan közhatalmat, amely a külső támadásoktól és az egymásnak okozott jogtalanságoktól 
meg tud védeni és ezáltal […] biztonságot nyújt nekünk […] csakis azon a módon lehet 
létrehozni, hogy minden hatalmat és erőt egyetlen személyre vagy egyetlen olyan 
gyülekezetre ruházunk át, amely akaratunkat szótöbbséggel egyetlen akarattá alakíthatja át. 
[…] Ez mindenkinek egy és ugyanabban a személyben megtestesülő igaz egysége, amely 
mindenkinek mindenkivel kötött megállapodás útján jön létre. […] Az ennek megtörténtével 
egyetlen személlyé egyesült sokaságot ÁLLAMNAK, latinus CIVITASNAK nevezzük. És 
így születik meg az a nagy LEVIATHÁN, vagy hogy tiszteletteljesebben fejezzem ki 
magamat, az a halandó isten, amelynek békénket és oltalmunkat köszönhetjük.” Hobbes: 
Leviatán, Budapest, Kossuth, 1999, ford. Vámosi Pál, 208. oldal. 
 
(2) Spinoza: 
 
„Hogy tehát az emberek egyetértésben élhessenek s egymásnak segítségére lehessenek, 
szükséges, hogy lemondjanak természeti jogukról, s egymásnak kölcsönösen biztosítékot 
nyújtsanak, hogy nem tesznek semmi olyant, ami egymásnak kárára lehet. […] Minden 
affektust csak egy nála erősebb affektus képes megfékezni, s az embert csak egy nagyobb 
kártól való félelem tartja vissza attól, hogy kárt okozzon másnak. E törvény alapján 
szilárdulhat meg a társadalom, ha magának igényli azt a mindenkit megillető jogot, hogy 
megbosszulja magát, s ítéljen arról, mi jó és mi rossz; legyen hatalma közös életmód 
előírására, törvények alkotására, s ezeknek nem ésszel, hanem fenyegetésekkel való 
megszilárdítására. Ezt a törvények és az önfenntartás hatalma által megszilárdított társadalmat 
államnak nevezzük, és akiket jogával 
megoltalmaz, polgároknak.” Spinoza: 
Etika, Budapest, Osiris, 1997, ford. Boros 
Gábor, 4. rész, 37. tétel, 2. megjegyzés, 
297-298. oldal. 
 
(3) John Locke: 
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„Amikor valaki elhagyja a természeti állapotot és csatlakozik valamilyen közösséghez, azt 
úgy kell felfogni, hogy lemond a közösség többsége javára mindarról a hatalomról, amely 
azokhoz a célokhoz szükséges, amelyekért társadalommá egyesülnek az emberek. És ez 
pusztán ama megállapodás által történik, hogy egyetlen politikai társadalommá egyesülnek, 
amely nem más, mint maga a szerződés, amely fennáll, vagy fenn kell, hogy álljon azok 
között az egyének között, akik állammá egyesülnek, vagy államot alkotnak. Így tehát, ami 
valamely politikai társadalmat létrehoz és valóban politikai társadalommá tesz, az nem más, 
mint akárhány, többség létrehozására képes szabad emberek megegyezése, hogy összefognak 
és társadalommá egyesülnek.” Locke: Értekezés a polgári kormányzatról, Budapest, 
Gondolat, 1986, ford. Kontler László, 108. ooldal. 
 
Ezek a társadalmi szerződés 17. századi megfogalmazásai, amelyek megelőzték a rousseau-i 
társadalomfilozófiát. E szerzők egyetértenek abban, hogy a társadalmi állapotot természeti 
állapot előzte meg. A természeti állapot tarthatatlannak bizonyult, mert az emberek saját 
életben maradásukra irányuló törekvésük (conatus) során konfliktusba keverednek másokkal. 
A természeti állapot vagy állandó háborús állapot, vagy a háborúnak folytonosan kitett 
állapot, ahol az életben maradás feltételei nincsenek biztosítva. Ezért az emberek felismerik 
az összefogás szükségességét, és szerződést kötnek egymással. A szerződéssel hozzák létre a 
társadalmat, a politikai hatalmat és az államot. A szerződés lényege, hogy mindenki önként 
lemond természeti jogáról és természetes hatalmáról átruházva azt a politikai közösség 
egészére, vagy egyetlen uralkodóra. 
 
Összefoglalás 
A kora újkori társadalomfilozófusok új értelmezést adnak a politikai hatalom létrejöttének. A 
politikai hatalmat nem Istentől, hanem az emberek hatalmából eredeztették. A politikai 
közösségeket egy közös szerződés hozza létre. A szerződés-elmélet kidolgozói a 
kontraktualisták. A szerződéselméletek a 17-18. században jelentősek voltak, de a 20. 
században is vannak képviselőik. 
 
 
Kérdések: 
Miként értelmezik a kontraktualisták a politikai hatalom eredetét? 
Mivel érvelnek a kontraktualisták ellenfelei a szerződéselméletekkel szemben? 
Mi a célja a társadalmi szerződésnek? 
Mi történik a szerződés megkötésekor? 
Mi az emberi természet legalapvetőbb jellemvonása a kontraktualisták szerint? 
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9.2. lecke: Rousseau morálfilozófiája 
 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) a francia felvilágosodás egyik legjelentősebb 
gondolkodója. Politikai filozófiája a liberális és kontraktualista hagyományhoz tartozik. Ez 
azt jelenti, hogy a legfontosabb politikai érték számára a szabadság, és meggyőződése, hogy 
a politikai hatalom létrejötte visszavezethető a társadalmi szerződésre. Gondolkodása nagy 
hatást gyakorolt a nagy francia forradalomra (1789), noha azt már nem érte meg. A következő 
leckékben Rousseau politikai filozófiáját tekintjük át vázlatosan. 
 
Olvasmány:  
Rousseau: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és 
alapjairól, In: Rousseau: Politikafilozófiai írások (szerk.: Miklós Tamás), 
Budapest, Atlantisz, 2017, 61-200. 
Rousseau: Társadalmi szerződés, I. és II. könyv, In: Politikafilozófiai 
írások, (szerk.: Miklós Tamás), Budapest, Atlantisz, 2017, 259-319. oldal. 
 
 
 
 
Rousseau politikafilozófiai gondolatait három értekezése foglalja össze (ezekre mint első, 
második és harmadik értekezésre fogunk hivatkozni): 
 

➢ Értekezés a tudományokról és a művészetekről (1751) 
➢ Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (1754) 
➢ A társadalmi szerződésről (1762) 

 
Ebben a leckében az első két értekezést tárgyaljuk. 

