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1. A politikafilozófia alapfogalmai
A kurzus a politikafilozófiába nyújt bevezetést a politikai gondolkodás klasszikusain
keresztül. Ehhez szigorúan a korukra és utókorukra legnagyobb hatást gyakorló szerzők
legfontosabb művelinek elemzését vesszük alapul az antikvitástól a 19. századig, Platóntól
Marxig. A művek elemzése során különös figyelmet fordítunk egyrészt azokra a filozófiai és
politikai problémákra, amelyek az adott gondolkodót motiválták és amelyekre megoldást
keresett, másrészt azokra a fogalmakra, amelyek meghatározókká váltak az adott szerző (és a
politikafilozófia egésze) számára.
Az alábbi két leckében bevezetésképpen szerzőktől és történelmi kontextustól függetlenül
igyekszünk tisztázni néhány nagyon fontos politikafilozófiai fogalmat.

1.2. Közösség és hatalom
A politika két fogalma
Amikor politikáról beszélünk, ma többnyire az úgynevezett „napi politikára” gondolunk. A
napi politika a politikai-hatalmi csoportosulások állandó küzdőtere. A politikai diskurzus
folytonos működtetésének, a figyelemfelhívásnak és figyelemelterelésnek, a politikai
ellenfelek lejáratásának állandó terepe. Legalábbis ilyen formában jelenik meg a politikai
közösség tagjai számára. Van azonban a politikának egy másik jelentése is, amely a
politikafilozófia kifejezésben is megjelenik. A politika e fogalma a görög polisz, állam,
városállam fogalmából ered. Azokban a városállamokban, ahol a politika fogalma kialakult, a
polisz egy politikai közösséget jelentett, amelyet a szabad polgárok alkottak, és ahol
mindenki részt vett a közösség ügyeinek intézésében. A politika kifejezés így eredeti
jelentésében a politikai közösség
ügyeinek összességére vonatkozik.
A napi politikával szemben, amely
főként a konfliktusok terepe, a politika
eredeti jelentésében a politikai
közösség ügyeinek intézését és a
politikai
közösség
iránti
felelősségvállalást
jelentette.
A
politika
eredeti
és
fogalmi
jelentésében
tehát
nem
a

Egy görög polisz rekonstruált távlati képe

konfliktusokra, hanem a közösség
egységére és összetartó erejére kerül a
hangsúly. Nyilvánvaló tény, hogy
mindenki egy adott politikai közösség
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tagja ma is. Mindenki minden cselekedete hatással van a közösség egészére, még akkor is, ha
ez a hatás csekély. A politika kifejezés eredeti értelme szerint mindenki mindig felelős azért
a közösségért, amelyben él. Ez a felelősség akkor is érvényes, ha nem veszünk róla
tudomást.
A politikafilozófiával való foglalkozás egyik legfontosabb hozadéka, ha tudatára ébredünk
ennek a felelősségünknek. Tisztába jövünk a politikai közösség természetével, működési
mechanizmusaival, normáival, és mindennek tudatosítása segítségünkre lehet abban, hogy
felelősebben vegyünk rész annak a politikai közösségnek az életében és alakításában,
amelynek tagjai vagyunk, és amelyért mindnyájan felelősséggel tartozunk.
A politikafilozófia vizsgálódási területe
Társadalomfilozófia és társadalomtudomány a társadalom mint közösség természetét
vizsgálja. A társadalom mint közösség különböző szempontok szerint vizsgálható. A
vizsgálati szempontok szerint teszünk különbséget a társadalomtudományok között.
A szociológia a társadalmat etnikai összetétele,
rétegződése, a közösségen belüli változások,
mozgások alapján vizsgálja.
Az etika/morálfilozófia a közösséget a jó és a
rossz értékei valamint az erkölcsi normák
mentén vizsgálja.
A közgazdaságtan a társadalmi közösséget
gazdasági szempontok szerinti vizsgálja.
A politológia és politikafilozófia a közösséget a
hatalmi szerveződések szerint vizsgálja.
Ebből következik, hogy a politikafilozófia
vizsgálódásai a politikai közösségre irányulnak,
és e vizsgálódásokban kitüntetett szerepe van a hatalom fogalmának és a vele kapcsolatos
problémáknak.
A hatalom fogalma
A hatalomnak két jelentése van: hatóképesség és túlerő.
A hatalom mint hatóképesség az emberi cselekvőképességet jelenti. Az emberi hatalom
legalapvetőbb megnyilvánulása gondolkodó képességünk, valamint testünk mozgatásának
képessége. Ha a karom lebénult, nincsen
hatalmam felette. Ilyen értelemben
minden emberhez hozzátartozik a
hatalom.
A
hatóképesség
nem
korlátozódik az önmagunkon és saját
testünkön elvégzett műveletekre. Hatalom
az is, ha valakit meg tudunk győzni
valamiről, vagy rá tudunk venni valamire.
Azaz hatalom a másik emberre történő
hatást is jelentheti. Valakinek minél több
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eszköz áll rendelkezésére a környezete megváltoztatására és mások befolyásolására, annál
nagyobb hatalommal rendelkezik.
A hatalom mint túlerő a hatalomnak egy másik formája. A túlerő egy vagy több emberrel áll
szemben, akik nem képesek azt legyőzni. A hatalomnak ez a formája a politikai hatalom.
Minden közösségben képződik ilyen jellegű hatalom, hiszen a közösség tagjainak egyéni
hatalma összeadódik. Ilyenkor megjelenik a „közösség akarata”, amihez hatóképesség is
társul. Azaz a közösség képes érvényt szerezni akaratának. Például úgy, hogy egy tagját
kiközösíti. A közösség hatalma (hatóképessége) nyilvánvalóan nagyobb, mint bármely
tagjának hatóképessége, és ezért a közösség tagjaihoz képest túlerőt képez.
A közösség mint politikum
Közösség sokféle van: baráti, vallási, munkahelyi stb. A politikai közösség ezeknél szélesebb
körű. Jellemzője, hogy államot alkot. Arisztotelész állam-definíciója szerint az állam
„individuumok társulása egy közös cél érdekében”. A politikai közösség tehát úgy jön létre,
hogy individuumok közösségre lépnek annak érdekében, hogy közösen elérjenek egy
mindenki számára fontos és értékes célt. Ebben az esetben ez a cél konstituálja a
közösséget.
A közösség tagjainak közös célja nem más, mint amit a közösség minden tagja el akar érni,
az, aminek megvalósulása a közösség minden tagját örömmel tölti el. Ezt a közös célt úgy
szoktuk meghatározni, mint a közjót.
A jó fogalma
A jó és a rossz megkülönböztetésének fogalma központi jelentőségű minden etikában és
politikafilozófiában. Etikai (morális) szinten a jót és rosszat az egyének legalapvetőbb
törekvéséből vezethetjük le. Minden ember természeténél fogva törekszik arra, hogy
életben maradjon. Ezt a törekvést nevezzük idegen szóval conatus-nak. Minden ember
számára jó az, mi segíti ezt a törekvését, és rossz, ami hátráltatja benne.
Az ember tehát egyéni szinten arra törekszik, hogy biztosítsa az életben maradáshoz
szükséges feltételeket (élelem, meleg, ruházat, biztonság), és e törekvése alapján tesz
különbséget jó és rossz között. Az ebben az értelemben felfogott jó és rossz összekapcsolódik
a haszon és az érdek fogalmaival. Ez még nem a morálisan jó és rossz, hiszen ez esetben a jó
és a rossz értékeit az önérdek motiválja.
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Az emberi cselekvésekben megkülönböztethetünk egoista és altruista cselekvéseket. Az
egoista cselekvéseket az önérdek, az altruista cselekvéseket a másik ember érdeke
motiválja. Az altruizmust a segítőkészség, az önfeláldozás, a másik gondozása, a vele való
törődés fogalmai fedik le. A jó ebben az esetben morális jó, mivel a magatartás és a cselekvés
arra irányul, hogy a másik embernek jó legyen. Azaz úgy cselekszem, hogy a másik ember
életben maradásra irányuló törekvését segítsem.
A közjó
A conatus nemcsak az egyén szintjén létezik,
hanem a közösség szintjén is. Azaz a közösség is
arra törekszik, hogy fennmaradjon, hiszen minden
közösség ki van téve a felbomlás és
megsemmisülés veszélyének. Alapvető belátás,
hogy az életben maradás feltételeit közösségbe
szerveződve könnyebb megteremteni és
biztosítani, mint egyénileg. Így tehát a közösség
szintjén is a conatus tesz különbséget a jó és a
rossz között: jó az, ami segíti és biztosítja, rossz
az, ami veszélyezteti a közösség fennmaradását.
Így alakul ki a közjó fogalma: mivel a közjó az a
végső cél, amely megvalósításáért a közösség
létrejött, ezért a közjó minden ember számára jó.
A közjó megfeleltethető a közérdek fogalmával.
Termeszek által létrehozott hatalmas
A közjó tehát a közösség jó működése,
építmény (termeszvár)
biztonságos fennállása, hatalma, gazdagsága,
prosperálása. Ez az a közös cél, amiért az emberek
politikai közösségekbe szerveződnek és államot alkotnak.
Az állati populációk és a politikum
Számos politikai gondolkodó abból indul ki, hogy az ember közösségi lény, azaz
természeténél fogva közösségben él. De nemcsak az emberek alkotnak csoportokat, hanem az
állatok is. Egyes állatfajok is csoportokba szerveződnek azért, hogy a fennmaradásukat
hatékonyabban biztosítsák. Legjobb példája ennek a hangyák, akik életmódja nagyfokú
szervezettséget mutat. Jelentős munkamegosztás érvényesül közöttük, a csoporton belül
hierarchiák vannak. Viselkedésük pedig nagyon célszerű: összehangoltan dolgoznak a boly
fennmaradásán.
A hangyabolyt mégsem tekintjük politikai
közösségnek. A hangyák ugyanis nem
reflektálnak racionálisan az együttélésük
céljára, feltételeire, nem tudatosan
szervezik meg a közösséget, hanem
spontán módon. Önmagában tehát az,
hogy egyedek közreműködnek egymással
a létfenntartásuk érdekében és csoportba
szerveződnek, ahol meghatározható a
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közös cél, még nem jelent politikai közösséget.
A politikai együttélés feltétele, hogy a közösség tudatosan feltegye a közjó
meghatározására és megvalósítása mikéntjére vonatkozó kérdéseket. Politikai közösség
akkor alakul ki tehát, ha az emberek elkezdik tudatosan megszervezni a közösséget, hogy
minél hatékonyabban valósítsák meg a közös célt.
Összefoglalás:
A politikafilozófia a társadalmat mint közösséget vizsgálja a hatalmi szerveződés
szempontjából. A politikai közösség vagy állam emberek társulása egy közös cél érdekében.
Ez a közös cél az önfenntartás. Ahogy az egyén szintjén, úgy a közösség szintjén is az
önfenntartás mint közös cél meghatározza a közjót. Politikai közösség ott alakul ki, ahogy az
emberek tudatosan reflektálnak a közjó természetére, és tudatosan szervezik meg a
közösséget. A közösségbe szerveződéskor az egyéni hatalmakból létrejön a politikai hatalom,
amely meghaladja az egyének hatalmát. Ez a hatalom képes kifejezni a közösség akaratát,
normákat meghatározni, és érvényt szerezni nekik.
Kérdések:
Mivel foglalkoznak a társadalomtudományok, és mi alapján teszünk különbséget közöttük?
Milyen jelentései vannak a politika fogalmának?
Milyen jelentései vannak a hatalom fogalmának?
Mit jelent a conatus és milyen szerepe van e fogalomnak az etikában és a politikai
filozófiában?
Miként teszünk különbséget egoizmus és altruizmus között?
Mi a közjó?
Miért nem tekintjük politikai közösségnek az állati közösségeket?
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1.2. A politikai közösség szerveződése és az igazságosság
Az ember közösségi lény. Próbáljuk meg megérteni, miként szerveződik az ember
közösségbe, és milyen törvényszerűségek alakulnak ki e folyamat során!
A közösség spontán szerveződése
Amikor emberek hajótörést szenvednek és egy lakatlan szigeten találják magukat, akkor a
társadalmi szerveződés – amely még a hajó fedélzetén is érvényben van – felbomlik, és
szükségképpen egy új közösség szerveződik. Minden hajótörés-történet arról szól, miként
tudják a hajótöröttek az életben maradás feltételeit biztosítani a természetben. Robinson
Crusoe (D. Dufoe, 1719) minden
tevékenységét a conatus szabja
meg. Ő azonban egyedül él a
szigeten (Péntek megmentéséig),
és így nem jöhet létre közösség.
Azok a történetek, ahol többen
szenvednek hajótörést (Golding:
A legyek ura, Verne: Kétévi
vakáció, Lost - Eltűntek) arról
szólnak, miként jön létre emberi
közösség.

Robinson Crusoe ábrázolása Dufoe művének első
kiadásában

Munkamegosztás
A közösség létrejötte szükségessé teszi a
munkamegosztást.
Mivel
az
életfeltételek leghatékonyabb biztosítása a
cél, ezért az a legésszerűbb, ha az
elvégzendő feladatokat felosztják egymás
között. A legfontosabb feladatok az
ivóvíz, az élelem biztosítása, a biztonság,
azaz az otthon kialakítása és védelme, a
terület felfedezése. A munkamegosztás
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Az emberek ilyen esetekben a
túlélés érdekében összefognak,
és ésszerű módon elkezdik
megszervezni a közös életet. A
közös cél nem kétséges:
mindaddig életben maradni,
amíg vissza nem térhetnek a
civilizált világba. Kérdés: mit
kell tenni ennek érdekében, és a
közösségalkotás
folyamata
milyen jelenségekkel jár együtt?
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személyre szabott feladatokat jelent, amelyet kinek-kinek el kell végeznie. Fontos kérdés,
hogy miként osztja ki a közösség a feladatokat, és miként ellenőrzi elvégzésüket. Ennek során
létrejönnek szabályok a közösségben, valamint felmerül a vezetés kérdése.
Szabályok, normák
Nincsen közösség szabályok nélkül. Az együttéléshez ugyanis szabályok szükségesek. Már a
munka elosztása és ellenőrzése is feltételez szabályokat. A közösség életében ugyanakkor
újabb és újabb szabályozási igények merülnek fel. A szabályok célja, hogy összehangolja a
közösség tagjainak munkáját és életét. Ha e szabályokat a közösség elfogadja, akkor
normává emelkednek. A norma két dolgot jelent: (1) a jó és a rossz cselekvés közötti
különbség tételezését, (2) a szabályok betartásának kötelességét.
Egy szabály azáltal lesz
normává, hogy a közösség
kötelezővé
teszi
annak
betartását. Hogyan tud egy
közösség kötelezővé tenni
egy szabályt? Nyilvánvalóan
saját
hatalma
révén.
Korábban tisztáztuk, hogy a
közösség kialakulása során
elkerülhetetlenül létrejön a
tagok egyéni hatalmából egy
olyan közösségi hatalom,
amely túlerőt képez minden
egyes tag hatalmához képest.
A legyek ura című film egy jelenete
A közösség e hatalom
segítségével
tudja
a
szabályokat normává emelni. Ha valaki megszegi a szabályokat, nem tartja magát a
normához, akkor a közösség szankcióval, büntetéssel sújthatja, aminek legegyszerűbb módja
a kiközösítés.
A hatalom
A közösségi hatalom kialakulásával megjelenik a közakarat, azaz a közösség akarata. A
közösség szerveződése során a közösségen belül hierarchikus, azaz alá-fölérendeltségi
viszonyok alakulnak ki. Ha gyerekközösségről van szó, akkor az idősebbeknek több hatalom
jut, mint a fiatalabbaknak, stb. A kérdés az, ki legyen a közösség vezetője, azaz kire bízza rá a
közösség saját hatalmát. Vezetőre vagy
vezetőkre azért van szükség, hogy a
közös életet a lehető legésszerűbben
lehessen megszervezni. A vezetőknek
mindig nagyobb a hatalmuk, mint a
vezetetteknek, és ők a közösség
hatalmának birtokosai.
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A hatalom tehát hierarchikus viszonyokat vezet be a közösségbe. A közösség dönthet úgy,
hogy ragaszkodik tagjai egyenlőségéhez. Ez esetben közösen kell döntéseket hozniuk a
közös tevékenységekre, a közösségi szabályokra, és az elosztási elvekre vonatkozóan. Ennek
legegyszerűbb módja a szavazás, ahol a többség dönt. Lehetséges, hogy a közösség egy
kisebb csoportra bízza a vezetést, valamilyen megkülönböztető elvek szerint (pl. vének
tanácsa), de az is lehet, hogy egyetlen embert választ ki vezetőnek. A közösség akkor
működik jól, ha a hatalma struktúra és döntési mechanizmus az leghatékonyabban szolgálja a
közösség eredeti célját: az életkörülmények legjobb biztosítását.
Kötelességek és közös javak
A közösségbe szerveződés további fontos kísérő jelensége a kötelességek és közös javak
megjelenése. A kötelességek a munkamegosztáskor keletkeznek (munkavégzés, vadászat,
halászat, felderítés, védelem, őrség stb.) A munkamegosztás során megszerzett, megtermelt,
vagy létrehozott javak közös javaknak minősülnek. Mind a kötelességek, mind a közös javak
megjelenése felveti a szétosztás (disztribúció) problémáját: milyen elvek szerint ossza szét a
közösség a kötelességeket és a közös javakat? Ez a probléma vezet el az igazságosság
fogalmához és jelenségéhez.
Igazságosság
Az igazságosság fogalma a hatalom és a közjó fogalmai mellett az egyik legfontosabb
politikafilozófiai fogalom. Az igazságosság problémájával minden emberi közösség
szükségszerűen szembetalálja magát. Az igazságosság legegyszerűbb meghatározása
szerint „igazságos megadni kinek-kinek, ami neki jár”. E meghatározás két területen is
érvényesíthető: a szétosztás (disztribúció) és az ún. igazságszolgáltatás (kommutativitás)
területén.
Az igazságosság elsősorban a szétosztás területén jelentkezik. Ezt hívjuk disztributív
igazságosságnak. Hogyan igazságos elosztani a közösségben adódó kötelességeket és a közös
javakat? Ehhez elveket kell meghatározni, amelyek az igazságosság elvei lesznek. Az
igazságosság alapja mindig az emberek közötti egyenlőség: ha két ember teljesen azonos
munkát végzett el, amely teljesen azonos mennyiségű javat termelt meg a közösség számára,
akkor ugyanannyi jár nekik e javakból a szétosztás során. Ha valamelyik kevesebbet kap a
másiknál, akkor joggal érzi igazságtalannak a szétosztást. A probléma abból adódik, amikor
differenciálni kell a szétosztott javak között. Kérdés: hogyan lehet különbségeket
bevezetni a szétosztott javakba úgy, hogy ne sértsük meg az igazságosság
követelményét?
Az igazságosság másik területe az
igazságszolgáltatás. Ez a kommutatív
igazságosság. Ez esetben a büntetések
kiszabásáról van szó. Ha valaki megsérti
a közösségi szabályokat és normákat,
akkor szankciókkal kell őt büntetni. Itt is
az igazságos, ha valaki a bűnéért az érte
járó büntetést kapja. Kérdés: hogyan
állapítsuk meg a büntetés mértékét
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úgy, hogy ne sérüljön az igazságosság követelménye?
Egy jól szervezett közösségnek ezeket a problémákat szükségszerűen meg kell oldania.
Hiszen ezekkel azért találja szembe magát a közösség, mert ezek minden közösség, és főként
a politikai közösségek alapvető jelenségeihez tartoznak.
Összefoglalás:
A fenti két leckében azt mutattuk meg, melyek azok a jelenségek, amelyek elválaszthatatlanul
és szükségszerűen együtt járnak minden közösség kialakulásával. Ezek voltak a hatalom
megjelenése, a közjó meghatározása, a szabályok és normák kialakulása, a hatalmi hierarchia
kiépülése, a vezetők kijelölésének, a kötelességek és közös javak szétosztásának, valamint a
disztributív és kommutatív igazságosságnak a problémája. Ezek még a kis közösségekben is
megjelennek. A politikafilozófia ezen jelenségekkel foglalkozik jóval nagyobb méretekben. A
politikafilozófia nemcsak leírja és elemzi ezeket a fogalmakat és jelenségeket, hanem
normatív erővel is fellép: a politikafilozófia azzal a szándékkal próbálja meg leírni és
megérteni a politikai közösség természetét és működését, hogy meghatározza azokat az
elveket, amelyek mentén a politikai közösséget tökéletesíteni lehet.
Kérdések:
Miért jönnek létre szabályok a közösségben?
Mi a különbség a szabály és a norma között?
Miként jönnek létre hatalmi hierarchiák egy közösségben?
Miért szükségszerű az igazságosság problémájának felmerülése egy közösségben?
Mi a disztributív igazságosság?
Mi a kommutatív igazságosság?

4
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

2. Platón politikai filozófiája
A kurzus a politikai filozófiai klasszikusain keresztül vezet be a politikai gondolkodásba.
Kétségtelen, hogy az antik gondolkodók ezen a területen is kiemelkedőt alkottak, annak
dacára, hogy ők voltak az elsők, akik igyekeztek átgondolni a politikum jelenségét,
természetét, alapvető értékeit, alapelvit és célját. A két legjelentősebb antik gondolkodó
(Szókratészt nem számítva) Platón és Arisztotelész politikai gondolkodása mind a mai napig
fontos vonatkoztatási pont a politikai gondolkodásba. Elsőként Platón gondolkodását
tekintjük át a politikum szempontjából.
Olvasmány:
Platón: Az állam, Budapest, Atlantisz, 2014, ford. Steiger Kornél, 2., 4., 6. könyv.
Ajánlott olvasmányok:
Platón: Törvények, Budapest, Atlantisz, 2008.
Platón: Az államférfi, Budapest, Atlantisz, 2007.

2.1. lecke: Platón politikai gondolkodása és Az állam
Platón politikai gondolkodása
Platón gondolkodása rendkívül sokrétű. Az ismeretelmélet, a
metafizika, az etika, a politika filozófia minden területét
érinti. Nem véletlenül lett szállóigévé A. N. Whitehead
(1861-1947) angol filozófus mondása, amely szerint az
egész európai filozófia lábjegyzetgyűjtemény Platón
műveihez. Ez egyrészt arra utal, hogy Platón művei szinte
minden lényeges filozófiai témát érintenek, másrészt arra,
hogy Platón gondolkodása minden területen meghatározó
maradt mind a mai napig.
Platón gondolkodásában a politikai filozófiai és az etika
szorosan összefonódik. Hiszen arról gondolkodni mi a jó és
a rossz, valamint arról, mi az állam célja, és melyek a fő
értékei egymástól elválaszthatatlan kérdések voltak az antik
filozófiában. Platón legfontosabb politikai műve Az állam
(Politeia). Platón politikai filozófiáját e műve kapcsán
tárgyaljuk. Ezen kívül azonban még írt más kifejezetten
Platón (Kr. e. 428-348)
politikai
témájú párbeszédet, mint pl. Az államférfi
vagy a Törvények címűt.
A kifejezetten politikai témájú dialógusok
mellett más dialógusának is vannak
politikai vonatkozásai, mint a Szókratész
védőbeszédének,
a
Kritónnak,
a
Protagorásznak vagy a Gorgiásznak.
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Platón és a politika
Platón mestere Szókratész volt. Athéni polgárként
Szókratésszel való találkozása előtt tragédiákat írt,
Szókratész hatására lett filozófus. Szókratész
elítélése és halála megrázta, ez az esemény több
dialógusában is megjelenik. A demokráciából, ahol
igaz embereket aljas indokkal és koholt vádakkal
halálra lehet ítélni, teljes mértékben kiábrándult, és
noha megtehette volna, soha nem vállalt politikai
szerepet Athénban. Az általa alapított Akadémia a
görög világ leghíresebb filozófiai iskolája volt, ahol
– többek között – Arisztotelész is tanult, és amely
egészen Kr. e. 86-ig működött.
Noha távol tartotta magát a politikától, egy
alkalommal mégis közvetlen kapcsolatba került Platón Akadémiája egy pompejii freskón
vele. A híres VII. leveléből tudhatjuk meg, hogy
egy barátja, Dión meghívására többször is Szirakuszába (Szicília) utazott, ahol egy
Dionüsziosz nevű uralkodó érdeklődést tanúsított a filozófia iránt. Dión el szerette volna érni,
hogy Dionüszosz személyében ötvöződjön az uralkodó és a filozófus. Sajnos azonban ez a
kísérlet kudarcba fulladt, és Platón maga is veszélybe kerül emiatt.
Az állam
Az állam című dialógus Platón középső alkotói korszakából származik, és az egyik
legjelentősebb műve. Ebben találhatóak Platón híres hasonlatai: a Nap, a vonal és a
barlanghasonlat a hetedik könyvben. Ezek a hasonlatok a megismerés elméletére
vonatkoznak, de mivel Platón filozófiájában minden mindennel összefügg, ezeknek etikai és
politikai vonatkozásai is vannak.
A címe görögül Politeia, ami több mindent jelent: államot, alkotmányt, alkotmányos
berendezkedést. Latinra Res publica-ként fordították, innen ered a modern nyugati
nyelvekben is a címe: Republic, République. Ez kicsit megtévesztő, ugyanis a res publica
kifejezésből származik a köztársaság kifejezés (lásd majd Montesquieu gondolkodását).
Márpedig Platón dialógusában egy olyan állam eszméjét dolgozza ki, amelyik formáját
tekintve nem köztárasaság, hanem arisztokrácia. Az arisztokrácia olyan államforma,
amelyet több ember kormányoz, és akiket érdemeik szerint választanak ki a vezetésre.
A dialógus alcíme: Az igazságosságról.
Egy olyan fogalomról van szó, amely
egyesíti magában az etikai és a politikai
elveket. Az igazságosság ugyanis –
eredeti görög értelmében – éppúgy
jellemzi az egyéni etikus cselekvést, mint
a
helyes
államműködést.
Etikai
értelemben az igazságosság erény, sőt az
erények erénye, politikai értelemben
pedig a politikai közösségben keletkező
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kötelességek, jogok és javak szétosztásának elveit, valamint az igazságszolgáltatás elveit
nevezzük igazságosságnak. Platón az Államban az igazságosságot ebben az összetett
jelentésében tárgyalja.
Az állam felépítése
Az Állam 10 könyvből áll. Bizonyos értelemben keretes szerkesztésű. Az első és a második
könyv az egyéni igazságosság problémájáról szól. Az egész dialógus, a X. könyv végén pedig
egy mitikus történet elmesélésével végződik. Ez a híres Pamphüliai Ér látomása: egy
katona, miután meghalt a csatamezőn, az elhamvasztása előtt feltámad, és elmeséli mit
tapasztalt a halálban, és mi vár az emberekre haláluk után. Ez a történet szintén az egyéni
igazságossággal kapcsolatos, így tematikusan visszatérést jelent a dialógus kiindulási
témájához.
Az állam szerkezete:
I-II. könyv: Mi az igazságosság jelentése az egyén életében? – Az igazságosság mint erény.
II-VII. könyv: Mi az igazságosság jelentése az állam szempontjából? – A tökéletes állam
felépítése.
VIII-X. könyv: A politikai intézmények bemutatása, történetük és elkorcsosulásuk. – Az
államformák bemutatása: a pozitív államforma: arisztokrácia; hibás és elkorcsosult
államformák: timokrácia, oligarchia, demokrácia, zsarnokság.
Az állam hagyományos értelmezése
Platón államának hatalmas kommentárirodalma van.
Hagyományos megközelítésben ez egy utópia, azaz egy olyan
tökéletes állam, amely csak az ideák szintjén létezik, a
valóságban azonban nem valósítható meg. Sokan diktatórikus
elemeket vélnek benne felfedezni, ezért negatívan ítélik meg.
Kétségtelen, hogy Platón e művében nem realista, hanem
idealista politikai filozófiát művel. Azaz nincsen tekintettel a
valós politikai berendezkedésekre, hanem a tökéletes állam
eszméjét kívánja megrajzolni. Ily módon néhány elemét
furcsának tarthatjuk: például a hagyományos költészet
cenzúráját (nem szabad bármilyen költői művet beengedni az
államba) vagy a gyerek és nőközösséget (az államban
nincsenek családok, hanem a gyereknemzés és a gyermekek
nevelése más, az állam szempontjából kedvezőbbnek ítélet
elvek
mentán
történik).
Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy
ez a mű az igazságosság természetét
vizsgálja, és – mint látni fogjuk – az
államban
megjelenő
igazságosság
vizsgálata arra szolgál, hogy a dialógus
résztvevői jobban megértsék, mi az
igazságosság.
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Összegzés
Platón politikai gondolkodása a politikai filozófia megalapozása. Platón ellenséges volt a
demokráciával szemben, szerinte a megfelelő államforma az arisztokrácia, ahol olyan
emberek uralkodnak, akik erényükkel érdemlik ki az uralmat. Platón politikai filozófiájának
legfontosabb műve Az állam, amely az igazságosság problémáját tárgyalja etikai és politikai
megközelítésben.
Kérdések:
Milyen politikai tárgyú dialógusokat írt Platón?
Mit értett Whitehead az alatt, hogy a nyugati filozófia lábjegyzetek Platón műveihez?
Mi a jellemző etika és politika viszonyára Platón politikai filozófiájában?
Mi a központi probléma Platón Az állam című dialógusában?
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2.2. lecke: Az igazságosság problémája
Az állam alapvető kérdése: mi az igazságosság? Ezt a
kérdést először az egyes ember életével kapcsolatban
tárgyalják a dialógus résztevői, és utána térnek rá arra a
kérdésre, mit jelent az igazságosság egy államban, azaz
egy politikai közösségben. Ebben a leckében az
igazságosság platóni fogalmát járjuk körül.
Az igazságosságról szóló vita kezdete

Szókratész szobra a Louvre-ban

A dialógus kiinduló szituációjában (I. könyv) Szókratész
találkozik Kephalosszal, egy nagy tiszteletben álló idős
athéni polgárral, aki a halálra készül. Arról beszélgetnek,
milyen idősnek lenni. Kephalosz kifejti, hogy ilyenkor az
ember visszatekint az életére, és aki sok igazságtalanságot
talál benne, az félelemmel telik el, aki viszont igazságosan
élte az életét, annak az öregség is békés és boldog időszak.
Ekkor teszi fel Szókratész az igazságosságra vonatkozó
kérdést:

„De mit tartsunk magáról az igazságosságról? Egyszerűen elfogadjuk-e, hogy annyit jelent,
mint mindig igazat mondani, s minden esetben visszaadni azt, amit mástól kaptunk? Vagy
pedig el kell ismernünk, hogy ha bizonyos esetekben igazságos is ez a két dolog, más
esetekben már igazságtalan?” (331d)
Az igazságosság tehát az egyes emberi élet kapcsán merül fel, mégpedig az öregséggel és a
halállal összefüggésben. Erre válaszol bizonyos értelemben Az állam végén a Pamphüliai Ér
látomása, amely elbeszélés világossá teszi, hogy az emberi lelkek a haláluk után ítéletben
részesülnek. Azon lelkeknek, amelyek igazságtalanul élték földi életüket büntetés, akik
igazságosan, jutalomban részesülnek. Ez egy ún. eszkatológiai mítosz, amely a halál utáni
események mitikus leírásával az igazságosság fontosságára figyelmeztet. (Az „eszkaton”
görög kifejezés, jelentése „a legvégső”. Az eszkatológiai mítoszok a halál utáni eseményeket
beszélik el.)
Az igazságosság problémája Az államban szorosan összekapcsolódik tehát a jó, a
helyesen vezetett és boldog élet fogalmával. Ahhoz, hogy az életünk boldog legyen, tehát az
életet a lehető legcélszerűbben éljük, ahhoz igazságosan kell élni. Ez egy etikai alapelv.
Ehhez kell pontosan meghatározni, hogy
mit is jelent az igazságosság.
Vagy talán azt hiszed, hogy amit most
meg akarsz állapítani, az valami
jelentéktelen dolog, nem pedig az az
életforma, amelyet mindegyikünknek
követnie kell, ha életét a legcélszerűbben
akarja élni? (344e)
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Vita az igazságosság természetéről
Már az első könyvben heves vita alakul ki az igazságosság természetéről. Belép a dialógusba
Traszümakhosz, aki Szókratésszel szemben azt az álláspontot védelmezi, miszerint az
igazságosság mindig az, ami az erősebb érdekét szolgálja. Traszümakhosz álláspontja azon
alapul, hogy azt, mi igazságos és mi nem, mindig a törvények döntik el. Márpedig a
törvényeket az erősek és hatalmasok hozzák, saját érdekükben. Szókratész azzal vág vissza,
hogy ha az igazságosság legfőbb mértéke a hatalom, akkor nem lehet igazságos és
igazságtalan törvényekről beszélni. Máként mondva, ebből az következik, hogy minden
törvény igazságos. Márpedig nyilvánvalóan vannak igazságtalan törvények is.
Az tehát, hogy mi az igazságosság, azaz hogy mi igazságos és mi igazságtalan, komoly
vizsgálatot igényel. A vita és vizsgálódás a második könyvben komoly fordulatot vesz.
Szókratész ugyanis kijelenti:
„Igazságosságról beszélhetünk az egyes emberrel, de az egész állammal kapcsolatban is […]
De akkor abban, ami nagyobb, több is az igazságosság, s könnyebben fel is lehet ismerni.
Vizsgáljuk meg tehát először az államban, hogy mi az igazságosság természete; s csak azután
vegyük szemügyre az egyes emberben is, állandóan figyelve a kisebb formában a nagyobbhoz
való hasonlóságot” (369a)
Ezen a ponton érkezik el a fejtegetés a politikához. A vezérfonal továbbra is az igazságosság.
Azért kell áttérni az etikai igazságosság vizsgálatáról a politikai igazságosság vizsgálatára,
mert az állam nagyobb, mint az egyén, és benne „könnyebben fel lehet ismerni” az
igazságosság természetét.
Az alapvető kérdés a következő: milyen az igazságos állam? Platón számára a teljesen
igazságos állam maga a tökéletes állam. Hiszen az állam legfőbb célja az igazságosság
megvalósítása. Az igazságos államot a dialógus résztvevői oly módon vizsgálják, hogy
megpróbálnak képzeletben felépíteni egy olyan államot, amely minden tekintetben
igazságos, és ily módon tökéletes.
Politika és polisz
Platón számára tehát az egyéni
és a politikai igazságosság
szorosan összefügg egymással.
Figyelembe kell vennünk,

