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Platón Arisztón és Periktioné legkisebbik fiaként 

született Kr.e. 428/27-ben Athénban (vagy Aiginán), 

előkelő arisztokrata családban. 1  Atyai ágon a 

családfát Athén utolsó királyára (a mitikus 

Kodroszra) vezették vissza, anyai ágon Dropidészen 

(593/2?) keresztül Szolónra, a híres attikai 

törvényhozóra, akinek „rokona és barátja” volt. 

Tudunk Platón két bátyjáról, Galukónról és 

Adeimantoszról, valamint nővéréről, Potónéről. 

Platón atyja valószínűleg viszonylag fiatalon 

(feltehetőleg még Platón gyermekkorában) meghalt, ugyanis ismeretes anyja második 

házassága saját nagybátyjával, Pürilampésszel (közös gyermekük Antiphón). 

 

                                                
1 Diogenész Laertiosz (III.4.) tanúsága szerint születéskor az Arisztoklész nevet kapta, a „Platón” (= „széles”) név 
később kapott gúnyneve, vagy széles vállainak (ugyanis jó bírkózó volt) illetve homlokának köszönhetően, vagy 
dagályos stílusa következtében. (A történet hitelességét a filozófiatörténészek megkérdőjelezik.) Platón születési 
dátumára nézve újabban létezik egy eltérő datálás is: Kr.e. 424/3 (Nails, Debra: The People of Plato. 2002). 

 
 

	

1. Lecke 
Platón (428/27-347) 

élete 
 

 

	



Közvetlen családtagjai között számos prominens személy található, akik társadalmi és 

politikai szempontból fontos szerepet játszottak az V. századi Athén életében: 

	
	

• anyja Kharmidész nővére és Kritiasz 
unokatestvére volt	
 

 
	

 

	
• mostoha apja, Pürilampész közeli 

viszonyban állt Periklésszel, és 
politikájának prominens képviselője 
volt	

 

 

Platón tehát családja révén politikai pályára volt predesztinálva, amitől azonban saját 

elbeszélése szerint részben éppen az oligarchikus hatalomátvétellel (melyben rokonai 

is részt vettek) bekövetkező visszaélések és az azt követő polgárháború eseményei 

(részben Szókratész néhány évvel később bekövetkező beperlése és halálra ítélése) 

térítette el: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kritiasz (kb. 460-403) 
a peloponnészoszi 
háborút követő 
oligarchikus rezsim, a 
Harminc Zsarnok 
egyike volt  
 
Kharmidész (kb. 446-
403) kikötőparancsnok 
a Harmincak alatt 
 

„Annak idején, amikor még ifjú voltam, magam is úgy jártam, mint sokan 
mások. Tervbe vettem, hogy amint a magam ura leszek, tüstént a politikai 
életbe fogom vetni magam. De közbelépett a sors, a politikai helyzet 
különös fordulatainak formájában. A következők történtek ugyanis. 
Minthogy az akkori kormányforma ellen sokan szenvedélyes harcot 
folytattak, lázadás tört ki, és az új uralomnak ötvenegy férfiú lett a vezetője. 
[…] Minthogy volt közöttük héhány rokonom és ismerősöm, tüstént fel is 
szólítottak, vegyek én is részt munkájukban, mintha ez egészen természetes 
lett volna tőlem. És senki se csodálkozzék azon, ami akkor megesett velem, 
hiszen tapasztalatlan ifjú voltam. Azt hittem ugyanis, hogy kormányzatuk 
célja az államot a törvénytelenség állapotából az igazságosságon alapuló 
élet felé vezetni, s éppen ezért feszült figyelemmel várakoztam, vajon mit 
fognak csinálni. És mit kellett látnom? Azt, hogy rövid idő leforgása alatt 
sikerült nekik a régi kormányzatot, mint aranykori állapotot újból 
kívánatossá tenniük” (Hetedik levél 324b-c. Ford. Faragó László). 

 



Platón életére vonatkozóan kevés történetileg hitelesíthető tény áll rendelkezésünkre. 

Dialógusaiban saját magára mindössze három utalást tesz (a Szókratész 

védőbeszédében kettő, a Phaidónban egy található), rá vonatkozó forrásaink viszont 

hellenisztikus koriak vagy még későbbiek.  

 

Noha dialógusai alapján egyértelműen nagy hatást tett rá, nem 

tudható például bizonyosan, hány éves korától ismerte 

Szókratészt, s vajon tanítványai köreibe tartozott-e. 