 
 
 
 

 
Noha Rousseau a francia felvilágosodás gondolkodója, viszonya a felvilágosodáshoz 
ambivalens. Miközben a felvilágosodás általános meggyőződése volt, hogy a tudományos-
technikai fejlődés az emberiség javát szolgálja, addig Rousseau nagyon kritikus volt ezzel a 
fejlődéssel szemben. (Boros Gábor a fent jelzett kötetben Rousseaut a felvilágosodás 
kritikusai között tárgyalja.) 

 
Értekezés a tudományokról és a 
művészetekről (1751) (Discours sur les 
sciences et les arts) 
 
Ajánlott olvasmány: Rousseau: Javított-e 
az erkölcsökön a művészetek és a 
tudományok újjáéledése? In: Rousseau: 
Politikafilozófiai írások, 7-41. oldal. 
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Rousseau ezzel az értekezésével szerzett hírnevet magának. 
Noha témáját tekintve közvetlenül nem politikafilozófiai mű, 
mégis nagyon nagy szerepe van e műnek Rousseau 
gondolkodása megértésében. Ez a művét a Dijoni Akadámia 
esszépályázatára írta, ahol erre a kérdésre kellett választ adni: 
„Javított-e az erkölcsökön a tudomány és a művészetek 
újjáéledése?” A kérdés a felvilágosodásban központi szerepet 
játszó fejlődés fogalmára vonatkozott. Arról kellett értekezést 
írni, vajon a tudományban és a technikában (a művészetek a 
címben elsősorban a mesterségeket és a technikát jelentette) 
megfigyelhető fejlődés szintén végbe megy-e az erkölcsben. 
(Rousseau nyerte meg az akadémia pályázatát.) 
 
Rousseau radikális választ adott erre a kérdésre. Amellett 

érvelt, hogy a tudományok és a technika fejlődése nem jár együtt az erkölcsök 
fejlődésével, sőt: az erkölcsök fokozatosan visszafejlődnek és egyre romlottabbakká válnak.  
 

 „Lelkünk abban a mértékben romlott meg, ahogy a tudományok és a művészetek 
közeledtek a tökély állapota felé. (…) Az erény abban a mértékben veszett el a szemünk 
elől, ahogy amazoknak a fénye emelkedett a láthatáron, és ugyanezt a jelenséget figyelték 
meg minden helyen és minden korban.”  16. oldal. 

 
 
Ebből a tézisből sok minden következik. Az erkölcs nem fejlődik, hanem romlik. Tehát a 
régmúlt idők erkölcsei tökéletesebbek voltak a maiakénál. Az erkölcs éppen a tudomány és a 
technika fejlődése következtében hanyatlott. Noha van fejlődés, ez a fejlődés az ember 

morális viselkedését nem érinti. Erkölcsi 
értelemben tehát a régmúlt értékesebb, mint a 
jelen. 
 
Rousseau ebben az értekezésében főként régi 
szerzőkre, antik történetírókra és költőkre 
hivatkozik. Ekkor alakul ki nála egy idilli ősállapot 
képe, ahol az ember békében, biztonságban és 
elégedettségben élt. Ebből az álláspontjából alakul 
ki a természeti és a társadalmi állapotról vallott 
felfogása.  
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Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (Discours sur 
l’origine de l’inégalité parmi les hommes) (1754) 
 
Ez az értekezése is a Dijoni Akadémia pályázatára készült. A pályázatban erre a kérdésre 
kellett válaszolni: „Honnan ered az emberek közötti egyenlőtlenség és összefér-e a 
természeti törvénnyel?” 
 
Éppúgy, mint a korábbi kérdés, ez a felvilágosodás vitáinak elevenébe vág. A kérdés a 
természetjog létére vonatkozik. 
 
  
Természetesen Rousseau álláspontja az, hogy a természetben minden ember egyenlő, tehát 
az emberek közötti egyenlőtlenségek nem a természetből származnak, hanem pusztán 
társadalmi képződmény.  
 
Rousseau ezen álláspontját az első értekezésben kifejtett nézeteivel összhangban fogalmazza 
meg. A természetben az emberek eredendően erkölcsösen, egymással egyenlőségben éltek. 
Ezt az állapotot a társadalomba szerveződés, majd pedig a tudomány és technika fejlődése 
szüntette meg.  
 
Látható, hogy Rousseau a természeti állapotot Hobbes-al ellentétben nem egy állandó 
háborús állapotnak, hanem egy idilli, pozitív állapotnak tekinti. Ebből eredt az a mondás, 
amelyet Rousseau-nak tulajdonítanak, holott soha nem mondta, és nem is értett vele egyet: 
Vissza a természetbe! De még Locke-nál is pozitívabbnak ítéli meg a természeti állapotot, 
hiszen szerinte az ősember nyugodt, békés állapotát nem fenyegette a háborús állapot.  
 
Rousseau nem értett egyet a konvencionalistákkal (Hobbes, Mandeville), akik szerint az 
emberi természetben csak a puszta önzés érvényesül, nincsen semmi hajlam az altruizmusra. 
E tekintetben Rousseau felfogása közel áll az emotivistákéhoz. (Rousseau egy ideig baráti 
viszonyt ápolt David Hume-mal is.) Rousseau szerint az önfenntartásra irányuló törekvés 
mellett, amely önzővé teszi, van az emberi természetben egy másik hajlam is: a részvét (pitié). 
E hajlam révén rosszérzés fog el mások szenvedése láttán. 
 
„Nem kell filozófussá tennünk az embert, mielőtt emberré tennénk. A többiekkel szemben 
való kötelességeit nem csupán a bölcsesség kései tanításai írják elő neki, s míg nem áll ellen a 
szánakozás (részvét) belső ösztökéjének, soha nem fog egy másik embernek vagy bármilyen 
más érző lénynek ártani, kivéve azt a jogos esetet, amikor a saját fennmaradása forog kockán, 
s ezért önmagának kell kedveznie.” 79. oldal 
 
A részvét, szánalom érzése ellensúlyozza 
a természeti állapotban az önzést, és ezért 
a természeti állapot egy békés és idilli 
állapot. Az emberben természetes hajlam 
él a jóra. Ezt a hajlamot majd az értelem 
tökéletesedése fogja elnyomni. De amíg 
érvényesül, addig az ember az 
aranyszabály szerint cselekszik a 
természetben. 
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„Ez sugallja minden embernek a természetes jóság alapelvét: Úgy tedd a jót magadnak, hogy 
a lehető legkisebb rosszat okozd másnak, s ez az elv, ha sokkal tökéletlenebb is, meglehet, 
hasznosabb, mint az ésszerű igazságosság parancsa: tégy úgy másokkal, ahogyan szeretnéd, 
hogy veled tegyenek.” 111-112. oldal. 
 