Az athéni akropolisz
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

2

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

hogy Platón politikai gondolkodása a poliszra mint államra épült. A polisz városállamot
jelent, amelynek középpontjában egy város állt, és hozzá tartoztak a körülötte fekvő földek is.
A polisz lakossága kb. egy mai kisváros lakosságával volt azonos. Lakosságát a szabad
polgárok és a polgárjoggal (azaz szavazati és tisztségviselési joggal) nem rendelkező lakosok
alkották. Ha egy polisz államformája nem volt egyeduralom, akkor a politikai közösség a
szabad polgárokból állt. A szabad polgárok alkották a népgyűlést, és döntöttek sok politikai
kérdésben. Platón tehát egy belátható létszámú politikai közösséget vesz alapul,
gondolkodásától idegen a nagy nemzetállam eszméje.
A politika kifejezés is összefüggésben áll a polisszal, és eredeti értelmében a politikai
közösség iránti elkötelezett magatartást jelent.
Platón politikai gondolkodásának számos elve erre a kis létszámú politikai közösségre
érvényes, ahol nagy fontosságot tulajdonít a polgárok erkölcsi állapotának. Platón szerint a
politika reformja az egyének erkölcsi reformja által lehetséges. Az egyének erkölcsi
nemesedése pedig magával vonja a politika megjavulását is. Platón egyik legfontosabb elve
szerint igazságos életet csak igazságos államban lehet élni.
Politika és nevelés
Ez magyarázza a nevelés jelentőségét. A görög kultúrában az ifjak és a polgárok nevelése
mindig is nagy fontossággal bírt. Számos gondolkodó, és elsősorban Platón, a politikai
vezetők egyik legfontosabb feladatának tekintette az állampolgárok nevelését. A Protagórász
című dialógusban a szereplők úgy határozzák meg a törvényhozás művészetét, mint nevelő
tevékenységet: a törvények olyanok, mint egy üres viasztáblán a sorvezetők, amelyet a
nevelő húz az írásban járatlan növendékek számára. A törvények tehát életvezetési elveket
jelentenek az emberek számára ahhoz, hogy erkölcsileg helyes életet éljenek. Nyilvánvaló
tehát a kapcsolat a politika és az etika között.
Ezek tehát azok az alapelvek, amelyek az elképzelt állam gondolati megalkotását irányítják a
dialógusban.
Az állam felépítése
Az állam szigorúan racionális elvek szerint jön létre mégpedig az igazságosság eszméjére
tekintettel. Az állam meghatározása a dialógusban így hangzik:
„Ha egy ember valamilyen szükséglet okán egy másikat vesz maga mellé, s aztán egy megint
másikat, s egyre több segítőtársat gyűjtenek össze egy lakóhelyre: ennek az összetelepülésnek
szoktuk az állam nevet adni.” (369c)
Ez a meghatározás rögzíti az állam
legfontosabb
jellemzőit:
emberek
együttélése
valamilyen
szükséglet
kielégítése érdekében. Ez a szükséglet
alapvetően az életbenmaradás biztosítása
(élelem, ruházat, lakás, biztonság,
védelem). A szükségletek kielégítéséhez
egy közösségben munkamegosztásra
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van szükség. Annak meghatározása, miként valósuljon meg a munkamegosztás az államban,
alapvető fontosságú az állam egészének szempontjából.
Platónnál azonban az állam legfontosabb célja nem az élet feltételeinek a biztosítása, hanem
az igazságosság, amely – mint láttuk – egyszerre jelenti az egyén és az állam igazságosságát.
A munkamegosztás elveinek megállapítása éppúgy, mint az egész állam működésének
meghatározása az egyén és az állam analógiájára épül.
Az államban a munkamegosztás során három területet
kell elkülöníteni: a vezetést, a katonáskodást és az egyéb
tevékenységeket, mint a földművelést, kézművességet,
kereskedést. Platón így háromféle osztályt különböztet
meg az államban: (1) az őröket, akik vezetők, (2) az
őröket, akik katonáskodnak és az állam védelmét
biztosítják, és (3) a harmadik osztályt a kézműveseket,
földműveseket és kereskedőket. A munkamegosztás a
természeten alapul: minden ember azt a feladatot látja
el, amely természetének megfelel.
Politikai filozófia és lélekfilozófia
Az állam és az egyén közötti analógia abban mutatkozik
meg, hogy az államban a három funkció szoros
összefüggésben áll a platóni lélekfilozófiával. Platón a
lélekben három részt különböztet meg egymástól: a
vágyakozó, az indulatos és az értelmes (racionális)
lélekrészt. Az analógia szerint a lélek egy-egy része
megfelel az állam egy-egy osztályának:
• a vágyakozó lélekrész a kéz- és földműveseknek
• az indulatos lélekrész a katonáknak
• az értelmes lélekrész a vezetőknek
Platón minden lélekrészhez külön erényt rendel hozzá:
• a vágyakozó lélekrész erénye a mértékletesség
• az indulatos lélekrész erénye a bátorság
• az értelmes lélekrész erénye a bölcsesség
Ezek az erények pedig a megfelelő
osztályba tartozók erényei is egyben:
• a
munkások
erénye
mértékletesség
• a katonák erénye a bátorság
• a vezetők erénye a bölcsesség

a
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Összefoglalva:
Lélek
(egyes ember)

Állam
(politikai közösség)

Erények

Értelmes lélekrész
Indulatos lélekrész
Vágyakozó lélekrész

Vezetők (őrök)
Katonák (őrök)
Kézművesek, földművesek

Bölcsesség
Bátorság
Mértékletesség

IGAZSÁGOSSÁG
Az erények és az igazságosság
Platónnál a négy legfontosabb, ún. kardinális erény a mértékletesség, a bátorság, a
bölcsesség és az igazságosság. Az igazságosság a legfontosabb erény, csak a másik három
megvalósulása esetén érvényesül. Így jutunk el az igazságossághoz az államban a politikai
közösség és az egyén analógiájával.
Az analógia a lélekrészek és az osztályok között az erények gyakorlásában nyilvánul meg. Az
erények kapcsolják össze az egyén és az állam működését az igazságossággal. Ugyanis az
igazságosság a legfőbb erény.
„Az igazságos ember nem különbözik semmiben sem az igazságos államtól, magát az
igazságosságot illetőleg, hanem hasonló hozzá. […] Az állam akkor igazságos, ha a
természetek benne lévő három csoportjának mindegyike a maga munkáját végzi; józan
önmérsékletűnek, bátornak és bölcsnek éppen e három csoport más-más hajlama és alkata
alapján mondható” (435b)
Ha tehát az államban a munkamegosztás során létrejövő osztályok tagjai saját természetüknek
megfelelő munkát végeznek, és ha mindenki a saját munkáját erényesen végzi, akkor az
államban igazságosság fog uralkodni. Ugyanez érvényes az egyénre is. A lelke akkor
igazságos, ha a benne lévő lélekrészek egyenként megvalósítják a mértékletesség, a bátorság,
a bölcsesség erényét. Ez esetben az állam is és a lélek is igazságossá válik.
Az igazságosság meghatározása
A IV. könyv végén Platón részletes meghatározását adja az igazságosságnak.
[Az igazságosság] az ember belső
magatartására
[…]
vonatkozik,
amennyiben az ember nem engedi meg,
hogy az egyes benne lévő részek rájuk
nem tartozó munkát végezzenek, s a
lelkében lévő hajlamok egymás dolgába
ártsák magukat. Hanem minden résznek a
különleges munkáját helyesen osztja be,
önmagán uralkodik, rendet teremt, barátja
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lesz önmagának, összhangba foglalja ama három hajlamot […], s a sok részből egészen eggyé
forrva, józan önmérséklettel és lelki egyensúlyban teszi azt, amit tennie kell, akár
vagyonszerzésről, akár teste ápolásáról, akár közügyekről, akár magánügyekről van szó.
(443d-444a)
Az igazságosság egy magatartás, amely egy meghatározott lelkiállapot jellemez. Az
igazságosság a lélek egészsége, az igazságtalanság a lélek betegsége. Az igazságosság a
három lélekrész saját természetének megfelelő, és egymással összeghangolt működésén
alapul. Ha mindhárom lélekrész erényes, akkor szükségszerűen összehangolt a működésük.
Az összehangolt működés azt jelenti, hogy mindegyik a maga körén belül működik, és
összehangoltságuk révén egységbe forrnak. Ez az összehangolt egység az igazságosság. Az
igazságos belső magatartás minden tekintetben egy etikus magatartást eredményez.
Mindebben azt tartja, és azt nevezi igazságos és szép cselekedetnek, ami azt a lelki alkatot
megőrzi és kialakítani segíti, bölcsességnek pedig azt a tudományt, amely ezt a cselekvést
irányítja, s igazságtalan cselekvésnek azt, amely ama lelki alkatot állandóan bomlasztja,
tudatlanságnak pedig azt a véleményt, amely az ilyen cselekvést irányítja. (443d-444a)
Az igazságos élet tudománya a
bölcsesség. Aki igazságosan él, az
helyesen él és boldog. A Phaidrosz
című dialógusában Platón a lelket
egy fogathoz hasonlítja, amelyet
két ló húz. Az egyik ló a
vágyakozó, a másik az indulatos
lélekrésznek felel meg. Az értelmes
lélekrész pedig a kocsis. E kép
világossá teszi, hogy a lélekfogat
minden része fontos munkát végez:
a lovak hajtják előre a szekeret, és
az értelem irányítja a lovakat. A
lélek
akkor
igazságos
és
egészséges, ha a fogat részeinek összhangja megvalósul, és mindenki a maga munkáját végzi.
A lélekrészek összhangja jól kirajzolja a párhuzamot az igazságos lélek és az igazságos állam
között. Az állam igazságossága a három osztály összhangja. Mindenki a természetének
megfelelő munkát végzi, nem ártják magukat egymás dolgába, és az államot az értelem
kormányozza a bölcsesség erényével. Ha mindez megvalósul, az állam igazságos.
Összegzés
Az állam központi problémája az, hogy
mi az igazságosság. Az igazságosság
kérdését egyéni és közösségi, etikai és
politikai szinten is meg kell vizsgálni,
mert e kettő elválaszthatatlan egymástól.
Platón politikai filozófiája idealista: nem
azt vizsgálják, milyenek a valóságos
államok, hanem milyennek kellene lennie
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a tökéletes államnak, amely teljesen igazságos, és amelyben a polgárok maguk is igazságos
életet élnek. Az elképzelt állam a lélek analógiájára épül fel, a három lélekrésszel
párhuzamosan három osztályt zár magába, ahol minden rész és osztály a saját természetének
megfelelő munkát végzi, és amelyek tökéletes összhangot alkotnak egymással. Így valósul
meg az igazságos lélek és az igazságos állam.
Kérdések:
Mi a kiinduló pontja Az államban folyó dialógusnak?
Miként kapcsolódik össze az egyéni (etikai) és a közösségi (politikai) igazságosság kérdése?
Mi az állam célja Platón szerint?
Miként kapcsolódik össze a politikai filozófia a lélekfilozófiával Platónnál?
Mi a szerepe az erénynek a politikában?
Min alapul az igazságosság platóni meghatározása?
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2.3. lecke: Az ideális állam
Szókratész és beszélgetőtársai a tökéletesen igazságos állam képét igyekeznek megrajzolni.
Ahhoz, hogy ez a állam gondolatban teljes legyen, további feltételeknek kell teljesülniük. Ki
kell választani a vezetőket, akik képesek igazságossá tenni, és igazságosságban kormányozni
az államot. Utoljára ezeket a feltételeket tekintjük át.
A filozófus-király
Platón ésszerűen megalkotott ideális államában nagyon fontos a vezetők kiválasztása, hiszen
ők képviselik az értelmes lélekrészt, és nekik kell bölcsen kormányozniuk az államot.
Platón a VI. könyv elején egy hajó-hasonlattal él annak megmutatására, milyen veszélyes, ha
nem a legrátermettebbek kormányozzák az államot. Egy hajót annak kell vezetnie, aki a
leginkább ért a hajó kormányzásához és a hajón elvégzendő munkák megszervezéséhez. Ezzel
szemben sokszor olyanok ragadják kezükbe a hajó fölötti uralmat, akik nem értenek a hajó
irányításához, mivel természetüknél fogva nem erre születtek, és nem is tanulták, mégis
magukat tekintik a legrétermettebbeknek.
„S közben fogalmuk sincs róla, hogy az igazi kormányosnak – ha valóban a hajó vezetője
akar lenni – feltétlenül tanulmányoznia kell az évet, az évszakokat, az égboltozatot, a
csillagokat, a szeleket s minden e mesterséggel összefüggő dolgot.” (488d)
Platón szerint az állam vezetésére legrátermettebbek a filozófusok. Noha a filozófus (mint
Platón maga is) vonakodik politikai szerepet vállalni és az állam vezetőjévé válni,
kényszeríteni kell arra, hogy az államot vezesse. E nélkül ugyanis az állam nem válhat
igazságossá.
Az igazságosság mint idea
Annak megértéséhez, miért a filozófusnak kell
vezetnie az államot, látni kell, hogy Platón
idealista gondolkodó. Ez jelen esetben azt
jelenti, hogy szerinte az igazságosság mint
tiszta eszme létezik az ideák világában,
minden anyagi, földi, időbeli vonatkozás
nélkül. Az igazságosság a kozmoszban is
érvényesül, ami megmutatkozik a világ
rendjében. Ahhoz, hogy valaki tisztába
jöjjön azzal, mi az igazságosság,
képesnek kell lennie szemlélni a világ
rendjét, a kozmoszt, és általa
felemelkedni az igazságosság tiszta
eszméjéhez.
Ez
az
úgynevezett
szemlélődő élet (vita contemplativa), ami
a filozófia egyik legfontosabb mozzanata.
Ebből következik, hogy a filozófus, aki
képes a szemlélődésre, képes az
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igazságosság ideájához felemelkedni, miközben az ő lelke maga is igazságossá válik. Így
a filozófus válik a legalkalmasabbá arra, hogy a felismert tiszta igazságosságot az államban is
megvalósítsa.
Mert hiszen az, aki gondolatait valóban a létezőkre irányítja, annak nincs ideje rá, hogy
állandóan lefelé nézzen az emberek ügyes-bajos dolgaira, s a velük való tülekedésben
irigységgel és rosszindulattal teljen el, ellenkezőleg, szemét a szép rendben lévő és örökké
változatlan dolgokra függeszti, azokat a valóságokat szemléli, amelyek igazságtalanságot sem
nem cselekszenek, sem nem szenvednek el egymástól, hanem állandóan szép rendben és
ésszerűségben vannak, ezeket igyekszik utánozni s lehetőleg hozzájuk hasonulni. (500c)
Így kirajzolódik az a hierarchia, amelyben az igazságosság minden szinten megvalósul.

Az igazságosság megnyilvánulásai
Az legfőbb jó ideája
Az ideák világa
A kozmosz

Az állam

Az egyén

Megjegyzések
A legfőbb jó az ideák ideája, ő biztosítja azt,
hogy az ideák világában nem legyen semmi
igazságtalan.
Az ideák világa maga a kozmosz ősképe,
maga is világ és rend, amelyben az
igazságosság uralkodik.
A kozmosz mint világrend létrejöttéről
Platón a Timaiosz című dialógusában ír. Itt
válik nyilvánvalóvá, hogy a kozmosz isteni
alkotás, az ideák rendje alapján épül fel, és
meghatározó benne az igazságosság.
Az állam már emberi alkotás, ezért csak
akkor
igazságos,
ha
valaki
úgy
kormányozza, hogy közben a kozmikus
világrenden keresztül az örök igazságosság
mintájára építi fel. (Erre tesz kísérletet
Szókratész a dialógusban.)
Igazságos ember csak igazságos államban
élhet, az igazságos államhoz pedig
igazságos emberek kellenek. Az igazságos
államot
a
filozófusoknak
kell
kormányozniuk, de fontos, hogy minden
polgár az igazságosságra törekedjen.

A filozófus tehát képes felismerni az örök
rendet és igazságosságot, továbbá képes
azt megvalósítani önmagában és az
államban. Így jön létre az igazságos állam
a kozmosz mintájára és az örökkévaló
igazságosság ideájából részesedve.
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A nevelés

A platóni barlang XVI. századi ábrázolása

kell valósítani.

Mint említettük, a politika Platón
számára nevelés. Az államban nagy
hangsúlyt fektet a nevelésre. A
nevelés Platón számára a lélek
felemelése az állandó változásnak
alávetett anyagi világból az ideák
világába. A barlanghasonlat a VII.
könyvben ezt a felemelkedést
ábrázolja. Az embereknek fel kell
ismerniük, hogy az a világ, amelyben
születésük óta élnek, nem az igazi
valóság. Az igazi valóság nem időben
van, hanem időn kívül, ideális és
örökkévaló. Az igazságosság is ilyen
örökkévaló eszme, amelyet az ember
soha el nem érhet, de mindig keresni
kell, és amennyire lehetséges, meg

Platón tudja jól, hogy a Szókratész által elgondolt és ésszerűen felépített állam soha nem
valósulhat meg. Nem is az a célja, hogy egy valóságosan megalapítandó államnak letegye az
alapjait. Számára nem ez, hanem az igazságosság tiszta eszméje a kérdés, amelyet minden
politikai szerveződésnek szem előtt kell tartania, ha nem akar káoszba süllyedni.
„Értem: arra az államra gondolsz, amelyet most alapítottunk, amely csak gondolatban létezik,
mert ilyen sehol a világon nincs.
Szókratész: De alighanem van egy minta annak a szeme előtt, aki ezt meg akarja látni, s a
maga bensejét a látottak szerint megszervezni. Az mellékes, hogy van-e valahol, vagy lesz-e:
mindenesetre [a filozófiát kedvelő ember] csak ennek az államnak az ügyeit intézheti, másét
semmi esetre sem” (592b)
Az állam legfőbb kérdése: mi az igazságosság? Ezt a kérdést elsősorban az egyénnel
kapcsolatban teszi fel a dialógus, majd ennek kapcsán az állam vonatkozásában. A kettő
természetesen elválaszthatatlan egymástól. De a hangsúly az egyéni igazságosságon van, amit
az is jól mutat, hogy a mű annak hangsúlyozásával zárul, hogy az életben mindig
igazságosságra kell törekednünk.
Összegzés
A tökéletesen igazságos államhoz
tökéletesen igazságos vezetőkre van
szükség. Platón szerint a filozófusoknak
kell vezetniük az államot ahhoz, hogy
igazságos legyen. A platóni idealista
filozófia szerint az igazságosság ugyanis
örökkévaló eszme (idea) formájában
létezik, és az igazságos, ami ebből az
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ideából részesedik. A kozmosz részesedik belőle az isteni alkotás révén. Az államot pedig a
filozófus tudja belőle részesíteni, aki a szemlélődő életmódot követve képes felemelkedni az
igazságosság ideájának szemléléséig. Így a filozófus lelke a legigazságosabb, és ő tudja az
államban a legtökéletesebben megvalósítani az igazságosságot.
Kérdések
Miért fontos kérdés, ki az állam vezetője Platón szerint?
Milyen analógia érvényesül az ideák világa, a kozmosz és az ideális állam között?
Miként válik alkalmassá a filozófus az állam vezetésére?
Milyen összefüggés van a politika és a nevelés között Platón szerint?
Miért fontos politikai szempontból meghatározni egy megvalósíthatatlan, de tökéletesen
igazságos állam eszméjét?
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3. Arisztotelész politikai filozófiája
Platón mellett a politikai gondolkodás másik legnagyobb hatású antik gondolkodója:
Arisztotelész. Arisztotelész Platón tanítványa volt, ám sok tekintetben más nézeteket vallott,
mint mestere. Hagyományosan Platónt mint idealista, Arisztotelészt mint realista gondolkodót
szokás jellemezni. Az alábbi leckékben Arisztotelész politikai gondolkodását tekintjük át a
Nikomakhoszi etika és a Politika című művei alapján.
Olvasmány:
Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, Első könyv, ford. Szabó Miklós, Budapest, Európa, 1997,
Ajánlott: V. könyv: 145-186.
Arisztotelész: Politika, 1., 3., 7. könyv, Ford. Szabó Miklós, Budapest, Gondolat, 1984

3.1. lecke: Arisztotelész politikai gondolkodása
Platón és Arisztotelész
A platóni politikai gondolkodásának idealista jellege –
mint láttuk – egyrészt abban mutatkozik, hogy szerinte
az igazságosság a maga tiszta formájában létezik az
anyagi és az emberi világon túl mint idea, másrészt
abban, hogy a politikum lényegét egy ideális és
tökéletesen igazságos állam képének megrajzolásával
határozza meg. Arisztotelész Platónnal szemben
realista gondolkodónak tekintjük. Arisztotelész sokszor
hivatkozik magára úgy, hogy „mi platonikusok úgy
gondoljuk…” utalván ezzel arra, hogy ő is a platóni
iskolához tartozik. Egy szállóigévé vált mondása
szerint azonban „barátom Platón, de még inkább az
igazság”, ami azt jelzi, hogy sok tekintetben nem értett
egyet mesterével. Mint látni fogjuk, számos közös
vonása van Platón és Arisztotelész politikai
gondolkodásának is, miközben jelentős különbségek
mutatkoznak köztük.
Arisztotelész (Kr.e. 384-322)
mellszobra a Louvre-ban

Etika és politika
Platón
és
Arisztotelész
politikai
gondolkodásának egyik legfontosabb
közös vonása, hogy szoros kapcsolatban
áll az etika és a politika, tehát a jó
(boldog) élet művészete és a politikai
közösség
megszervezésének
és
vezetésének tudománya. Az etika és
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politika legfőbb célja Platón és Arisztotelész számára a boldogság. A boldogság az emberi
élet legfőbb célja, és mivel az ember természeténél fogva közösségben él, ezért a közösségi
lét céljának is a boldogságnak kell lennie. Így válik kitüntetetté Platón és Arisztotelész
politikai filozófiájában az erény, az erényes élet, amely a boldog élet alapfeltétele.
Arisztotelész két művében vizsgáljuk a politika természetét: a Nikomakhoszi etikában és a
Politikában. A Nikomakhoszi etika Arisztotelész legfontosabb etikai műve. Az etika, eredeti
görög értelmében a jó élet elveit hivatott tisztázni. Mi szükséges ahhoz, hogy az ember
elégedett és boldog életet éljen? Arisztotelész a Nikomakhoszi etika elején a boldogságot jelöli
meg az élet legfőbb céljaként. A boldogságot mint célt mindig önmagáért akarjuk elérni,
szemben más célokkal, amelyek elérése valami rajta túlmutató érték miatt fontos.
Ha egyáltalán van olyan végcélja a cselekedeteinknek, amit önmagáért akarunk, minden
egyebet pedig csak érte, azaz nem minden dolgot valami másért választunk: világos, hogy ez
a jó, és a legfőbb jó. (Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, I., 6. oldal)
Annak megállapításával, hogy az emberi élet célja a boldogság, még nem mondtuk meg, mi a
boldogság, és miként érhető el. Mindenekelőtt azt kell megmondani, hogy a tudás vagy
tudomány melyik területe hivatott meghatározni a boldogság mivoltát és elérésének módját.
Arisztotelész szerint két tudomány jöhet szóba: az etika és a politika.
Meg kell kísérelnünk, hogy legalábbis körvonalakban megállapítsuk róla: mi is hát valójában
[a boldogság], s melyik tudomány vagy képesség körébe tartozik. Minden bizonnyal a
legfőbb, és leginkább vezető tudomány körébe. Ez pedig nyilvánvalóan az államtudomány: ez
szabja meg ugyanis, hogy milyen tudományokra van szükség a városállamokban […]
Természetes, hogy az államtudomány végcélja magában foglalja a többi tudomány céljait is,
úgyhogy ez a cél az ember számára való jó. (Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, I., 6. oldal)
Az államtudomány gyakorlati tudomány: azt mondja meg, miként kell megszervezni az életet
a közösségben. A jó közösség is éppúgy, mint az egyéni élet, célszerűen szerveződik. Mivel a
közösség egyénekből áll, ezért a közösség célja sem lehet más, mint az egyéneké: a
boldogság. Ezért hivatottabb Arisztotelész szerint az államtudomány (politika) a boldogságot
vizsgálni, mint az etika, miközben e kettő elválaszthatatlan egymástól.
Bár a végcél az egyén és a városállam számára ugyanaz, mégiscsak nagyobb és tökéletesebb
feladat az állam javának elérése és megőrzése; persze örvendetes már az is, ha csupán az
egyes ember éri el ezt a célt, de szebb és istenibb, ha egy nép vagy a városállamok érik el.
Vizsgálódásunk ezekre a célokra irányul, mivelhogy bizonyos értelemben maga is
államtudomány. (Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, I., 7. oldal)
Arisztotelész mindezt nem a Politikában,
hanem a Nikomakhoszi etikában írja,
miközben ez a műve elsősorban az
erények vizsgálatával foglalkozik. A
Politika című műve, amely politikai
filozófiájának legfontosabb kifejtése,
szoros összefüggésben áll a Nikomakhoszi
etika első könyvében megfogalmazott
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nézetekkel: a politika legfőbb célja a boldogság.
Az igazságosság kérdése
Platónnál láttuk, hogy a boldogság kérdése szorosan összefügg az igazságosság
problémájával. Ez Arisztotelésznél is így van, noha Arisztotelész másképpen közelít az
igazságosság fogalmához, mint mestere. Arisztotelész realista gondolkodó, ami jelen esetben
azt jelenti, hogy szerinte nem létezik a tiszta igazságosság önmagában, azaz nem létezik az
igazságosság ideája. Az igazságosság csak a reális megvalósultsáságban létezik, és ebből kell
megérteni.
Arisztotelész egy hosszú elemzést szentel az igazságosság fogalmának a Nikomakhooszi etika
V. könyvében. Itt az igazságosság fogalmát több részre osztja. Az igazságosság
meghatározható az egyén és a közösség szempontjából. Egyéni szinten az igazságosság erény.
Nyilvánvaló, hogy az igazságosság cselekvése középen van az igazságtalan tett elkövetése és
elszenvedése között. Az előbbi azt jelenti, hogy valakinek több jut a kelleténél, az utóbbi azt,
hogy kevesebb. Az igazságosság pedig valamiféle középhatár. (Arisztotelész: Nikomakhoszi
etika, V., 164. oldal)
Közösségi szinten az igazságosság vagy szétosztási elveket jelent, vagy az igazságszolgáltatás
alapelveit. A szétosztó, vagy disztributív igazságosság azokat az elveket zárja magába,
amelyek a közösségben keletkező javak, jogok és kötelességek szétosztását szabja meg. A
munkamegosztás, a védelem miatt minden közösségben keletkeznek kötelességek, az adók és
más közösen megtermelt javak miatt pedig közös vagyon. Ezeket bizonyos elvek szerint kell
szétosztani (disztribúció).
Abban mindenki egyetért, hogy az igazságos eljárásnak a javak kiosztásában bizonyos
érdemesség szerint kell történnie; csakhogy persze nem mindenki ugyanazt az érdemességet
tartja irányadónak: a demokrácia hívei a szabadságot, az oligarchia hívei a gazdagságot vagy
a nemesi származást, az arisztokrácia hívei az erényt. Az igazságos dolog tehát az arány
bizonyos esete. (Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, V., 154. oldal)
A szétosztási elvek esetén az a kérdés, hogy min (milyen
érdemen) alapuljanak ezek az elvek (szabadság, vagyon,
származás, erény). Megfigyelhető, hogy Arisztotelész több
lehetőséget is felvázol. Az igazságosságnak nemcsak egy
megvalósulása lehetséges, hanem többféleképpen is
megvalósulhat a körülményektől függően.
Így az igazságosság elmélete sokkal
összetettebb
Arisztotelésznél,
mint
Platónnál.
Ez
a
szemléletmód
Arisztotelész realizmusából ered.
Realista politikai filozófia
Arisztotelész politikai filozófiájában nem
az ideális államot keresi, hanem azon
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gondolkodik, milyen feltételek mellett szolgálhatja egy államberendezkedés polgárai
boldogságát. Ehhez szerinte figyelembe kell venni a konkrét tényeket: az állam földrajzi
elhelyezkedését, a történelmét, a lakosai szokásait stb. Mint látni fogjuk, ő maga is többféle
államformát is helyesnek tekint. De természetesen a jó állam általános elvei azonosak minden
államban. Arisztotelész realizmusát az is mutatja, hogy alaposan tanulmányozta saját kora
görög poliszainak alkotmányát és politikai rendszerét.
Összegzés
Arisztotelész politikai gondolkodása sok vonásában hasonló Platónhoz, de jelentős
különbségeket is mutat. Azonos jegy, hogy mindkét esetben a politika és az etika szorosan
összefügg, mivel az egyéni és közösségi élet céljai azonosak: a boldogság. A boldog élet
csakis az erényes életet jelentheti, ezért a politikában is fontos szerepet kap az erény. Az etikát
és politikát az igazságosság köti össze, amely értelmezhető erényként és a közösségi életet
szabályozó elvekként is. Arisztotelésznél az igazságosság meghatározása sokkal összetettebb,
mint Platónnál. Arisztotelész politikai gondolkodásában realista, az igazságosság és az állam
helyes megszervezésének feltételeinek meghatározásakor tekintettel van az egyedi
körülményekre is.
Kérdések:
Melyek Platón és Arisztotelész politikai gondolkodásának hasonló vonásai?
Melyek Platón és Arisztotelész gondolkodásának különböző vonásai?
Milyen fogalmi megkülönböztetéseket vezet be Arisztotelész az igazságosság fogalma
kapcsán?
Miben nyilvánul meg Arisztotelész politikai gondolkodásának realista jellege?
Miként létesít kapcsolatot etika és politika között a boldogság fogalma?
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3.2. lecke: Az államelmélet alapjai
Ebben a leckében Arisztotelész államelméletét vizsgáljuk meg. Egyfajta paradoxonnnak
szokták tekinteni, hogy Arisztotelész politikai gondolkodásának alapját a városállam
(polisz) képezi, miközben éppen az ő korában élték a poliszok a válságukat, és kezdtek
nagyobb birodalmak kialakulni a Földközi tenger medencéjében. Ennek egyik első jele a
macedón terjeszkedés volt: II. Philipposz, Nagy Sándor apja kiterjesztette uralmát az attikai
városállamokra, Nagy Sándor pedig hatalmas birodalmat hozott létre. Arisztotelész maga is
macedón származású, és négy éven át Nagy Sándor nevelője volt. Ennek ellenére
Arisztotelész hű marad a görög és platóni hagyományhoz, és az ideális államot poliszként
határozza meg.
A városállam meghatározása
Arisztotelész meghatározása szerint az állam emberek társulása egy közös cél eléréséért.
Minthogy minden városállamban egy bizonyos fajta közösséget ismerhetünk fel, s minden
közösség nyilván valami közjó megvalósulására alakult (mert hiszen az emberek mindent a
jónak látszó cél érdekében tesznek), világos, hogy noha mindezek valami jó elérésére
törekszenek, a legfőbb jó elérésére elsősorban mégis az a legfelsőbbrendű közösség törekszik,
amely a többit mind magában foglalja. Ez pedig az, amit városállamnak nevezünk, vagyis az
állami közösségnek. (Arisztotelész: Politika, I, 71. oldal)
Az emberi tevékenységek és az emberi
élet esetében a cél mindig jóként jelenik
meg. Az emberi közösségek célja pedig
még az egyes emberi törekvéseknél is
magasabbrendű.
A
közösségek
közössége az állam (polisz, városállam),
céljának pedig a legfőbb jónak kell
lennie.
Az állam tehát közösségek közössége.
Arisztotelész alapvetően abból indul ki,
hogy az ember természeténél fogva
közösségi lény. A városállam így nem
magányos egyénekből alakul ki, hanem
emberi közösségekből. Az emberi
közösség legelső egysége a család.

Nagy Sándor és Arisztotelész egy XIX. századi
ábrázoláson

A közösség alapegysége: a család
A család (nagycsalád) görög értelmében
mást jelent, mint modern értelemben.
Magába foglalja a vérségi kötelékek
szerint több generációban együtt élő
embereket és az úgynevezett házépet,
azaz a szolgákat is. Egy ilyen család
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sokszor gazdálkodási egységet is képezett és egy udvarházban vagy faluban lakott együtt.
Ezek egyesülésével alakul ki Arisztotelész szerint a városállam.
A görög család patriarchális volt, ami azt jelentette, hogy a családban mindenki a családfő
alá volt rendelve: a feleség, a gyermekek, az unokák és természetesen a szolgák. A szolgák a
görögöknél többnyire rabszolgák voltak, akik teljes mértékben az uraiktól függtek.
Arisztotelész szerint a szabadság és (rab)szolgaság a természet szerint meghatározott. A
rabszolgák „beszélő szerszámok”, akik természetüknél fogva szolgaságra születtek. Ezért
nem természetellenes őket rabszolgaságban tartani.
Arisztotelész szerint tehát az emberek természet szerint nem egyenlőek, vannak, akik
szabadságra, és vannak, akik szolgaságra születtek.
A (rab)szolga természete: aki ember létére, természettől fogva nem a maga ura, hanem
másnak a tulajdona, az a természet rendje szerint szolga, mástól függő ember pedig az, aki
ember létére csupán szerzett tárgy, a mint ilyen csak eszköz, mely cselekvésre szolgál, s
éppen csak különválasztható attól, aki használja. […] Látjuk tehát, hogy természettől fogva
vannak, akik szabadok, és vannak, akik szolgák, s ez utóbbiaknak hasznukra van a szolgasors,
és igazságos is (Arisztotelész: Politika, I, 77-79. oldal)
Az állam szerveződése
A család Arisztotelész szerint egyeduralmi
jellegű. Csak egy szabad ember van a
családban: a családfő, a többiek neki vannak
alávetve. Állam akkor jön létre, ha a családok
egységbe
szerveződnek.
Azonban
Arisztotelész szerint az állam szabad és
egymással egyenlő emberek közössége, azaz
az államot a szabad és egymással egyenlő
emberek alkotják. Ők az állam szabad
polgárai, akik együtt határoznak az állam
működéséről, akik állami tisztségeket
betölthetnek,
és
akik
választójoggal
rendelkeznek. A szabadság így görög
értelemben
ugyanazt
jelentette,
mint
A Nikomakhoszi etika görög nyelvű kiadásának
polgárjoggal rendelkezni.
egy oldala

Arisztotelész politikai gondolkodásának egyik
fontos alapelve, hogy az ember
közösségi lény. Ezt azt jelenti, hogy az
ember természeténél fogva közösségben
érzi jól magát, nem magányosan. Ezért,
ha megteheti, közösségbe szerveződik.
Az államba szerveződésnek két célja
van: az egyik önellátás, a másik az, amit
Arisztotelész
önmagának
elégségességnek, azaz autarkeiának
nevez.
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Az ember természet szerint közösségi lény, s ezért még ha egymás segítségét nem igénylik is,
akkor is vágyódnak a közös életre, de nemcsak ezért, hanem mert a közösségből fakadó előny
is egymáshoz vezeti őket, amennyiben mindegyiküket részesíti a jó életben. És valóban, ez a
legfőbb cél nemcsak közösen mindenki számára, hanem az egyénnek is. (Arisztotelész:
Politika, III, 145.)
Az önellátás nem szorul elemzésre: nyilvánvaló, hogy az emberek közösségben sokkal
hatékonyabban biztosítják önmaguk számára az életfeltételeket, mint egyénileg. Az
autarkeia, azonban az arisztotelészi politikai gondolkodás egyik legfontosabb fogalma,
amelyet alaposabb meg kell vizsgálnunk.
Az autarkeia
Az autarkeia jelentése: önmagának elégségesség. Ez azonban
nem az önfenntartás képességét jelenti, és nem is azt az állapotot,
amikor valaki nem szorul senki más segítségére vagy jelenlétére.
Az autarkeia egy lelkiállapot, amely Arisztotelésznél azonos
az eudaimóniával. Az eudaimónia jelentése a lélek jóvolta vagy
jó állapota, azaz a boldogság. Ilyen értelemben az autarkeia az
az állapot, amikor a lélek nem szorul rá másra a
boldogságához. A lélek teljességét, összhangját, harmóniáját és
egészségét jelenti.
Az autarkeia meghatározásával a Nikomakhoszi etikában is
találkozunk az eudaimóniával összakapcsolva. Az eudaimónia
az az állapot, amelyre önmagáért vágyunk, azaz az élet
beteljesülése és boldogsága.