Valószínűsíthető azonban, hogy (Kharmidészen és Kritiaszon 

keresztül) már gyermekkorában találkozott Szókratésszel, 18-20 

éves kora körül nézeteivel is közelebbről megismerkedhetett, és 

Szókratész haláláig személyes kapcsolatban állt vele. 

 

Tudjuk, hogy Platón 

Szókratész halálát követően 

(399 után, vagy néhány évvel 

később) néhány társával 

együtt elhagyta Athént (mivel 

a pert és a halálos ítéletet 

követően Szókratész barátai 

nem érezték biztonságban 

magukat), és Megarába 

menekült a matematikus Eukleidészhez. Egyes tudósítások szerint ezt követően 

Kürénébe (a matematikus Theodóroszhoz), Dél-Itáliába (Philolaoszhoz) és 

Egyiptomba (a „prófétákhoz”) utazott. Ezeket az utazásokat ő maga nem említi, és 

vitatottak, de nem kizárhatóak. 

 



Annyi bizonyos, hogy majd negyvenéves korában, 389/88-ban valóban ellátogatott 

Dél-Itáliába (feltehetőleg a püthagoreus Arkhütaszhoz Tarentumba), majd eljutott 

Szicíliába, I. Dionüsziosz türannosz szürakuszai udvarába, ahol megismerkedett a 

szürakuszaiak kiábrándítóan kicsapongó életmódjával, de filozófiájával nagy hatást 

tett Diónra, az uralkodó sógorára, akivel életre szóló barátságot kötött. 

 

 

 
Szirakúza (ókori Szürakuszai), görög színház (Kr.e. V. sz. vége) 
 

 Virtuális túra Szürakuszaiban 
https://www.lci.fr/voyages/video-italie-a-la-re-decouverte-de-syracuse-grace-a-la-3-d-2101671.html 

 
  

 
Az a későbbi 
évszázadokban 
keletkezett anekdota, 
miszerint Platónt I. 
Dionüsziosz eladta 
(vagy parancsára 
eladták) rabszolgának és 
egy kürénéi (vagy 
spártai) férfi váltotta 
meg, történetileg 
kétséges, bár 
szórakoztató. (Egyes 
források ezt a történetet 
második szicíliai útjához 
kötik.) 
 



További olvasmányok: 
 

Platón: Hetedik levél. In: Platón összes művei. III. kötet. Európa könyvkiadó, Budapest, 1984, 
1038-1083. o.  
Taylor, A. E.: Platón. Osiris kiadó, Budapest, 1997, 15-26. o. 

 
Ellenőrző kérdések: 

 
1. Milyen, történelmi vagy politikai szempontból jelentős személyekkel állt kapcsolatban 
Platón, illetve családja? 
2. Saját beszámolója szerint mi térítette el Platónt a politikai pályától? 
3. Milyen kapcsolatban állt Szókratésszel, és mennyi ideig? 
4. Milyen utazásairól tudunk? 
 

Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1.  Olvasson utána, mit tudunk az ókori Szürakuszairól (alapítási ideje, alapítói, 
fejlettsége, ellenfelei, híres uralkodói, tudósai, vendég költői)? Mit tudunk történelméről a 
IV. század első felében (amikor Platón meglátogatta)? 
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Platón többször látogatást tett Szürakuszaiban, ahol az államvezetésre vonatkozóan 

tanácsokat adott az uralkodónak. A próbálkozások azonban kudarcba fulladtak. Bár 

az ott történtekre vonatkozóan kevés megbízható tényre támaszkodhatunk, helytelen 

az a széles körben elterjedt elgondolás, miszerint Platón „ideális” államra vonatkozó 

elméletének utópisztikus jellegét bizonyítja, hogy „szürakuszai kalandja” 

sikertelennek bizonyult. A kudarcért más körülmények okolhatóak. 