De vajon miért kellett felhagyni a 
természeti állapottal, ha annyira idilli 
volt, és nem fenyegette a háború? E 
kérdésre Rousseau úgy válaszol, hogy a 
természeti állapotot két részre osztja: 
egy idillire és egy olyan részre, ahol 
megkezdődött annak felbomlása. Az 
idilli állapot felbomlása lényegében az 
emberi értelem fejlődésének, a nyelv 
megjelenésének, a közösségek 
kialakulásának, az individuum 
megszületésének tudható be.  
 
Rousseau szerint a döntő lépés a 
természeti állapot felbomlásában a 

magántulajdon megjelenése volt. Az értekezés második része ezzel kezdődik: 
 
„Az első ember, aki bekerített egy földdarabot és azt találta mondani: ez az enyém, s oly 
együgyű emberekre akadt, akik ezt el is hitték neki, ez az ember teremtette meg a polgári 
társadalmat.” 119. oldal. 

 
A magántulajdon kérdése nagyon fontos a modern politikai filozófiákban. Rousseau-nál a 
magántulajdon kialakulás a természeti állapot felszámolása felé hat. A természetben az 
egyenlőség abban is megnyilvánul, hogy nincsen magántulajdon. A magántulajdon 
kialakulása egyenes út az emberek közötti egyenlőtlenségek megjelenéséhez. 
 
Az értekezés második részében Rousseau leírja, miként erősödik fel az emberek közötti 
egyenlőtlenség a természeti állapot hanyatlása során, miként jelenik meg a versenyszellem, a 
szenvedélyek és ezzel együtt a konfliktusok és háborúk.  
 
A civilizálódási folyamatok során az ember uralma alá hajtja az állatokat, kialakul a nyelv, 
majd megjelennek az első közösségek, a családok. Ezek elkülönülnek egymástól, saját 
tulajdonra tesznek szert, majd a családokon belül megjelennek a különbségek. Az emberek 
elkezdik összehasonlítani magukat 
másokkal, megjelenik az elismerés 
igénye, a becsvágy, a versengés. Mindez 
megszüli az emberben az önzést. A 
természetes önszeretet (amour de soi) 
helyét átveszi az önzés (amour-propre).  
 
Így jut el Rousseau a társadalmi 
szerződés szükségességéhez. Érdekes 
ellentmondás, hogy Rousseau az 
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Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenségről című művében teljesen más felfogást vall a 
szerződésről, mint A társadalmi szerződésről című értekezésében. A második értekezésben 
ugyanis a szerződés még negatív értékkel bír. Célja a természeti állapot hanyatlásával 
létrejövő különbségek szentesítése a gazdagok, a hatalmasok, az erősek által. A 
szerződést a gazdagok találták ki, csak azért, hogy biztosítsák a vagyonukat, és szentesítsék az 
emberek közötti egyenlőtlenségeket.  
 
„Ez volt az eredete a társadalomnak és a törvényeknek, melyek új béklyókat vetettek a 
gyengékre és új erőt adtak a gazdagoknak, jóvátehetetlenül megsemmisítették a természetes 
szabadságot, örökre megerősítették a tulajdon és az egyenlőtlenség törvényét, 
visszavonhatatlan joggá változtatták az ügyes bitorlást, és néhány becsvágyó ember érdekében 
az egész emberi nemet munkára, szolgaságra és nyomorra kárhoztatták.” (135-136)  
 
Az egyenlőtlenség tehát nem a természeti állapotból származik, hanem a társadalmiból, és 
a társadalmi szerződés szentesíti az egyenlőtlenséget. Az első két értekezés tehát igen 
negatív képet fest a társadalmi állapotról.  

 
Összefoglalás 
Rousseau elutasítja a társadalmi fejlődés gondolatát. Szerinte az erkölcsök folyamatosan 
visszafejlődnek. A természeti állapot idilli állapot, amelyben az erkölcsök nemesek voltak. 
Ezek fokozatosan romlottak meg. A magántulajdon kialakulásával megjelentek az emberek 
közötti egyenlőtlenségek, amelyek háború állapothoz vezettek. A társadalmi szerződés a 
háborús állapot megszűntetéséhez kellett, ám Rousseau ezt is kritikával illeti, amennyiben 
szerinte a kialakult egyenlőtlenségek szentesítéséhez volt rá szükség.  
 
Kérdések: 
Milyen álláspontot foglal el Rousseau a fejlődéssel kapcsolatban? 
Hogyan hat a természeti állapotról kialakított nézeteire a fejlődéssel kapcsolatos véleménye? 
Milyen fázisokat különböztet meg a természeti állapoton belül? 
Miként értelmezi a magántulajdont Rousseau? 
Miként vélekedik a második értekezésben Rousseau a társadalmi szerződésről? 
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9.3 lecke: Rousseau társadalomfilozófiája 
 
 
A társadalmi szerződésről avagy a politikai jog elvei (Du contrat social ou principes du droit 
politique) című harmadik értekezés 1762-ben jelent meg. Ez a szöveg fejti ki 
legösszefüggőbben Rousseau politikai gondolkodását. Ebben az értekezésben Rousseau 
újraértelmezi a társadalmi szerződést. Noha a szerződés értelmezése a második és a harmadik 
értekezésben nem áll teljesen összhangban egymással, az ellentmondás mégis kiküszöbölhető. 
Rousseau ezekkel a mondatokkal kezdi a Társadalmi szerződést: 
 
 „Az ember szabadon született és mégis mindenütt láncon van. Némely ember a többiek 
urának gondolja magát, de még inkább rabszolga, mint amazok. Hogyan ment végbe ez a 
változás? Nem tudom. Mi teheti törvényessé? Ezt a kérdést azt hiszem meg tudom oldani. 
(261. oldal)  
 
Az, hogy Rousseau „nem tudja” miként ment végbe az emberi 
egyenlőtlenség és szolgaság kialakulása kissé meglepő, amikor a 
második értekezés éppen erről szól. Ám itt rögtön fordulatot 
vesz az érvelés. Hiszen ez az értekezés nem egy a társadalmi 
egyenlőtlenségeket és elnyomást szentesítő szerződésről szól, 
hanem arról, amely a szabadságot garantálja a politikai 
szerveződésben, az államban. 
 
Rousseau szerint a szerződés nem a természetjogból születik, 
mint Locke (és más természetjogi gondolkodó) szerint. A 
szerződésre azért volt szükség, hogy a háborúk miatt az 
emberiség ne pusztuljon ki. 
 