Arisztotelész alakja egy
középkori kódexben

Ilyennek mondhatjuk legelsősorban a boldogságot (eudaimonia), mert ezt mindig csupán
önmagáért választjuk, sohasem másért. […] De az önmagában való elegendőség (autarkeia)
szempontja is ugyanerre az eredményre vezet: a tökéletes jó bizonyára elegendő önmagában.
Az önmagában való elegendőség fogalmán természetesen nem azt értjük, ami az egyedülálló
embert, aki magányos életet folytat, kielégíti, hanem azt, ami a szülőket, gyermekeket,
feleséget, barátokat és polgártársakat is kielégíti, mert hiszen az ember természettől fogva
állami közösségben él. (Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, I, 17. oldal).
Mivel az ember természeténél fogva közösségi lény, azért tömörül közösségbe, mert csak a
közösségben találja meg azt, amire
természeténél
fogva
vágyik:
a
boldogságot.
Önmagának elégségesnek (autarkeia) azt
nevezzük ami – ha magában van is –
kívánatossá teszi az életet s olyanná, hogy
annak semmi másra nincs szüksége.
Ilyennek tartjuk mi a boldogságot.
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(Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, I, 18. oldal)
Azáltal, hogy Arisztotelész az állam legfőbb célját az autarkeiában határozza meg,
nyilvánvalóvá teszi, hogy a politikai közösség a boldogság elérésére irányul. Az állam fő
célja tehát egy olyan közeget létrehozása, ahol a polgárok elérhetik a boldogságot. Ezzel
Arisztotelész is szorosan összekapcsolja egymással a politikát és az etikát. Az államnak tehát
csak funkcionális célja az önellátás, és a biztonság megteremtése, az igazi célja egy olyan
közösség létrehozása, ahol az emberek megvalósíthatják a jó életet, azaz a boldogságot.
A városállam nem a lakóhely közössége, amely az egymást fenyegető bántalmazások
elhárítására, vagy az adásvétel kedvéért ilyen, hanem mindez szükségszerű feltétele a
városállamnak. Ha mindez a feltétel megvan, még az sem alkot városállamot, hanem csakis a
boldog élet közössége, a családok és a nemzetségek számára, a tökéletes és az autarkeiát
nyújtó élet megvalósítására. (Arisztotelész: Politika, III, 151. oldal)
Autarkeia és barátság
Az autarkeia a közösség boldogsága, ahol a közösség tagjai is boldogok, azaz jó életet élnek.
Miként az állam célja sem merül ki az önfenntartásban, hanem fontosabb része az autarkeia,
úgy a politikai közösség sem alapulhat csupán az érdekközösségen, hanem ennél erősebb
kötelék kell egybefűzze a tagjait. Arisztotelész szerint ez a barátság (filia), azaz a közösség
tagjai egymás iránti szeretete. Az állam szabad polgárok társulása a boldogság mint cél
érdekében. Ez a társulás csak akkor érheti el a boldogságot, ha a tagjai egymás iránt baráti
érzelmekkel viseltetnek.
Az ilyesmi mind a baráti érzelem műve, mert az együttélés feltétele a baráti érzelem. Mivel a
városállam célja a boldog élet, ezek az intézmények is ezért vannak. A városállam tehát nem
egyéb, mint a nemzetségeknek és falvaknak társulása a tökéletesség és az autarkeia céljából,
ez pedig a boldog és erényes élet. (Arisztotelész: Politika, III, 151. oldal)
Ezek tehát az állam alapjai Arisztotelész szerint. Ezen alapok teljesülése után lehet
megvizsgálni, melyik a jól működő, és melyik a rosszul működő állam, és mi kell ahhoz, hogy
egy állam megvalósítsa az autarkeiát.
Csak az ember sajátossága, hogy felfogja a jót és a rosszat, az igazságost és igazságtalant, és
azokból, akik erre képesek, jön létre a család és az állam. Az állam a háznépnél és az
egyéneknél is előrébb való, mivel az egész előrébb való a részeknél. […] Világos, hogy az
állam előrébb való, mint az egyes ember. (Arisztotelész: Politika, I, 74. oldal)
Összegzés
Arisztotelész
szerint
az
ember
természeténél fogva közösségi lény. Az
állam családokból kialakult közösség, de
lényegét tekintve szabad emberek
politikai
közössége.
Az
államba
szerveződésnek két célja van: az önellátás
és az autarkeia. Az autarkeia fogalma
szorosan összefügg az eudaimónia, azaz a
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boldogság fogalmával. Mivel az ember közösségi lény, ezért közösségben képes elérni a
boldogságot, azaz az önmagának elégségességet. Arisztotelész szerint ez az állam fő célja: a
polgárainak biztosítani az önfenntartást és biztonságot, és lehetővé tenni a boldogság elérését
a közösség révén. Az állam tehát a jó életet hivatott biztosítani, és ezzel szorosan
összekapcsolódik a politika az etikával.
Kérdések:
Miért fontos az ember társadalmi természete Arisztotelész politikai gondolkodásában?
Mit gondol Arisztotelész az emberek közötti egyenlőségről?
Mi a szerepe a családnak az állam kialakulásában?
Mik az állammá szerveződés legfőbb céljai?
Milyen kapcsolat van eudaimonia és autarkeia között?
Miként kapcsolja össze az autarkeia fogalma a politikát az etikával Arisztotelésznél?
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3.3. lecke: Államformák
Miután tisztáztuk, mik az állammá szerveződés elvei és céljai, azt kell megvizsgálni, mely
államformákban valósulnak meg ezen elvek, és melyekben nem. Az állam célja a polgárok
boldogsága. Ez nem azt jelenti, hogy a jól szervezett és kormányzott államban mindenki
boldog. A boldogság mint autarkeia a cél és az elv, amelyre tekintettel az államot
kormányozni kell. Az, hogy egy állam erre a célra irányul-e vagy sem, eldönti, hogy jól
szervezett-e és jól kormányzott-e vagy sem.
Mint láttuk, Arisztotelész realista gondolkodó, aki nem egy ideális állam képét rajzolja meg,
hanem a valóságos viszonyokat szem előtt tartva gondolkodik a jó kormányzás feltételeiről.
Ezért Arisztotelész szerint többféle módon is megvalósulhat a jó kormányzás, hiszen a
különböző népek szokásaikat, jellemeiket, lakóhelyük adottságait tekintve különbözőek. A
kérdés mindig az, vajon a politikai közösségük az autarkeiára irányul-e vagy sem.
Az alkotmány
Arisztotelész gyakorlatias gondolkodását bizonyítja, hogy a hagyomány szerint összeállított
egy 158 alkotmányból álló gyűjteményt, amely a görög poliszok államformáit tartalmazta (ez
azóta elveszett). Az alkotmány görögül politeia. Azt az alaptörvényt jelenti, amely
meghatározza az állam formáját, berendezkedését, az államszerveződés fő céljait, a
politikai intézményrendszer működését. Azért alaptörvény, mert a mindennapi élethez
szükséges törvényeket is ehhez kell igazítani, azaz semelyik törvény sem mondhat ellent az
alkotmánynak.

Arisztotelész iskolája a Lykeion egy XIX. századi festményen

hatással volt a későbbi korok politikai
gondolkodásra.
(Lásd
erről
az
arisztotelészi
államformákról
szóló
szócikket.)
Adott az állam legfőbb célja: az autarkeia,
azaz a polgárok jóléte és boldogsága. Ha
egy állam nem jól működik, akkor
kormányzása során nem ezt a célt tartják
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összhangban
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az osztályozás nagy
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szem előtt. Ez esetben nem az állam egészének érdekét szolgálja a kormányzás, hanem
csak a politikai hatalom birtokosainak az érdekét.
Az államformák
Arisztotelész az államformákat két szempont szerint csoportosítja:
(1) hányan uralkodnak az államban,
(2) kinek az érdekét szolgálja az alkotmány.
Az alkotmány a közérdeket
szolgálja
Királyság (monarchia)

Az alkotmány az önérdeket
szolgálja
Zsarnokság (türannisz)

Több ember
uralkodik

Arisztokrácia

Oligarchia

A nép uralkodik

Politeia (alkotmányos
kormányzat)

Demokrácia

Egy ember uralkodik

Az államban uralkodhat egy ember, több ember vagy a nép. Minden esetben az állam
működhet helyesen vagy rosszul, azaz az autarkeia szerint vagy vele ellentétesen. A
különbség abból fakad, hogy az alkotmány (politeia) az autarkeiát szolgálja vagy az uralmon
lévők érdekeit.
Egy ember uralkodik
Amikor egy ember uralkodik az egyeduralom, amely lehet királyság (monarchia) vagy
zsarnokság (türannisz). Mikor az uralkodó saját érdekét tartja szem előtt, akkor zsarnokká
válik.
Egy csoport uralkodik
Amikor egy csoport uralkodik, akkor az a kérdés, mi
határozza meg, kik kerülhetnek az uralkodó csoportba.
Ennek két formáját különbözteti meg Arisztotelész: az
arisztokráciát és az oligarchiát. Az arisztokráciában az
uralkodó osztályba az érdem szerint kerülnek az
emberek. Az ariszton görögül kiválót jelent. A régi görög
arisztokráciára (lásd Homérosz Iliász) úgy tekintettek,
mint
a
legbátrabb,
legbölcsebb,
legnagyobb élettapasztalattal rendelkező
emberekre,
akik
egyúttal
a
legerényesebbek is voltak. Ha ezek az
emberek uralkodnak, az arisztokrácia.
(Az észak-amerikai indián törzsekben
erre hasonlított a vének tanácsa.) Ezzel
szemben az oligarchiában az uralkodók
csoportjába vagyoni cenzus alapján
2
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

Arisztotelész és tanítványai egy
XIX. századi freskón

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

lehetett bekerülni. Ebben az esetben az államot nem a legrátermettebbek, hanem a
leggazdagabbak irányítják, akik nyilván nem szükségszerűen a legerényesebbek.
A nép uralkodik
Amikor a nép uralkodik egy államban, az Arisztotelész szerint azt
jelenti, hogy minden szabad állampolgár részt vesz a politikai
döntéshozásban és az igazságszolgáltatásban. Ez csak a
polgárjoggal rendelkező szabad férfiakra volt érvényes a görög
poliszokban. Ennek az államformának is két változatát
különbözteti meg Arisztotelész: a politeiát és a demokráciát. Itt a
politeia nem alkotmányt, hanem alkotmányos kormányzatot
jelent, mégpedig olyant, ahol az alkotmány az autarkeiára
irányul. Ennek az államformának van egy rossz, elkorcsosult
változata, ahol a cél nem a polgárok boldogsága. Ez a
demokrácia. Arisztotelész ezzel (részben) csatlakozik Platón
demokrácia-kritikájához.
Arisztotelész ábrázolása egy

Ebből az osztályozásból világosan létszik, hogy Platónnal XII. százai iszlám kéziratos
könyvben
ellentétben Arisztotelész szerint nem egy ideális államforma
létezik, hanem három. E három közül pedig egyiket sem tekinti
kitüntetettnek, hiszen az, hogy egy nép melyik államforma által képes leginkább
megvalósítani az autarkeiát, az számos körülménytől függ.
Minthogy szerintünk három helyes alkotmány van, ezek közt pedig szükségképpen az a
legtökéletesebb, amelyet a legkiválóbb férfiak igazgatnak, ez viszont az, amelyben akad egy,
erényével az egész polgárságból kimagasló személyiség, vagy egy egész nemzetség, vagy egy
néposztály, s amelyben a polgárság egyik része tud engedelmeskedni, a másik pedig vezetni
tud a legboldogabb élet felé. (Arisztotelész: Politika III, 172. oldal)
Az erény szerepe a kormányzásban
Az államformák felosztásában helyesre és helytelenre az a döntő, hogy az uralkodók a
közösség érdekét vagy a saját érdeküket követik. E tekintetben válik nagyon fontossá az
erény Arisztotelész politikai gondolkodásában. Az uralkodók erénye ugyanis éppen abban áll,
hogy nem a saját, hanem a közösség érdekét tartják szem előtt. Következésképpen nincsen jól
kormányzott állam ott, ahol az uralkodók híján vannak az erénynek.
A jellemes férfiúnak és a legtökéletesebb
városállam bármely polgárának az erénye
egy és ugyanaz: világos, hogy ugyanazon
a módon és ugyanazon körülmények
folytán alakul a jellemes férfi és a
városállam, legyen az arisztokrácia vagy
királyság. (Arisztotelész: Politika III, 172.
oldal)
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A politikai hatalom birtokosának azért van szüksége erényre, hogy ne éljenek vissza a
hatalmukkal. A politikai hatalom természetének problematizálása nem az antik politikai
filozófia sajátja, de az erény szerepének hangsúlyozásával Arisztotelész arra mutat rá, hogy az
erény az, amely megakadályozza, hogy a hatalommal az uralkodók visszaéljenek. Az
erény ugyanakkor önmagában nem elég: bölcs körültekintés (fronészisz), azaz értelem is
kell hozzá.
A derék törvényhozónak az a feladata, hogy megfigyelje, miként válhatnak a városállamok, a
különféle természetű emberek és mindennemű közösség a helyes élet és a neki elérhető
boldogság részesévé. (Arisztotelész: Politika VII, 279. oldal)
Az uralkodókat az erény teszi államférfiakká, akiket az egész közösség tisztel, hiszen teljes
erejükkel a közösség jólétén és boldogságán munkálkodnak. Ez a tevékenység vezethet csak
el a közösség boldogságához. Platónhoz hasonlóan Arisztotelész is párhuzamot von az
egyéni erények és a közösség erényei között. Az állam akkor éri el a tökéletességet, ha a
vezetői és a polgárai is erényes életet élnek.
Ebből következik, hogy egy városállam akkor boldog és akkor megy legjobban a sora, ha az a
legtökéletesebb. Nem lehet jó sora annak, aki nem cselekszik helyesen, mert sem az egyes
ember, sem a városállam nem végezhet helyes munkát erény és értelem nélkül. A városállam
derekassága, igazságérzete és megfontoltsága ugyanazon képességet és formát mutatja, amely
minden igaz, okos és józan férfiban megvan. (Arisztotelész: Politika VII, 276. oldal)
Láthatjuk, hogy bár Arisztotelész eltávolodik Platón idealista politikafilozófiájától, mégis
számos platonikus jegyet megőriz magában. Elsősorban azt, hogy a politika célját az
ideálisan elgondolt állam alapján határozza meg. Ez pedig az, amely a jó életre és a
boldogságra törekszik, és amelyben a polgárok egymás iránt baráti érzelemmel
viseltetnek, és minden megadatik a számukra a boldog élethez. Ezzel Arisztotelész is szoros
kapcsolatot tételez a politika és etika között. Abban tér csak el Platóntól, hogy ezt az ideális
politikai helyzetet többféle módon is elérhetőnek tartja, minden nép saját körülményeihez
igazodva.
A városállam a hasonlóknak a társulása a lehető legtökéletesebb élet céljából. Minthogy pedig
a boldogság a legfőbb jó, ez pedig nem egyéb, mint az erény tevékenysége és bizonyos
tökéletes alkalmazása […] világos, hogy ez az oka annak, hogy a városállamnak és az
alkotmánynak különböző változatai vannak, ti. mindenki másképp és más eszközökkel
törekszik a boldogságra, és így lesz aztán az életmód és az alkotmány is más és más.
(Arisztotelész: Politika VII, 289. oldal)
Összegzés
Arisztotelész
összesen
hatféle
államformát különböztet meg egymástól.
Ezeket egyrészt az uralkodó csoport
száma
szerint,
másrészt
aszerint
csoportosítja, hogy az autarkeiára
törekszenek-e alkotmányuk szerint vagy
sem. Ez a hat államforma a monarchia, a
türannisz, az arisztokrácia, az oligarchia,
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a politeia és a demokrácia. Az uralkodóknak nagy szerepe van abban, hogy az állam melyik
csoportba tartozik. Ezzel Arisztotelész is nagy szerepet tulajdonít a politikában az erénynek.
Ahhoz, hogy egy politikai közösség az autarkeiát igyekezzen megvalósítani,
elengedhetetlenül szükséges, hogy az uralkodók erényesek legyenek.
Kérdések:
Milyen jelentései vannak a görög politeia szónak?
Mi az alkotmány, miként határozza meg az államformát és milyen viszonyban áll a
törvényekkel?
Melyek a helyes és melyek a helytelen államformák Arisztotelész szerint?
Mi a különbség monarchia és türannisz, arisztokrácia és oligarchia, politeia és demokrácia
között?
Mi az alapja Platón és Arisztotelész demokrácia-kritikájának?
Milyen párhuzamot von Arisztotelész az egyének és a közösség erényei között?
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4. Machiavelli és a gyakorlati kormányzás
Az antik politikafilozófia két legjelentősebb szerzője, Platón és Arisztotelész tárgyalása után
nagyot ugrunk az időben: a reneszánsz korába, ahol Machiavelli politikai gondolkodásával
foglalkozunk. Látni fogjuk, hogy az időbeli távolság a gondolkodás természetében is jelentős
változásokat hoz. Machiavelli már a modern politikai filozófia előfutára, ezért esetében
nemcsak az érdekes, ami elválasztja őt az antik gondolkodóktól, hanem az is, ami benne
megelőlegezi a modern politikai gondolkodást.
Olvasmány: Machiavelli: A fejedelem, In: Machiavelli Művei, 1. kötet, ford. Lutter Éva,
Budapest, Európa 1978, 5-87. (Ez A fejedelem teljes szövege. Ha más kiadásban olvassuk, az
egész kell!)

4.1. lecke: A modern politikafilozófia születése
Niccolo Machiavelli (1469-1527) olasz reneszánsz
gondolkodó. Firenzében élt. Amikor Firenzében
köztársaság volt az uralkodó államforma, a város
irányító ún. Tízek tanácsának tagja Így számos
uralkodó udvarában megfordult követként, tehát
gyakorló politikus volt. Amikor a Medici család
visszavette az uralmat a városban, vidéki birtokára
vonult vissza, ott írta fontos műveit. A fejedelem (Il
Principe, 1513) című művét is Lorenzo Medicinek
ajánlja kegyelme elnyerése végett.
Antik és modern gondolkodás
Az antik politikai filozófiában a politikum célját a
tökéletes politikai közösség létrehozásában határozták
meg. A politikai közösség emberekből áll, ezért a
tökéletes közösség meghatározásához az emberi
természetből indultak ki. Az ember természeténél
Niccolo Machiavelli (1469-1527)
fogva a boldogságra törekszik, ezért a politikai
közösség célja is a boldogság. A boldogság pedig nem merül ki a boldogulásban, az élet
alapvető feltételeinek biztosításában, tehát az önellátásban, hanem annál sokkal többet jelent.
A boldogság a jó élet, amely a lélek erényét, belső összhangját és egészségét feltételezi. A
politika
ezért
szorosan
összekapcsolódott az etikával. Nem csak
úgy,
hogy
a
politikai
hatalom
birtokosainak erényesnek kell lenniük. Az
igazságosságot a görög gondolkodók a
legfőbb erénynek tekintették, és az
igazságosság
mint
erény
éppúgy
jellemezhette az állam egészét, mint a
polgárok lelki alkatát. Politika és etika
az igazságosság erényében egyesült.
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Machiavellit azért tekintjük a modern politikai gondolkodás előfutárának, mert politikai
filozófiájában teljesen elfordul az antik hagyománytól, és teljesen új megközelítést alkalmaz
a politikumról történő gondolkodásan.
Machiavelli újításai
A legfontosabb változások Machiavelli gondolkodásában az antik hagyományhoz képest:
(1) Machiavellit nem az ideális állam
érdekli. Nem azon gondolkodik, mit kellene
tennie az uralkodónak, hogy megvalósítsa a
tökéletes politikai közösséget, és biztosítsa az
emberek boldogságát.
(2) Machiavelli empirista (tapasztalaton
alapuló) politikai filozófiát hoz létre. Ez azt
jelenti, hogy nagy mértékben támaszkodik saját
korában szerzett tapasztalataira és tudására,
valamint a történelmi ismereteire.
(3) Machiavelli politikafilozófiáját nem az
állam egészének szempontjából, sem a politikai
közösség szempontjából fejti ki. Nézőpontja az
uralkodóé (ahogy A fejedelem címe is mutatja), és
az uralom (hatalom) szempontjából gondolkodik a
politikum lényegéről.
(4) Machiavelli legfőbb célja annak
tisztázása, mit kell tenni a hatalom
megszerzéséért, és minél további megtartásáért.
Machiavelli tehát gyakorlatias gondolkodású, aki
elutasítja az idealizmus minden formáját a
politikában.

Lorenzo Medici, akinek Machiavelli A
fejedelmet ajánlotta

A machiavellizmus
Sokan képzelnek el olyan köztársaságokat vagy egyeduralmakat, amelyek a valóságban soha
nem voltak, és amilyenekről nem is tudunk. Nagy a távolság valódi és képzelt életmódunk,
valóságos és feltételezett tetteink között; aki az utóbbiak alapján okoskodik, inkább saját
romlásának okozója, mintsem sikeres előmenetelének. (Machiavelli: A fejedelem, In:
Machiavelli művei, I. kötet, Budapest,
Európa, 1978, 51. o.)
Ebből az idézetből is látható, hogy
Machiavelli számára az „előmenetel”
fontosabb. mint a politikai eszmék
megfogalmazása és követése. Machiavelli
gyakorlatorientált, empirista és realista
gondolkodásmódját kritikusai gyakran a
machiavellizmus kifejezéssel illették.
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Machiavellinek „a cél szentesíti az eszközt” elvet tulajdonították, amelynek lényege, hogy a
hatalom megszerzésének és megőrzésének érdekében bármilyen eszköz megengedett. Fontos
megjegyezni, hogy ez a mondatot Machiavelli soha le nem írta, és filozófiai
gondolkodásának sem ez fejezi ki a lényegét. Mint látni fogjuk, nem a kegyetlen zsarnokságot
dicsőíti gondolkodásában, és nála is megjelenik az erény egy politikai formájában.
A politika és az etika elválasztása
Machiavelli gondolkodásának egyik legfontosabb következménye mindazonáltal az, hogy a
politika elválik az etikától. A fejedelem egyik legfontos üzenete: az uralkodónak nem szabad
etikai elveket követnie, mert azzal veszélyezteti saját hatalmát. Szerinte a valóságos
politikában nincsen helye etikai elveknek.
Az etika és a politika elválasztása egymástól kifejezett modern vonás. A középkori
uralkodók, a keresztény hagyomány folytán, fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy az
uralkodónak istenfélőnek és erkölcsösnek kell lennie. Például István király Imre herceghez
intézett intelmeiben ezt olvassuk:
Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját (…) Kell, hogy a királyt kegyesség s
irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és
kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek
okából hát, szerelmetes fiam megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre
támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, hanem még a külföldiekhez is, sőt
mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.
Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz (…) Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a
hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a
szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten
felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se
büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes,
hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. (István király intelmei Imre herceghez,
1027-ből)
István szerint az erény elengedhetetlen a helyes kormányzáshoz. Ezzel szemben
Machiavelli látásmódja realista, és azt javasolja, hogy az uralkodó tanuljon meg gonosznak
lenni, mert az erkölcsi jóság nem szolgálja a hatalmát.
Mert úgy szokott történni, hogy az olyan embernek, aki mindenkihez jó akar lenni, gonoszok
okozzák a vesztét. Ezért szükséges, hogy a fejedelem saját hatalmának megóvása érdekében
megtanuljon rossznak lenni, és ezt a szükségnek megfelelően gyakorolja. (Machiavelli: A
fejedelem, In: Machiavelli művei, I. kötet,
Budapest, Európa, 1978, 51)
Machiavelli fordulata révén, amelynek
köszönhetően nem a politikai közösség
egészét tartja szem előtt, hanem az
uralkodó szempontjából gondolkodik,
megjelenik a hatalom problémája a
politikai filozófiában. A 17. századi
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modern gondolkodók számára a politikai hatalom problémája az egyik legfontosabb kérdéssé
lép elő.
Összefoglalás:
Machiavelli a modern politikai gondolkodás előfutára. Politikafilozófiáját empirizmus és
realizmus jellemzi, szemben az antik gondolkodók idealizáló tendenciáival. Machiavelli nem
az ideális állam természetéből vezeti le a helyes államberendezkedés politikai normáit, hanem
az uralkodó szempontját tekinti fontosnak. Gondolkodásának legfontosabb kérdése, miként
szerezhető meg a politikai hatalom és miként tartható meg a legtovább. Realizmusa folytán az
uralkodó számára hátrányosnak tartja az erényre törekvést. Machiavelli modernizmusának
legfontosabb jegye, hogy politikai gondolkodásában elválik egymástól a politika és az etika.
Kérdések:
Melyek azok a vonások Machiavelli gondolkodásában, amelyekkel szembefordult az antik
politikafilozófiai hagyománnyal?
Mit jelent a machiavellizmus kifejezés?
Mit jelent „a cél szentesíti az eszközt” elve?
Miben áll Machiavelli politikafilozófiai nézőpontja, és milyen következményei vannak a
nézőpontváltásnak?
Miért válik el egymástól Machiavelli gondolkodásában politika és etika?
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4.2. lecke: Az emberi természet és a hatalom jellege
A politikafilozófiák egyik alapvető vonása, hogy nagy
figyelmet fordítanak az emberi természet kérdésére.
Ennek az az oka, hogy az emberi közösségek
természetének vizsgálata feltételezi a közösségeket
alkotó individuumok természetének megértését. Mint
korábban láttuk, Platón és Arisztotelész is az emberi
természetből indul ki, és mindkettőjük számára fontos
volt az ember boldogságra törekvése, mint az emberi
természet meghatározó vonása. Ebből vezették le a
politika
általános
célját.
Majd
a
modern
politikafilozófiákban is látni fogjuk (Hobbes, Locke,
Rousseau gondolkodásában), hogy milyen nagy
figyelmet fordítanak arra, mi jellemzi az emberi
viselkedést minden társadalmi meghatározottság nélkül
(a természeti állapotban), és ebből kiindulva fogják
meghatározni a politikai szerveződés fő céljait.
Machiavelli politikai filozófiájában is alapvető
fontossággal bír az emberi természet. Ebben a leckében
azt vizsgáljuk, miként származnak a politikai elvek az
emberi természetből.

A fejedelem 1550-es kiadásának
címlapja

Az emberi természet megítélése
Machiavelli saját tapasztalataiból kiindulva rendkívül negatívan ítéli meg az emberi
természetet. Szerinte az ember természeténél fogva rossz, gonosz és önző. Nem hoz fel
mélyebb pszichológiai és antropológiai érveket e meggyőződésének alátámasztására,
megelégszik a konkrét tapasztatokkal, valamint a történelmi ismereteiből levont
következtetésekkel. Néhány példa az emberi természet megítéléséről:
Az emberekről általában elmondhatjuk, hogy hálátlanok, ingatagok, színlelők, a veszélytől
visszarettennek, harácsolásra hajlamosak. (Machiavelli: A fejedelem, In: Machiavelli művei, I.
kötet, Budapest, Európa, 1978, 56. oldal)
Olyan ostobák az emberek, és annyira
csak a mának élnek, hogy aki be akarja
csapni őket, mindig megtalálja köztük a
maga emberét. (Machiavelli: A fejedelem,
In: Machiavelli művei, I. kötet, Budapest,
Európa, 1978, 59. oldal)

1
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

Az emberek mindig rosszak, ha a szükség nem kényszeríti őket az ellenkezőjére.
(Machiavelli: A fejedelem, In: Machiavelli művei, I. kötet, Budapest, Európa, 1978, 79)
A hatalom akarása és az immoralizmus
Machiavelli szerint az emberi cselekvések legfőbb mozgatórugója a szerzés és a hódítás
vágya, és a hatalom akarása. Machiavelli azon gondolkodók közé tartozik akik szerint az
emberben nincsen természetes hajlam a jóra, az áldozathozatalra, mások segítésére, hanem
az emberi természetet a puszta önzés uralja. A filozófia történetében fel-felbukkan ez a
tendencia. Találkoztunk vele már Platónnál: Traszümakhosz képviselte ezt az álláspontot Az
államban, és a Gorgiász című dialógusában is ezen az állásponton van Kalliklész. Machiavelli
után Hobbes és Mandeville, majd Nietzsche gondolkodásában is előfordul hasonló tanítás. Ezt
az álláspontot immoralizmusnak nevezzük, amely szerint a morálisan pozitív viselkedés
pusztán kényszer szülte magatartás az emberben.
Az emberi természetben tehát Machiavelli szerint a
nyers önzés érvényesül, ez fejeződik ki a hatalom
akarásában. Aki erős és hatalmas, le tudja igázni és
le is igázza a gyengébbeket. Ez a törekvés fejeződik
ki a politikai hatalom természetében. Machiavelli
szerint ez nem egy negatív, elítélendő törekvés,
hiszen ez felel meg az emberi természetnek.
Következésképpen ki kell használni, és élni kell
vele. A politikai hatalom természetét is ez határozza
meg.
Machiavelli szerint a hódítás, a hatalomra törekvés,
mások hatalmunk alá hajtása nem negatív. Ha lehet,
meg kell szerezni a hatalmat, és meg kell őrizni.
Machiavelli nézőpontjából a római birodalom
terjeszkedő, egyre újabb és újabb államokat leigázó
politikai törekvése értékesebb, mint a görög
poliszok önfenntartásra törekvő politikája.
Az emberi természet megítéléséből következik, hogy Machiavelli számára az etika, a morál
és az erény nem lehet mértéke a politikai cselekvésnek. A politika célja a hatalom, és a
hatalom megszerzésében és megtartásában a morális elvek csak hátráltatják az uralkodót
céljai megvalósításában.
A fejedelem tematikája és felépítése
Machiavelli A fejedelem című művében
az uralkodóknak ad tanácsokat a hatalom
megszerzéséhez
és
megtartásához.
Mérlegeli,
milyen
intézkedések
szükségesek a hatalom megszervezéséhez
az államban, milyen hadseregre van
szükség, miként kell más államokkal
kapcsolatot tartani stb. Machiavelli a
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műben kifejezi csodálatát Cesare Borgia iránt A mű felépítése fejezetek szerint a következő
tematikát követi:
I-XI. fejezet

Az új uralom megszerzéséről és megtartásáról

XII-XIV. fejezet

A hadseregről

XV-XIX. fejezet

A fejedelem habitusáról

XX-XXVI. fejezet

Praktikus tanácsok

Az államformák felosztása
Az első fejezetben azzal foglalkozik, hogy hányféle fejedelemség (államforma) létezik, és
hogyan lehet megszerezni bennük a politikai hatalmat. Meg kell jegyezni, hogy Machiavelli a
reneszánsz olasz fejedelemségekkel foglalkozik. Köztudott, hogy ebben a korban Itália sok
kis fejedelemségre oszlott, amelyek egy-egy nagyobb városhoz kötődtek, és amelyek állandó
háborút folytattak egymással. A XV-XVI. században néhány fejedelem (miként Lorenzo
Medici, akinek Machiavelli művét ajánlja) megpróbálta uralmát kiterjeszteni egész Itália
területére, sikertelenül.
Két alaptípusa lehetséges az államnak: egyeduralom és köztársaság. Az egyeduralomban
egy ember uralkodik, a köztársaságban a politikai tisztségekre a polgárok választhatóak
bizonyos feltételek szerint. Machiavellit a kettőből az egyeduralom érdekli. Ezt megint kétfele
osztja: örökletes és újkeletű egyeduralomra. Az örökletes az, ahol egy dinasztia uralkodik,
és hatalom vérségi leszármazás útján öröklődik. Az újkeletű egyeduralom az, ahol valaki
erővel szerzi meg az uralmat. Ez pedig szintén lehet teljesen új, amikor valaki erővel ragadja
magához a hatalmat az államon belülről, és vegyes, amikor egy másik uralkodó hódítja meg
az államot és saját államához csatolja azt.
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Machiavelli elsősorban a szerzett (teljesen új) egyeduralommal foglalkozik. Az a fő
kérdése, miként lehet megszerezni az uralmat, és miként lehet azt megtartani.
A fejedelem habitusáról
A hatalom megszerzéséhez és megtartásához a fejedelemnek olyan jellemvonásokra van
szüksége, amelyek lehetővé teszik számára e célok elérését. E vonások – morális tekintetben –
nem túl vonzók, de Machiavelli szerint politikailag szükségesek. Az alábbiakban felsoroljuk
ezeket.
Hazugság
Bárki megértheti, mennyire dicséretes, ha a fejedelem megtartja adott szavát, őszinteséggel és
nem ravaszsággal él. Napjainkban mégis azt tapasztaljuk, hogy a szószegő uralkodók vittek
véghez nagy dolgokat, kik az emberek eszén kifogtak, ezek végül is többre vitték, mint akik
igazul cselekedtek. (Machiavelli: A fejedelem, In: Machiavelli művei, I. kötet, Budapest,
Európa, 1978, 58)
Fösvénynek látszani
Mindazon dolgok közül, melyektől a fejedelemnek óvakodnia kell, a [rá irányuló] megvetés
és a gyűlölet a legveszedelmesebbek, mindkettőt a tékozlás okozza. Okosabb tehát
fösvénynek látszani, mert ez csupán megvetést von maga után, gyűlölet nélkül. Ha pedig
bőkezű akarsz lenni, rablónak tartanak majd, s ebből származik a gyűlölettel teljes megvetés.
(Machiavelli: A fejedelem, In: Machiavelli művei, I. kötet, Budapest, Európa, 1978, 54)
Az emberben lévő állati tulajdonságok
kihasználása
A fejedelemnek tudnia kell használni a
benne rejlő embert és állatot. (…) S mert
a fejedelemnek jól kell használnia az
állati természetét, a rókát és az oroszlánt
kell követnie, az oroszlán tehetetlen a
hurokkal szemben, a róka farkasok elől
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nem tud elmenekülni (Machiavelli: A fejedelem, In: Machiavelli művei, I. kötet, Budapest,
Európa, 1978, 58)
Képmutatás
A fejedelemnek nem kell a fenti [jó] tulajdonságok mindegyikével rendelkeznie, de
szükséges, hogy külsőleg úgy mutatkozzék, mintha rendelkeznék velük. Sőt azt merészelem
állítani, hogy ha mind meg is volnának benne, és hogyha mindig figyelembe is venné őket, az
ártalmas volna, látszatuk viszont hasznos lehet; kegyesnek, hűségesnek, emberségesnek,
őszintének, vallásosnak kell nemcsak látszania, hanem annak is kell lennie. Ugyanakkor
lélekben mindig fel kell készülnie az ellenkezőjére, hogy ha a szükség úgy kívánja, aszerint
tudjon cselekedni. (Machiavelli: A fejedelem, In: Machiavelli művei, I. kötet, Budapest,
Európa, 1978, 59)
Képesnek lenni a kegyetlenségre és sérelmek elkövetésére
Jól alkalmazott kegyetlenségnek lehet nevezni azt – ha rosszról egyáltalában jót mondani
lehet –, amire hirtelen, a körülmények kényszerítésére kerül sor, s amit nem kitartóan
alkalmaznak, idővel pedig a lehető legnagyobb mértékben az alattvalók érdekeire fordítják.
(Machiavelli: A fejedelem, In: Machiavelli művei, I. kötet, Budapest, Európa, 1978, 33)
A sérelmeket mind egyszerre kell elkövetni, mert kevésbé érzik őket, és kevésbé bántanak
(Machiavelli: A fejedelem, In: Machiavelli művei, I. kötet, Budapest, Európa, 1978, 33)
Machiavelli szerint, ha valaki erővel megszerzi a hatalmat egy államban, akkor minél előbb
meg kell öletnie azokat, akik joggal tartanának igényt a trónra. De a legjobb, ha nem az
uralkodó teszi ezt meg: ki kell neveznie egy főtisztviselőt, rendőrt vagy bírót, aki elvégzi a
piszkos munkát. Ezek a gyilkosságok nyilván felháborodást szülnek az államban, ezért a
munka elvégzése után az uralkodónak nyilvánosan ki kell végeztetnie az általa megbízott
főtisztviselőt is, amivel visszanyerheti a nép bizalmát.
Ha ezeket a tanácsokat, elveket felerősítjük, akkor Machivellit egy cinikus, hatalomorientált,
és összességében gonosz szándékú politikai gondolkodónak kellene tekintenünk. Voltak olyan
kritikusai, akik ezeket a negatív vonásait emelték ki filozófiájából, és e negatív jegyekből
alkották meg a machiavellista jelzőt. Azonban, ha ez igaz lenne, nem sorolnánk őt a
politikafilozófia klasszikusai közé. Úgy is mondhatnánk, hogy Machiavelli nem volt
machiavellista. Machiavelli gondolkodása ennél sokkal összetettebb. Ha alaposabban
értelmezzük A fejedelmet, akkor észrevehetjük, hogy e mű nem a zsarnokság és
önkényuralom dicséretét tartalmazza.
Összefoglalás:
Machiavelli, más politikafilozófusokhoz
hasonlóan, az emberi természetből indul
ki, amelyet önzőként és hataloméhesként
jellemez. Ezért a hatalom megszerzésére
irányuló törekvés összhangban van az
emberi természettel. Az uralkodónak ezt
az
emberi
jellemvonást
kell
a
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leghatékonyabban kihasználnia. Machiavelli az államformák közül azt az egyeduralmat állítja
elemzései középpontjába, ahol a hatalmat erővel szerzi meg valaki. A fejedelem hasznos
vonásai szerinte azok, amelyek segítik őt a hatalom megtartásában. Ezek nem morális
vonások. A moralitás általános jellemvonásai hátráltatják az uralkodót a kormányzásban és a
hatalom megatartásában.
Kérdések:
Mit jelent az immoralizmus és kik a képviselői?
Miért fontos a politikafilozófiában az emberi természet elemzése?
Miként gondolkodik Machiavelli az emberi természetről?
Hogyan osztja fel az államformákat Machiavelli?
Miként kell az emberi természetben rejlő vonásokat a fejedelemnek kihasználnia saját hatalma
védelmében?
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4.3. lecke: A fejedelem virtusa
A Machiavellinek szentelt harmadik leckében azt kell
megmutatnunk, hogy Machiavelli nem a zsarnoki
önkényuralmat dicsőíti politikai gondolkodásában.
A tiszteletre méltó fejedelem
Machiavelli A fejedelemben világossá teszi, hogy nem
az önkényuralmat dicsőíti. Maga is megvetéssel szól
azokról a zsarnokokról, akik uralma alatt az egész
ország szenved. Machiavelli szerint fontos, hogy a
fejedelmet tisztelet övezze. Ehhez pedig a
fejedelemnek nem csak a rosszra kell képesnek lennie,
hanem bizonyos erényeket is fel kell mutatnia.
Machiavelli külön fejezetet szentel a bűnös úton
megszerzett fejedelemségeknek. Példái megmutatják,
milyen az a fejedelem, amelyet nem tekint tiszteletre
méltónak. A legmarkánsabb példája Agatoklész
szicíliai uralkodó esete Szürakuszában. [Lásd:
Machiavelli: A fejedelem, In: Machiavelli művei, I.
kötet, Budapest, Európa, 1978, 30. skk. oldal].
Agatoklész alacsony sorból lett Szürakusza uralkodója.
Katona volt, igen rátermett, ám a trónt erőszakkal és
Machiavelli szobra az Ufficiben
szörnyű gyilkosságok árán szerezte meg. Majd sokáig
meg is őrizte, de uralkodása nem tette őt elismertté a szürakuszaiak szemében.
Machiavelli így jellemzi Agatoklész uralkodását:
Aki tehát cselekedeteit és képességeit vizsgálja, egyáltalán nem találkozik olyasmivel,
legfeljebb csak ritkán, amit szerencsének lehetne tulajdonítani. […] Mégsem lehet virtusnak
tekinteni polgártársai legyilkolását, barátai elárulását, szószegéseit, könyörtelenségét és
istentelenségét, amellyel hatalmat igen, de dicsőséget nem szerzett. Mert ha fontolóra vesszük
Agathoklész virtusát a veszélyes helyzetekben, lelki nagyságát a balszerencsés fordulatok
elviselésében és leküzdésében, nem látható be, miért lett volna rosszabb bármelyik kiváló
zsoldoskapitánynál.
Mégis,
aljas
kegyetlensége és embertelensége, a sok
gyalázat nem engedi, hogy a kiváló
emberek
között
emlegessük.
(Machiavelli:
A
fejedelem,
In:
Machiavelli művei, I. kötet, Budapest,
Európa, 1978, 31. oldal)
E jellemzésben megjelennek olyan fontos
fogalmak, amelyek nem jellemzik
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Agatoklészt uralkodását, és amelyek hiányában nem is tarthat számot a tiszteletre. Ezek pedig
a szerencse és a virtus (virtù). A fejedelem csak akkor méltó a dicséretre, a
cselekedeteiben és képességeiben megjelenik a szerencse és a virtus.
Nem lehet tehát a szerencsének vagy virtusnak tulajdonítani azt, mit mind az egyik, mind a
másik nélkül ért el. (Machiavelli: A fejedelem, In: Machiavelli művei, I. kötet, Budapest,
Európa, 1978, 31. oldal)
Szerencse és sors
Meg kell értenünk tehát, mit jelent Machiavelli számára a szerencse és a virtus. A szerencse a
sors fogalmával függ össze. Az élet eseményei egymást követik. Ha valaki politikai hatalom
birtokosa, akkor életének eseményei összefonódnak fejedelemsége történetével és
történelmével. Ezek az események hol kedvezőek uralma megőrzéséhez, hogy kedvezőtlenek,
mert veszélyeztetik azt. A kérdés az, milyen mértékben ura az eseményeknek egy
uralkodó. Ha az események puszta
szeszélye révén lesz uralkodó, és folyton
ki van szolgáltatva a történéseknek,
akkor nem ura a helyzetének. A jó
uralkodó virtusa folytán képes a
történelmi eseményeket szerencsévé
változtatni.
Ha
a
történelmi
eseményeket
összekapcsoljuk a sors fogalmával,
akkor felmerül a kérdés, mennyire képes
bárki befolyásolni élete eseményeit.
Azokat, akik szerint az élet eseményei
az embertől független okok által
elrendeltek, deterministáknak vagy
fatalistáknak nevezzük. Ők tagadják, hogy az emberi cselekvéssel képesek lennénk
befolyásolni az eseményeket, következésképpen tagadják a szabad akarat meglétét az
emberben. Machiavelli nem determinista és nem fatalista, hanem hisz a cselekvés
erejében.
A fejedelem egy francia nyelvű kiadása a XVII.
századból

Előttem sem ismeretlen, hogy sokan úgy gondolják, a világ dolgait Isten és a szerencse
igazgatják, s emberi ésszel ezen mit sem lehet változtatni, ellene nincsen orvosság; mindez
azért, hogy azt állíthassák: nem szabad a munkában megizzadni, bízza magát mindenki a sors
kegyére. [...] Mégis, hogy szabad
akaratunkat el ne fojtsuk, úgy ítélem,
igaz, hogy a szerencse felerészben ura
tetteinknek, hanem a másik felét, vagy
majdnem annyit, önnön erőnk mozgatja.
(Machiavelli:
A
fejedelem,
In:
Machiavelli művei, I. kötet, Budapest,
Európa, 1978, 80. o.)
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Látható, hogy Machiavelli az akarat szabadságát fontosnak tartja, ugyanakkor nem válik
elbizakodottá. Elismeri, hogy a történelmi események olykor oly erővel nyilvánulnak meg,
hogy ellenük semmit sem tehetünk. Szerinte éppúgy el kell fogadni a sors erejét, mint
cselekedni, ha ez lehetséges.
Szabad akarat és a sorshoz való helyes viszony
A sorshoz való helyes viszony kialakításét egy megáradt folyó metaforájával világítja meg.
[A sors] hasonlatos némely pusztító folyóhoz, mely, ha megárad, elönti a síkságokat,
összemorzsolja a fákat és épületeket, elviszi a földet egyik helyről, és lerakja másutt:
mindenki menekül tőle, pusztító haragjától rettegve, s gátat emelni ellene képtelen; de mert
ilyen, nem marad más, mint hogy a lakosság nyugalmas időben előre felkészüljön gátakkal és
töltésekkel, mert ha felduzzadván csatornákba ömlik, tombolása korántsem olyan féktelen és
káros. Éppen így van ez a szerencsével is: ott mutatja meg hatalmát, ahol nem áll vele
szemben átgondolt erő, s oda fordítja haragját, ahol gát és töltés nem állja útját. (Machiavelli:
A fejedelem, In: Machiavelli művei, I. kötet, Budapest, Európa, 1978, 80. o.)
E szöveg mondandója világos: a sorshoz a helyes viszonyt „átgondolt erővel” kell
kialakítani. Amikor nyugalom van, fel kell készülni azokra az időkre és helyzetekre, amikor a
sors erői oly erővel támadnak, hogy nem lehet védekezni ellene. A felkészülés, az
átgondoltság és az éberség képes arra, hogy kivédje a sors csapásait, és mérsékelje
tombolását. Ezt nevezi Machaiavelli szerencsének.
A fejedelem, aki mindig mindenben a szerencsére támaszkodik, annak forgandó volta miatt
saját romlásába rohan. Azt hiszem, az boldogul, aki eljárásában az idők változását követi,
ellenben aki az idővel nem tud lépést tartani, szerencsétlen. (Machiavelli: A fejedelem, In:
Machiavelli művei, I. kötet, Budapest, Európa, 1978, 81)
Machiavelli szerint a fejedelemnek nem szabad
sodortatnia magunkat a sorssal, és teljes
mértékben a szerencsére bíznia magát, hanem a
helyzetek urává kell válnia. Ez azt jelenti, hogy
éber figyelemmel mindig fel kell mérnie, miként
kell a sorshoz, azaz a történelmi eseményekhez
viszonyulnia. Ezzel lehet saját szerencséjének
kovácsa.
Virtus
Az átgondolt erő a cselekvőképességet
és
az
akarat
szabadságának
alkalmazását jelenti. Machiavellinél
fontos fogalom az alkalom. Az alkalom
az a pillanat, amikor a fejedelemnek
cselekednie kell. Ezt képes a jó fejedelem
felismerni, és az alkalom által a sors
Itáliai fejedelemségek a XV. század végén
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eseményeit számára szerencsés eseményekké változtatnia.
Megvizsgálván a nagy emberek életét, valamint cselekedeteiket, előtűnik, hogy a szerencse
által csak alkalomhoz jutottak, agyaghoz, amelyet nekik tetsző formába önthettek, kellő
alkalom nélkül tehetségük elpusztult volna, míg virtusuk hiányában hiábavaló lett volna az
alkalom. […] Az alkalom tette szerencséssé ezeket az embereket, mert kiváló virtusuk
felismertette velük az alkalmat, ebből eredően hazájuk díszére és boldogságára váltak.
(Machiavelli: A fejedelem, In: Machiavelli művei, I. kötet, Budapest, Európa, 1978, 22)
Ebből az idézetből nyilvánvaló, hogy a szerencse, az alkalom és a virtus szorosan
összekapcsolódnak Machiavelli szerint. A jó, tiszteletre méltó fejedelem az, aki átgondolt
erővel bír, képes élni a szabadságával, a sorseseményeket szerencsévé tudja változtatni. Ezt
nevezi Machiavelli virtusnak, azaz fejedelmi erénynek.
Az erény – miként a magyar kifejezés is mutatja – erőt is jelent. Az erényes cselekedethez
mindig akaraterő is kell. Machiavellinél ez az erő nagyon fontos része az erénynek.
Ugyanakkor látni kell, hogy ez az erény-fogalom nem azonos a görög erénnyel. A virtus
Machiavellinél ugyanis nem erkölcsi vagy morális erény. Nem része ugyanis a jóakarat a
másik ember iránt. Ez egy tipikusan politikai erény, amelyet a tiszteletre méltó
fejedelmeknek kell birtokolniuk és uralkodásuk alapjává tenniük.
A virtus fogalma világossá teszi, hogy Machiavelli politikai filozófiájában nem az
önkényuralmat és a zsarnokságot dicséri. A hataloméhes gazemberek nem méltók a tiszteletre,
még ha meg is ragadják és meg is tartják az uralmat, nem méltók tiszteletre, ha nem
rendelkeznek a virtussal.
Összefoglalás:
Machiavelli nem az önkényuralmat dicséri A fejedelemben. A fejedelem csak akkor méltó a
tiszteletre, ha cselekedeteit és uralkodását a virtus jellemzi. A virtus a sorssal szembeni
viselkedésben mutatkozik meg. A virtus átgondolt erőt jelent, amely felismeri a kedvező
alkalmat a cselekvésre. Az alakalom a történelmi eseményeket szerencsévé képesek
változtatni, és így lehetővé teszik a fejedelemnek, hogy megőrizze uralmát és felvirágoztassa
államát. A virtus politikai erényt jelent, amely csak a rátermett uralkodókat jellemzi.
Kérdések:
Milyen jellemvonások miatt ítél el Machiavelli egy fejedelmet?
Mit jelent a determinizmus és fatalizmus?
Miként tartja Machiavelli érvényesíthetőnek az akarat szabadságát?
Mi a különbség a sors és a szerencse
között?
Mi jellemzi a fejedelmi virtust
Machiavelli szerint?
Mi a különbség az erkölcsi erények és a
politikai erények között?
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5.1. lecke: Hobbes politikai filozófiájának általános jellemzése
Feladat:
Olvassa el a Boros Gábor (szerk.): Filozófia (Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007, 690-696.o.)
című kötetből a Leviatán-ra vonatkozó fejezetet.
Olvassa el a Wikipedián a Hobbes szócikket (ha lehet, angolul).
Olvassa el a kijelölt tankönyvből a Hobbes-ról szóló fejezetet: Bayer József: A politikai
gondolkodás története, Budapest, Osiris, 1998, 108-118. o.

Thomas Hobbes (1588-1679)

Hobbes
gondolkodását
materializmus
és
determinizmus jellemezte. Őt tarjuk a modern
politikafilozófia megalapítójának, ő dolgozza ki
elsőként
a
szerződéselméletet
(kontraktualizmus), ő különbözteti meg élesen a
természeti állapotot a társadalmi állapottól.
Hobbes etikailag konvencionalista gondolkodó,
ami azt jelenti, hogy szerinte a morál, az erkölcs, az
etika egy társadalmi konstrukció, amely
mesterséges megegyezés (konvenció) útján jön
létre. Ez azt is jelenti, hogy szerinte a morális
cselekvés nem természetes az ember számára, és hogy a társadalom megszületése előtt
nincsen igazságosság és igazságtalanság
Több politikai művet is írt: Elements of Law (A jog elemei, 1640),
De Cive (A polgárról, 1641).
Politikafilozófiai főműve a Leviatán (1651)
A Leviatán bibliai tengeri szörny, Jób könyvében jelenik meg.
Hobbes művében az államot jelképezi, akit au uralkodó testesít
meg, miként a mű borítóján szereplő
metszeten is látszik.
A mű teljes címe: Leviatán vagy az
egyházi és világi állam formája és
hatalma
A mű felépítése:

i. Az emberről
ii. Az államról
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iii. A keresztény államról
iv. A sötétség birodalmáról
Hobbes a politikai gondolkodás céljáról:
„Az állam alapításának és fenntartásának művészete, mint a számtan és a mértan, biztos
szabályokból áll, nem pedig puszta gyakorlaton alapszik, mint a teniszjáték. Csakhogy e
szabályok felderítésére a szegényeknek nincsen szabad idejük, azok pedig, akiknek van,
mindeddig nem voltak elég kíváncsiak, s nem is volt rá megfelelő módszerük.” Hobbes:
Leviatán, Budapest, Kossuth, 1999, ford. Vámosi Pál, XX. fejezet, I. kötet, 239. oldal.
Hobbes tehát az állam működtetésének szabályait keresi ebben a művében. E tekintetben a
hatalom kérdése áll a középpontban, hiszen az állam hatalmi szervezet, működtetése a
politikai hatalom működésének megértését feltételezi. Ehhez pedig azt kell megérteni, miként
jön létre az állam, miként jön létre a politikai hatalom. Tehát a politikum megértéséhez az
állam genezisének folyamatát kell feltérni, majd ennek megértése után nyílik lehetősége az
állam helyes működési szabályainak meghatározására.
Az emberi természetről
A politika mindig emberek közösségét feltételezi. A politikum megértése ezért feltételezi az
emberi természet megértését. A korábban tárgyalt szerzők mindegyike nagy figyelmet szentelt
az emberi természet leírásának. Platón a lélek hármas felosztását teszi meg a helyes
államberendezkedés alapjává, Arisztotelész abból indul ki, hogy az ember társas lény, ezért a
boldogsághoz (eudaimonia, autarkheia) az emberek harmonikus együttélése elengedhetetlen.
Machiavelli az ember természetet önzőnek és hiúnak írja le, akiket ennél fogva lehet
kormányozni, stb.
Az antik szerzőknél azt is láttuk, hogy az emberi természet vizsgálata azért is fontos, mert a
politikum fő céljának a boldogságot, azaz a jó élet biztosítását tekintik. Ezért van szoros
összefüggés náluk a politika és az etika között. Machiavelli az első olyan szerző, aki
szétválasztja a politikát és az etikát, és nála sincsen összefüggés a boldogság és a politika
között.

Hobbes szerint a boldogság nem a
politika célja. De az emberi életnek
sem célja a boldogság. Hobbes
tagadja, hogy a boldogság, a szó
eredeti
görög
értelmében
megvalósulhatna. Az emberi élet
folytonos vágykielégítés, amelynek
soha nincsen végpontja.
„Az életben a boldogság nem az
elégedett lelki nyugalmat jelenti.
Mert olyan végső cél, vagy
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legnagyobb jó, amit a régi erkölcsfilozófusok könyveikben emlegetnek, nem létezik. (…) A
boldogság a vágy állandó előrehaladása az egyik tárgyról a másikig, ahol azonban az előbbi
elérése csupán a másik eléréséhez vezető út.” Hobbes: Leviatán, Budapest, Kossuth, 1999,
ford. Vámosi Pál, XI, 145.o.
Az emberi vágyteljesítés célja Hobbes szerint nem a boldogság elérése, hanem a hatalom
megszerzése. Az ember legfőbb törekvése tehát a hatalom akarása:
„Az egész emberiség általános törekvésének elsősorban az újabb és újabb hatalom iránti
örökös és szüntelen vágyat tartom, amelynek csak a halál vethet véget. Ennek oka abban rejlik
(…), hogy az ember a jóléthez szükséges pillanatnyi hatalmát és eszközeit továbbiak
megszerzése nélkül nem tudja biztosítani.” Hobbes: Leviatán, Budapest, Kossuth, 1999, ford.
Vámosi Pál, XI, 145-146. oldal.
A hatalom akarását Hobbes az emberi természetből vezeti le. Az ember természeténél fogva
az önfenntartásra törekszik. Legfőbb célja életének meghosszabbítása, és a mások feletti
hatalom megszerzése is e törekvésből fakad.
„A mások feletti hatalomnak ez a növelése az ember önfenntartása szempontjából szükséges”
(XIII, 167. oldal)
Az emberi természet legalapvetőbb jellemzői tehát a halandóság, az életösztön és a törekvés
az életben maradásra. A politikum természetét ezekből kell megérteni.
Természeti állapot – társadalmi állapot
Természeti állapot a modern politikai filozófiák által bevezetett fogalom. Az embereknek azt
az állapotát jelenti, amikor nincsen államhatalom, nincsen közösségi szervezettség, hanem
az emberek úgy élnek, ahogy természetük eredendően, minden kulturális és társadalmi
befolyás nélkül azt meghatározza. A természeti állapot fogalompárja a társadalmi állapot, az
az állapot, amikor az emberek együttélését politikai hatalom szabályozza.
A modern 17-18. századi) politikai filozófusok nagy többsége úgy gondolta, hogy a
társadalmi állapotot megelőzte egy természeti állapot. Azok a szerzők azonban, akik
szerint az ember természeténél fogva társadalmi lény, azt állítják, hogy az ember mindig
közösségben élt (ld. pl. család, nagycsalád, törzs stb.), és nem fogadják el a természeti állapot
létét.
Azok, akik szerint a társadalmi állapotot
egy természeti állapot előzte meg,
szükségképpen felteszik a következő
kérdéseket:
• Miként éltek az emberek a
természeti
állapotban
saját
természetüktől vezetve?
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• Mi késztette őket a természeti állapot elhagyására és egy társadalmi állapot
kialakítására?
• Hogyan alakult ki a társadalmi állapot?
A társadalmi állapot létrejötte szükségképpen a politikai hatalom létrejöttét jelenti. A
modern politikai filozófusok azért vizsgálták a természeti állapot és a társadalmi állapot
viszonyát, hogy a politikai hatalom születésének kérdésére is választ találjanak.
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5.2. lecke: A természeti állapot Hobbes-nál
Hobbes (mint látni fogjuk, ha megvizsgáltuk Locke és Rousseau értelmezését) a
legpesszimistább a természeti állapot leírásában. Ez azt is jelenti, hogy ő ítéli meg
legsötétebben az emberi természetet. Szerinte az emberi természetben nincsen semmilyen
hajlam a jóra, a másik ember szolgálatára, a segítségnyújtásra vagy az áldozathozatalra.
Minden ember természeténél fogva csak a saját életben maradására törekszik. Ha ez
valóban így van, akkor a természeti állapot, amikor semmi nem korlátozza az ember
természetes törekvését és vágyait, egy nehezen elviselhető állapot.
„Az emberi természetben a viszálykodásnak három fő okát találjuk: először a versengést,
másodszor a bizalmatlanságot, harmadszor a dicsvágyat. Az első arra indítja az embert, hogy
nyereségért, a második, hogy biztonságért, a harmadik, hogy hírnévért törjön rá a másikra.”
(XIII, 168)
Hobbes a természeti állapotot mindenkinek mindenki ellen viselt háborújaként írja le: bellum
omnium contra omnes. Ebben az állapotban mindenki a saját érdekét követi, és az emberek a
természet elvei szerint úgy viselkednek egymással, mint a farkasok: homo homini lupus est.
„Ez idő alatt örökös félelem uralkodik, az erőszakos halál veszélye fenyeget, s az emberi élet
magányos, szegényes, csúnya, állatias és rövid” (XIII, 169)

Az emberek közötti egyenlőség
Hobbes szerint a természeti
állapotban
minden
ember
egyenlő.
„A természet egyenlő testi és szellemi
képességekkel ruházott fel minket. (…)
Az ember és ember közti különbség nem
annyira jelentős, hogy ilyen alapon az
egyik
ember
olyan
előnyöket
követelhessen magának, amelyekre egy
másik éppoly joggal igényt nem tarthatna.
(…) És ami a szellemi képességeket illeti,
úgy vélem, hogy az emberek közti
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egyenlőség még nyilvánvalóbb, mint a testi erő terén (XIII, 166).
Az egyenlőség a természetből ered. A természet alapján sem a testi erőben, sem a szellemi
képességekben nincsenek akkora különbségek, hogy az cáfolná az egyenlőség elvét.
Az egyenlőségből viszont az következik, hogy mivel mindenki ugyanazokra a célokra
törekszik, a természetes egyenlőség miatt mindenkinek hasonló esélye van elérni e célokat
(életben maradás, biztonság, vagyoni javak stb.). Viszont ebből szükségszerűen következik,
hogy a természeti állapotban viszály alakul ki az emberek között.
„Képességeink egyenlőségéből ered a céljaink elérésére irányuló remény egyenlősége.
Következésképpen, ha két ember ugyanazt a dolgot óhajtja, amit azonban együttesen nem
élvezhetnek, egymásnak ellenségei lesznek.” (XIII, 167)
Hobbes szerint mindebből az következik, hogy az embernek nem örömforrás másokkal együtt
élni.
„Az embereknek az együttélés nem örömöt, hanem ellenkezőleg, sok kellemetlenséget okoz,
hacsak nincs egy olyan hatalom, amely mindannyiukat képes megfélemlíteni” (XIII, 167)
Mekkora különbség ez Arisztotelészhez képest, aki szerint az ember csak másokkal együtt
lehet boldog, hiszen az ember közösségi lény! Ez az idézet egyrészt megmutatja, hogyan
gondolkodik Hobbes az emberi természetről, másrészt azt is sejteti, hogyan tartja
megoldhatónak a természetben szükségképpen kialakuló konfliktusokat: egy olyan
hatalomnak az emberek fölé rendelésével, amely megakadályozza, hogy az emberek
viszálykodjanak egymással.
A természeti állapotban nincsen igazságosság, azaz nincsen morál. Mivel nincsenek
törvények, sem szabályok, semmi nem tesz különbséget a helyes és helytelen, a jó és a rossz
cselekvés között. A természeti állapotban nincsen magántulajdon, csak addig, amíg meg tudja
valaki szerezni, és meg tudja tartani a javait.
„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)
Hobbes-nak az a konklúziója, hogy a
természeti állapot elviselhetetlen, és
mivel egy állandó háborús állapot, ezért
az ember legfőbb törekvésével, amely az
életben maradásra irányul, alapvetően
ellentétes.
„Ebből világosan következik, hogy
ameddig nincsen közhatalom, amely
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mindenkit kordában tart, addig az emberek olyan állapotban élnek, amit háborúnak nevezünk,
ez pedig mindenki háborúja mindenki ellen” (XIII, 168).
Hobbes-nak több érve is van arra, hogy a természeti állapot erőszakos és elviselhetetlen:
(1) Amikor elmegyünk otthonról, és őrizetlenül hagyjuk a házunkat, akkor bezárjuk.
Hobbes szerint ezt azért tesszük, mert tudjuk, hogy az emberek, ha nem felügyeli őket
senki, akkor tolvajokká és rablókká válnak, éppúgy, mint a természeti állapotban.
(2) Amikor az államhatalom meggyengül, vagy összeomlik, pl. forradalomkor, vagy
polgárháborús helyzetben, akkor az emberek fosztogatni kezdenek.
(3) A
szuverén
uralkodók
(államok) között mindmáig
természeti állapot áll fenn,
mondja Hobbes (ezt ma már
a nemzetközi jog és az ENSZ
megváltoztatta). Ez abból
látszik, hogy ha háborúval
egy terület meghódítható,
akkor
az
uralkodók
meghódítják.

A természetjog és a természeti törvények
Hobbes szerint van természetjog (jus naturale) és vannak természeti törvények (lex
naturalis). Ez azt jelenti, hogy a természetben van szabadság és kötelesség is. Természetesen
ez nem írott jog, és nem írott törvény, hanem olyan szabadság és kötelesség, amely az emberi
természet elválaszthatatlan velejárója.
A jog azt a szabadságot jelenti, hogy megtehetünk-e valamit vagy sem, ezzel szemben a
törvény azt határozza meg és teszi kötelességünké, hogy mit tegyünk, és mit ne tegyünk. A
törvény és a jog tehát éppúgy különbözik egymástól, mint a kötelezettség és a szabadság.
(XIV, 171. oldal).
Milyen szabadságot biztosít az embernek a természetjog?
„A természetjog mindenki számára azt a szabadságot jelenti, hogy önnön erejét saját akarata
szerint
életének
megoltalmazására
használhatja, s következésképpen mindent
megtehet, amit e cél érdekében saját
megítélése és értelme szerint a
legelőnyösebbnek tart” (XIV, 171)
Az emberi természet alapvető törekvése a
létezésben magmaradásra irányul. Ez
tehát
a
természetből
fakad,
következésképpen az embernek mindent
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jogában áll megtenni, azaz mindent szabad, ami a létfenntartását biztosítja.
„A természeti háborús állapotban nincsen semmi olyasmi, amit bárki élete megoltalmazása
érdekében ellenségeivel szemben esetleg fel ne használhatna, ezért ilyen körülmények között
mindenkinek mindenre joga van, még mások testére is. (XIV, 172)
A természetjog, azaz a természetes szabadság e megfogalmazásából is jól látszik, hogy
Hobbes szerint a természeti állapotban nincsen morál. Másként mondva: mindent meg
szabad tenni, amit a saját létfenntartásom diktál, nincsen tilalom, nem kell tekintettel lennem
másokra, mások testi épségére, életére, tulajdonára stb. Ezért a természeti állapotban nincsen
igazságtalan cselekedet sem, hiszen nincsen tilalom, amely megszabná, mit nem szabad, azaz
mit igazságtalan megtenni.
„És így mindaddig, míg ez a mindenkinek mindenre vonatkozó joga fennáll, senki, bármilyen
erős vagy bölcs, nem lehet biztos abban, hogy végigéli-e azt az időt, amit a természet nekünk
általában engedélyez.” (u.o.)
A természeti törvényeket az értelem írja elő, céljuk a békeállapot biztosítása, amely az élet
fenntartását szolgálja. Hobbes több ilyen természeti törvényt is megnevez. Az első természeti
törvény így hangzik:
„Az értelem előírása vagy általános szabálya, hogy mindenki békére törekedjék, ameddig csak
annak elérésére reménye van, ha pedig erre nincs többé reménye, a háború minden eszközét
igénybe veheti és felhasználhatja” (XIV, 172)
Ám az emberi természet, mint korábban láttuk, nem alkalmas a béke megőrzésére, hiába
írják elő kötelességként a természeti törvények. Ezért azt embereknek be kell látniuk, hogy a
természeti állapot nem fenntartható állapot. Ha életben akarnak maradni, akkor fel kell
számolni azt. Létre kell hozni egy olyan hatalmat, amely akár erőszak árán is fenntartja a
békét az emberek között.
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5.3. lecke: A természeti állapotból a társadalmi állapotba
A korábbi leckékből nyilvánvaló, miért kell megszüntetni a természeti állapotot Hobbes
szerint. Elsősorban azért, mert elviselhetetlen állapot, és főleg mivel ellentétben áll az emberi
természet legalapvetőbb törekvésével: az életösztönnel. A természeti állapot háborúságát tehát
a létfenntartás vágya szüntetheti meg, a békére irányuló törekvés, amelyet az értelem határoz
meg.
„A természeti törvények, vagyis az igazságosság, a méltányosság, szerénység, megbocsájtás,
egyszóval az a törvény, hogy ne tégy másnak olyant, amit magadnak nem kívánsz,
önmagukban – azaz, ha megtartásukra semmiféle hatalomtól való félelem nem kényszeríti az
embert – ellenkezne természetes érzelmeinkkel, amelyek részrehajlásra, büszkeségre,
bosszúra és más hasonlóra késztetnek minket” (XVII, 205).
A társadalmi szerződés = az állam kialakítása
Hobbes elsőként dolgozza ki
részletesen a társadalmi szerződés
fogalmát.
A
társadalmi
szerződés
egy
elképzelt
szerződési aktus, amellyel az
emberek
felszámolják
a
természeti
állapotot,
és
létrehozzák az államot, a politikai
hatalmat és a társadalmi állapotot.
I. Károly nyilvános kivégzése 1649ben.
Az
esemény
Hobbes
gondolkodására
jelentőst
hatást
gyakorolt.

A
politikai
gondolkodás
történetében egy az elmélet azért nagyon fontos, mert egy teljesen újfajta választ ad arra a
kérdésre, honnan származik a politikai hatalom. A középkori hagyomány szerint a politikai
hatalomnak
metafizikai
forrásból
származik: Isten hatalma árad ki az
uralkodókra, aki így Isten megbízásából
uralkodnak. Tehát a politikai hatalom
„felülről” ered. Ezzel szemben azok a
gondolkodók, akik szerint a természeti
állapot megelőzte a társadalmi állapotot,
és a kettő közötti átmenetet a társadalmi
szerződés biztosítja, azt állítják, hogy a
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politikai hatalom „alulról” ered. A politikai hatalmat nem Isten hozza létre és
adományozza, hanem azok az egyének, akik a szerződésben megalapítják a politikai
közösséget és a politikai hatalmat. Azokat a gondolkodókat, akik a szerződéselméletet saját
politikai filozófiájukba integrálják kontraktualistáknak nevezzük.
Ettől kezdve nagyon fontossá vált az, hogy melyik gondolkodó (1) hogyan értelmezi a
természeti állapotot, (2) a társadalmi szerződés természetét, (3) a szerződés és a politikai
hatalom viszonyát.
Hobbes szerint a társadalmi szerződés lényege, hogy minden egyes individuum átruházza
természetes jogát egy uralkodóra, aki a közhatalmat megtestesíti. Így jön létre az egyéni
hatalmakból a köz- vagy politikai hatalom.
„Olyan közhatalmat, amely a külső támadástól és az egymásnak okozott jogtalanságtól meg
tud védeni, és ezáltal olyan biztonságot nyújt nekünk, hogy szorgalmunk és a föld
gyümölcseinek jóvoltából elláthassuk magunkat, és elégedetten élhessünk, csakis azon a
módon lehet létrehozni, hogy MINDEN HATALMAT ÉS ERŐT EGY SZEMÉLYRE VAGY
EGYETLEN GYÜLEKEZETRE RUHÁZUNK ÁT, amely akaratunkat szótöbbséggel
egyetlen akarattá alakíthatja át.” (XVII, 208)
Hobbes szerint a szerződést az emberek egymással kötik, nem pedig az uralkodóval. A
szerződés során kiválasztanak és megbíznak egy személyt, akinek az a feladata, hogy a
közhatalmat gyakorolja és a békét fenntartsa. Hobbes konzervatív gondolkodó, amennyiben
szerinte a szerződés az uralkodót nem köti. Az uralkodó nem számoltatható el a szerződés
alapján, neki az a feladata, hogy a hatalmat gyakorolja, mert a hatalom alapján garantált
társadalmi állapot nélkül az emberek nem tudnák a saját életbenmaradási feltételeiket
biztosítani.
A politikai hatalom letéteményese egy személy vagy
egy csoport, amely a politikai közösség valamennyi
tagját megtestesíti vagyis mindenki megbízottja.
A szerződés, azaz a jogátruházás így hangzik:
„Felhatalmazom ezt az embert vagy ezt a
gyülekezetet, ráruházván azt a jogot, hogy
kormányozzon engem, feltéve, hogy te is ráruházod
ezt a jogot, és minden cselekedetére felhatalmazást
adsz.” (XVII, 209)
Így jön létre az állam, amelyet Hobbes
Leviatánnak nevez.
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Az uralom természete azaz a felségjogok
Fontos megértenünk, hogy Hobbes szerint az uralkodó a társadalom felett áll és nem
elszámoltatható a szerződés alapján. Bizonyos értelemben mindent megtehet, amit jónak lát a
béke biztosítása érdekében.
„Egyetlen személy, akinek cselekedeteit illetően egy nagy emberi sokaság minden egyes tagja
egymással kötött kölcsönös megállapodás alapján megbízónak tekinti magát avégett, hogy e
személy mindannyiuk erejét és eszközeit a béke és a közös védelem érdekében úgy
használhassa fel, ahogy célszerűnek tartja” (XVII, 209)
A politikai hatalom tehát korlátlan, vele szemben nem szabad lázadni. Az uralkodó nem
követhet el igazságtalanságot, ami jól mutatja, hogy Hobbes szerint nincsen alávetve a
törvénynek.
„Felfogásom szerint az értelemből kiolvasható, hogy a szuverén hatalom, akár egyetlen ember
testesíti meg, akár egy gyülekezet, mindenképpen olyan nagy, amilyen naggyá ember
egyáltalán teheti. Egy ilyen korlátlan hatalomnak sok rossz következménye van, de a
hiányának következménye, vagyis az ember és ember közötti örökös háborúskodás, még
sokkal rosszabb. […] Aki a szuverén hatalmát túlságosan nagynak tartja, és ezért csökkenteni
akarja, az kénytelen magát egy olyan hatalomnak alávetni, amely azt korlátozni képes, vagyis
annál még hatalmasabb.” (XX, 238-239)
Az uralkodót nem lehet elszámoltatni.
„Az uralkodó beleegyezése nélkül hatalmát nem lehet másra átruházni, azt nem játszhatja el,
egyetlen alattvalója sem vádolhatja jogtalansággal, alattvalói nem büntethetik meg, az ő
ítéletétől függ, hogy mi szolgálja a békét és melyek a megengedhető tanítások, ő az egyedüli
törvényhozó, a legfelsőbb bíró, a viszályoknak, valamint a béke és háború idejének és kiváltó
okainak kérdésében a legfelső bíró.” (XX, 232)
Hobbes és a liberális hagyomány
Látható, hogy Hobbes számára a szabadság nem fontos politikai kérdés, és nem a
legfontosabb politikai érték. Éppen ezért Hobbes nem tartozik a liberális hagyományhoz,
amelynek lényege éppen a politikai szabadság legfontosabb értékké emelése.
„Az alattvalók minden törvény által nem szabályozott dologban mindazt szabadon
megtehetik, amit értelmük sugalmazása
alapján
önmaguk
számára
a
legelőnyösebbnek tartanak. (…) Az
alattvalók szabadsága tehát azokra a
dolgokra korlátozódik, amelyek felől az
uralkodó cselekedeteik szabályozásánál
nem intézkedett.” (XXI, 242).
Hobbes számára a legfontosabb politikai
érték a béke. Ez sokkal fontosabb, mint a
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szabadság. Az állampolgároknak el kell viselniük a szabadságjogaik korlátozását, ha az a
béke fenntartását szolgálja.
„Amiképpen az emberek a béke és ezáltal az önfenntartás biztosítása érdekében egy államnak
nevezett mesterséges embert teremtettek, azonképpen teremtettek maguknak polgári
törvényeknek nevezett mesterséges láncokat is.” (XXI, 242).
Összefoglalás:
Hobbes az első kontraktualista gondolkodó. A társadalmi állapotot szerinte megelőzte egy
természeti állapot és a politikai hatalom a kettő közötti átmenet során jött létre. A természeti
állapot állandó háborús állapot. Ez ellentétes az ember természetes törekvésével, amely az
életben maradásra irányul. Ezért az emberek kénytelenek szerződést kötni a béke fenntartása
érdekében. A szerződés során lemondanak saját hatalomgyakorlásukról, és a hatalmat egy
uralkodóra ruházzák, aki akár erőszakkal is fenntartja a társadalomban a békét.
Kérdések:
Határozza meg az alábbi fogalmakat: természeti állapot, társadalmi szerződés, természetjog,
természeti törvény, kontraktualizmus, politikai hatalom, konvencionalizmus!
Értékelje Hobbes gondolkodásában etika és politikai kapcsolatát!
Mi a különbség természetjog és természeti törvény között?
Mi a különbség természeti törvény és társadalmi törvény között?
Milyen kapcsolat áll fenn a társadalmi szerződés és a társadalmi törvények között?
Miért nincsen Hobbes szerint igazságtalanság a természeti állapotban?
Miért jelent fontos változást a politikai gondolkodásban a kontraktualizmus megjelenése?
Kinek felelős Hobbes szerint az uralkodó?
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6. John Locke és a liberális politikafilozófiai hagyomány
A következő leckékben John Locke politikai gondolkodását vázoljuk fel a liberális
politikaifilozófiai hagyománnyal kapcsolatban. John Locke-ot tekintjük a liberalizmus
megalapítójának, ezért indokolt az ö gondolkodását a liberalizmussal összefüggésben
tárgyalni.