 
 
 
Felteszem, hogy a természeti állapotban élő emberek elérkeztek arra a pontra, ahol a 
fennmaradásukat veszélyeztető akadályok ellenállása már nagyobb, mint az az erő, amelyet az 
egyén képes kifejteni, hogy fenntartsa magát ebben az állapotban. Akkor ez az eredendő 
állapot nem maradhat fenn tovább, s kipusztulna az emberi nem, ha nem változtatná meg 
létezésének módját.  (273) 

 
A természetes és a polgári szabadság 
 
A szerződés értelmezésében a szabadság 
kulcsszerepet játszik. A szerződés a végső 
átmenet a természeti állapotból a 
társadalmi állapotba. Az embert a 
természetben szabadság jellemezte. Az 
Értekezés az emberek közötti 
egyenlőtlenség eredetéről című mű 
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szerint az ember fokozatosan veszíti el a szabadságát a természetben, majd ezt a szerződés 
szentesíti. Ám A társadalmi szerződés című értekezés szerint a szerződés célja nem a 
szabadság felszámolása és a szolgaság szentesítése, hanem a természetes szabadságból a 
polgári szabadságba történő átmenet biztosítása. 
 
A társadalmi szerződéssel az ember elveszíti természetes szabadságát, és azt a korlátlan jogát, 
hogy mindent a magáévá tegyen, amit csábítónak talál, és amit meg tud szerezni; cserében 
elnyeri a polgári szabadságot, és jogot szerez minden fölött, amit birtokol. (281)  
 
Locke-nál már láttuk, hogy a természeti törvény miként konstituálja a szabadságot. A törvény 
a maga korlátozó funkciójával megvédi az embert attól, hogy a jogaiban megsértsék, és ezzel 
biztosítja a szabadságot, azaz a jogok gyakorlását. A társadalmi törvények ugyanezt teszik. A 
liberális hagyományban fontos szempont tehát a törvény és a szabadság összefüggése. 
Rousseau-nál is ezt látjuk: noha a társadalmi állapot felszámolja a természetes szabadságot, 
ezt csak azért teszi, hogy helyére a polgári szabadságot állítsa. 
 
Gondosan meg kell különböztetnünk a természetes szabadságot, amelynek csak az egyén 
ereje szab határt, a polgári szabadságtól, melyet korlátok közé szorít az általános akarat; s a 
birtoklást, mely csupán az erő műve, a tulajdontól, mely okvetlenül valamilyen pozitív 
jogcímen alapul. (281) 
 
Rousseau itt különbséget tesz „birtoklás” és „tulajdon” között. Ez a különbség a második 
értekezésben még nem létezett. A tulajdon nem más mint a törvény által szentesített birtoklás. 
A tulajdon védelme pedig a törvény feladata és a szabadságot biztosítja. 
 
Mivel a szerződéssel összhangban álló társadalmi törvények a szabadság biztosítását 
szolgálják, ezért ezeket a törvényeket be kell tartani. Aki ezt felismeri, azzal szemben soha 
nem kell a törvény szankcióját alkalmazni, hiszen tisztában van vele, hogy a törvények az ő 
szabadságát védik. Aki azonban ezt nem látja be, azt – Rousseau kifejezésével élve – 
kényszeríteni kell a szabadságra. 
 
Hogy tehát a társadalmi szerződés ne legyen puszta szó, hallgatólagosan beleértik azt a 
megállapodást, amely nélkül az összes többi hatástalan volna: aki nem hajlandó követni az 
általános akaratot, azt az egész alakulat fogja engedelmeskedésre kényszeríteni, más szóval 
kényszeríteni arra, hogy szabad legyen. (280) 
 
Ezek szerint már nyilvánvaló, hogy Rousseau a harmadik értekezésben a társadalmi állapotot 
nem tekinti negatív állapotnak. Ezért sem helyes a „Vissza a természetbe!” elvét Rousseau-
nak tulajdonítani, mintha azt az 
álláspontot képviselné, hogy a szabadság 
visszanyerése érdekében fel kell számolni 
a társadalmi állapotot. Ez nonsense. A cél 
a helyes társadalmi berendezkedés 
megtalálás, amely a társadalmi 
szerződéssel összhangban a 
szabadságot biztosítja. 
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De Rousseau még tovább megy a társadalmi állapot és a szabadság összefüggéseinek 
felmutatásában. Szerinte a társadalmi állapot arra ad lehetőséget, hogy a törvényeket 
belsővé tegyük, azaz interiorizáljuk. Ha felismerjük a törvények igazi rendeltetését, akkor 
önként fogjuk őket követni, és ezáltal erkölcsileg is szabadokká válunk. Ez az emberi 
autonómia forrása, amikor az ember önmaga urává válik. 
 
A fentieken túl a polgári állapot javára írhatjuk az erkölcsi szabadság elnyerését. Csak ez teszi 
valóban önmaga urává az embert, mert rabok vagyunk, amíg a puszta testi vágy ösztökélésére 
cselekszünk, de ha a magunk alkotta törvénynek engedelmeskedünk, akkor szabaddá 
válunk. (282)  
 

Rousseau-nak ezek a gondolatai egyértelműen 
megelőlegezik Kant morálfilozófiáját A gyakorlati ész 
kritikájában, ahol a belső erkölcsi törvény a szabadság és 
autonómia forrása. 
 
A társadalmi szerződés 
 
Az a kérdés tehát, mi a társadalmi szerződés lényege? 
Milyen az a társadalmi szerződés, amely a természetes 
szabadság helyére a polgári szabadságot állítja?  
 
Megtalálni a társulásnak azt a formáját, amely a köz egész 
erejével védi és oltalmazza minden tagjának személyét és 
vagyonát, és amelyben, bár az egyén egyesül a többiekkel, 
változatlanul csak önmagának engedelmeskedik, és éppoly 
szabad marad, mint amilyen azelőtt volt. – Ez az az alapvető 
kérdés, amelyre a társadalmi szerződés megoldást ad. (273-
274. oldal) 

 
A szerződéssel szemben támasztott követelés ezek szerint az, hogy (1) a társadalom minden 
tagjátnak személyét és vagyonát védelmezze, (2) az egyének a közösséggé egyesülés 
közben csak önmaguknak engedelmeskedjenek, (3) a szabadság az egyesülés ellenére ne 
csökkenjen. 
 
Mielőtt megvizsgálnánk a cselekedetet, amellyel egy nép királyt választ magának, azt a 
cselekedetet kell először megvizsgálni, amely által néppé válik. Mert ez a cselekedet 
okvetlenül megelőzi a másikat, és így ez képezi a társadalom valós alapját. (272) 

 
A szerződés az individuumokból 
egységet hoz létre.  Így jön létre a nép, 
amely aztán a főhatalom hordozójává 
válik. A nép fogalma Rousseau-nál 
nagyon fontos. Egy sajátos egységet 
képez, amelyben minden egyes tagnak 
egyenlő jogai vannak és egyenlő 
hatalommal rendelkezik. A szerződésben 
az egyének a nép számára mondanak le a 
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saját hatalmukról. Ettől fogva Rousseau szerint a nép a politikai hatalom letéteményese. Ez a 
népszuverenitás elve.  
 