6.1. lecke: A liberalizmus
A liberalizmus a kora újkorban született. Olyan gazdasági, politikai és etikai irányzat, amely
legfontosabb értéknek a szabadságot tekinti. Képviselői eleinte kontraktualisták voltak,
azaz a politikai hatalmat a társadalmi szerződésből eredeztették. Képviselői politikai
eszméiket a régi, feudális és monarchikus társadalmi berendezkedéssel szemben fejtették ki.
A monarchiával szemben értelemszerűen a köztársaságot részesítették előnyben.
Különbséget kell tennünk a liberalizmus két jelentése között: gazdasági és politikai
liberalizmus. A kettőt sokszor összekeverik. Ennek alapja, hogy mindkét jelentésben a
szabadság a legfontosabb érték, ám a gazdasági szabadság és a politikai szabadság nem
ugyanazt jelenti.
A gazdasági liberalizmus legfőbb elve a piac szabadsága. A szabad piac azt jelenti, hogy a
kereskedelem, valamint a gazdasági folyamatok szabadon, külső beavatkozás nélkül zajlanak.
A gazdasági liberalizmus a kora újkorban kibontakozó tőkés (kapitalista) gazdasági
berendezkedés elveit fogalmazza meg. A gazdasági liberalizmus a vállalkozás
szabadságának, a gazdasági verseny szabadságának, a kereskedelem szabadságának
fontosságát hangsúlyozza. A szabadság ebben az esetben azt jelenti, hogy a politikai
hatalom, az állam nem avatkozik bele a gazdasági folyamatokba.
A politikai liberalizmus legfőbb elve az ún. szabadságjogok biztosítása. Ebben az
értelemben a szabadság jogot jelent, azaz a szabadság és a jog ugyanazt jelenti. Ha
valamihez jogom van, az azt jelenti, hogy szabadságomban áll azt megtenni. Azaz e
tekintetben nem korlátozhat senki engem igazságosan. A politikai liberalizmus etikai
liberalizmust is jelent, hiszen a szabad cselekvéshez való jognak etikai feltételi is vannak. A
politikai és etikai liberalizmus alapja az emberi méltóság, és ebből ered a legfontosabb elve a
liberalizmusnak, amely szerint minden ember egyenlő. Mi a továbbiakban a politikai-etikai
liberalizmussal foglalkozunk.
A liberalizmus alapelve tehát: minden
ember egyenlő, és minden embert,
ember voltánál fogva, megilletnek az
alapvető emberi jogok. A liberális
hagyomány szerint az emberi méltóság,
az emberek közötti egyenlőség és a
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szabadságjogok elválaszthatatlanok egymástól.
A liberális gondolkodói hagyományból származik a legalapvetőbb emberi jogok
meghatározása: az élethez, az egészséghez, a magántulajdonhoz való jog. Ezen kívül sok
más alapvető emberi jog is van: szabad helyváltoztatás, szólás és véleményszabadság, vallás
megválasztása stb. joga.
A szabadság mint jog alapvetően azt jelenti, hogy nem vagyok jogosan (igazságosan)
korlátozható a szabadságjogaim gyakorlásában. Ez azonban nem jelent korlátlan jogot. A
jogok terjedelme mindig korlátozva van. Éppen e korlátozás miatt van etikai jelentése is a
liberalizmusnak. A liberalizmus másik alapelve az, hogy mindenkinek a szabadsága csak
addig terjed, amíg nem sérti a másik ember szabadságát. Másként megfogalmazva: a
jogaim gyakorlása során nem sérthetem meg mások jogait. Ha ez az alapelv nem lenne
érvényben, akkor senki szabadságjoga nem érvényesülne. A szabadságjogok meglétének
pozitív megfogalmazása („minden embert természeténél fogva megillet a szabadság”)
szükségessé teszi annak negatív megfogalmazását is, mintegy a jogok védelmében („senki
nem károsíthatja meg senki jogait”). E két alapelv kiegészíti egymást.
A liberalizmus egyik fontos értéke a tolerancia, amely eleinte vallási türelmet jelentett. A
vallási türelem nem más, mint elfogadni, hogy valaki más vallást követ mint én (vagy esetleg
nem követ semmilyen vallást). A 16. és a 17. században Európában szörnyű vallásháborúk
dúltak, amelyben rengeteg ember pusztult el. A liberális gondolkodók ezzel fordultak szembe
a vallási türelem szükségességének védelmében.
Ajánlott olvasmány: John Locke: Levél a vallási türelemről, Budapest, Akadémiai Kiadó,
1982, ford. Gecse Gusztáv.
A liberális hagyományban fontos szempont, hogy mindenki úgy keresse saját boldogságát,
ahogy neki tetszik. Ez is a szabadság fontos megnyilvánulása. Senki, sem egyház, sem állam
ne írja elő senki számára, mi teszi őt boldoggá. Mindenki maga dönti el, mit szeretne kezdeni
az életével, hogyan kíván boldogulni, mik legyen életének céljai, feltéve, hogy ezzel senki
másnak nem árt. Ez az elv a vallást a magánélet körébe sorolja. Ez az elv szorosan
összefügg az állam és az egyház 18. századi
szétválasztásával és a szekuláris politikai
közösségek létrejöttével.
A nagy klasszikus liberális gondolkodók
(Locke, Rousseau) lényegében ezeket az

elveket vezették le a természeti
állapotból, és ezeket igyekeztek rögzíteni
a szerződéseleméletükben.
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A liberális politikai gondolkodásnak nagyon jelentős politikai és történelmi következményei
voltak. Legnyilvánvalóbb hatása, hogy Locke és Rousseau nézetei közvetve, de néha
szövegszerűen belekerültek az 1776-os Amerikai Függetlenségi Nyilatkozatba, és az 1789es Emberi és polgári jogok nyilatkozatába, amelyet a nagy francia forradalomban
szövegeztek meg és fogadtak el.
Az Amerikai függetlenségi nyilatkozat (1776)
Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként
teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le
nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz,
valamint a jog a Boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az
Emberek Kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak
beleegyezésén nyugszik.
Ezzel kezdődik a Thomas Jefferson által megfogalmazott Amerikai függetlenségi nyilatkozat.
Világos a legalapvetőbb elv: minden ember egyenlő, és minden ember olyan alapvető
szabadságjogokkal rendelkezik, amelyekről nem mondhat le, amelyeket nem idegeníthet
el magától.
Az Amerikai függetlenségi nyilatkozat a szerződéselméletet is magáévá teszi, és ez alapján a
politikai hatalom elszámoltathatóságát vallja:
Ha bármikor, bármely Kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép
Joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új Kormányzatot
létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi
Biztonságát, és jobban elősegíti Boldogulását. A józan ész azt kívánja, hogy a jól bevált
Kormányzatot ne változtassuk meg jelentéktelen és múló nehézségek miatt; és valóban a
tapasztalat azt mutatja, hogy az emberiség inkább szenved mindaddig, amíg a rossz nem
válik elviselhetetlenné, mintsem hogy kivívja jogait, és eltörölje a megszokott formákat. Ha
azonban a visszaélések és bitorlások hosszú sora mindig ugyanazt a Célt szem előtt tartva
azt bizonyítja, hogy a népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, a nép joga és a nép
kötelessége, hogy az ilyen Kormányzat igáját levesse, és jövő biztonsága érdekében új
Védelmezőkről gondoskodjék. (Amerikai függetlenségi nyilatkozat, Thomas Jefferson,
1776)
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Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata (1789)
1. Minden ember szabadnak és jogokban
egyenlőnek születik és marad; a társadalmi
különbségek csakis a közösség szempontjából való
hasznosságon alapulnak.
2. Minden politikai társulás célja az ember
természetes és elévülhetetlen jogainak megőrzése.
E jogok: a szabadság, a tulajdon, a biztonság s az
elnyomással szemben való ellenállás.
4. A szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad,
ami másnak nem árt. Az egyes ember természetes
jogainak gyakorlása tehát más korlátokba nem
ütközhetik, mint azokba, amelyek a társadalom
többi tagjai számára ugyanezen jogok élvezetét
biztosítják; s e korlátokat a törvény határozhatja
meg.
5. A törvénynek csak a társadalomra nézve
ártalmas cselekedetek megtiltására van joga. Amit
a törvény nem tilt, azt senki nem akadályozhatja
meg, s amit a törvény el nem rendel, arra senkit
kényszeríteni nem lehet.
Ha elolvassuk ezt a négy pontot az Emberi és polgári jogok nyilatkozatából, akkor
nyilvánvalóvá válik, hogy milyen mértékben érvényesülnek itt is a liberális alapelvek. Az
egyenlőség, a szabadság, az alapvető jogok meghatározása, valamint annak az elvnek a
megfogalmazása, miszerint a szabadság addig terjed, amíg másnak a szabadságjogai nem
kerülnek veszélybe. Ez a korlátozás pedig a politikai hatalomgyakorlásra is érvényes: a
politikai hatalom legfontosabb feladata a szabadságjogok védelme a politikai közösségben.
Ha a politikai hatalom ennek nem tesz eleget, akkor az állampolgárok által elszámoltatható.
Összegzés
A liberális hagyományban megkülönböztetünk gazdasági és politikai liberalizmust.
Mindkettőben azonos, hogy a szabadságot tekintik legfőbb értéknek, bár más-más értelemben.
A politikai liberalizmusban az emberi méltóság, az egyenlőség, a szabadságjogok szorosan
összekapcsolódnak. Minden ember szabadsága addig terjed, míg mások szabadságjogait nem
veszélyezteti.
Kérdések:
Sorolja fel a legalapvetőbb emberi
jogokat!
Miként vezethetőek le a „minden ember
egyenlő” elvből az emberi jogok?
Mit jelent a szabadság a gazdasági és a
politikai liberalizmus szerint?
Melyek a politikai liberalizmus alapelvei?
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Hol húzódik a liberális értelemben vett szabadság határa?
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6.2. lecke: Locke politikai filozófiája I (A természeti állapot, a
szerződés)
John Locke (1632-1704) angol empirista
gondolkodó. A filozófia több területén is
kiemelkedőt alkotott. Empirista gondolkodóként
amellett érvelt, hogy minden tudás a tapasztalatból
származik, a lélekben, amikor világra születik,
nincsen semmilyen ismeret. Politikai filozófiájában
kidolgozza a liberalizmus alapelveit, ezért a
klasszikus liberalizmus atyjának tekintjük.
Fontosabb művei:
Értekezés az emberi értelemről (1690)
Levél a vallási türelemről (1689)
Két értekezés a polgári kormányzatról (1698)

Locke a politikai szabadság gondolkodója volt. Fontos műveket írt a vallási türelemről,
gondolatai nagy hatást gyakoroltak az Amerikai függetlenségi nyilatkozat szerzőire,
elsősorban Thomas Jeffersonra. A politikában a legfontosabb érték a szabadság, amelyet az
emberek természetes egyenlőségéből vezet le. A politikum legfőbb célja a szabadság
biztosítása.
Locke, éppúgy mint Hobbes, kontraktualista. Ám kritizálja Hobbes elképzeléseit a
természeti állapot leírását, a természeti törvények meghatározását, a társadalmi szerződés
megfogalmazását és az abból levezethető politikai állapot elveinek kialakítását illetően.
A természeti állapot és természeti törvény
Az alábbiakban a Két értekezés a polgári kormányzatról című műből a második értekezést
vesszük szemügyre.
Feladat: Olvassa el az Értekezés a
polgári
kormányzatról,
Budapest,
Gondolat, 1986, ford. Endreffy Zoltán
című műből a I-XII. fejezeteket, 39-144.
oldalig. (Az alábbiakban az idézetek
oldalszámát e kiadás alapján adjuk meg.)
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Az értekezés címe is mutatja, hogy Locke itt a polgári kormányzat elveit tárgyalja. A polgári
kormányzat nyilvánvalóan nem monarchikus kormányzat, hanem republikánus (köztársasági).
A 17. században a politikai filozófia legfontosabb kérdése az volt, hogyan kell meghatározni a
nem monarchikus politikai berendezkedés elveit.

Már említettük, hogy a kora újkori
politikai filozófia újragondolta a
politikai
hatalom
eredetének
kérdését, amelyet nem metafizikaiteológiai
forrásból
(Isten
mindenhatósága), hanem a politikai
közösség
tagjainak
hatalmából
eredeztetett. Locke is ezzel indítja az

értekezését:

„Hogy a politikai hatalmat jól megértsük és eredetéből levezessük, szemügyre kell venni,
miféle állapotban leledzenek az emberek természettől fogva.” 2. fejezet, 41. oldal.
Ez pedig azt követeli, hogy a társadalmi-politikai állapot előtt feltételezzünk egy ún.
természeti állapotot.
A természeti állapot legfontosabb jellemzője a szabadság.
Szemügyre kell vennünk, miféle állapotban leledzenek az emberek természettől fogva: ez
pedig a tökéletes szabadság állapota, melyben szabadon döntenek cselekedeteikről. (2. fejezet,
41. oldal)
A tökéletes szabadság Hobbes-nál is a természeti állapot jellemzője volt. Azonban Locke nem
ugyanazt érti tökéletes szabadság alatt, mint Hobbes. Locke különbséget tesz szabadosság és
szabadság között. A szabadosság azt jelenti, hogy mindent szabad, minden korlát nélkül. A
szabadság azonban természeténél fogva feltételez bizonyos korlátokat.
De ha a szabadság állapota is ez, mégsem
a szabadosság állapota. Bár az embernek
korlátlan szabadsága van arra, hogy
rendelkezzék személyével és javaival,
mégsem szabad elpusztítania önmagát
vagy bármely más teremtményt, amely a
birtokában van, hacsak valamely, a dolog
puszta
megőrzésénél
nemesebb
felhasználás meg nem kívánja. (2. fejezet,
42. oldal)
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Látható, hogy Locke alapvetően korlátokat ismer fel a szabad cselekvésben: az embernek
nem szabad sem önmagát, sem mást megölnie. A természet magában hordozza az ölés
tilalmát. (Ez alól természetesen kivételt jelent az állatok megölése, feltéve, hogy az ember
saját létfenntartását biztosítja vele.) A szabadságnak azonban van más feltétele is, ami szintén
korlátként jelenik meg: a természeti törvény.
[A természeti állapotban az emberek] úgy rendelkezhetnek javaikkal és személyükkel, ahogy
jónak látják a természeti törvény határain belül, de anélkül, hogy egy másik embertől
engedélyt kérnének vagy akaratától függenének. (2. fejezet, 41. oldal)
Locke szerint a tökéletes szabadság azt jelenti, hogy az ember szabadon teheti azt, amit akar,
de bizonyos korlátok között. A korlátokat az emberek közötti egyenlőség elve, és az ahhoz
kapcsolódó természeti törvény határozza meg:
(1) a természeti állapotban az emberek egyenlőek és ez az egyenlőség normatív erővel bír,
(2) a természeti állapotban van olyan természeti törvény, amely korlátozza az emberi
cselekvéseket.
A természeti állapotot természeti törvény kormányozza, amely mindenkit kötelez. És az ész,
amely maga ez a törvény, mindenkit, aki csak hozzá fordul, megtanít arra, hogy mivel az
emberek valamennyien egyenlők és függetlenek, senki sem károsíthat meg egy másik embert
életében, egészségében, szabadságában vagy javaiban (2. fejezet, 42. oldal)
A természeti törvényt az észszerűség fejezi ki, azaz az ész képes felismerni azt. A természeti
törvény alapja, hogy miden ember természeténél fogva egyenlő. Ezen egyenlőségből
következik, hogy minden embernek ugyanolyan mértékű
jogai vannak.
A természeti törvény meghatározza az alapvető jogokat: az
élethez, az egészséghez, a szabadsághoz (é. szabad
helyváltoztatáshoz), magántulajdonhoz való jog.
Ha tehát mindenkinek egyenlő jogai vannak, akkor ez azt
jelenti, hogy ezeket a jogokat mindenkinek egyenlő
mértékben tiszteletben is kell tartania. Így alakul ki a
szabadság fogalma Locke-nál: mindenkinek egyenlő jogai
vannak, ami azt jelenti, hogy az emberi jogok egymást
korlátozzák. Másként szólva: senki nem
sértheti meg mások jogait. Mindenkinek
joga
van
szabadon
cselekedni
mindaddig, míg cselekvésével mások
jogait nem sértik.
E meghatározás szerint a szabadság nem
korlátlan! Azonban az, ami a szabadság
korlátját jelenti (emberek egyenlősége,
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természeti törvény), a szabadságot konstituálja (létrehozza, biztosítja). Locke arra mutat rá,
hogy a korlátlan szabadság éppúgy nem szabadság, mint a szabadság radikális korlátozása.
Azaz a szabadság a szabadosság és a szolgaság között van.
A természeti törvény Locke szerint a természeti állapotban a békeállapotot biztosítja. Ha
mindenki észszerűen felismeri a természeti törvény szabadságot létrehozó és szabadságot
korlátozó szerepét, és mindenki betartja e törvényt, akkor az emberek között béke lesz. Bárki
aki megsérti a természeti törvényt, megsérti a békeállapotot és hadiállapotba helyezi magát
másokkal.
Ha valaki megsérti valaki más szabadságjogait, akkor az a személy a természeti törvény
értelmében bárki megölheti:
Ha valaki szóval vagy tettel kinyilvánítja azt az elhatározását, hogy életére tör egy másik
embernek, akkor ezáltal hadiállapotba helyezi magát azzal, aki ellen kinyilvánította ezt a
szándékát, és így kiteszi az életét a másik hatalmának. (3. fejezet, 50. oldal)
Ésszerű és igazságos, hogy jogom legyen elpusztítani azt, aki elpusztítással fenyeget. Mert
az alapvető természeti törvény értelmében, amely szerint meg kell védeni az embert, az
ártatlannak a biztonságát kell előnyben részesíteni, amennyire csak lehet (3. fejezet, 50.
oldal)
Locke szerint tehát a természeti törvény végrehajtási joga mindenkit megillet, nem csak a
sértettet:
A természeti törvény végrehajtása ebben az állapotban az összes emberek kezébe van letéve,
miáltal mindenkinek jogában áll megbüntetni a törvény megszegőit oly mértékben, hogy a
törvény megsértését megakadályozza. (…) mindenkinek joga van ahhoz, hogy a bűnöst
megbüntesse és a természeti törvény végrehajtója legyen. (43-44)
Nyilvánvaló tehát, hogy a természeti állapotot Locke másként határozza meg, mint Hobbes. E
különbségekből következik a társadalmi szerződés és az azt követő társadalmi állapot
meghatározásainak különbsége is.
A szerződés
Felmerülhet a kérdés: miért van szükség szerződésre, ha a természeti állapotban is biztosítható
a béke állapota? Láttuk, Locke szerint a természeti törvényt az ész ismeri fel. A kérdés az,
hogy milyen mértékben képesek az
emberek az eszüket használni e törvény
megismeréséhez és annak betartásához. A
válasz nyilvánvaló: az emberek ritkán
követik eszük parancsait, sokkal inkább
hallgatnak szenvedélyeikre, indulataikra.
Következésképpen a békeállapot elvileg
lehetséges a természeti állapotban, de
gyakorlatilag nem. Azért van szükség
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szerződésre, hogy az emberek garantálják a természeti törvény betartását.
Mint láttuk, a természeti törvény végrehajtó hatalma mindenkit megillet, kivéve azt, aki
megsértette azt. A szerződés lényege Locke szerint, hogy mindenki lemond saját, a
természettől fogva őt megillető végrehajtó hatalomról, és átruházza az a közösségre.
Ott és csak ott van politikai vagy polgári társadalom, ahol akárhány ember úgy egyesül
egyetlen társadalommá, hogy mindegyik lemond a természeti törvény végrehajtásának
hatalmáról, és átengedi ezt a közösségnek. És ez történik mindenütt, ahol akárhány, a
természeti állapotban élő ember társulásra lép, hogy egyetlen népet, egyetlen államot
alkosson egyetlen legfőbb kormányzat alatt. (7. fejezet, 99. oldal)
A saját hatalomról való kölcsönös lemondás aktusával jön létre az, amit politikai
hatalomnak hívunk. Az ember lényegében átruházza a közösségre annak jogát, hogy bosszút
álljon az őt ért sérelemért. Innentől fogva a természeti törvény megsértéséért nem a sértett, és
nem is a többi individuum, hanem csakis a közösség a közhatalom által állhat bosszút. Ez a
törvényesség és az igazságszolgáltatás forrása.
Amikor valaki elhagyja a természeti állapotot, és csatlakozik valamilyen közösséghez, ezt
úgy kell felfogni, hogy lemond a közösség többsége javára mindarról a hatalomról, amely
azokhoz a célokhoz szükséges, amelyekért társadalommá egyesültek az emberek. És ez
pusztán ama megállapodás által történik, hogy egyetlen politikai társadalommá egyesülnek,
amely nem más, mint maga a szerződés, amely fennáll azok között az egyének között, akik
állammá egyesültek. Ennek és csakis ennek köszönheti az eredetét minden törvényes
kormányzat a világon. (8. fejezet, 108. oldal)
Az utolsó mondatban Locke megfogalmazza minden politikai hatalom eredetét. A politikai
hatalom eredete a szerződés, amely által mindenki lemond saját hatalmáról, és a
közösségre ruházza azt át. A politikai hatalom eredete tehát az individuumok hatalma. Az
átruházás célja: a természeti törvény foganatosítása. Következésképpen minden kormányzat
célja annak a tökéletes szabadságnak a megvalósítása társadalmi környezetben, amely az
ideális természeti állapotban jellemezné az embert.
Kérdések
Mi a lényege a természeti törvénynek Locke szerint?
Mi a kapcsolat ész és természeti törvény között?
Miként korlátozza a szabadságot a természeti törvény?
Miként konstituálja a szabadságot a természeti törvény?
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6.3. lecke: Locke politikai filozófiája II (a társadalmi állapot)
Az előzőkben láttuk, hogyan határozza meg Locke a politikai hatalom genezisét. Most azt kell
megértenünk, milyen természetű az a kormányzás, amely a szerződés szellemében a politikai
hatalmat gyakorolja a közösségben.
A politikai társulás célja
Az embernek kétféle hatalma van a természeti állapotban:
Az első az, hogy a természeti törvény által engedélyezett határokon belül mindent megtehet
önmaga és mások megvédésére, amit csak jónak lát. (…) Az ember második hatalma a
természeti állapotban a törvény ellen elkövetett bűnök megbüntetésének hatalma. Mindkét
hatalmat feladja az ember, amikor egy politikai társadalomhoz csatlakozik (9. fejezet, 128.
oldal)
Az ember ezekről a hatalmakról mond le a szerződésben abból a célból, hogy ettől fogva a
közösség, az állam garantálja számára ugyanazokat a szabadságjogokat.
Amikor az emberek a társadalomba lépnek feladják azt az egyenlőséget, szabadságot,
végrehajtó hatalmat, amellyel a természeti állapotban rendelkeztek, és átengedik a
társadalomnak, ám ez mindenki részéről csakis azzal a szándékkal történik, hogy a
társadalom annál jobban megvédje kinek-kinek a szabadságát és tulajdonát, és ezért
sohasem tételezhető fel, hogy a társadalom hatalma vagy a törvényhozó hatalom többre is
kiterjedhet, mint amit a közjó megkíván. (129)
Itt megjelenik egy fontos fogalom: a közjó. Locke szerint a közjó legfontosabb értéke a
szabadság. A társadalomnak ezt az értéket kell szolgálnia. A politikai hatalom tehát soha
nem korlátozhatja a szabadságot: feladata a szabadság biztosítása és garantálása a
társadalomban.
A törvények rendeltetése
A társadalomban a természeti törvényt írott, társadalmi törvények váltják fel. A társadalmi
szerződés értelemszerűen minden írott törvény alapját képezi.
A törvény ugyanis, igazi fogalma szerint, nem annyira korlátozása a szabad és értelmes
cselekvőnek, mint inkább valódi
érdekének megfelelő irányítása. (77)
A törvény célja nem eltörölni vagy
korlátozni,
hanem
megóvni
és
kiszélesíteni a szabadságot: mert a
törvénnyel
kormányozható
teremtmények összes rendjére igaz,
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hogy ahol nincs törvény, ott nincs szabadság. (77)
Locke itt nyilvánvalóvá teszi, hogy a törvény a szabadság sine qua non feltétele. Tehát az a
törvény, amely összhangban van a természeti törvénnyel és a szerződéssel, nem korlátozza,
hanem biztosítja a szabadságot.
A szabadság ugyanis annyi, mint mentesnek lenni attól, hogy mások korlátozzanak és
erőszakot alkalmazzanak velünk szemben, ami pedig lehetetlenség ott, ahol nincsen törvény.
(77)
Következésképpen: az állam célja a szabadság biztosítása és védelme. A polgári törvények
a természeti törvényeken alapulnak
A társadalomban nem szűnnek meg a természeti törvény előírásai, hanem sok esetben csak
világosabbá válnak (…) s mivel alapvető természeti törvény az emberiség megvédése, ezért
semmiféle emberi törvény nem lehet jó vagy érvényes, ha ellentétes ezzel. (135)
A tulajdon védelme
Láttuk, hogy Locke szerint alapvető emberi jog a magántulajdonhoz való jog. Ez azt jelenti,
hogy a saját személyünkön túl vannak olyan anyagi (ingó és ingatlan) dolgok, amelyek
hozzánk tartoznak, a birtokunk, és amelyeknek a hozzánk tartozását saját beleegyezésünk
nélkül mások nem szüntethetik meg. Locke a polgári kormányzás híveként fontosnak tartotta
a magántulajdon védelmét. Az állam egyik legfőbb célját a magántulajdon védelmében
látta. Mivel a magántulajdonhoz való jog maga is szabadságjog, ezért ez a cél is a szabadság
biztosítását szolgálja.
Mindenkinek tulajdona saját személye. Ehhez senkinek sincs joga, csak saját magának. Azt
mondhatjuk, hogy testének munkája és kezének műve a szó szoros értelmében az övé. (5.
fejezet, 58. oldal)
Az a nagy és fő cél tehát, amiért az emberek államokká egyesülnek, és kormányzatnak vetik
alá magukat, a tulajdonuk megvédése. (9. fejezet, 126. oldal)
A tulajdon átruházható, azaz elidegeníthető. Ugyanakkor Locke szerint vannak
elidegeníthetetlen jogaink. Ezeket a jogainkat nem ruházhatjuk át a közösségre, ezért a
közösség nem szerez soha jogot fölöttük. Ilyen például az élethez való jog, vagy a
magántulajdonhoz való jog. A saját életemre nincsen joga a politikai hatalomnak, mert ezt
nem
ruházhattam
át
rá, hiszen
elidegeníthetetlen jog.
Noha a törvényhozó hatalom minden
államban
a
legfőbb
hatalom,
mindazonáltal
először
is
nem
rendelkezik, és nem rendelkezhet
teljesen önkényesen az emberek életével
és vagyonával. Mert hiszen a
törvényhozó
hatalom
csupán
a
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társadalom minden tagjának egyesített hatalma, amelyről lemondtak annak a személynek
vagy gyülekezetnek a javára, amely a törvényhozást megtestesíti, és ezért e hatalom nem
lehet nagyobb, mint amekkora hatalmuk ezeknek az embereknek a természeti állapotban
volt, mielőtt társulásra léptek, és átadták hatalmukat a közösségnek. Senki sem adhat át
ugyanis másnak nagyobb hatalmat, mint amekkorával ő maga rendelkezik, és senkinek
sincsen teljesen önkényes hatalma önmaga vagy másvalaki felett, hogy elpusztítsa életét,
vagy elvegye másnak az életét vagy tulajdonát. (…) Legvégső határát tekintve a
törvényhozók hatalma a közjóra korlátozódik a társdalomban. (134)
Az elidegeníthetetlen jogok azért fontosak, mert ezek szintén korlátozzák a politikai
hatalomgyakorlást.
Következmények
A politikum célja a szabadság biztosítása. A szabadság a politikai hatalmat is korlátozza. Ha a
politikai hatalom gyakorlói nem tartják tiszteletben az állampolgárok szabadságát
(személyiségi jogait), akkor az állampolgárok ellene szegülhetnek, azaz fellázadhatnak. Ezzel
Locke szentesíti a hatalom elszámoltathatóságát.
Összegzés
Röviden hasonlítsuk össze Hobbes és Locke politikai filozófiáját! Mindketten egyetértenek
abban, hogy a társadalmi állapotot természeti állapot előzte meg, és hogy a társadalmi állapot,
az állam és a politikai hatalom egy társadalmi szerződés által jött létre. Ugyanakkor a két
gondolkodó másként értelmezi a természeti állapotot. Hobbes szerint nincsen olyan természeti
törvény, amely korlátozná a természeti állapotban az emberek cselekvéseit. Bár Hobbes
elfogadja az emberek természetes egyenlőségét, ebből szerinte csak háborús állapot
következik. Vele ellentétben Locke szerint a természeti állapotot olyan természeti törvény
határozza meg, amely egyrészt szabadságot, másrészt kötelezettségeket ró az emberekre. Ez a
természeti törvény szoros összefüggésben áll az emberek közötti egyenlőséggel. Az emberi
méltóság, az emberek közötti egyenlőség és a természeti törvény megteremti a
szabadságjogokat. A szerződésre azért van szükség, mert az emberek önmaguktól nem tartják
tiszteletben a természeti törvényt, és így meg kell erősíteni azt egy szerződés által. A
szerződés lényege a természeti törvény, azaz az emberi szabadságjogok biztosítása a közösség
által. Hobbes-nál nem ez a szerződés lényege: nála a szerződés célja a békeállapot fenntartása,
és egy olyan hatalom létrehozása, amely erővel biztosítja a békét. A két szerződés más és más
társadalmi állapotot eredményez. Amíg Hobbes-nál az állampolgárok nem számoltathatják el
a politikai hatalmat a szerződés alapján, addig Locke-nál ezt megtehetik. Locke szerint
ugyanis a politikai hatalom feladata nem csak a béke biztosítása, hanem a szabadságjogok
garantálása.
Kérdések
Miért nevezik Locke-ot a liberalizmus
atyjának?
Mi a kapcsolat jog és szabadság között?
Mi a kapcsolat az emberi méltóság, az
egyenlőség és a szabadságjogok között?
Mi a feladata Locke szerint a politikai
hatalom gyakorlóinak?
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Miről mondanak le az emberek a szerződésben?
Mit vesztenek és mit nyernek az emberek a szerződéssel?
Mi a kapcsolat a természeti törvény és az állami írott törvények között?
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7. Montesquieu és a hatalmi ágak megosztása
A következő leckékben Montesquieu politikai filozófiáját tekintjük át.
Olvasmány:
Montesquieu: A törvények szelleméről. Budapest, Osiris, 2000, ford.: Csécsy Imre és
Sebestyén Pál, Első rész, első, második, harmadik könyv (37-83. oldal), Második rész,
tizenegyedik és tizenkettedik fejezetből (245-294. oldal).
Ajánlott olvasmány:
Montesquieu: Perzsa levelek, Budapest, Európa, 1981, ford. Rónay György.

7.1. lecke: A törvények szelleme
Montesquieu politikai filozófiája
Montesquieu (1689-1755) tejes neve: Charles
Louis de Secondat, La Brède és Montesquieu
bárója. Francia felvilágosult gondolkodó,
nemesi származása révén Bordeaux-ban magas
állami tisztségeket töltött be. Politikai
gondolkodása a liberális hagyományhoz
tartozik. Általában a nevéhez kötik a hatalmi
ágak
szétválasztásának
szükségességét.
Gondolkodása Rousseau-éhoz hasonlóan nagy
hatást gyakorolt a felvilágosodás társadalmi
mozgalmára és a nagy francia forradalomra.
Főműve a Törvények szelleméről (De l’esprit
des lois) 1748-ban jelent meg. Másik jelentős
műve a Perzsa levelek (1721) kora társadalmát
ábrázolja kritikus módon egy Franciaországban
élő perzsa szemszögéből.