A társadalmi szerződés kikötései kivétel nélkül visszavezethetők egyetlenegyre, nevezetesen 
arra, hogy a társulás valamennyi tagja lemond önmagáról és minden jogáról az egész 
közösség javára. (…) Mivel a lemondás feltétel nélküli, az emberek olyan tökéletes 
egyességre jutnak, amilyen csak lehetséges, és a társulás egyetlen tagjának sem marad 
követelni valója. (274) 
 
Nagyon fontos, hogy Rousseau-nál a szerződést az egyén köti a közösséggel, azzal a 
közösséggel, amelynek ő is teljes jogú tagja. Ezért nem csorbulnak a szabadságjogok a 
szerződés során. 
 
Ha az ember az egész közösségnek rendeli alá magát, akkor nem rendeli alá magát senkinek, s 
minthogy nincs a társadalomnak olyan tagja, aki fölött az egyén ne szerezne ugyanolyan 
jogokat, mint amilyeneket önmagával kapcsolatban átenged neki, ezért mindenki visszanyeri 
az egyenértékét annak, amit elveszít, és még több erőt nyer arra, hogy megőrizze azt, amije 
van. (275) 
 
Ebben az értelemben a szerződés Rousseau-nál olyan aktus, amelyben ugyan mindenki 
tökéletesen lemond önmagáról és minden jogáról, mégis nyer, hiszen nem veszít el semmit, 
viszont megnyeri mindazt a biztonságot és szabadságot, amelyet a politikai közösség biztosít 
a számára.  
  
A szerződés tehát így foglalható össze: 
 
A szerződés a következőkben áll: Minden személy, valamennyi képességével együtt, az 
általános akarat legfőbb irányítása alatt egyesül, és mindenkit testületileg az összesség 
elkülöníthetetlen részévé fogadunk. (276) 
 
Összefoglalás 
Rousseau újraértelmezi a társadalmi szerződést. A szerződés célja a polgári szabadság 
lehetőségének létrehozása, és annak biztosítása. Szerinte a társadalomban nagyobb 
szabadságra nyílik lehetőség, mint a természetben, amennyiben a társadalomban az ember 
erkölcsileg is szabad lehet. Aki nem fogadja el a szerződés adta lehetőséget a szabadságra, azt 
kényszeríteni kell a szabadságra. A szerződést az egyén köti a közösséggel, és ennek során 
jön létre a politikai közösség, mint a szerződő egyének egysége. 
 
Kérdések: 
Milyen feltételeknek kell biztosítania a 
szerződésnek Rousseau szerint? 
Mi a különbség természetes szabadság és 
polgári szabadság között? 
Mit jelent kényszeríteni valakit arra, hogy 
szabad legyen? 
Milyen kapcsolat áll fenn polgári és 
erkölcsi szabadság között? 
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Miről mond el az egyén a szerződés során? 
Mit jelent a népszuverenitás elve? 
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10. A felvilágosodás jellemzői 
 
 
A kurzus a 17-18. századi szellemi áramlatokat tekinti át. Ezt az időszakot két korszakra 
osztottuk: a kora újkorra (17. század) és a felvilágosodás korára (18. század). Most a 
felvilágosodás gondolkodásának jellemzőit tekintjük át. 
 
 
Olvasmányok:  
Kant: Válasz a kérdésre: mi a felvilágosodás?, In: Kant: A vallás a puszta ész határain belül 
és más írások, Budapest, Gondolat, 1980. (http://mek.niif.hu/06600/06616/html/) 
Condorcet: Az emberi szellem feljlődésének vázlatos története, Budapest, Gondolat, 1986, 
(Kilencedik korszak: Descartes-tól a Francia Köztársaság megalakulásáig) 188-238. o. 
Ajánlott szakirodalom: 
Ernst Cassirer: A felvilágosodás filozófiája, Budapest, Atlantisz, 2007. 
 
 

10.1. lecke: Mi a felvilágosodás? 
 
 
Kora újkor és felvilágosodás 
 
Ha csak az angolszász gondolkodást vennénk alapul a korszakunkban, akkor nem 
tapasztalnánk éles határvonalat a 17. és a 18. századi gondolkodás között. Nagy-
Britanniában az empirizmus többnyire domináns marad, és az ismeretelmélet területén 
Bacon-tól Locke-on át Hume-ig töretlen vonal húzható. Márpedig Hume már a skót 
felvilágosodás legjelentősebb gondolkodója. Nem ez a helyzet azonban a kontinentális 
gondolkodásban. A 17. századot ott a racionalizmus uralja, azonban a 18. századi 
gondolkodók nem tekintik magukat a racionalizmus folytatóinak és örököseinek. Itt tehát 
kimutatható egy jelentős törés a két évszázad között, ugyanis a kontinentális gondolkodásban 
más-más tendenciák érvényesültek a kora újkorban és a felvilágosodásban. Ez indokolja a 17. 
és a 18. század gondolkodásnak elválasztását egymástól. 
 
 
 
 

http://mek.niif.hu/06600/06616/html/
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 Kontinentális 

gondolkodás 
 

Angolszász 
gondolkodás 

17. század 
Kora újkor, kora modern 
kor (Early Modern Age, 
l’âge classique) 
 

 
Racionalizmus 

 

 
kora modern kor 

 
 

Empirizmus 
 
 
 

felvilágosodás 

18. század 
Felvilágosodás 
(Enlightenment, 
 les Lumières, Aufklärung) 
 

 
 

Felvilágosodás 

 
 
 
A felvilágosodás az utolsó egységes eszmetörténeti korszak a nyugati kultúrában. A kor 
gondolkodói folytonosan reflektáltak saját magukra, a felvilágosodás kifejezés is a kor 
találmánya volt önmaga megnevezésére. Az elnevezés (angolul: enlightenment, franciául les 
Lumières, németül Aufklärung) minden nyelvben a fény metaforát használja. A fény az 
észhez kapcsolódik. A felvilágosodás tehát az ész, az értelem felvilágosodását jelenti. Ez a 
korszak az ész mindentől független, autonóm használatával határozza meg önmagát. Az 
ész minden külső tekintély alól való felszabadulásának korszaka. Ez magában foglalja a 
gondolkodás függetlenségét és szabadságát a politikai elnyomáshoz, a vallási 
ideológiákhoz, de a metafizikai rendszergondolkodáshoz képest is.  
 