Montesquieu politika filozófiája a felvilágosodáshoz tartozik. A felvilágosodás jelentős
szerepet szán az észnek a jelenségek
értelmezésében. Montesquieu politikai
gondolkodásának központi fogalma a
törvény maga is az ésszerűség
kifejeződése.
Montesquieu
nagy
mértékben
támaszkodott gondolkodásában kora
különböző társadalmi berendezkedésinek
ismereteire, valamint a történelmi
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példákra. Sokat utazott és nagyon kiterjedt történelmi műveltsége volt. A törvények
szellemében rengeteg történelmi utalást találunk, és gyakran él a komparatív elemzés
eszközével. Montesquieu gondolkodására hatást gyakoroltak az antik szerzők, kiváltképpen
Arisztotelész. A kora újkori és felvilágosodáskori gondolkodókkal szemben nem kezd teljesen
új lapot a politikai filozófiában.
Montesquieu-ra nagy hatást gyakorolt John Locke gondolkodása, ugyanakkor erős kritikával
illette Hobbes-t. Ez nem meglepő, hiszen Montesquieu Locke-hoz hasonlóan a liberális
hagyomány gondolkodója és legfontosabb érték számára a szabadság. Ez, mint láttuk, nem
jellemző Hobbes-ra.
Montesquieu ugyanakkor nem volt kontraktualista. A társadalom eredetét nem a társadalmi
szerződésből eredezteti. Fontos ugyan számára a természet, de nem természetjogi
gondolkodó. Nem gondolja, hogy a társadalmi törvények levezethetőek volnának a természeti
törvényből. A természetes állapotot és a természettörvényeket más értelemben használja, mint
Locke.
A társadalmi állapot kialakulása
Montesquieu a kontraktualistákkal szemben azt az érvet használja, mint később mások is
(például David Hume): az ember társas lény. Mindenki családba születik, és ezzel máris egy
közösség része. A társadalmi állapotot tehát nem előzte meg természeti állapot,
következésképpen szerződés sem. E tekintetben Montesquieu Arisztotelész hatását mutatja.
Montesquieu erős kritikával illeti Hobbes elképzelését a természeti állapotról és benne az
ember könyörtelen önzéséről.
„Az a vágy, amelyet Hobbes tulajdonít mindjárt kezdetben az embernek, hogy ti. egymást
leigázzák, nem ésszerű. A hatalom és az uralkodás eszméje annyira összetett és annyi más
eszmétől függ, hogy nem ez lesz az, amely legelőször felötlik benne.” Montesquieu: A
törvények szelleme, I, 3, 50-51. oldal.
Montesquieu egészen másként írja le az ember természetes állapotát (de nem beszél
természeti állapotról!).
Egyetért Hobbes-al abban, hogy minden ember
legfőbb törekvése létének fenntartására
irányul. Azonban az emberek természetüknél
fogna
nagyon
félénkek,
másoknál
alacsonyabbrendűeknek érzik magukat,
de természetüknél fogva egyenlőek. Ám
ez az egyenlőség nem tudatosul, és csak
alig-alig érzik át ezt az emberek.
Természetes érzés továbbá a szükségletek
kielégítésének vágya (táplálékszerzés),
valamint
a
kölcsönös
vonzódás
egymáshoz. Az emberekben természetes
vágy, hogy közösségben éljenek, ezért
szerveződnek társadalmakba.
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Montesquieu tehát egészen másként írja le a társadalmiság kialakulását, mint a
kontraktualisták. Szerinte az emberek közötti természetes állapot a béke. Ezt a
békeállapotot a társadalmakban felváltja a „harc állapota”.
„Mihelyt az emberek társadalomban élnek, elvesztik gyöngeségük érzetét; az egyenlőség,
amely addig fennállt közöttük, megszűnik, és elkezdődik a harc állapota.” Montesquieu: A
törvények szelleme, I, 3, 51. oldal.
A természetes békét a társadalomban a háborús vagy harci állapot követi. A harcnak két
formája van, külső és belső: a közösségek közötti és a közösségeken belüli. Miként a
korábbi szerzőknél is láttunk: a háborús állapot arra ösztönöz, hogy az emberek korlátozzák
azokat a viselkedési formákat, amelyekből konfliktusok erednek. Így alakulnak ki
Montesquieu szerint a jog és a törvények. A jognak három formája van: (1) nemzetközi jog,
(2) politikai jog, (3) polgári jog. E hármas felosztás fontos szerepet játszik Montesquieu
gondolkodásában. Az (1) a közösségek közötti harcot hivatott korlátozni és szabályozni, a (2)
és a (3) célja pedig a társadalmon belüli konfliktusok megakadályozása.
(1) A nemzetközi jog a népek egymás közötti viszonyait szabályozza.
(2) A politikai jog a társadalmon belül a politikai vezetők és a vezetettek viszonyát
szabályozza.
(3) A polgári jog az állampolgárok egymás közötti viszonyait szabályozza.
A társadalmi állapot tehát háborús állapotokat okoz, ezért
szükséges a jog, amely a harcot korlátozza, és a békét
igyekszik biztosítani. A jog a törvényekben ölt testet.
A törvényekről általában
A törvények viselkedési, magatartási, eljárási szabályokat
rögzítenek. Formailag a szabály megfogalmazásából,
valamint a szabály megsértéséért kiszabható szankció
rögzítéséből állnak. Mivel köteleznek vagy tiltanak, illetve
szankcionálnak, normatív erejük van, egy értékrendet
határoznak meg, különbséget téve a helyes és helytelen, az
igazságos
és
igazságtalan
cselekvések
között.
Hagyományosan különbséget teszünk a törvény szelleme
és a törvény betűje között. A törvény szelleme az az
általános szándék, amely a törvény
megfogalmazásakor
a
törvényhozót
motiválta. Ez lehet
egy eszme
megvalósítása, egy értékrend kifejezése,
egy elv rögzítése. A törvény mindig
általános elveket fejez ki oly módon,
hogy azok a konkrét, egyedi esetekre
alkalmazható legyen. Ez azonban nem
mindig valósul meg problémamentesen,
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hiszen sokszor nem könnyű az általános elvek és az egyedi esetek kapcsolatát tisztázni. A
törvény betűje a törvény betű szerinti értelmezését jelenti tekintet nélkül a törvény mögött
meghúzódó általános elvre. A törvény szelleme tehát az általánosság figyelembe vételét
jelenti. Sokszor a törvény értelmezése megváltozik aszerint, hogy a szelleme vagy a betűje
szerint értelmezzük.
Montesquieu a törvények szelleméről írva művet azokra az éltalános eszmékre, elvekre,
értékekre próbál rávilágítani, amelyek az írott törvények mögött meghúzódnak.

A törvények szelleme
Montesquieu szerint a törvények az emberi viselkedések racionális kormányzásának
eszközei. Másként mondva: a törvény az ész kifejeződése. A törvény meghatározása így
hangzik:
A törvény, általában véve, az emberi ész, amennyiben a földkerekség valamennyi népét
kormányozza; és minden nemzet politikai és polgári törvényei csupán különleges eseteknek
tekintendők, amelyek ezt az emberi észt alkalmazzák. Montesquieu: A törvények szelleme, I,
3, 53. oldal.
A Törvény (általános és nem egyedi értelemben véve, ezért Törvény) nem más, mint az ész.
Az ész egyetemes, ami azt jelenti, hogy a racionalitás és ésszerűség szabályai nem
szubjektívek és nem kultúrafüggőek. Minden ország törvényeiben racionális elvek
mutatkoznak meg.
Montesquieu nem természetjogi gondolkodó.
Számára a társadalmi törvények nem a természetjogi
íratlan törvények megfogalmazásai, mint Locke
szerint. Ugyanakkor Locke-kal egyetért abban, hogy
a törvények egyetemesen az ésszerűség elveit
fejezi ki. (Locke szerint a természeti törvény maga
az ész. Lásd ott.)
Az ésszerűség elvéből érthető meg az is, miért nem
ért egyet Montesquieu Hobbes-szal abban, hogy az
igazságosság csak és pusztán a társadalmi
törvényektől függ. Hobbes szerint a
természetben
nincsen
igazságosság,
hiszen nincsen semmilyen elv, amely
alapján különbséget tehetnénk igazságos
és igazságtalan cselekedetek között. Ezt
csak a szerződés és a társadalmi
törvények vezetik be. Ezzel szemben
Montesquie szerint az ésszerűség már az
írott politikai és polgári törvények előtt
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is meghatározzák az igazságosság elveit.
Mielőtt megalkotott törvényeik lettek volna [az embereknek] megvolt már az igazságos
viszonyoknak a lehetősége. Azt mondani, hogy semmi sem igazságos vagy igazságtalan azon
kívül, amit a tételes törvények elrendelnek, illetve tiltanak, ugyanannyi, mintha azt mondanák,
hogy mielőtt a kör megvolt, nem volt valamennyi sugara egyenlő. Montesquieu: A törvények
szelleme, I, 1, 48. oldal.
Montesquieu azonban számot vet azzal a ténnyel, hogy a politikai és polgári jogrend
népenként különböző. Annak ellenére, hogy mindegyikben az ésszerűség fejeződik ki, ezek
nem azonosak egymással. A népek jogrendje a Törvény különleges esetei. Mind ésszerű, de
más-más módon. A különbségek figyelembe vétele nagyon fontos Montesquieu-nél.
[A törvényeknek] annyira sajátosan arra a népre szabottaknak kell lenniük, amelynek számára
készültek, hogy igen nagy véletlenség, ha valamely nemzet törvényei egy másik részére is
alkalmasak. Montesquieu: A törvények szelleme, I, 3, 53. oldal.
Montesquieu a törvények között megmutatkozó különbségeket a népek temperamentumára
(észhasználatára és szenvedélyire) vezeti vissza, ezeket pedig azon földrajzi körülményektől
teszi függővé, amelyek között a különböző népek élnek.
Ha igaz az, hogy az értelem jellege és a szív szenvedélyei különféle éghajlatok alatt erősen
különböznek, akkor a törvényeknek alkalmazkodniuk kell mind a szenvedélyek, mind a
jellemek különbözőségeihez. Montesquieu: A törvények szelleme, XIV, 1, 349. oldal.
A törvények szellemének vizsgálata során az éghajlati hatások mellett Montesquieu
figyelembe veszi a szociológiai, vallási, gazdasági tényezőket is. Montesquieut egyesek a
szociológia magalapítójának is tekintik, valamint elsők között van, akik a politikai
szerveződés értelmezésében fontos szerepet tulajdonított a gazdasági viszonyoknak.
Montesquieu politikai gondolkodását jellemzi egyfajta kulturális relativizmus (amennyiben
a törvényeket kultúránként megkülönbözteti), egy mérsékelt szkepticizmus (amennyiben
nem hiszi azt, hogy megadható a helyes törvényesség egyetemes képlete), egy földrajzi
determinizmus (amennyiben a törvényeket jellemző változatosság földrajzi jellemzőkre (is)
visszavezethetőek), valamint egyfajta racionalizmus (amennyiben a törvények általános elvét
az ésszerűségben látja, ami a relativizmus ellenére egyfajta egyetemességgel ruházza fel
őket). Montesquie politikai gondolkodása tehát pluralista, hiszen nagyon sokféle politikai
berendezkedést vizsgál, és fogad el.
Összegzés
Montesquieu liberális gondolkodó, aki
nem fogadja el a kontraktualisták
álláspontját. A törvények szellemének
kifejtése a törvények általános elveinek
értelmezését jelenti nála. A törvényeket
nem a természetjogból és nem a
szerződésekből eredezteti. Szerinte a
törvények minden népnél az ész
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megnyilvánulásai. A törvények azért különböznek népenként, mert minden népnek más a
temperamentuma, hiszen más földrajzi környezetben élnek. Az egyetemes ésszerűség a
konkrét esetekben az adott nép karaktere szerint egyedivé válik.
Kérdések:
Mi a különbség a törvény betűje és szelleme között?
Sorolja fel Montesquieu politikai gondolkodásának legfőbb jellemzőit!
Milyen érvvel cáfolja Montesquieu Hobbes azon álláspontját miszerint az igazságosságot csak
a társadalmi törvények hozzák létre?
Milyen érvvel cáfolja Montesquieu a kontraktualisták álláspontját?
Mit jelent az, hogy a törvény az ész kifejeződése?
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7.2. lecke: Az államformák
Montesquieu a törvények szellemét igyekszik bemutatni főművében. Politikai gondolkodása
azonban nem csak leíró (deskriptív) jellegű. Minden politikai filozófia azért akarja megérteni
a politikum eredetét és lényegét, hogy megfogalmazza azokat az elveket, amelyek alapján
az emberi együttélést jobbá tehetjük. A politikai gondolkodás ilyen értelmen mindig
normatív is. A normativitás azt jelenti, hogy egy gondolkodó nem csak azt írja le, milyen
kormányzatok vannak, hanem azt is megfogalmazza, milyennek kell lenniük a jó
kormányzatoknak. Mi jellemzi Montesquieu szerint az ideális kormányzást?
Az államformák
Montesquieu (Arisztotelészhez hasonlóan) pluralista gondolkodó, ami azt jelenti, hogy nála
nem egyetlen modellje van a helyes kormányzásnak, hanem több. A kormányzásnak három
formája van szerinte: (1) a köztársasági, (2) a monarchikus és (3) az önkényuralmi.
(1) A köztársasági kormányzás: ahol a nép a maga egészében, vagy a népnek egy része
birtokolja a főhatalmat.
(2) A monarchikus kormányzás: ahol egy ember kormányoz a meghatározott és hatályos
törvények alapján.
(3) Az önkényuralmi kormányzás: ahol egy ember kormányoz törvény és szabály nélkül,
saját akarata és kénye-kedve szerint.
Montesquieu az (1)-t és (2)-at tartja politikai értelemben elfogadhatónak, a (3)-at nem.
Szerinte az önkényuralom természeténél fogva felszámolja a politikumot. Hiszen a politikum
mindig a jogon és a törvények tiszteletén alapul. Ugyanakkor az (1) és (2) kormányzási
forma is elkorcsosulhat szerinte. Erről a nyolcadik könyvben ír, amelynek címe: „A
háromféle kormányforma alapelveinek megromlásáról. Itt csak az első kettőről van szó,
hiszen a (3) már elve romlott kormányzati forma.
Montesquieu a (1) köztársasági kormányzásban is
megkülönböztet két formát: a (1.1) demokratikust és
a (1.2) az arisztokratikust.
(1.1) Demokrácia az, ahol a nép egésze mint egy test
tartja birtokában a főhatalmat.
(1.2) Arisztokrácia az, ahol a főhatalom a nép egy
részének kezében van.
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Monarchia és önkényuralom különbsége
A törvények tekintetében az (1)-(2) és a (3) között éles cezúra mutatkozik. Látható, hogy a
monarchia és az önkényuralomban is egyetlen ember uralkodik. A különbség az, hogy míg az
elsőben az uralkodó a törvényeket tiszteletben tartva, addig a másodikban a törvényeket
semmibe véve uralkodik.
A hatalom forrása a monarchiában és az önkényuralomban is az egy személyű uralkodó. A
különbség azonban az, miként működik a hatalom a politikai rendszerben. Ez onnan is
megközelíthető, miként engedelmeskednek az alattvalók az uralkodónak: közvetve vagy
közvetlenül. A hatalom közvetítő közegei a törvények. Ahol törvényesség uralkodik, ott az
alattvalók közvetve és nem közvetlenül engedelmeskednek az uralkodónak.
„A monarchiában minden politikai és polgári hatalom forrása a fejedelem. Ezek az alapvető
törvények szükségképpen föltételeznek bizonyos közvetítőcsatornákat, amelyeken a hatalom
keresztüláramlik; mert ha az államban csupán egy ember pillanatnyi és szeszélyes akarata
érvényesül, akkor semmi sem lehet állandó, és következésképpen egyetlen alaptörvény sem.”
Montesquieu: A törvények szelleme, II, 4, 64. oldal.
A kormányzatok vezérelvei
Montesquieu megkülönbözteti a kormányzatok természetét (amelyről az imént beszéltünk)
a vezérelvüktől vagy mozgatórugóitól. A kormányzatok természete az a forma, ahogy
fennállnak (köztársaság, monarchia, önkényuralom), a vezérelvei pedig azok a szenvedélyek,
amelyek mozgásban tartják a kormányzatokat. Ezek egyfajta célt is jelentenek, amelyeket a
kormányzatok működés közben szem előtt tartanak.
A demokráciákban ez a vezérelv az erény, a monarchiában a becsület, az önkényuralomban a
félelem.
Mint ahogy a köztársaságban szükség van erényre, a monarchiában becsületre, ugyanúgy
szükség van az önkényuralmi kormányzatban a félelemre. Az erény itt egyáltalán nem
szükséges, a becsület pedig veszedelmes lenne. Montesquieu: A törvények szelleme, III, 9, 79.
oldal.
Mit jelent az erény mint a köztársaság mozgatórugója? Egy monarchiában és egy
önkényuralmi kormányzatban nem szükséges az erény ahhoz, hogy a kormányzat
fennmaradjon és jól működjön. Ez csak a
köztársaságban
(demokrácia,
arisztokrácia)
szükséges.
A
monarchiában a törvények ereje, az
önkényuralomban pedig az önkényes
hatalom tartja fenn a kormányzatot.
Az erény a köztársaságban azért kell,
hogy ez a kormányzati forma nem
romoljon meg. Az erény védi meg tehát
ezt a kormányzatot a romlástól. Ez az
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erény Montesquieu szerint nem erkölcsi erény, hanem politikai erény. Két dolgot jelent: a
haza szeretetét és az egyenlőség szeretetét.
„Amit én a köztársaságban erénynek nevezek, az a haza szeretete, azaz az egyenlőség
szeretete. Ez nem erkölcsi erény, sem pedig keresztényi erény, ez a politikai erény, és ez az a
rugó, amely a köztársaságot mozgatja.” Montesquieu: A törvények szelleme, Az olvasóhoz,
43. oldal.
Az erény mindig egyfajta belső erőt jelent, amely ellenáll különböző késztetéseknek,
valamint képessé tesz valakit arra, hogy egyes belső elvek szerint cselekedjen. Montesquieu
azért tartja fontosnak az egyenlőség szeretetét és a haza szeretetét, mert ezek az erők tartják
fenn a köztársasági államformát. Ezek az erények ugyanis ellenállnak annak, hogy bárki
túlhatalmat szerezzen ebben az államformában, megsértve ezzel az egyenlőséget, és
veszélyeztetve ezzel a köztársasági államformát (ahol a főhatalmat a nép birtokolja.)
Mit jelent a becsület mint a monarchia mozgatórugója?
A fentebb említett politikai erények helyét [a monarchiában] a becsület, vagyis minden egyes
személy és minden (társadalmi) osztály előítélete foglalja el és képviseli mindenütt. Ez itt a
legszebb tetteket sugallhatja, a törvények erejével együttesen éppúgy alkalmas arra, hogy a
kormányzat céljainak megvalósítását lehetővé tegye, mint maga az erény.” Montesquieu: A
törvények szelleme, III, 6, 77. oldal.
A becsület a monarchiában nem az
egyenlőségre épül. A becsület, épp
ellenkezőleg, azt a követelményt
hordozza, hogy legyenek előjogok,
megkülönböztetések,
és
a
társadalom
hierarchikusan
épüljön fel. Ugyanakkor a becsület
célja a közjó. Tehát a becsület,
szemben a becsvággyal, fenntartja a
politikai közösség formáját. A
becsület felelős azért is, hogy a
monarchikus
kormányzat
ne
romoljon meg, az uralkodó mindig
a törvények betartásával uralkodjon.
„A politikai test, mindegyik részét a
becsület mozgatja, ez kapcsolja őket
egymáshoz azáltal, hogy működik. Az
eredmény az, hogy mindenki a közjóra
törekszik, bár azt hiszi, csak a saját
érdekét szolgálja.” Montesquieu: A
törvények szelleme, III, 6, 77. oldal.
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Az önkényuralom vezérelve a félelem. Ezt nem igényel részletes magyarázatot.
„Az önkényuralmi kormányzatban, ha a fejedelem egy percre is leengedi fölemelt karját, ha
nem képes egy pillanat alatt megsemmisíteni azokat, akik az első helyeket foglalják el, akkor
minden elveszett. Mert ha a kormányzat mozgatóereje, a félelem már nem érvényesül, akkor a
népnek nincs többé gyámja.” Montesquieu: A törvények szelleme, III, 6, 77. oldal.
Nyilvánvaló, hogy a vezérelvek arra szolgálnak, hogy a kormányzatok megtartsák saját
formájukat.
Összegzés
Montesquieu megkülönbözteti egymástól a kormányzatok formáját és vezérelvét. Háromféle
kormányzati formát különböztet meg: a köztársaságit, a monarchikust és az önkényuralmit. A
köztársasági kormányzat lehet továbbá demokratikus vagy arisztokratikus. A kormányzatok
vezérelve különböző: a köztársaságban az erény (az egyenlőség és a haza szeretete), a
monarchikusban a becsület, az önkényuralomban a félelem.
Kérdések
Mit jelent a politikafilozófia normatív jellege, és miként jelentkezik Montesquieu
gondolkodásában?
Mitől működik jól egy kormányzat, és mi okozza megromlását?
Miért fontos az egyenlőség szeretetének és a hazaszeretetnek az erénye a köztársaságban?
Mit jelent a becsület a monarchiában?
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7.3. lecke: A szabadság és a hatalmi ágak
A politikai szabadság fogalma
Montesquieu a liberális gondolkodói hagyományhoz tartozik, ami azt jelenti, hogy számára a
szabadság a legfontosabb politikai érték. Az államban a törvények fennállása és a
törvényesség a szabadságot biztosítják. Ebből nyilvánvalóan következik, hogy az
önkényuralomban, ahol a hatalom nem törvényi közvetítéssel valósul meg, nincsen szabadság.
De mit jelent Montesquieu számára a szabadság?
A Törvények szelleme tizenegyedik könyvében Montesquieu két meghatározását is adja a
szabadságnak.
„Az államban, vagyis az olyan társadalomban, melynek törvényei vannak, a szabadság csak
abban állhat, hogy az ember megtehesse, amit akarnia kell, és ne lehessen arra kényszeríteni,
hogy olyant tegyen, amit nem szabad akarnia.” Montesquieu: A törvények szelleme, XI, 3,
246. oldal.
E meghatározásban fontos szerepe van az akarat normájának: „amit akarnia kell”, és „amit
nem szabad akarnia”? Mi az akarat normája? Nyilván azok a vezérelvek, vagy mozgatórugók,
amelyek a törvényes kormányzatokat (köztársaság, monarchia) fenntartják. Tehát a politikai
erények (köztársaság) valamint a becsület (monarchia). Abban az államban, ahol a
törvények nem akadályozzák meg, hogy valaki ezen elvek szerint cselekedjen, akkor ott
szabadság van.
A másik meghatározás súlypontja máshova esik:
„Az állampolgárok részére a politikai szabadság azt a lelki nyugalmat jelenti, amely abból a
véleményből származik, melyet ki-ki saját biztonsága felől táplál. És ahhoz, hogy ez a
szabadság meglegyen, olyan kormányzat szükséges, amely alatt az egyik állampolgárnak sem
kell egy másik állampolgártól félnie.” Montesquieu: A törvények szelleme, XI, 6, 248. oldal.
Amíg az első meghatározás a cselekvés szabadságától, addig a második a biztonságtól teszi
függővé a politikai szabadság meghatározását. E második meghatározás egy fontos
változást jelent a szabadság modern kori fogalmában az antik szabadságfelfogáshoz képest.
Montesquieu itt vitába száll Arisztotelésszel e tekintetben.
Emlékezzünk rá, hogy Arisztotelész
három államformát különböztetett meg
egymástól: ahol egy ember, ahol több
ember, és ahol a nép uralkodik. Ez
utóbbinak két formája lehetséges: a
politeia és a demokrácia (az elsőt
Arisztotelész pozitívnak, a másodikat
negatívnak tekinti). Arisztotelész így ír:
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„Abban mindenki egyetért, hogy az igazságos eljárásnak a javak kiosztásában bizonyos
érdemesség szerint kell történnie; csakhogy persze nem mindenki ugyanazt az érdemességet
tartja irányadónak: a demokrácia hívei a szabadságot, az oligarchia hívei a gazdagságot
vagy a nemesi származást, az arisztokrácia hívei az erényt. Az igazságos dolog tehát az arány
bizonyos esete.” Arisztotelész: Politika, 154. oldal, 1131a
A demokráciában Arisztotelész szerint az igazságosság alapelve a szabadság. Mit is jelent
ez? A szabadság Arisztotelész felfogásában nem más, mint a hatalomból való részesedés. Az
szabad, akinek hatalma van. Akinek nincsen hatalma, meg van fosztva a politikai
szabadságtól. Ez egy hagyományos görög felfogás a szabadságról. Montesquieu ezzel a
felfogással vitába száll:
„Minthogy a demokráciában a nép nagyjából azt teszi, amit akar, voltak, akik a szabadságot
az efféle kormányzatokban látták, összetévesztve a nép hatalmát a szabadsággal.”
Montesquieu: A törvények szelleme, XI, 2, 246. oldal.
Montesquieu szerint a szabadság nem a hatalomban való részvétel, hanem a hatalomtól
való biztonság. Ez tisztán liberális gondolat: a szabadságot a személyes cselekvés
hatókörében határozza meg, abban a hatókörben, amelybe nem szólhat bele a politikai
hatalom. Amennyiben az ember bizonyos feltételek betartásával, azaz a törvények tiszteletben
tartása mellett, azt tehet, amit akar, azt jelenti, hogy a politikai hatalom nem kényszeríti
semmire, és nem tilt neki semmit, amit a törvények nem írnak elő, vagy nem tiltanak. Ez
annak a híres elvnek a megfogalmazása, hogy az egyik ember szabadságát a másik ember
szabadsága korlátozhatja csak. A biztonság
nem jelent mást, mint hogy a politikai
hatalommal nem élnek vissza képviselői,
tiszteletben tartják a törvényeket és a törvények
által biztosított emberi jogokat. A politikai
szabadság tehát az, hogy a politikai hatalom nem
terjeszkedik túl saját hatókörén, és az
állampolgárok
biztonságban
vannak
mind
egymástól, mind a politikai hatalomtól.
Montesquieu kastélya (Château de la Brède)

A hatalmi ágak szétválasztása
A szabadságra azért kell nagyon ügyelni a mérsékelt kormányzatok alatt, mert nem
szükségszerűen adott érték. (A mérsékelt
kormányzat
Montesquieu-nél
a
köztársaságot és a monarchiát jelenti, ahol
a törvényesség adott, szemben az
önkényuralommal. Az önkényuralomban
a félelem a vezérlőelv, ezért biztonságról
és szabadságról ott nem beszélhetünk.)
Ha a kormányzat megromlik, a szabadság
elvész.
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„Örök tapasztalat, hogy minden ember, akinek hatalma van, hajlik arra, hogy azzal
visszaéljen.” Montesquieu: A törvények szelleme, XI, 4, 247. oldal.
A hatalom birtokosai visszaélnek a hatalmukkal. Ez azt jelenti, hogy nem tisztelik a
törvényeket valamint az adott kormányzat vezérelveit. Ahhoz, hogy a kormányzat ne
romoljon meg, ez ellen védekezni szükséges, azaz a politikai hatalmat mindig korlátozni kell.
„Hogy a hatalommal ne lehessen visszaélni, ahhoz az kell, hogy a dolgok helyes elrendezése
folytán a hatalom szabjon határt a hatalomnak.” Montesquieu: A törvények szelleme, XI, 4,
247. oldal.
A hatalom úgy tud a hatalomnak határt szabni, ha hatalmi ágakat különböztetünk meg
egymástól, és azokat szétválasztjuk. Ennek az a legfőbb célja, hogy a hatalmi ágak egymást
korlátozzák, és így képviselőik ne élhessenek vissza hatalmukkal.
A hatalmi ágak: (1) Törvényhozó hatalom, (2) Végrehajtó hatalom, (3) Bírói hatalom.
„Minden államban háromféle hatalom van: a törvényhozó hatalom, a nemzetközi jog alá
tartozó dolgokra vonatkozó végrehajtó hatalom, végül az a végrehajtó hatalom, amely a
polgári jog alá tartozó dolgokra vonatkozik.” Montesquieu: A törvények szelleme, XI, 6, 248.
oldal.
(1) A törvényhozó hatalmat máshol főhatalomnak nevezik (Rousseau). E hatalom joga
törvényeket hozni és eltörölni az államban. Ezt a hatalmat demokráciában a nép (mint a
főhatalom gyakorlója) által választott parlamenti képviselők gyakorolják, az arisztokráciában
az arisztokraták egy csoportja, az alkotmányos monarchiában pedig a király.
(2) A végrehajtó hatalom (vagy kormányzat) Montesquieu meghatározása szerint egyrészt a
külpolitikáért felel, a háború indítása, a békekötés, a diplomácia irányítása a feladata,
másrészt az állambiztonságot felügyeli. A végrehajtó hatalom felelős a törvényi
rendelkezések végrehajtásáért (ezért is nevezik végrehajtónak).
(3) A bírói hatalom a bűncselekmények megbüntetéséért és a jogviták rendezéséért felelős.
„Ha a törvényhozó hatalom a végrehajtó hatalommal ugyanabban a személyben vagy
ugyanabban a hatósági testületben egyesül, nincsen szabadság, mivel attól lehet tartani, hogy
az ilyen uralkodó vagy az ilyen testület zsarnoki törvényeket fog hozni, és azokat zsarnoki
módon fogja végrehajtani.” Montesquieu:
A törvények szelleme, XI, 6, 249. oldal.
A hatalmi ágak szétválasztása minden
mérsékelt kormányzatban szükségszerű.
A különböző hatalmi ágak egymást
ellenőrzik. A törvényhozó hatalom
gyakorlója nevezi ki és ellenőrzi a
végrehajtó hatalmat. A bírói hatalom
ellenőrzi a törvényhozói és végrehajtó
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hatalmat, hiszen a törvények mindenkire érvényesek. Csak ez a kölcsönös kontroll
biztosíthatja a kormányzatok megfelelő működését és a helyes vezérelvek (erény, becsület)
érvényesülését. Ha a kormányzat jól működik, akkor az emberek biztonságban érzik
magukat, azaz szabadok.
Összegzés
Montesquieu liberális gondolkodó, a legfontosabb érték számára a szabadság. A szabadság
számára nem a hatalomban való részvételt, hanem a hatalommal szembeni biztonságot jelenti.
Erre azért van szükség, mert a hatalom képviselői hajlamosak visszaélni a hatalmukkal.
Minden kormányzatnak saját fennmaradása érdekében korlátoznia kell a hatalmat. Ennek
eszköze a hatalmi ágak megkülönböztetése és szétválasztása (törvényhozó, végrehajtó, bírói).
A hatalmi ágak képviselői egymást korlátozzák és kontrollálják.
Kérdések
Mi a különbség a politikai szabadság antik és modern értelmezése között?
Hogyan függ össze biztonság és szabadság Montesquieu értelmezésében?
Mit jelent a hatalommal való visszaélés?
Mi a kapcsolat a szabadság, a törvényesség és a kormányzat helyes működése között?
Mi a megoldás a hatalommal való visszaélés korlátozására?
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8. Rousseau: A társadalmi szerződésről
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 politikai műveit a következő kötetből érdemes olvasni:
Jean-Jacques Rousseau: Politikafilozófiai írások, Budapest, Atlantisz,
2017.
Olvassa el Boros Gábor (szerk.): Filozófia (Budapest, Akadémiai Kiadó,
2007) kötetből A Rousseau fejezetet (802-811. oldal)

8.1. lecke: Rousseau politikai gondolkodása (az első két értekezés)
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
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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.
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
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élt. Ebből az álláspontjából alakul ki a természeti és a társadalmi állapotról vallott felfogása.
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.
A természetjog és a természeti törvények
problémáját már érintettük Hobbes és Locke
gondolkodásában. A kérdés az, vajon van-e a
természetben, minden társadalmi állapotot
megelőzően, valamilyen kötelezettség az emberi
viselkedésre nézve, azaz megkülönböztethető-e
a természetben igazságos és igazságtalan
cselekvés. Ezt a kérdést a Dijoni Akadémia az
egyenlőség kérdésére vonatkoztatja. Az emberek
a társadalmakban hierarchiákba szerveződve
élnek, tehát nem egyenlőek. A kérdés az, vajon
ennek
az
egyenlőtlenségnek
van-e
természetjogi alapja, vagy ez csupán
társadalmi képződmény.
Kérdés: Ismerve Rousseau első értekezésben elfoglalt álláspontját, vajon milyen választ fog
adni a Dijoni Akadémia második kérdésére?
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 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
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nyugodt, békés állapotát nem fenyegette a háborús állapot.
A kérdés tehát a következő: 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. Locke-nál futólag
érintettük. Locke szerint a magántulajdon kialakulását a természet megalapozza, és az állam
egyik fontos célja a magántulajdon védelme. Ezzel szemben Rousseau-nál azt látjuk, hogy 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.
Így jut el Rousseau a társadalmi szerződés szükségességéhez. Érdekes ellentmondás, hogy
Rousseau az 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 negatív értékkel bír (szemben a harmadikkal). 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.
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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?
Hasonlítsa össze a természeti állapot hobbes-i és rousseau-i értelmezését!
Miként vélekedik a második értekezésben Rousseau a társadalmi szerződésről?
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8.2. lecke: A társadalmi szerződésről 1 – A szerződésről
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 Rousseaunak 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. (273274. 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,
szemben Locke-kal, nagyon fontos. Egy
sajátos egységet képez, amelyben minden
egyes tagnak egyenlő jogai vannak és
egyenlő hatalommal rendelkezik.
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A szerződés mindenki részéről lemondást feltételez. Locke különbséget tett elidegeníthető és
elidegeníthetetlen jogok között. Rousseau-nál a szerződés tökéletes lemondást feltételez:
mindenki lemond önmagáról és minden jogáról, és ezáltal jön létre a nép.
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
követelnivalója. (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?
Mi különbözteti meg egymástól a birtokot és a tulajdont?
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8.3. lecke: A társadalmi szerződésről 2 – A politikai hatalomról
Azt kell megértenünk, milyen annak a politikai berendezkedésnek a struktúrája, amely a fent
meghatározott szerződésre épül.
A szerződés hozza létre az államot.
Ez az egyének fölött álló, s valamennyi egyén egyesüléséből származó személy valaha a
község (Cité) nevet viselte, ma pedig a köztársaság (République) vagy politikai társadalom
(corps politique) nevet viseli, tagjai államnak nevezik, amennyiben nem cselekszik,
főhatalomnak (souverain), amennyiben cselekszik, és egyszerűen csak hatalomnak
(puissance), amikor a hozzá hasonló alakulatokkal vetik össze. (276-277)
A szerződés egységet hoz létre a sokaságból, és ez az egység maga is személy, amennyiben
cselekedni képes. Ez a politikai közösség, állam. Az állam egyúttal államhatalom, amelynek
Rousseau két formáját különbözteti meg: a főhatalmat és az egyszerű (végrehajtó)
hatalmat. A főhatalom letéteményese a nép, hiszen a nép egysége jön létre a szerződéssel,
amikor az emberek lemondanak saját jogaikról és hatalmukról.
Ami a társulás tagjait illeti, ezek együttesen a nép nevet viselik, külön-külön pedig
polgároknak (Citoyens) nevezik őket, amennyiben a főhatalom részesei, és alattvalóknak
(sujets), amennyiben alávettetnek az állam törvényeinek. (277)
A nép az egyének egysége, amelyet a
szerződés hoz létre. Azok, akik a népet
alkotják ugyanakkor nem szűnnek meg
egyének lenni. A politikai társadalomban
azonban az egyének státusza megváltozik, és e
megváltozott státuszban is egyfajta kettősség
jellemzi őket attól függően milyen
viszonyban állnak a hatalommal. Az egyének,
akik a népet alkotják, a főhatalom
letéteményesei, mint a nép része. Ugyanakkor
a hatalomnak alá vannak vetve, amennyiben a
hatalom fölöttük áll. Ettől függően hívják őket
polgárnak vagy alattvalónak.
Az egyének e kettős státusza nagyon fontos

eleme
Rousseau
politikai
gondolkodásnak. Ezt Rousseau egyén és
hatalom kettős viszonyának nevezi.
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A társulás kinyilvánításakor a magánszemélyek és a köz (public) kölcsönös kötelezettséget
vállalnak egymással szemben, minden egyén úgyszólván önmagával szerződik, és kettős
kötelmet vesz magára: mint a főhatalom részese a magánszemélyekkel szemben, és mint az
állam tagja a főhatalommal szemben vállal kötelezettséget. (277)
Az egyének alkotják a közösséget. És ennyiben szerződnek önmagukkal, hiszen ha az egyén a
közösséggel szerződik, akkor önmagával szerződik. Még pontosabban: a szerződés hozza
létre a közösséget, akivel az egyén szerződik. Ebből következik az egyén és a hatalom kettős
viszonya, valamint a kötelezettség kettős jellege, amelyet minden egyén magára vesz.
(1) Egyrészt az egyén mint a főhatalom részese (polgár) kötelezettséget vállal arra, hogy a
szerződést betartja, ami ebben az esetben annyit jelent, hogy a főhatalom kötelezi magát a
szabadság biztosítására a politikai közösségben.
(2) Másrészt az egyén mint az állam tagja (alattvaló) kötelezettséget vállal a szerződés
betartására, azaz a törvények betartására, és mások szabadságjogainak a tiszteletben
tartására.
Az, hogy a nép a főhatalom
(souverain) letéteményese nem más,
mint a népszuverenitás elve. Ezt az
egyik
legfontosabb
jellemzője
Rousseau politikai filozófiájának. Ez
nem csak azt jelenti, hogy a politikai
hatalom „alulról” származik, mint
általában
a
kontraktualistáknál,
hanem azt is jelenti, hogy a nép soha
nem mond le a hatalomról, nem
ruházza azt át másra, hanem ő annak
letéteményese. Ez nyilván sokkal
erősebb megoldás, mint Hobbes-nál,
akinél a szerződés során az
individuumok
átruházzák
a
hatalmukat a Leviatánra. De még Locke-nál is erősebb, hiszen itt az individuumok nem egy
választott testületre vagy uralkodóra ruházzák át az individuumok hatalmát, hanem saját
magukra, mint népre ruházzák, és meg is tartják azt.
Ugyanakkor Rousseau a hatalmi ágak szétválasztásával is operál, amennyiben
megkülönböztet egymástól főhatalmat (szuverenitást) és végrehajtó hatalmat (puissance)
Minden szabad cselekvést két ok idéz elő:
az egyik erkölcsi jellegű, vagyis a
cselekvést elhatározó akarat, a másik
fizikai, vagyis a végrehajtó erő (…) A
politikai testületnek is ugyanazok a rugói:
benne is megkülönböztetjük az erőt és az
akaratot.
Az
előbbit
törvényhozó
hatalomnak, a másikat végrehajtó
hatalomnak nevezzük. (320)
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A főhatalom vagy szuverenitás a törvényhozó hatalom. Ezt a nép gyakorolja. Ezt
közvetlen demokráciával (népszavazás), vagy képviseleti demokráciával (parlament)
gyakorolja. A végrehajtó hatalom feladata a nép által hozott törvények betartatása. Ezt a
hatalmat gyakorolja monarchiában a választott király vagy köztársaságban a választott
kormány. Nyilvánvaló, hogy a végrehajtó hatalom a főhatalomnak van alárendelve és neki
tartozik felelősséggel.
Mi tehát a kormányzat? Az alattvalók és a főhatalom közé iktatott testület, amely kölcsönös
kapcsolatot létesít közöttük, s feladata a törvények végrehajtásában és mind a polgári, mind a
politikai szabadságok fenntartásában rejlik. (321)
A kormányzat tehát összeköttetést létesít az általános törvények és az alattvalók között.
Azért van rá szükség, mert az egyének egyszerre a főhatalom hordozói mint polgárok és
egyszerre a hatalomnak alávetettek mint alattvalók. A végrehajtó hatalom fő feladata, hogy a
törvényeket betartassa az alattvalókkal.
Rousseau hangsúlyozza, hogy a végrehajtó hatalom kinevezése nem része a társadalmi
szerződésnek. Ez teljesen eltérő vonás Hobbes és Locke szerződéselméletéhez képest.
„Ez csak közönséges megbízatás, hivatal, amelyben a vezető a főhatalom egyszerű
tisztviselőjeként s az ő nevében gyakorolja a hatalmat, melynek csupán letéteményese, s amit
a főhatalom korlátozhat, módosíthat, és tetszése szerint visszavehet.”
A kormányzat tehát csak egy adminisztratív funkció, amellyel a főhatalom megbízza az általa
választott személyeket. Ezt a funkciót bármikor visszaveheti.
Rousseau-nál tehát
megérthetjük a hatalmi ágak
szétválasztásának
szükségességét,
amelyet
először
Montesquieu fogalmazott meg. A főhatalom a törvényhozó
hatalom, amely a parlamentben vagy a nemzetgyűlésben
testesül meg. Itt hozzák a törvényeket. A végrehajtó hatalom a
kormányzat, amely a törvények végrehajtásáért felelős. (És
harmadik hatalmi ág a bírói hatalom, amely az
igazságszolgáltatásért felelős, de ezzel Rousseau nem
foglalkozik külön.)

Összefoglalás
A szerződés során az egyén a közösséggel
szerződik, és mint a közösség része:
önmagával. Így jön létre a politikai
közösség, a nép és a főhatalom. A
főhatalom
letéteményese
a
nép
(népszuverenitás elve). Az egyén kettős
viszonyban áll a politikai közösséggel:
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egyrészt mint a nép része a főhatalom letéteményese, és polgár, másrészt a hatalom
alávetettje, és alattvaló. Rousseau megkülönbözteti egymástól a hatalmi ágakat: a főhatalmat
és végrehajtó hatalmat. A főhatalom a törvényhozó hatalom, megtestesítője a nép, a
törvényhozó hatalom a kormányzat, adminisztratív, a főhatalom által megbízott hatalmi ág,
amelynek feladata a törvények betartatása.
Kérdések:
Mit hoz létre a társadalmi szerződés Rousseau szerint?
Kivel szerződnek az egyének a társadalmi szerződés során?
Milyen státuszai vannak az egyéneknek a politikai közösségben?
Mit jelent a népszuverenitás elve?
Mi a különbség a főhatalom és a végrehajtó hatalom között?
Ki gyakorolja a főhatalmat?
Ki gyakorolja a végrehajtó hatalmat?
Miért van szüksége Rousseau-nak a hatalmi ágak szétválasztására?
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9. John Stuart Mill és az utilitarista politikai filozófia
Az utilitarizmus (haszonelvűség) a 18. század végén kibontakozó etikai és politikafilozófiai
irányzat. Mind a mai napig vannak képviselői. A klasszikus utilitarizmust Jeremy Bentham és
John Stuart Mill nevéhez kötjük. A következő leckék a klasszikus utilitarizmus politikai
filozófiájába nyújtanak bevezetést.
Olvasmány:
John Stuart Mill: A szabadságról, In: J. S. Mill: A szabadságról, Haszonelvűség, ford. Papp
Mária, Budapest, Helikon, 1980. 7-226. oldal.
Ajánlott olvasmányok:
Jeremy Bentham: Bevezetés az erkölcsök és a törvényhozás alapelveibe. In: Brit moralisták a
XVIII. században, szerk.: Márkus György, Budapest, Gondolat, 1977, 677-776. oldal.
John Stuart Mill: Haszonelvűség, In: J. S. Mill: A szabadságról, Haszonelvűség, ford. Papp
Mária, Budapest, Helikon, 1980. 229-354. oldal

9.1. lecke: Az utilitarizmus
Az utilitarizmusról általában
Az utilitarizmus (haszonelvűség) lényege, hogy az etikai cselekvések, a jogi és a politikai
döntéshozás legfőbb elve a cselekvések és döntésekből fakadó társadalmi haszon.
Az utilitarizmus atyja Jeremy Bentham (1748-1832), aki a
18. század végén dolgozta ki a haszonelvűség elméletét a
Bevezetés az erkölcsök és a törvényhozás alapelveibe (An
Introduction to the Principles of Morals and Legislation,
1789) című művében. Tanait John Stuart Mill (1806-1873)
fejlesztette tovább. Őket követte Henry Sidgwick (18381900) a 19. század végén.
Az utilitaristák szerint a haszonelvű gondolkodás mindig
jelen volt a filozófia történetében, olyan szerzőknél, akiknél
a haszon, a hasznosság fontos értékmérője volt a
cselekedeteknek. Bentham elődjének tekinti Protagórászt
(lásd
Platón:
Protagorász című dialógusát), Spinozát és
David Hume-ot.
Jeremy Bentham (1748-1832) jogász
volt, aki torokbetegsége miatt nem
vállalhatott ügyvédi munkát. Helyette
1
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

jogelmélettel foglalkozott. A cselekedetek erkölcsi értékének megítélésének lehetőségét
kutatta, amelyet a helyes jogalkotásban és az igazságszolgáltatásban kívánt alkalmazni. Ő
találta fel a panoptikumot, a büntetésvégrehajtás tökéletesítése céljából. A panoptikum olyan
börtön, ahol a legkevesebb börtönőr a lehető legtöbb fogvatartottat tud szemmel tartani (a
panoptikum jelentése: mindent látó, mindent megfigyelő). A 19. századtól fogva sok helyen
alkalmazták e találmányt, például a híres szegedi Csillag-börtön központi épülete is e szerint
épült.
Mivel Bentham a jog területén
gondolkodik elsősorban, műveiben az
etika, jog- és politikaelmélet szoros
kapcsolatban áll egymással. A
törvényhozás
a
cselekvéseket
szabályozza, és a cselekvéseken
keresztül érinti az etika területét. Az
igazságos törvények elmélete pedig a
politikai igazságosság kérdésével
kapcsolódik össze.
Fantáziarajz a panoptikumról.

A hasznosság
Bentham abból indul ki, hogy a matematikai számításokon alapuló egzaktságot a
jogtudományban és a törvényhozásban is meg lehet alapozni. Bentham tehát a matematikát
tekinti mintának, ahol egyszerűen belátható egzakt alapelvek (axiómák, principiumok)
vannak, amelyeket nem kell bizonyítani, majd ezekből vezetjük le az összetettebb
igazságokat.
„Az akaratnak, csakúgy, mint az értelemnek, van logikája (…) a jog tudománya az akarat
logikájának legfontosabb alkalmazása (…) a jog corpusát olyan átfogó alapelvek alá kell
rendelni, amelyeket princípiumoknak neveznek (…) a politikai és az erkölcsi tudomány
alapját alkotó igazságok csupán oly vizsgálatok által tárhatóak fel, melyek éppoly szigorúak,
mint a matematikaiak, ámde összehasonlíthatatlanul szövevényesebbek és kiterjedtebbek.”
(Jeremy Bentham: Bevezetés az erkölcsök és a törvényhozás alapelveibe. In: Brit moralisták a
XVIII. században, szerk.: Márkus György,
Budapest, Gondolat, 1977, 678. oldal.)
Az erkölcs alapelve, amiből ki kell
indulni: az örömelv. Minden ember képes
fájdalmat és örömöt átélni. A fájdalom
rossz, az öröm jó. A fájdalmat kerüljük,
az örömöt vágyjuk és keressük. Az
utilitarizmus ebből a legalapvetőbb
emberi tapasztalatból indul ki.
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Bentham az örömöt azonosítja a boldogsággal. Az utilitarista boldogság-fogalom nem
azonos a platónikus, arisztoteliánus boldogság fogalommal. Az antik gondolkodásban a
boldogság eudaimonia, azaz a lélek összhangját, harmóniáját jelenti. A boldogság mindig
feltételezi az erényt, azaz csak erényes ember lehet boldog. Benthamnál a boldogság nem
függ az erénytől, és nem a lélek jó voltát jelenti, hanem az emberi örömöt, öröm-érzetet. Az
utilitarista boldogság tehát a jólétet, a kellemességet, a testi örömöket, a nélkülözés,
fájdalom és szenvedés hiányát jelenti. Hasznos pedig az, ami boldogságot okoz.
„Hasznosságon bármely tárgy azon tulajdonságát értjük, miáltal az jótéteményt, előnyt,
élvezetet, jót vagy boldogságot létrehozni hajlamos, illetve hajlamos megakadályozni azt,
hogy bármiféle kár, fájdalom, rossz vagy boldogtalanság érje azon felet, akinek érdeke szóban
forog.” (Jeremy Bentham: Bevezetés az erkölcsök és a törvényhozás alapelveibe. In: Brit
moralisták a XVIII. században, szerk.: Márkus György, Budapest, Gondolat, 1977, 682.
oldal).
A haszon a boldogsággal azonos. Bentham szerint minden ember és minden közösség a
boldogságra, azaz a jólétre törekszik, és igyekszik elkerülni a szenvedést, nélkülözést. Ez
jelenti tehát a hasznosságot. A haszon az egyén és a közösség számára nem más, mint az
öröm és boldogság, azaz a jólét növelése.
Innen érthető meg a hasznosság-elv, amely a helyes cselekvés és a helyes törvényhozás elve
kell legyen.
„A hasznosság princípiumán az a princípium értendő, mely bármiféle cselekedetet ama
tendenciának megfelelően helyesel vagy helytelenít, amellyel ama fél boldogságát növelni
vagy csökkenteni látszik, akinek érdeke szóban forog, avagy e boldogságot előmozdítani vagy
csökkenteni látszik.” (Jeremy Bentham: Bevezetés az erkölcsök és a törvényhozás
alapelveibe. In: Brit moralisták a XVIII. században, szerk.: Márkus György, Budapest,
Gondolat, 1977, 678. oldal.)
E megfogalmazásban a hasznosság-elv etikai. Ez azt jelenti, hogy az egyéni cselekedeteknek
szolgál mértékéül. Minden cselekvésünknek vannak hatásai. Ezek a hatások más embereket
érintenek: örömérzetet vagy fájdalomérzetet váltanak ki bennük. Mint már láttuk, az öröm
azonos a boldogsággal és a hasznossággal. Az öröm hasznos, a fájdalom káros.
Következésképpen az a cselekvés, amely örömöt okoz helyes, amely fájdalmat okoz,
helytelen. A helyes-helytelen, igazságos-igazságtalan cselekvés mértéke a hasznosság.
Etikai értelemben Bentham gondolkodása
következmény-etika. Ez azt jelenti, hogy
egy cselekvés erkölcsi jellegét nem a
motiváció (jóakarat, gonoszság), hanem a
következmény
határozza
meg.
A
szándék-etika szerint egy cselekedet
erkölcsi jellege attól a szándéktól függ,
amellyel elkövetjük. Ha a jóakaratból
elkövetett cselekvés véletlenül rosszat
okoz, attól még a cselekvést nem tekintik
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rossznak. Ezzel szemben a következmény etikában mindegy, milyen szándékkal
cselekszünk: ha a cselekvésünk következményei jók, akkor helyesen cselekszünk, ha
rosszak, helytelenül.
A legnagyobb rész legnagyobb boldogsága
Világos tehát az utilitarizmus alapelve. Az is látszik, miként vezethető le ebből az alapelvből
az erkölcs. Bentham meggyőződése, hogy a cselekvések hatását matematikai pontossággal ki
lehet kalkulálni. Meg lehet pontosan mondani, hogy egy cselekedet mekkora örömöt,
boldogságot, hasznot, vagy mekkora kárt okozott másoknak. Bentham erre akarja alapozni a
törvényhozás és törvényalkalmazás reformját. Egy törvénysértő cselekedet büntetése
pontosan (és igazságosan) meghatározható abból, mekkora kért okozott másoknak és a
közösségnek.
A cselekedetek ebben az értelemben a közjóval, azaz a közhaszonnal is összefüggenek
társadalmi szinten.
„A közösség fiktív test, amely az egyes személyekből tevődik össze, kiket úgy tekintünk, mint
akik mintegy annak tagjait alkotják. A közösség érdeke azon tagok érdekének összegéből áll,
akikből összetevődik.” (Jeremy Bentham: Bevezetés az erkölcsök és a törvényhozás
alapelveibe. In: Brit moralisták a XVIII. században, szerk.: Márkus György, Budapest,
Gondolat, 1977, 682. oldal)
A hasznosság-elv a politikai döntéshozásban is érvényesíthető. Egy törvény akkor
igazságos, ha a közösség legnagyobb számú tagját a legnagyobb mértékű boldogsághoz
segíti hozzá. Így jutunk el a hasznosság-elv legáltalánosabb megfogalmazásához.
„A legnagyobb számú ember legnagyobb boldogsága a helyes és helytelen mértéke.”
Az utilitarizmus kritikája
A Bentham által kidolgozott utilitarizmus követőkre és erős kritikusokra is talált. Ellenfelei
erős kritikát gyakoroltak vele szemben. Elsősorban az öröm, a boldogság és a hasznosság
azonosítását kifogásolták. Ha ugyanis a boldogságot azonosítjuk az örömmel (és nem
elválasztjuk az erénytől), akkor a boldogság mint haszon maximalizálására való törekvés
hedonizmushoz vezet. A hedonizmus (hédoné=öröm) nem foglalkozik az öröm jellegével,
csak az öröm és gyönyör fokozása a célja. A gyönyör korlátlan fokozása márpedig nem lehet
az erkölcsös magatartás elve és célja.
A másik kritika arra vonatkozott,
mennyire képes a társadalmi hasznosság a
társadalmi igazságosságot megalapozni.
Ha a politikai döntéshozók a legnagyobb
rész legnagyobb boldogságát veszik
alapul döntéseik meghozatalakor, akkor
elhanyagolják
a
kisebbséget.
Az
utilitarista elv nem zárja ki, hogy a
kisebbség szenvedjen, feltéve, hogy a
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többség boldogsága növekszik. Vajon egy közösség saját jólétéért feláldozhatja-e
igazságosan akár egyetlen tagjának jólétét is?
E kritikák szükségessé tették az utilitarizmus banthami elveinek továbbgondolását. Ezt
Bentham tanítványa John Stuart Mill végezte el.
Összefoglalás
Az utilitarizmus 18-19. századi etikai-politikafilozófiai irányzat. A középpontjában a haszon,
hasznosság fogalma áll, amely az utilitaristák szerint alkalmas annak megítélésére, mely
cselekvés helyes és melyik helytelen. A hasznosság az örömmel és a boldogsággal áll
kapcsolatban. A közhaszon a közösség boldogulását és boldogságát jelenti. Minden cselekvés
helyes, amely következményeit tekintve mások és a közösség hasznát növeli, és helytelen,
amely azt csökkenti. A közösségben végső soron a legnagyobb rész legnagyobb boldogsága a
helyes és a helytelen mértéke.
Kérdések:
Mit neveznek az utilitaristák haszonnak és hasznosságnak?
Mi a kapcsolat öröm, boldogság és hasznosság között?
Mi a különbség az antik és az utilitarista boldogság-felfogás között?
Mi a jelentősége az öröm-elvnek az utilitarista etikában?
Mi a különbség a szándék-etika és a következmény-etika között?
Mivel kritizálták a benthami utilitarista nézeteket?
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9.2. lecke: A szabadságról – J. S. Mill

John Stuart Mill Bentham követője, az egyik legjelentősebb 19. századi brit filozófus.
Gondolkodása a klasszikus utilitarianizmushoz és a klasszikus liberalizmushoz tartozik. A
feminizmus egyik első képviselőjeként is számon tartják, tehát egy olyan gondolkodóként,
aki síkra szállt azért, hogy a politikai egyenlőség szellemében a nőket ugyanolyan jogok
illessék meg, mint a férfiakat.
A továbbiakban Mill szabadságfelfogásáról lesz szó A
szabadságról (John Stuart Mill: A szabadságról, In: J. S.
Mill: A szabadságról, Haszonelvűség, ford. Papp Mária,
Budapest, Helikon, 1980. 7-226. oldal) című értekezése
alapján.
E művében Mill utilitarista alapokon a politikai szabadság
fontossága mellett érvel. Kidolgoz egy elvet, amelynek
tiszteletben tartásával a társadalomban biztosítani kell a
szabadságot. Ez az elv a liberalizmus alapelvének egyik
változata. Lényege, hogy az emberi cselekvésekbe
mindaddig nem szabad az államnak és a társadalomnak
beavatkoznia, amíg azok nem sérti mások jogait és
szabadságát. A kényszer alkalmazásának egyetlen jogos
esete az önvédelem, azaz amikor valakitől a másik embert
és a társadalmat meg kell védeni. Ennek az elvnek az érvényességét Mill az utilitarista
hasznosság-elvre alapozza: a társadalomnak az a hasznos, ha mindenki szabadon, az
állam, a társadalom és mások kényszere nélkül igyekszik a saját hasznát (boldogságát)
maximálni. Ezzel ugyanis a társadalom is jól jár: az egyéni boldogságok hozzájárulnak a
társadalom összboldogságához.
Utilitarizmus vs. kontraktualizmus
Noha Mill liberális gondolkodó, nem kontraktualista. A kontraktualisták – mint láttuk – az
igazságosságot a társadalomban a szerződés eszméjére alapozzák: igazságos az, ami
összhangban áll a társadalmi szerződéssel és igazságtalan, ami ellentétes azzal. Az utilitaristák
az igazságosságot nem a szerződésre, hanem – mint láttuk – a társadalmi hasznosságra
alapozzák: igazságos az, ami a
társadalom nagyobb részének nagyobb
boldogságát szolgálja.
Ajánlott olvasmány: Mill: Haszonelvűség
című értekezésének 5. fejezete: Az
igazságosság
és
a
hasznosság
kapcsolatáról. In: John Stuart Mill: A
szabadságról, In: J. S. Mill: A
szabadságról, Haszonelvűség, ford. Papp
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Mária, Budapest, Helikon, 1980. 308 skk. oldal).
Mill szerint a szerződés csak a politikai hatalom szabályozására alkalmas, de a társadalomnak
az egyén feletti elnyomását nem szabályozza. Rousseau-t kritizálva írja a következőt:
„Az a nép, amely a hatalmat gyakorolja, nem mindig azonos azzal, amelyen a hatalom
gyakoroltatik” (John Stuart Mill: A szabadságról, In: J. S. Mill: A szabadságról,
Haszonelvűség, ford. Papp Mária, Budapest, Helikon, 1980. 16. oldal)
Emlékezzünk: Rousseau-nál a népszuverenitás elve szerint a nép a főhatalom letéteményese,
és mindenki egyszerre polgár és alattvaló, azaz törvényhozó és a törvénynek alávetett. Ezzel
szemben Mill itt egy nagyon fontos szempontot
fogalmaz meg a politikai gondolkodásban. A
hatalomgyakorlás nem mindig működik úgy, ahogy
azt Rousseau leírja.
A politikai közösségben különböző csoportok
vannak (etnikai, nemi stb.). Mill arra hívja fel a
figyelmet, hogy sokszor a többség hatalmat
gyakorol a kisebbség, vagy a társadalom egésze
az egyén felett. E hatalomgyakorlásnak többféle
formája van. Egyrészt a politikai hatalom
különböző formái, másrészt pedig a szokások,
erkölcsök vagy a közvélemény. A szokás normatív
erejénél fogva képes bizonyos viselkedési
mintázatokat kikényszeríteni kisebbségekből és
egyénekből, és így ez is a szabadság korlátozásának
egy formája lehet. Mill tehát a hatalom több formája
korlátozásának szükségszerűségét hirdeti.
Az alapprobléma és a tézis
Más liberális gondolkodókhoz (Locke, Montesquieu) hasonlóan Mill hangsúlyozza a politikai
hatalom expanzív (terjeszkedő) jellegét. A hatalom gyakorlói hajlamosak saját hatalmukat
növelni, a törvényes kereteket átlépni és hatalmukkal visszaélni.
„Általánosságban növekvő hajlamot láthatunk a világban a társadalom hatalmának jogtalan
kiterjesztésére az egyén fölött a
közvélemény, sőt a törvényhozás
segítségével is.” (John Stuart Mill: A
szabadságról, In: J. S. Mill: A
szabadságról, Haszonelvűség, ford. Papp
Mária, Budapest, Helikon, 1980. 35.
oldal.)
Ha a szabadság a legfontosabb érték a
társadalomban, akkor a hatalmat
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korlátozni kell. A kontraktualista liberális hagyományban a szerződés eszméje határozza meg
a politikai hatalomgyakorlás elveit és korlátait. Mill szerint azonban újra fel kell tenni a
hatalom korlátozására vonatkozó kérdést.
„Szinte teljesen megoldatlan az a gyakorlati kérdés, hogy hol jelöljük ki a határt – hogyan
alakítsuk ki a megfelelő egyensúlyt az egyéni függetlenség és a társadalmi szabályozás között.
(…) Mindaz, ami értékessé teszi egy ember számára az életet, korlátozza mások cselekvését.
Bizonyos viselkedési szabályokat ezért elő kell írni – mindenekelőtt törvények segítségével,
más dolgokban pedig, melyek törvényes beavatkozásra nem alkalmasak, a közvélemény
segítségével. Az emberi viszonyok alapvető kérdése, hogy melyek legyenek ezek a
szabályok.” (John Stuart Mill: A szabadságról, In: J. S. Mill: A szabadságról, Haszonelvűség,
ford. Papp Mária, Budapest, Helikon, 1980. 19. oldal.)
Mill a hatalom korlátozását és az egyéni szabadság biztosítását úgy a politikai hatalommal,
mint a közvélemény elnyomó erejével szemben a hasznosság-elv alapján kívánja biztosítani.
Műve fő tézise a liberális hagyományt követi.
E tanulmány célja, hogy felállítsunk egy igen egyszerű alapelvet, mely tökéletesen alkalmas
arra, hogy szabályozza a társadalomnak az egyénnel szemben alkalmazott ellenőrző és
kényszerítő tevékenységét, akár jogi tevékenység keretében kimért fizikai erőszak, akár a
közvélemény erkölcsi kényszere ennek az eszköze. Ez az elv a következő: az önvédelem az
egyetlen olyan cél, melynek érdekében az emberiségnek – kollektíven vagy egyénileg –
joga van beavatkozni bármely tagja cselekvési szabadságába. (John Stuart Mill: A
szabadságról, In: J. S. Mill: A szabadságról, Haszonelvűség, ford. Papp Mária, Budapest,
Helikon, 1980. 26-27. oldal.)
Az egyetlen cél, amelynek érdekében jogosan lehet egy civilizált közösség bármely tagjával
szemben – akarata ellenére – erőszakot alkalmazni: mások sérelmének megakadályozása.
(John Stuart Mill: A szabadságról, In: J. S. Mill: A szabadságról, Haszonelvűség, ford. Papp
Mária, Budapest, Helikon, 1980. 27. oldal.)
A cselekvési szabadságnak egyedül a mások sérelme szabhat határt. Azaz addig, amíg
valaki viselkedésével, életvitelével másokat nem sért, nem korlátozható cselekvési
szabadságában. Ez a liberális alapelv megfogalmazása.
A liberalizmus individualista gondolkodási mód, amennyiben nem a közösségre, az
összetartozásra, hanem a személyességre, egyéniségre helyezi a hangsúlyt. Alapelve, hogy
senki ne írja elő másnak, hogyan éljen és boldoguljon, feltéve, hogy életvezetésével senkit
nem bánt és nem sért meg. A liberalizmus
tehát a személyesség szférájának
sérthetetlenségét kívánja biztosítani.
Ebből érthető meg, miért tarják a
liberálisok fontosnak, hogy a boldogságot
elválasszák az erény gyakorlásától (ld.
fent). Az, hogy ki hogyan él, magánügy,
ha ezzel másokat nem sért. Emlékezzünk
rá, hogy a liberalizmus kialakulása a 17.
3
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

századra, a vallásháborúk és a vallási intolerancia időszakára megy vissza. A vallási türelem
és tolerancia elérése Locke egyik fontos törekvése volt. A 18. század második felétől, az
egyház és az állam szétválasztásával a vallás magánüggyé vált. A liberalizmus egyik fontos
igénye, hogy mindenki maga választhassa meg a saját vallását, és senkire ne lehessen
erőszakkal egy vallást rákényszeríteni, vagy megtiltani annak gyakorlását (persze mindig
hozzá kell tenni: feltéve, hogy annak gyakorlása másokat nem sért). Ez a lelkiismeret
szabadsága.
Mill ezt így fogalmazza meg:
Az egyén csak annyiban felelős a társadalomnak, amennyi viselkedéséből másokat érint.
Mindabban, ami csak őt érinti, jogos függetlensége korlátlan. Önmagának, saját testének és
lelkének mindenki korlátlan ura. (John Stuart Mill: A szabadságról, In: J. S. Mill: A
szabadságról, Haszonelvűség, ford. Papp Mária, Budapest, Helikon, 1980. 27. oldal.)
Mill a személyes szabadság biztosításának és a politikai és társadalmi hatalom korlátozásának
elvét a hasznosságra alapozza. Az állítja, hogy a társadalomnak sokkal hasznosabb és
előnyösebb, ha biztosítja az egyének szabadságát, mint ha korlátozza azt. Minél nagyobb
a szabadság, annál nagyobb haszon származik belőle.
„Az emberiség többet nyer, ha eltűri, hogy mindenki úgy él, ahogy neki tetszik, mint ha arra
kényszerítik egymást, hogy úgy éljenek, ahogy a többieknek tetszik.” (John Stuart Mill: A
szabadságról, In: J. S. Mill: A szabadságról, Haszonelvűség, ford. Papp Mária, Budapest,
Helikon, 1980. 33. oldal)
Összefoglalás
Mill A szabadságról című művében egy elvet dolgoz ki arra nézve, miként kell az egyéni
szabadságjogok védelmében a hatalmat korlátozni. Az egyéni cselekvésbe kívülről csak az
önvédelem érdekében szabad beavatkozni. Mindenki szabadon cselekedhet mindaddig, míg
cselekvésével másokat nem sért. Ezt az elvet Mill a hasznosságra alapozza: a társadalomban
nagyobb haszna származik abból, ha engedi a tagjait szabadon cselekedni, mint ha a
szabadságot önkényesen korlátozza.
Kérdések:
Hogyan határozzák meg az igazságosság alapelvét a kontraktualisták és az utilitaristák?
Miért kell Mill szerint korlátozni a hatalmat?
Milyen elv szerint kell korlátozni Mill szerint a hatalmat?
Milyen módokon korlátozható az egyén
szabad cselekvése?
Miért választják szét az utilitaristák az
erény és a boldogság fogalmát?
Milyen összefüggés áll fenn Mill szerint a
haszon és a szabadság között?
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9.3. lecke: A szólásszabadságról
Mill A szabadságról első fejezetében fekteti le a szabadság alapelvét. A további három
fejezetben pedig egyes szabadságjogokat vesz szemügyre. Mindenekelőtt a
szólásszabadságot, majd az egyéni kreativitás szabadságát. Mindezeket az első fejezetben
felvázolt elvek szerint elemzi. Az elemzések célja annak a tézisnek az alátámasztása,
miszerint a közösség számára hasznosabb a szabadság fenntartása, mint annak
korlátozása. A továbbiakban a szólásszabadsággal kapcsolatos érveket vesszük szemügyre.

A könyv fő részei:
2. fejezet: A gondolat és szólásszabadságról
3. fejezet: Az egyéniségről, mint a jólét egyik
eleméről
4. fejezet: A társadalom hatalmának korlátai az
egyén felett
Mill feleségével Elisabeth Taylorral,
akit a múzsájának is tartott.

A szólásszabadságról
Tudvalevő, hogy az abszolút monarchiák és az
önkényuralmi rendszerek igyekeznek korlátozni a szólás
szabadságát. Ez elsősorban a hatalmi érdekek elleni
megnyilvánulások korlátozását jelenti az írott művek,
publicisztikák, a sajtótermékek, könyvek, irodalmi
alkotások cenzúrájával. A szólásszabadság korlátozása akadályozza az eszmék szabad
áramlását, a kritikus gondolkodást, a hatalommal való szembenállás lehetőségét.
Mill nagyon erős álláspontot fogalmaz meg a szólásszabadság védelmében:
„Ha az emberiség egyetlen ember kivételével azonos véleményen volna, még akkor sem lenne
joga ezt az embert elhallgattatni, ahogy annak sem lenne joga – ha hatalma volna is rá – az
egész emberiséget elhallgattatni.” (John Stuart Mill: A szabadságról, In: J. S. Mill: A
szabadságról, Haszonelvűség, ford. Papp
Mária, Budapest, Helikon, 1980. 39.
oldal.)
Mill e véleményét arra alapozza, hogy
bármely
véleménnyel
szemben
megfogalmazott vélemény hasznos, mivel
arra kényszeríti az eredeti vélemény
vallóját, hogy igazolja saját véleménye
megalapozottságát.
Természetesen
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kényelmesebb egy ellenvéleményt hatalmi szóval elhallgattatni, és jóval nehezebb
észérvekkel megcáfolni, ám ez utóbbi sokkal hasznosabb eljárás Mill szerint. Ugyanis:
„Élesebben és elevenebben észleljük az igazságot azáltal, hogy az megütközik egy
tévedéssel.” (John Stuart Mill: A szabadságról, In: J. S. Mill: A szabadságról, Haszonelvűség,
ford. Papp Mária, Budapest, Helikon, 1980. 40. oldal.)
Mill a szólásszabadság védelmének fontosságát az igazsághoz való viszonyunkra alapozza.
Meggyőződése, hogy az igazság ismerete bármely kérdésben a közösség érdeke és haszna.
Természetesen partikuláris érdekekkel sokszor egyezik az igazság elhallgatása és elfojtása, de
a közösség összérdeke soha nem lehet az igazság eltitkolása. Az ellenvélemények bátorítása
és meghallgatása azért hasznos, mert segít hozzáférni az igazsághoz.
„Hogyha azért hallgattatunk el egy véleményt, mert biztosak benne, hogy helytelen, akkor
úgy viselkednek, mintha feltételeznék, hogy az ő bizonyosságuk azonos az abszolút
bizonyossággal.” (John Stuart Mill: A szabadságról, In: J. S. Mill: A szabadságról,
Haszonelvűség, ford. Papp Mária, Budapest, Helikon, 1980. 40. oldal.)
Mill itt azt a régi platonista hagyományt vallja, miszerint senki nem lehet maradéktalanul
az abszolút igazság birtokában. Ennek az a magyarázata, hogy az emberi értelem, az
igazság megismerésének fő eszköze tökéletlen. Az embereknek ezért csak véleményük lehet,
ami mindig csak részigazság. Éppen ezért mindenkinek szüksége van rá, hogy a saját
véleményét másokkal ütköztesse, mert az értelmes vitákban jöhet csak felszínre az igazság.
Az ember értelem jelenlegi állapotában csak a vélemények eltérése teremthet esélyt rá, hogy
az igazság minden oldala méltóképpen érvényre jusson.” (John Stuart Mill: A szabadságról,
In: J. S. Mill: A szabadságról, Haszonelvűség, ford. Papp Mária, Budapest, Helikon, 1980. 97.
oldal.)
Amíg az emberi értelem tökéletlen, az igazság érdekében szükség van eltérő véleményekre.”
(John Stuart Mill: A szabadságról, In: J. S. Mill: A szabadságról, Haszonelvűség, ford. Papp
Mária, Budapest, Helikon, 1980. 103. oldal.)
Mill itt természetesen a társadalmi vitákra gondol, tehát olyan problémákra, amely a
közösség egészét érinti. Szerinte nagy szükség van arra, hogy az ilyen kérdéseket ne hatalmi
szóval, központilag oldjuk meg, hanem vitázzunk róluk. Nem ez a helyzet a matematikában,
ahol nem vélemények vannak, hanem igazságok.
„A matematikai igazságok bizonyításának
sajátossága az, hogy az összes érv az
egyik oldalon található. Nincsenek
ellenvetések,
és
nincsenek
az
ellenvetésekre adott válaszok. De az
igazság minden olyan kérdésben,
amellyel
kapcsolatban
létezhetnek
különböző
vélemények,
az
összeütközésben
álló
érvek
egyensúlyának megtalálásán múlik.”
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(John Stuart Mill: A szabadságról, In: J. S. Mill: A szabadságról, Haszonelvűség, ford. Papp
Mária, Budapest, Helikon, 1980. 74-75. oldal)
A matematikán és a tudományosan bizonyított
igazságokon kívül azonban a vita elengedhetetlen az
igazság megtalálása, vagy legalábbis megközelítése
érdekében. A szólásszabadság korlátozása tehát az
igazsághoz való hozzáférést lehetetleníti el a
közösségen belül.