A felvilágosodás évszázadát nehéz pontos történelmi keretekbe foglalni. Általában 1715-től 
XIV. Lajos halálától 1816-ig a napóleoni háborúk végéig datáljuk. E korszak során 
Franciaországban az abszolút monarchia meggyengül, Európában olyan gazdasági folyamatok 
zajlanak, amelyek a polgárság megerősödését hozzák magukkal az arisztokráciához képest. 
A feudális gazdasági viszonyokat fokozatosan felváltja a szabad piaci kereskedelem és a 
tőkés gazdasági berendezkedés. Ez kihatással van természetesen a politikai viszonyokra is. 
A felvilágosodás legjelentősebb eseménye az 1789-es nagy francia forradalom, amely nem 
utolsósorban a felvilágosodás radikális gondolkodásának hatására tört ki. A forradalom 
jelszavai a „szabadság, egyenlőség, testvériség” a felvilágosodás legfontosabb értékeit 
fejezik ki. A forradalom véget vet Franciaországban a monarchiának (XVI. Lajos 1793-ban 
lefejezik), és a kormányzati forma egy időre köztársasági lesz.  
 
Kant a felvilágosodásról 
 
1784-ben egy folyóirat felkérésére 
Immanuel Kant írt egy szöveget „Válasz 
a kérdésre: Mi a felvilágosodás?” címmel, 
ahol megpróbálja meghatározni a 
felvilágosodást. A meghatározás 
kimondatlanul az autonómia 
(függetlenség) fogalma köré épül. 
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„A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta kiskorúságából. Kiskorúság az arra való 
képtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék. Magunk okozta ez a  
kiskorúság, ha oka nem értelmünk fogyatékosságában, hanem az abbéli elhatározás és 
bátorság hiányában van, hogy mások vezetése nélkül éljünk vele. Sapere aude! merj a magad 
értelmére támaszkodni! – ez tehát a felvilágosodás jelmondata.” (Kant: Válasz a kérdésre: mi 
a felvilágosodás? 77. oldal.) 
 

A felvilágosodás egyik fontos jellemzője, hogy szakít a 
múlttal. Ezt már a modernitás általános jellemzői között is 
említettük, ám a felvilágosodásban ez még radikálisabbá válik. 
Egy olyan történelemszemlélet jelenik itt meg, amely a múltat 
értéktelenebbnek tekinti a jelenhez és a jövőhöz képest. A 
múlt az emberiség gyermekkora, és az ember a felvilágosodás 
korában, a felvilágosodás által válik nagykorúvá, felnőtté, 
önállóvá. 
 
A Sapere aude! azt jelni, merj gondolkodni, mert tudni, vedd a 
bátorságot eszed önálló használatához, válj gondolkodó lénnyé! 
Ehhez bátorság kell.  
 
 

 
„Restség és gyávaság okozza, hogy az emberiség oly nagy része, habár a természet már rég 
felszabadította az idegen vezetés alól, szívesen kiskorú marad egész életében, s azt is, hogy 
másnak oly könnyű ezek gyámjává feltolnia magát. Ha van egy könyvem, amely eszemül, egy 
lelkipásztorom, aki lelkiismeretemül szolgál, egy orvosom, aki megszabja az étrendemet stb., 
akkor igazán nincs szükségem arra, hogy magam fáradozzam.” (Uo.) 
 
A felvilágosodás gondolkodói úgy látják, hogy a gondolkodás fölött korábbi korokban 
tekintélyek uralkodtak. Az ember kiskorúsága miatt igényelte a tekintély vezetését, amit 
egyesek ki is használtak. Az ész felvilágosodása ezzel szemben a tekintély elutasítását, az 
önálló gondolkodás igényét jelenti. 
 
„E felvilágosodáshoz azonban semmi egyéb nem kell, csak szabadság, és annak is a 
legártalmatlanabb fajtája: nevezetesen az ész minden kérdésben való nyilvános használatának 
szabadsága. De már hallom is mindenfelől a kiáltást: ne gondolkodjatok! A tiszt így szól: ne 
gondolkodjatok, hanem gyakorlatozzatok! A pénzügyi tanácsos: ne gondolkozzatok, hanem 
fizessetek! A pap: ne gondolkodjatok, hanem higgyetek! S ez a szabadság megannyi 
korlátozása.” (Kant: Válasz a kérdésre: 
mi a felvilágosodás? 79. oldal) 
 
A felvilágosodás legfontosabb értéke a 
szabadság. Az autonómia maga is 
szabadságot jelent a külső korlátoktól. Az 
önálló gondolkodáshoz és a tudás 
megszerzéséhez szabadság kell. A 
felvilágosodás a tudás nyilvános 
elérhetőségét igyekezett megteremteni. 
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Fontos céllá vált, hogy a tudás minél szélesebb körben terjedjen, minél többen hozzáférjenek. 
Kant tehát az észhasználat autonómiájában látja a felvilágosodás lényegét. Ez 
természetesen egy törekvés, amely még nem vált valóra. De az írás befejezése mindenképpen 
reményteljes. 
 
„Ha tehát megkérdik, felvilágosodott korban élünk-e most? – a felelet: nem, de mindenesetre 
a felvilágosodás korában.” (Kant: Válasz a kérdésre: mi a felvilágosodás? 83. oldal) 
 
 
 
 
Condorcet a felvilágosodásról 
 
Nicolas de Condorcet (1743-1794) a francia felvilágosodás 
jelentős alakja, a nagy francia forradalom egyik fontos 
szereplője. Történetfilozófiai munkája Az emberi szellem 
fejlődésének vázlatos története (Budapest, Gondolat, 
1986), amelyet halála évében írt. Ebben az emberiség 
történetét folytonos fejlődésként értelmezi, amelynek 
legfejlettebb szakasza a 18. század. Itt tekinti át azokat a 
folyamatokat, amelyek a felvilágosodáshoz vezettek. A 
felvilágosodás jellemzésére nagyon hasonló jelzőket 
használ, mint Kant: függetlenség, szabadság, felnőtté 
válás, bátorság stb. 
 
„A gyermekkor kötelékeitől megszabadult emberi szellem szilárd léptekkel halad az igazság 
felé e boldog földről, ahol a szabadság csak az imént gyújtotta meg a lángelme fáklyáját. (…) 
A világosság újra derengeni kezd, a sokáig sötétre kárhoztatott szemek megpillantják, újra 
lecsukódnak, majd fokozatosan hozzászoknak, majd merészen belenéznek a fénybe, a teremtő 
emberi szellem pedig újra mutatkozni mer e földtekén, ahonnan száműzte őt a fanatizmus és a 
barbárság.” Condorcet: Az emberi szellem fejlődésének vázlatos története, Budapest, 
Gondolat, 1986, 188. oldal. 
 
A felvilágosodás a haladás és a fejlődés igézetében élt. Az emberi történelmet is szakadatlan 
haladásként értelmezte, olyan haladásként, amely lehetővé tette végül az ész felvilágosodását. 
A fény-metafora itt még erősebben jelentkezik: az emberek nehezen szokták meg a fényt a 
hosszú sötétség után, de lassanként legyőzik tartózkodásukat és bátran belenéznek. A 
felvilágosodás nyíltan szembefordul a múlttal, amelyet a sötétség uralmával azonosít. A 
sötétség az észhasználat elutasítását 
jelenti, amely teret hagyott a babonának 
és a vallási fanatizmusnak.  
 
 
 
 
 
 
 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
5 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 
Összefoglalás 
A felvilágosodás a nyugati kultúra 18. századi szellemi mozgalma. Önmaga meghatározására 
a fény-metaforát használja, amelyet összekapcsol az ész fogalmával. Az ész felvilágosodása 
az észhasználat függetlenségét, szabadságát és autonómiáját jelenti. A felvilágosodás elfordul 
a múlttól és elutasít minden tekintélyt, amely akadályozza az ész szabad használatát. 
 
 
Kérdések: 
Miként fejezi ki a felvilágosodás lényegét a Sapere aude! jelmondat? 
Miként érvényesül a szabadság mint érték a felvilágosodás önértelmezésében? 
Mi jellemzi a felvilágosodás múlthoz, jelenhez és jövőhöz való viszonyát? 
Mit jelent az ész nyilvános használata Kant szerint? 
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10.2. lecke: A felvilágosodás jellemzői 
 
 
A felvilágosodás meghatározása után foglaljuk össze a felvilágosodás gondolkodásának fő 
jellemvonásait! A felvilágosodás rendkívül termékeny gondolkodói korszak, nagyon sok 
szerző nagyon sok művet írt. Első ránézésre egységesnek tűnik, hiszen a felvilágosodás egy 
szellemi mozgalomként is felfogható, amelyben a gondolkodókat hasonló eszmék 
foglalkoztatták. Ám ha a részletekbe tekintünk, akkor jelentős különbségeket figyelhetünk 
meg az felvilágosodás eszmei áramlatai között. Ebben a leckében először a közös vonásokat 
foglaljuk össze, majd a belső különbségekről ejtünk szót. 
 
Fizika vs. metafizika 
 
A felvilágosodás inkább tekinthető az empirizmus, mint a racionalizmus örökösének. Ez 
meglepő lehet, hiszen a felvilágosodás az ész felvilágosodását hirdeti, tehát szükségképpen 
racionalista jellegű. Ám az ész használatát teljesen másként határozza meg, mint a 17. századi 
racionalista gondolkodók. A 17. századi racionalistáknál egyrészt azt láttuk, hogy a 
matematikai módszert tekintik mértéknek, másrészt, hogy az elmében vele született ideákat 
tételeznek. Az ész a matematikai módszer alapján az elmében elve meglévő ideák 
segítségével ismeri meg a valóságot és az igazságot. Ily módon az ész egy metafizikai 
képesség az emberben, hiszen az ideák révén képes közvetlenül hozzáférni egy olyan 
tudáshoz (igazsághoz), amelyek metafizikai eredetűek, azaz Istentől származnak. 

Malebranche szerint az 
ideák Istenben vannak, 
nem az emberi elmében, 
amikor pedig az ember 
helyesen gondolkodik, 
akkor közvetlenül 
Istenben látja ezeket az 
ideákat. A 17. századi 
racionalizmus tehát 
erősen metafizikai 
meghatározottságú volt.  
 
Párizsi szalon az 1770-es 
években, ahol éppen 
Voltaire egy tragédiáját 
olvassák fel. 

 
 
Ezzel szemben a 18. századi 
felvilágosodás elutasítja a metafizikát. 
Az észt nem ebben a racionalista 
értelemben használja. Számára az ész 
felvilágosodása az ész autonóm 
használatát jelenti, azaz függetlenül 
minden tekintélytől, minden külső 
kényszertől. Az ész felszabadítása 
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nemcsak a vallási dogmák tekintélyétől való megszabadulást feltételezi (emlékezzünk Bruno 
megégetésére, Galilei inkvizíciós perére és Descartes félelmeire az egyházi hatóságoktól), 
hanem a metafizikai meghatározottságoktól is. Hasonló tendencia érvényesült az 
empirizmusban is, amely Bacon óta elutasította a metafizikát. A felvilágosodás ezt 
radikalizálta. Az ész használata tapasztalati alapokra támaszkodott. A felvilágosodás ezért 
nem dolgozott ki metafizikai rendszereket. A metafizikával szemben a fizikát részesítette 
előnyben. A fizika, valamint a 18. században egyre erősödő természettudomány nem épít 
metafizikai alapokra, csak a tapasztalatot használja a valóságról alkotott tudás 
megszerzésében. 
 
Valláskritika, vallásellenesség 
 
A felvilágosodást erős valláskritika és vallásellenesség jellemezte. A vallásos hitben a múlt 
megtestesülését látták, amely a klerikális és egyházi dominancia révén ellehetetleníti az ész 
szabad használatát. A 17-18. században jelennek meg az első Biblia-kritikák, amelyek 
megkérdőjelezik a Biblia kinyilatkoztatott és szent jellegét, ekkor kezd terjedni a 
szabadgondolkodás (libertinizmus) és megjelennek materialista és ateista gondolkodási 
irányzatok. A felvilágosodás a vallást a babonával és a fanatizmussal azonosítja. Ekkor 
jelennek meg azok az értelmezések, amelyek a vallást a politikai hatalom fenntartása 
érdekében kitalált ideológiának tekintik, azaz a politikai elnyomás eszközeként értelmezik. 
 
Új fizikai világkép 
 
A 18. századra véget ér a kopernikuszi forradalom. Ez azt jelenti, hogy a középkori véges 
kozmoszkép helyét teljesen átveszi a modern univerzumkép, és kialakul az új fizikai 
paradigma. Ez Newton nevéhez köthető, aki a gravitáció-elmélet bevezetésével és a fizikai 
mozgástörvények matematikai meghatározásával véglegesítette a modern fizikai világképet. 
A 17. század végén a descartes-i fizika még alternatívája volt a newtoni fizikának (Descartes 
nem alkalmazta a gravitációt fizikájában). A 18. században azonban Franciaországban is a 
newtoni fizika vált népszerűbbé, és lassan egyedülivé vált a fizikai jelenségek 
magyarázatában. Ez nagy mértékben Voltaire-nek köszönhető, aki híres művében a Filozófiai 
levelekben a newtoni fizikát népszerűsítette Descartes-tal szemben. 
 