Karikatúra Millről egy korabeli folyóiratban

Mill annyira fontosnak tartja az igazság elfogulatlan
keresését a társadalmat érintő kérdésekben, hogy szerinte
akkor is vitát kell generálni, ha történetesen egy fontos
kérdésben mindenki egyetért.
Ez a módszer olyan lényeges az erkölcsi és a humán tárgyak valósi megértéséhez, hogy ha
egy fontos igazságnak nincsenek ellenfelei, ki kell találni őket, szájukba adva a legerősebb
érveket, amilyeneket egy alaposan képzett advocatus diaboli* egyáltalán képes lehet kitalálni.
(John Stuart Mill: A szabadságról, In: J. S. Mill: A szabadságról, Haszonelvűség, ford. Papp
Mária, Budapest, Helikon, 1980. 77. oldal.)
*Az advocatus diaboli az ördög védőügyvédje. A katolikus egyházban a szenttéavatási
perekben bíznak meg mindig valakit, hogy érveljen a jelölt ellen, igyekezve bizonyítani, hogy
nem alkalmas arra, hogy szentté avassák. Őt hívják advocatus diaboli-nak.
Utilitarizmus, liberalizmus, kapitalizmus
Az utilitarizmus és a liberalizmus a 19. századra a tőkés gazdasági berendezkedés filozófiai
hátterét alkotta. A szabadság védelme a szabad vállalkozás, a kreativitás, az egyéni
érvényesülés lehetőségét kívánta biztosítani. Ez megjelenik Mill könyvének 3. és 4.
fejezetében is. A kapitalizmus számára
fontos a kereskedelem, a vállalkozás, a
gazdálkodás szabadsága. Mindez a
szabad piaci viszonyok biztosításában
is testet ölt. Ebben a politikai-gazdasági
megközelítésben
aki
élelmes,
az
boldogul.
Ugyanakkor
az
egyéni
boldogulás a közösség boldogulását is
elősegíti, hiszen az egyéni vállalkozás
nyomán termelt profit (tőke és haszon) a
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közösséget is gazdagítja például az adók formájában. Az utilitarizmus és liberalizmus egyik
leggyengébb pontja a szolidaritás hiánya azokkal szemben, akik nem boldogulnak a
társadalomban, akik a perifériára sodródnak és leszakadnak. Ezzel a mentalitással fordul
szembe a 19. században a baloldali gondolkodás.
Összefoglalás
Mill az első fejezetben a szabadság védelmében megfogalmazott elvet a szólászabadságra
alkalmazza. A szólásszabadság elfojtása károkat okoz a társadalomnak, a védelme pedig
mindenki hasznára válik. A szólásszabadság társadalmi kérdésekben az igazság felfedését
szolgálja. Az értelem tökéletlensége folytán az emberi vélemények csak részigazságokat
tartalmaznak. Ezért szükség van a vitára, amely közelebb vezet az igazsághoz. A
szólásszabadság elfojtásával a vita lehetőségét szüntetjük meg, amivel elvágjuk az igazsághoz
vezető utat. Márpedig ez nagyon káros a társadalomra nézve.
Kérdések:
Miért fenyegeti a politikai hatalom a szólásszabadságot?
Mi a vélemény és az igazság különbsége?
Miért nincsenek vélemények a matematikában?
Miért van szükség vitákra Mill szerint a társadalmi kérdésekben?
Miért hasznos az igazság?
Milyen szerepet tölt be a józan ész a szólásszabadságban?
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10. Marx és a baloldali politikai filozófia
Az előző leckékben tárgyalt J. S. Mill A szabadságról című műve 1859-ben, a 19. század
közepén jelent meg. Egy évtizeddel korábban írta Marx és Engels a híres Kommunista
kiáltványt 1848-ban. Az utilitarizmus és a marxizmus tehát a 19. század két meghatározó
politikafilozófiai irányzata. Ez a két irányzat szemben áll egymással. Míg a liberális
utilitarizmus a kapitalista gazdasági modellt támogatja a vállalkozás szabadságának
hangsúlyozásával, addig a marxi gondolkodás folytatása a szocialista-kommunista gazdasági
modell, amely a 20. században jutott érvényre a világ néhány országában. A következő leckék
Marx politikai gondolkodásába nyújtanak bevezetést.
Olvasmány:
Karl Marx: A kommunista kiáltvány. Karl Marx és Friedrich Engels: Karl Marx és Friedrich
Engels Művei (MEM) 4. köt., Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1959, 437-470. oldal)
http://www.eszmelet.hu/wpcontent/uploads/2018/08/Kommunista_part_kialtvanya_452_PDFsam_MEM04.pdf
Ajánlott olvasmány:
Karl Marx: A tőke, Budapest, Kossuth, 1978.
Karl Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. in.: Karl Marx és Friedrich Engels művei
(MEM) 42. köt. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1981. 41–155. old.

10.1. lecke: Marx és a marxizmus
Karl Marx (1818-1883) nevéhez kötődik a marxizmus.
Marx német gondolkodó, akinek politikai okokból el
kellett hagynia Németországot, és előbb Párizsban,
majd Londonban élt. Fő műve A tőke, amelynek első
kötete 1967-ben jelent meg, második és harmadik
kötetét Marx halála után barátja Friedrich Engels (18201895) rendezte sajtó alá. Az továbbiakban a marxista
politikai filozófia legfőbb vonalait foglaljuk össze A
kommunista kiáltvány (1848) című mű alapján, amelyet
Marx és Engels együtt írtak. Filozófiailag fontos műve
még a Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. (In.:

Karl Marx és Friedrich Engels művei
(MEM) 42. köt. Kossuth Könyvkiadó,
Budapest 1981. 41–155. old.)
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Kapitalizmus
A kapitalizmus, vagy tőkés gazdasági berendezkedés nem más mint a piacgazdaság. A piac az
a „hely”, ahol az áruk cseréje történik, és ahol a pénz forog. A tőke a befektetett pénzt jelenti,
amely a befektetés során növekszik. A piacgazdaság az a gazdasági forma, ahol az áruk
cseréjét és a kereskedelmet nem korlátozzák mesterségesen. Ezt nevezik szabad piacnak.
A 17. századot megelőzően a nyugati kultúrában nem a piacgazdaság uralkodott. A feudális
társadalmakban a nagy vagyonok a földbirtokban testesültek meg. A nemesség a földjeiből
élt. A középkori keresztény kultúrában a keresztény vallásúak számára nem volt megengedett
a pénzhitelezés, ami a piacgazdaság egyik fontos hajtóereje. Egy kereskedelmi vállakozáshoz
indulótőkére volt szükség. Ahhoz, hogy valaki felszereljen egy hajót és például elküldje
Indiába egzotikus árúcikkekért, indulótőkére volt szüksége. Ha a vállalkozása sikerrel járt, és
az Európába behozott árút el tudta adni, akkor a befektetett tőkéjét meg tudta sokszorozni. A
francia nemesség körében a 18. században a „noblesse oblige” elv többek között arra is
kiterjedt, hogy a nemesek nem vállalkoznak. A vállalkozás, a szabad kereskedelem, a
hitlelezés a 18. századtól a polgárság fő megélhetési forrása lett.
A liberalizmusnak (már tisztáztuk) két jelentése volt:
etikai-politikai és gazdasági. A gazdasági jelentés a
kereskedelem és a piac szabadságának elvét jelenti. A 17.
és 18. századi liberális gondolkodási irányzat tehát a
piacgazdaság feltételeit is igyekszik megteremteni. Ez a
19. században az utilitarizmus megjelenésével még inkább
felerősödött. A polgári forradalmak eltörölték a nemesi
kiváltságokat,
sokszor
felszámolták
a
nemesi
földbirtokokat, és megnyitották az utat a szabad
piacgazdaság, a kapitalizmus előtt. A liberális-utilitarista
érvelés szerint a szabadság biztosítása a társadalom
haszna. Minél nagyobb a szabadság, annál hatékonyabb a
kapitalista termelés és a közösség annál gazdagabbá válik.
Friedrich Engels

A piac szabadsága a szabadversenyes kapitalizmust kialakulásához vezetett. A
kapitalizmusban állandó verseny van, ahol az érvényesül, aki rátermettebb, ügyesebb és aki le
tudja győzni a konkurenciát. A 18-19. században zajlott az ún. eredeti tőkefelhalmozás kora,
amikor kialakult a tőkés polgárság, a
gyártulajdonosok, a gazdag kereskedők és
a vállalkozók rétege. Ezzel párhuzamosan
a jobbágyokból kialakult a városi
munkások és a parasztság rétege. A
társadalom ezen átalakulása tömegeket
koncentrált a városokba, akik két kezük
munkájából éltek. Ugyanakkor hatalmas
vagyoni különbségek jöttek létre a tőkés
polgárság és a nincstelen munkás-paraszti
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réteg között. A vállalkozás, a kereskedelem és a piac szabadsága hatalmas vagyoni
egyenlőtlenségeket hozott létre az iparilag fejlettebb európai államokban.
Egyenlőség-egyenlőtlenség
Az emberek közötti egyenlőség fogalmával már többször találkoztunk. A klasszikus
liberalizmus locke-i elmélete a természetes egyenlőségre alapozza az általános emberi
jogokat. Ugyanez érvényesül Rousseau-nál és ölt testet a népszuverenitás elvében. Az
emberek közötti egyenlőség a liberális hagyományban abban fejeződik ki, hogy emberi
méltóságánál fogva mindenkit azonos jogok illetnek meg, és a törvény előtt minden ember
egyenlő. Az egyenlőség tehát jogi egyenlőséget jelent. A 19. században a gazdasági
liberalizmus nyomán hatalmas vagyoni egyenlőtlenségek alakultak ki. A baloldali
gondolkodás erre próbált meg reagálni. A szabadság helyett az egyenlőség lesz a legfőbb
érték, de nem csak jogi, hanem gazdasági-vagyoni értelemben is. A baloldali gondolkodás
szerint ugyanis ahol nincsen vagyoni egyenlőség, ott nem beszélhetünk egyenlőségről sem.
Politika és gazdaság
A politikum természetét az antikvitástól fogva vizsgáltuk, és a 18. századig azt láttuk, hogy a
politikai filozófia nem nagyon foglalkozik a gazdasági viszonyokkal. Engels és Marx a 19.
században azt látják be, hogy a politika elválaszthatatlan a gazdaságtól. Ahhoz, hogy a
politikumot megértsük, mélyen elemezni kell a gazdasági viszonyokat. Így alakul ki a
politikai gazdaságtan fogalma. Marx főművében A tőkében a gazdasági viszonyokból
kiindulva értelmezi a politika természetét.
Szolidaritás
A szolidaritás tág értelemben a közösség tagjai iránt vállalt felelősséget jelenti. Ha egy
társadalomban nagyon nagy vagyoni különbségek alakulnak ki, felmerül a kérdés, hogy a
szegények, mélyszegénységben élők, a perifériára szorultak és leszakadtak iránt mekkora
felelősséggel bír a közösség egésze, illetve a közösség azon tagjai, akiknek nincsenek
gondjaik a megélhetéssel, vagy akik vagyonosok. Az utilitarista-liberális hagyomány a
szabadversenyes kapitalizmust támogatja, és a vállalkozás szabadságának biztosításával
mindenkit arra ösztönöz, hogy vállalkozzon, kereskedjen, termeljen, fejlesszen, találjon fel új
dolgokat stb. E tevékenységek anyagi haszonhoz juttatják a vállalkozókat. Ebben az
individuális megközelítésben mindenki saját szerencséjének kovácsa. Megfordítva ez azt
jelenti, hogy aki nem boldogul, az csak magára vethet. A gazdasági liberalizmusnak e
szélsőséges megfogalmazásában nem jelenik meg a szolidaritás. A közösség nem felelős
minden tagjáért, a szegények maguk felelősek a saját szegénységükért. A baloldali
gondolkodás ezzel szemben a szolidaritásra fontosságát hangsúlyozza.
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Engels és Marx a 19. században Manchester munkásnegyedeiben rettenetes szegénységgel és
kiszolgáltatottsággal találkoztak. A
tőkés termelés célja a profitmaximálás.
Minél olcsóbb a munkaerő, annál
nagyobb a bevétel. A 19. századi tőkés
termelés során a vállalatok tulajdonosai
óriási haszonra tettek szert, miközben a
munkások éhbérért dolgoztak sokszor
napi 12-14 órát a hét minden napján. A
női és a gyermek munkaerő olcsóbb
volt, ezért a férfiak helyett sokszor
nőket és gyermekeket alkalmaztak.
Gyermekmunkások
Angliában.

a

19.

századi

A baloldali eszméket tehát a 19. századi politikai-gazdasági viszonyok hívták életre.

Összefoglalás
A 19. században Nyugat Európában uralkodóvá váltak a kapitalista gazdasági viszonyok.
Ennek a filozófiai megalapozását az utilitarista-liberális politikai gondolkodás jelentette. A
társadalom teljesen átalakult, kialakult a gazdag tőkés-polgári réteg és a szegény munkásparaszti réteg. A baloldali, marxista gondolkodás erre a helyzetre reagál. Elutasítja a vagyoni
egyenlőtlenségeket, fontosnak tartja a szolidaritást a szegényekkel és politikai megoldásokat
keres a vagyoni egyenlőség megvalósítására.
Kérdések:
Milyen összefüggés van a kapitalista gazdasági viszonyok és a gazdasági liberalizmus között?
Mi a kapcsolat a piac, a tőke és a kereskedelem között?
Milyen értelmezései vannak az egyenlőség fogalmának?
Mit jelent a szolidaritás?
Miért fontos a gazdaság mechanizmusának értelmezése a politikai viszonyok megértéséhez?
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10.2. lecke: A kommunista kiáltvány – A kapitalizmus kritikája
A Kommunista kiáltványt Marx és Engels együtt fogalmazták meg
1848-ban. A szöveg célja, hogy összefoglalja a szerzők által
képviselt baloldali politikai gondolkodás lényegét, alapelveit és
céljait. A szöveg a kommunista mozgalom kiáltványává vált.
Első mondata szállóige lett: „Kísértet járja be Európát, a
kommunizmus kísértete.” A kiáltványban az a törekvés
tükröződik, hogy Európa különböző országaiban kibontakozó
kommunista mozgalmak egységesen lépjenek fel a proletariátus
érdekeinek védelmében. Erre utal a kiáltvány utolsó mondata is:
„Világ proletárjai egyesüljetek!”.
Elmélet és gyakorlat
Korábban már többször észrevehettük, hogy a politikai
filozófiának gyakorlati vonatkozásai vannak. Ez abban
nyilvánult meg, hogy a politikumra vonatkozó gondolkodás nemcsak leíró (deskriptív),
hanem normatív, előíró (preskriptív) jellegű is. A politikum természetének megértése arra
szolgál, hogy a megértett igaz elvek mentén egy jobban működő politikai közösséget, egy
igazságosabb államot hozzunk létre. Az igazságosság növelése szinte minden politikai
elmélet célja. A gyakorlati vonatkozásokat tekintve Marx talán a legradikálisabb politikai
gondolkodó volt. Híres kijelentése szerint:
„A filozófusok mindeddig csak magyarázták a világot. Ideje megváltoztatnunk azt.” (Tézisek
Fauerbachról)
A marxi filozófia egy olyan elmélet, amelynek közvetlen gyakorlati implikációi vannak.
Marx maga is úgy gondolta, hogy a politikai gondolkodást tettekre kell váltani.
Elemzéseitől azt várta, hogy olyan cselekvésekre sarkallnak, amelyek megváltoztatják a
világot és igazságosabbá teszik az emberi együttélést. A Kommunista kiáltvány is forradalmi
jellegű, ezért nemcsak a múlttal és a jelennel foglalkozik, hanem a jövő nézve is megfogalmaz
elveket.
A kommunista kiáltvány
A szöveg négy fejezetből áll:
(1) Burzsoák és proletárok,
(2) Proletárok és kommunisták,
(3) Szocialista és kommunista
irodalom,
(4) A kommunisták viszonya a
különböző ellenzéki pártokhoz.
1
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

A kiáltvány a kommunista mozgalom önidentitását kívánja meghatározni. Ehhez
felvázolja a mozgalom kialakulásának történetét, a mozgalom jelenét, a többi hasonló
politikai szerveződéshez való viszonyát, és a mozgalom céljait. A kommunista mozgalom
hagyományának felvázolása a marxi történelemfilozófia alapjain áll.
Történelemfilozófia
A történelemfilozófia a 18. században alakul ki. A
történelem mozgatórugóit vizsgálja, arra keresi a
választ, van-e a történelemben fejlődés, és ha igen,
mi biztosítja azt. A történelem marxi értelmezése
Georg Friedrich Hegel (1770-1831) hatását viseli
magán.
Hegel a történelmet egy dialektikus, idealista
rendszerben értelmezte: a történelemben állandó
ellentétek tételeződnek, amelyek a történelmet
mozgatják. Az ellentétek azonban szintézisbe
kerülnek, és felemelkedve egy újabb ellentét
tételezéséhez vezetnek. Ez nevezzük dialektikus
mozgásnak. E mozgás során a történelem folytonosan
fejlődik egy ideális végállapot felé, amely az abszolút
szellem megvalósulása lesz. Az abszolút szellem
megvalósulása a történelem végét jelenti.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Marx ezt a dialektikus sémát vette át, de az materialista kontextusba helyezte. A marxi
történelemfelfogás a dialektikus materializmus. Marx szerint az ellentétek nem idealista
alapon, hanem társadalmi alapon képződnek. Ezek mindig osztályok egymás közötti
ellentétei. A történelem mozgatórugója az osztályharc.
Minden eddigi társadalom története osztályharcok története. Szabad és rabszolga, patrícius és
plebejus, báró és jobbágy, céhmester és mesterlegény, egyszóval: elnyomó és elnyomott
folytonos ellentétben álltak egymással, szakadatlan, hol palástolt, hol nyílt harcot vívtak
egymással. (Karl Marx: A kommunista kiáltvány. Karl Marx és Friedrich Engels: Karl Marx
és Friedrich Engels Művei (továbbiakban: MEM) 4. köt., Budapest: Kossuth Könyvkiadó,
1959, 442. oldal.)
Marx szerint a történelem során mindig
voltak elnyomottak és elnyomók, ezek
külön társadalmi osztályokat alkottak,
mindig szembenálltak és küzdelmet
folytattak egymással. Ezt nevezi Marx
osztályharcnak, és ez viszi előre a
történelmet.
Marx a történelmet az osztályharcok
jellege szerint szakaszokra osztja. A
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történelem kezdetén az emberek törzsi társadalmakban éltek együtt, amelyeket
vagyonközösség (kommunizmus) jellemzett. Ebben a korban még nem voltak osztályok és
nem volt osztályharc, mert magántulajdon sem volt, és az emberek egyenlőségben éltek. A
társadalmi egyenlőtlenségek és feszültségek a magántulajdon létrejöttével alakultak ki. A
Marxot leginkább érdeklő történelmi korszak a „jelen” és az azt megelőző korszakok: a
feudalizmus és a kapitalizmus korszaka. A 17. és 18. századi polgári forradalmak is az
osztályharccal magyarázhatóak: az egyre erősödő osztály, a polgárság (burzsoázia) gazdasági
jogokat és politikai hatalmat vívott ki magának az arisztokráciával (nemességgel) szemben.
Ez vezetett a 17-18. században a polgári forradalmakhoz, majd a 19. században a
kapitalizmus kialakulásához.
A hűbéri társdalom pusztulásából keletkezett modern polgári társadalom nem szüntette meg
az osztályellentéteket. Csak új osztályokkal, az elnyomás új feltételeivel, a harc új formáival
cserélte fel a régieket. MEM, 442. oldal.
A polgári forradalmak nyomán az osztályharc kétpólusúvá vált és felerősödött. A társadalom
két nagy szembenálló osztályra szakadt: a burzsoáziára (a tőkésekre) és a proletariátusra
(munkások és parasztok osztálya). Marx természetesen erős kritikával illeti a kapitalista
korszak uralkodó rétegét, a tőkét birtokló polgárságot, azaz a burzsoáziát.
A modern képviseleti államban a burzsoázia kivívta magának a kizárólagos politikai uralmat.
A modern államhatalom nem más, mint az egész burzsoáosztály közös ügyeit igazgató
bizottság. MEM, 444. oldal.
A történelmi folyamatok és a jelen (azaz a 19. századi) helyzet elemzése azért fontos, mert
ennek megértése világítja meg a helyes cselekvés elveit. A munkásságnak öntudatra kell
ébrednie, egyesülnie kell, tudatos osztályharcot kell folytatnia a burzsoázia ellen, és meg kell
döntenie annak hatalmát. Ez a folyamat vezet el a proletárforradalmon keresztül egy végső
állapothoz: a kommunizmushoz. A kommunizmusban megszűnnek a társadalmi osztályok és
véget ér az osztályharc. Ez a történelem végét is jelenti egyben, hiszen megszűnik a
történelmi fejlődés mozgató ereje.
A burzsoázia
Marx a legnagyobb figyelmet a burzsoázia mint osztály kialakulásának és természetének
szenteli.
A burzsoázia széttépte a hűbéri kötelékeket, és nem hagyott meg más köteléket ember és
ember között, mint a meztelen érdeket, az
érzés nélküli készpénzfizetést. (…) A
személyi méltóságot csereértékké oldotta
fel, és az oklevelekben biztosított,
nehezen szerzett számtalan szabadság
helyébe
az
egy
lelkiismeretlen
kereskedelmi szabadságot iktatta. MEM
444. oldal.
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Marx számára a kapitalista gazdasági berendezkedésben a személyes szabadságjogoknál
fontosabbnak tűnik a piac és a kereskedelem szabadsága. Ez teszi ugyanis lehetővé a pénz
mozgását, a tőke koncentrációját és a kapitalista gazdasági viszonyok kialakulását.
Marx kritizálja azt a folyamatot, ahogy a nemzeti piacok helyett kialakult a világpiac és a
világkereskedelem. Ezzel a kapitalizmus felszámolja a nemzeti kultúrákat és elindítja a
világot a globalizáció és a kozmopolitizmus felé.
Az egyre kiterjedtebb piac szükséglete, amelyen a termékeit eladhatja, végigkergeti a
burzsoáziát az egész földgolyón. Mindenüvé be kell magát fészkelnie, mindenütt be kell
rendezkednie, mindenütt összeköttetéseket kell létesítenie. A burzsoázia a világpiac
kiaknázása által valamennyi ország termelését kozmopolitává formálta. MEM 445. oldal.
A burzsoázia (…) valamennyi nemzetet, még a legbarbárabbat is, berántja a civilizációba.
Áruinak olcsó ára az a nehéztüzérség, amellyel rommá lő minden kínai falat. 445.
Minden nemzetet rákényszerít, hogy elsajátítsák a burzsoázia termelési módját, rákényszeríti
őket, hogy meghonosítsák maguknál az úgynevezett civilizációt, azaz váljanak burzsoává. A
burzsoázia saját képmására formált világot teremt magának. 445
A piacok megnövekedésével párhuzamosan az ipar is
növekedett. Egyre nagyobb gyárak jöttek létre, ahol egyre
nagyobb volumenű termelés folyt. A 19. századi ipari
forradalom során az iparosodás eddig nem látott
méreteket öltött, ami hatalmas tőkekoncentrációkhoz
vezetett. Az ipari termeléshez ugyanakkor munkások
kellettek. Az ipari forradalom hatalmas lökést adott az
urbanizációnak, amelynek köszönhetően egyre nagyobb
munkástömegek éltek együtt a városokban. Ez hozta létre a
proletariátust mint osztályt.

A proletariátus
Marx áttekinti a proletariátus kialakulásának állomásait. A
proletariátus saját léténél fogva szemben áll a
burzsoáziával.
A proletariátus különböző fejlődési
fokokon megy át. Harca a burzsoázia
ellen létezésével kezdődik. MEM 448.
oldal.
A proletariátus kialakulásának történetét
Marx
a
proletariátus
harcának
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történeteként írja le. A proletariátus harca a burzsoázia ellen különböző állomásokon ment
keresztül. Eleinte egy helységben dolgozó munkások harcoltak úgy, hogy megrongálták vagy
összetörték a termelőeszközöket, felgyújtották a gyárakat. Majd egyre szélesebb körben
fogtak
össze,
szakszervezetekbe
szerveződtek,
sztrájkokat
kezdeményeztek,
mukásszövetségeket hoztak létre, majd az összefogás előbb nemzetivé, később átlépve az
országhatárokat nemzetközivé válik. Marx szerint a proletariátus osztályharcának egyik
legfontosabb feltétele az egyszer szélesebb összefogás. Azok a politikai-társadalmi
folyamatok, amelyek a kapitalizmusban zajlanak, a burzsoázia és a kapitalizmus
felszámolásának irányába hatnak.
A fegyverek, amelyekkel a burzsoázia a feudalizmust leterítette, most maga a burzsoázia ellen
fordulnak. A burzsoázia nemcsak kikovácsolta a fegyvereket, amelyek halálát okozzák,
megszülte azokat a férfiakat is, akik e fegyvereket forgatni fogják – a modern munkásokat, a
proletárokat. MEM 447. oldal.
Az osztállyá szerveződő munkások a proletariátus. A proletariátus harcát a kommunisták
szervezik. A kommunisták azok, akik tudatosan harcolnak a kapitalizmus ellen a lehető
legnagyobb összefogást igyekezve kialakítani a proletariátuson belül.
A kommunisták minden ország munkáspártjainak leghatározottabb, szüntelen továbbhaldásra
ösztönző részét alkotják. Az elmélet terén a proletariátus többi tömegével szemben az az
előnyük, hogy világosan látják a proletármozgalom feltételeit, menetét és általános
eredményeit. MEM 453. oldal.
A kizsákmányolás
A proletariátus azért áll szemben a burzsoáziával, mert az ipari termelés során a munkások
termelik meg kétkezi munkájukkal az árút, azaz a tőkét, miközben a megtermelt haszonból
csak minimális mértékben részesednek. A termelési folyamatok során keletkezett anyagi
haszon a termelőeszközök (gyártulajdonosok) tulajdonosait gazdagítja, miközben azok, akik a
termelési folyamatokat végzik, a munkások, éppen csak annyit kapnak munkájukért, amennyi
megélhetésükhöz szükséges. Marx ezt nevezi kizsákmányolásnak. A munkásnak nincsen
magántulajdona, ezért egyedül munkaerejét képes árúba bocsájtani. Így a munkás azáltal,
hogy munkaerejét eladja, maga is árúvá válik. Ám ezt az árút a tőkések nem értéküknek
megfelelően vásárolják meg.
A munkások csak addig élnek, amíg munkát kapnak, és csak addig kapnak munkát, amíg
munkájuk a tőkét gyarapítja. Ezek a
munkások, akik darabonként kénytelenek
eladni magukat, éppen olyan árúk, mint
minden egyéb kereskedelmi cikk. MEM
447. oldal.
A kizsákmányolás lényege, hogy a
tőkések a profitmaximálás érdekében
annyira kevés munkabért fizetnek a
munkásoknak, amennyire keveset csak
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tudnak. A 19. században ezért a férfi munkaerőt kiszorította a női és a gyerekmunka.
Minél kevesebb ügyességet és erőkifejtést kíván meg a kétkezi munka, azaz minél inkább
kifejlődik a modern ipar, annál inkább kiszorítja a férfiak munkáját a női és gyermekmunka.
A nemi és korkülönbségeknek a munkásosztályt illetően nincsen többé társadalmi érvénye.
Már csak munkaszerszámok léteznek, amelyek koruk és nemük szerint különböző
költségeket okoznak. MEM 448. oldal.
A kizsákmányolás láthatóan rendkívüli vagyoni különbségekhez vezet. Az egyik oldalon a
tőke megsokszorozódása, a másik oldalon pedig a megélhetés nehézsége áll. A marxi
megközelítésben a vagyoni egyenlőtlenségek rendkívül igazságtalanok, ezért ezt az igazságos
társadalmi berendezkedés érdekében meg kell változtatni.

Charlie
(1936)

Chaplin:

Modern

idők

Az elidegenedés:
A kizsákmányolás mellett a marxi filozófia másik fontos fogalma az elidegenedés. Az
elidegenedés feltétele a tárggyá válás, az eltárgyiasulás. Az elidegenedés az eltárgyiasulási
folyamatokkal párhuzamosan következik be. Az ember maga is tárggyá (és árúvá) válik a
termelés folyamatában. Ennek következtében az elidegenedés több formája is érvényesül: az
ember elidegenedése önmagától, az ember elidegenedése a többi embertől, és az ember
elidegenedése a munkájától. A munkától való elidegenedés azt jelenti, hogy a munkás nem
látja át többé a termelési folyamat egészét, a tevékenysége az árúcikk előállításának kis
szeletére korlátozódik csupán, és így nem is látja munkájának értelmét.
A
proletárok
munkája
a
gépi
berendezkedések terjedésével és a
munkamegosztással elveszítette minden
önálló jellegét és ezzel minden vonzerejét
a munkás számára. A munkás a gép
puszta tartozékává válik, akitől csak a
legegyszerűbb,
legegyhangúbb,
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legkönnyebben megtanulható fogást kívánják meg. MEM 448. oldal.
Az eltárgyiasulás és elidegenedés eredménye
munkatevékenységének teljes automatizálódása.

az

ember

géppé

válása

és

Összefoglalás
Marx saját politikai filozófiáját történelemfilozófiai kontextusba ágyazza. A történelem
mozgató rugója az osztályharc, amely a kapitalizmus alatt kétpólusúvá vált és felerősödött a
burzsoázia és a proletariátus között. Marx a kizsákmányolás és az elidegenedés elemzésével
írja le a kapitalista gazdasági viszonyok igazságtalanságát. A marxi filozófia törekvése
gyakorlati: konkrét politikai cselekvések révén felszámolni ezt az igazságtalan állapotot.
Kérdések:
Mi a történelemfilozófia lényege?
Melyek a fő szempontok Marx kapitalizmus kritikájában?
Mit jelent a kizsákmányolás?
Mi a kapcsolat eltárgyiasulás és elidegenedés között?
Kik a kommunisták és mi a viszonyuk a proletariátushoz?
Miért tartja igazságtalannak Marx a tőkés termelési viszonyokat?
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10.2. lecke: A kommunista kiáltvány – A kommunizmus
A kapitalizmus kritikája a történelem végső állapotába, a kommunizmusba való átmenetet
készíti elő. Marxnak konkrét elképzelései voltak arról, hogyan kell ezt az átmenetet
megvalósítani. Ennek lényeges elemei a proletárforradalom, a magántulajdon felszámolása és
a kommunista társadalmi berendezkedés kaialkítása.
A magántulajdon
A magántulajdon problémája fontos szerepet játszik a marxi gondolkodásban. Locke-nál
például az állam egyik létoka a magántulajdon védelme volt. A magántulajdon kialakulását
Rousseau kritizálta, mint a
társadalmi
egyenlőtlenségek
forrását, de nem utasította el. A
politikai közösségben a birtok
tulajdonná
válik,
és
a
magántulajdonhoz, illetve annak
biztonságos megőrzéséhez való
jog az egyik legfontosabb
szabadságjognak számít.

Manchester látképe a 19. század
közepén

Marx számára az egyenlőség nem a szabadságjogok egyenlőségét, hanem a vagyoni
egyenlőséget jelenti. A tőkések és munkások között, mint láttuk, hatalmas vagyoni
egyenlőtlenségek alakultak ki. A munkásoknak lényegében nem volt magántulajdona. A
munkájával termelte meg a tőkét, ami a tőkések vagyonát gazdagította.
A tőke az a tulajdon, amely a kizsákmányolásra épül, és amely a bérmunkát kizsákmányolja.
A tőke nem személyi, hanem társadalmi hatalom, mert a létrehozásához az egész társadalom
szükséges. MEM 454. oldal.
A tőke megtermeléséhez szükségesek a gyárak, azaz a termelőeszközök, tovább a munkaerő,
azaz a bérmunka. Tehát a tőke
létrehozásához
társadalmi
szervezettség szükséges. Marx szerint
igazságtalan helyzet, amikor a közösség
által létrehozott haszon egy kisebbség
vagyonát gazdagítja, miközben a többség
minden tulajdonból kisemmizett marad.
Ha a tőkét közösségi tulajdonná
változtatjuk át, amely a társadalom
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valamennyi tagjáé, akkor csupán a társadalmi jellege változik meg a tulajdonnak. A tulajdon
elveszíti osztályjellegét. MEM 454. oldal.
A tulajdon osztályjellegének elveszítése azt jelenti, hogy a magántulajdon megszűnik
„magán-” lenni, és közösségi tulajdonná változik.
Minden tulajdonviszony állandó történelmi változásnak, átalakulásnak volt alávetve. (…) Ami
a kommunizmust megkülönbözteti, az nem általában a tulajdon eltörlése, hanem a polgári
magántulajdon eltörlése. (…) A kommunisták ebben az egyetlen kifejezésben foglalhatják
össze elméletüket: a magántulajdon megszüntetése. 453
Az elidegenedés, a kizsákmányolás, a társadalmi különbségek, tehát az igazságtalanság
megszűntetése a kapitalista gazdasági viszonyok megszüntetése által lehetséges. A
proletariátus osztályharca révén megszünteti a magántulajdont, megszünteti a burzsoáziát és
felszámolja az osztályharcot. Így jön létre a kommunizmus.
Ha a proletariátus a burzsoázia elleni harcában szükségszerűen osztállyá egyesül, forradalom
útján uralkodó osztállyá teszi magát, és mint uralkodó osztály a régi termelési viszonyokat
erőszakkal megszünteti, akkor e termelési viszonyokkal együtt megszünteti az
osztályellentétnek, egyáltalában az osztályoknak a létfeltételeit, és ezzel saját magának mint
osztálynak az uralmát is. MEM 460. oldal.
A proletárforradalom és proletárdiktatúra
A burzsoázia saját hatalmát a polgári forradalmak során szerezte meg. A burzsoázia
hatalmának megdöntése is csak forradalom árán lehetséges Marx szerint. Ez lesz a
proletárforradalom.
A proletárok csak úgy hódíthatják meg a társadalmi termelőerőket, hogy megszüntetik a
maguk eddigi elsajátítási módját, és ezzel az egész eddigi elsajátítási módot. A proletároknak
nincs semmi sajátjuk, amit biztosítani kellene, nekik le kell rombolniuk minden eddigi
magánbiztonságot és magánbiztosítékot (…). Nyílt forradalomban tör ki, és a proletariátus a
burzsoázia erőszakos megdöntése útján megalapítja uralmát. 451
Az osztályharc fokozására van szükség a proletariátus egyesítése révén. A proletariátus
mozgalmának a kommunisták vezetésével nemzetközivé kell válnia, és végül minden
országban ki kell robbantani a forradalmat.
A
proletárforradalmat
a
proletárdiktatúra
időszaka
követi.
Ebben az időszakban a magántulajdon
kisajátítása és a tőke államosítása zajlik
diktatórikus eszközökkel.
A forradalom első lépése a proletariátus
uralkodó osztállyá emelése, a demokrácia
kivívása. A proletariátus arra használja
2
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

majd fel politikai hatalmát, hogy a burzsoáziától fokról fokra elragadjon minden tőkét, hogy
az állam, azaz az uralkodó osztállyá szervezett proletariátus kezében koncentráljon minden
termelési szerszámot, és a lehető leggyorsabban növelje a termelőerők tömegét. (…) Ez
eleinte a tulajdonjogba és a polgári termelési viszonyokba való zsarnoki beavatkozás útján
történhet. MEM 459. oldal.
A kommunizmus
A proletárdiktatúra csak átmeneti állapot. A végső cél a kommunizmus létrehozása, ahol
nincsen magántulajdon, teljes vagyoni egyenlőség uralkodik, minden közös, teljes egyenlőség
és általános igazságosság érvényesül.
Amikor majd a fejlődés folyamán az osztálykülönbségek eltűntek, és minden termelés a
társult egyének kezében összpontosult, akkor a közhatalom elveszti politikai jellegét. A
politikai hatalom, voltaképpeni értelmében valamely osztálynak egy más osztály elnyomására
szolgáló szervezett hatalma. MEM 460. oldal.
A kommunizmusban nincsen politikai hatalom, mert nincsen szükség központi hatalomra az
elnyomás érdekében. Ez tehát a marxi politikai filozófiában egy ideális végállapot, ahonnan a
történelem már nem fejlődik tovább.
A régi polgári társadalom s a vele járó osztályok és osztályellentétek helyébe olyan társulás
lép, amelyben minden egyes ember szabad fejlődése az összesség szabad fejlődésének a
feltétele. MEM 460. oldal.
A kommunizmus Marx szerint a valódi igazságosság, egyenlőség és szabadság állapota.
Összefoglalás
A kapitalista gazdasági berendezkedés kritikája a gyakorlati lépések előkészítését szolgálják e
rendszer megdöntése érdekében. A kapitalizmus a magántulajdon eltörlése révén dönthető
meg. Ez proletárforradalom útján lehetséges, amikor megfosztják a burzsoáziát a
magántulajdonától, és minden tulajdont állami kézbe vesznek. Így alakul ki a kommunizmus,
amelyben minden közös és nincsen magántulajdon. A kommunizmus a politikai hatalom
megszüntetését, az osztályharc lezárását és a történelem végét jelenti.
Kérdések:
Miért kritizálja Marx a magántulajdont?
Mi a proletárforradalom lényege?
Miért van szükség proletárdiktatúrára?
Mi jellemzi a kommunizmust?

3
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