Tudományosság 
 

Kialakul a modern értelemben vett tudomány, és lassan kiépül a 
tudományosság intézményrendszere. Létrejönnek a tudományos 
folyóiratok. 1665-től indul útjára a 
Journal des savants (Tudósok újságja), 
amelybe még 
Leibniz is 
publikált. A 17. 
században 
Franciaországban 
alakultak az első 
tudós akadémiák, 
amelyek eleinte 

baráti társaságok voltak, egy-egy 
kiemelkedő egyéniség körül (ilyen volt 
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Párizsban Marin Mersenne körül szerveződő Mersenne-akadémia is, amelynek Descartes és 
Pascal is tagja volt). Később e tudós körökből szerveződtek meg a nemzeti tudományos 
akadémiák: Académie Française (1635), Royal Society (London, 1660), Porosz Királyi 
Akadémia (Berlin, 1700). A felvilágosodás fontos törekvése volt a tudás közkinccsé tétele. 
Ennek érdekében kezdtek el enciklopédiákat szerkeszteni és publikálni. A legjelentősebb 
ezek közül Diderot és d’Alambert szerkesztette Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers (Enciklopédia, avagy a tudományok, művészetek és 
mesterségek rendszeres szótára). 1751 és 1780 között jelent meg, összesen 35 kötetben, 
Diderot és d’Alambert és mások mellett Voltaire, Rousseau és Montesquie is írtak bele 
szócikkeket. A cél az akkori világ minden elérhető tudásának rendszeres összegyűjtése volt, a 
szócikkeket mindig az adott terület szakértői írták. 
Ember és társadalomfelfogás 
 
A 17. századi angolszász megközelítésekhez hasonlóan a felvilágosodás emberképe 
természetes alapokra támaszkodott. Ez azt jelenti, hogy elutasították az emberi természet 
minden vallási, teológiai, metafizikai értelmezését, és csak a természetből kiindulva, az 
embert a természetes környezetébe helyezve értelmezték. A 17. századi társadalomfilozófia, 
amely a társadalmat egy azt megelőző természeti állapotból vezette le, a felvilágosodásban is 
folytatódott, sőt felerősödött. A szerződéselméletek a társadalmi-politikai mozgalmak 
ideológiai hátterévé váltak.  
 
Történelem és haladás 
 
A felvilágosodás saját korszakát tekintette a legfejlettebb korszaknak az emberiség 
történetében. Ekkor jelent meg először az az értelmezés, amely az emberiség történelmét 
folytonos fejlődésként írja le. A múltban még a babona, a vallási hiedelmek uralkodtak, de 
ennek fokozatosan véget vet az ész függetlensége. A fejlődés fogalma a 17. században jelent 
meg, és vált egyre jelentősebb szemponttá. Ebben fontos szerepe volt annak, hogy a 
tudomány elméletorientált eljárásai összekapcsolódtak a mesterségbeli tudással. Az elméleti, 
tudományos felfedezések lehetőséget biztosítottak az anyag átalakítására, és fordítva: az 
anyag egyre pontosabb megmunkálásának lehetősége új tudományos belátásokhoz segített 
hozzá. (Például az üvegcsiszolás mestersége tette lehetővé a teleszkóp és a mikroszkóp 
feltalálását, ami nagyon nagy mértékben kitágította a természet megfigyelhető tartományát. 
Az órásmesterség fejlődése tette lehetővé az első számológépek magalkotását. Stb.)  A 
tudományok kibontakozásában a felvilágosodás rendkívüli lehetőségeket látott, ami 
reményteljes jövőképet eredményezett. Az első olyan történelmi mű, amely az egész 
emberiség történetében kimutatja a haladást Condorcet-nak a már említett Az emberi szellem 
fejlődésének vázlatos története című könyve.  

 
A felvilágosodás áramlatai 
 
A felvilágosodás rendkívüli szellemi 
gazdagsága következtében sokszor igen 
nehéz egy csoportba sorolni különböző 
szerzőket, annak ellenére, hogy 
gondolkodásuknak vannak közös jegyei. 
Éppen ezért többféle áramlatot is 
megkülönböztetnek az értelmezők a 
felvilágosodáson belül. Az egyik 
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lehetséges elkülönítés nemzetek szerint tesz különbséget a gondolkodási stílusok között. 
Ennek jegyében mások a jellemzőik az angol (skót), a francia és a német felvilágosodásnak. 
Nyilván a francia felvilágosodás gondolkodás sokkal radikálisabb volt, mint az angolszász 
vagy a német. 
 
Skót Francia Német 
Thomas Reid (1710-
1796) 
David Hume (1711-1776) 
Adam Smith (1723-1790) 
 

Voltaire (François-Marie Arouet, 1694-
1778) 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
Denis Diderot (1713-1784) 
Montesquieu (1689-1755) 
Nicolas de Condorcet (1743-1794)  
Étienne Bonnot de Condillac (1714-
1780) 
Jean d’Alembert (1713-1783) 
Paul Thity d’Holbach (1723-1789) 
Julien Offroy de La Mettrie (1709-1751) 

Christian Wolf (1679-
1754) 
Immanuel Kant (1724-
1804) 
Alexander Baumgarten 
(1717-1762) 
Moses Mendelsohn (1729-
1786) 

 
 
Mérsékelt és radikális felvilágosodás 
 
Jonathan Israel angol történész Radical Enlightenment: Philosophy 
and the Making of Modernity, 1650–1750 (Oxford University Press, 
2002) című nagyhatású felvilágosodás-értelmezésében a kort nem 
nemzeti áramlatokra, hanem mérsékelt és radikális felvilágosodásra 
osztja. A radikalitást a vallásellenesség, az ateizmus, a múlt 
elutasítása, a fejlődésbe vetett hit jelenti. A szerző tézise szerint a 
radikális felvilágosodás, amely nagyon határozottan fordult szembe a 
vallással, az egyházi felekezetekkel és sokszor ateista nézeteket vallott, 
Spinoza tanaiból indult ki. Szerinte Spinoza, akinek a műveit titokban 
terjesztették, sokkal nagyobb szellemi hatást gyakorolt a 18. századra, 
mint hinnénk. A radikális felvilágosodás képviselői főleg a franciák 
voltak: Voltaire, Diderot, Condorcet, d’Holbach, La Mettrie stb. A 
mérsékelt felvilágosodáshoz pedig Rousseau, Wolf, Kant stb. 
tartoznak.  
 
 
Összefoglalás 
A felvilágosodás nagyon összetett eszmetörténeti irányzat. A legfontosabb közös jegyei a 
metafizika ellenesség, a 
rendszergondolkodás elutasítása, az 
empirizmus, a fizika előnyben részesítése, 
a természetes alapú antropológia és 
társadalomértelmezés, a vallásellenesség, 
a fejlődésbe és haladásba vetett hit. A 
felvilágosodáson belül vagy a nemzeti 
különbségek alapján, vagy a felvilágosult 
eszmék radikalitása alapján szoktak 
különbségeket tételezni.  



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 
5 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 
 
Kérdések: 
Miként gondolkodnak a felvilágosodásban a történelemről? 
Mi a viszonya a felvilágosodásnak a metafizikához és miért? 
Milyen a felvilágosodás uralkodó ember- és társadalomképe? 
Mi jellemzi a felvilágosodás valláshoz való viszonyát? 
Mit jelent a radikális felvilágosodás? 
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