Platón a szürakuszai udvarról már első látogatására (I. Dionüsziosz alatt) 

visszaemlékezve is így ír: 

       
Euthümidész: Mulatozók (510)   Platón: Az állam (papírusz töredék) 

 

 

 
 

2. Lecke 
Platón 

és Szürakuszai 
 

 

	
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazatérte után (hagyományosan 387-ben, de 

lehetséges, hogy csak néhány évvel később) alapította 

meg az Akadémiát, az első felsőfokú tanulmányoknak 

szentelt európai intézményt, a mai egyetemek (távoli) 

elődjét Akadémosz (vagy Hekadémosz) hérósz szent 

ligetében. Itt (feltehetőleg püthagoreus mintára) egy, 

inkább a mai „bentlakásos kollégiumokhoz” hasonló, 

de vallási kultusz (a Múzsák kultusza) köré 

szerveződő intézményt működtetett, ahol az ifjak 

felsőbbfokú tanulmányokkal (matematikával, 

asztronómiával, harmóniatannal, filozófiával, politikával) foglalkoztak, szigorú 

szabályokat követő, beszélgetéssel töltött közös étkezéseken, testedzéseken vettek 

részt. Platón szándéka az Akadémia megalapításával alapvetően az volt, hogy a 

később politikai, államférfiúi szerepet vállaló ifjakat komolyabb tanulmányokkal, 

megfelelő életvezetéssel és értékszemlélettel ellátva készítse fel politikai 

szerepvállalásukra. 

„Az ottani élet azonban – az itáliaiak és szürakuszaiak módja szerint szakadatlan 
dőzsölések sorozata, amelyet méghozzá boldog életmódnak is tartanak – 
megérkezésem első percétől kezdve ellenszenves volt nekem: semmiképpen sem volt 
kedvemre való úgy élni, hogy naponta kétszer teletöltsem a gyomromat, éjszakánként 
sohase háljak egyedül, nem is szólva egyéb szokásaikról, amelyeket az ilyen 
életmóddal együtt járnak.  
Hiszen lehetetlen, hogy földi halandó, ha ifjúkorától kezdve efféle szokások között 
nevelkedett, valamikor is józan eszének használatához jusson; ehhez oly csodálatos 
természete kellene hogy legyen, amilyen senkinek sincsen. Hasonlóképpen még csak 
eszébe sem juthat valaha, hogy mértékletesen is lehetne élni, nem is szólva a többi 
erény gyakorlásról. S nincs olyan állam – legyenek bár a  legjobb törvényei –, 
amelyiknek élete egyszer majd nyugodt mederbe kerül, ha polgárai azt a felfogást 
vallják, hogy mindenüket, amijük csak van, nyakló nélkül el kell pazarolniuk, 
másrészt pedig mindenre sajnálják a fáradságot, csupán a lakmározásra, az 
iddogálásokra és a szerelmi élvezetekért vívott elszánt harcokra nem. Egészen magától 
értetődik, hogy az ilyen államokban semmilyen kormányforma sem szilárdulhat meg: 
zsarnokság, oligarchia és csőcselékuralom szüntelenül váltja egymást. A mindenkori 
uralkodók pedig annak a kifejezésnek, hogy «igazságosságon és törvény előtti 
egyenlőségen alapuló államforma», még csak kiejtését sem fogják tudni elviselni” 
(Platón: Hetedik levél 326b-d. Ford. Faragó László). 



367-ben I. Dionüsziosz halálakor fia, az ifjú II. 

Dionüsziosz került trónra Szürakuszaiban. Dión 

meggyőzte az ifjú uralkodót, hogy tanuljon Platóntól, és 

levelet írt barátjának, arra figyelmeztetve őt, hogy itt az 

alkalom, hogy Az állam című művében kifejtett nézetét, 

miszerint az államok élete csak akkor fordulhat jobbra, 

ha filozófusok vezetik, most valóra válthatja, mivel II. 

Dionüsziosz érdeklődést mutat a filozófia iránt. 1 

Platónnak komoly fenntartásai voltak (Hetedik levél 

328b), de Dión iránti bizalma és elkötelezettsége miatt elutazott Szürakuszaiba 

(valószínűleg 366-ban).  

 

Megérkezésekor az udvarban viszálykodás és intrika fogadta: II. Dionüsziosz 

gyanakodott Diónra, hogy a trónjára tör, és néhány hónappal Platón megérkezése után 

végül száműzette. Az ott maradó Platónnal 

igyekezett jó barátságot kötni, ugyanakkor 

Platón úgy érezte, fogságban van. Közben 

azonban Szicília háborúba keveredett, ezért 

II. Dionüsziosz elengedte őt azzal, hogy ha a 

háború véget ér, szeretné újra meghívni 

Szürakuszaiba Diónnal együtt (Hetedik levél 338a-b). Közben a száműzött Dión 

csatlakozott Platónhoz az Akadémián. 

 

Az újabb látogatásra 361-ben került sor. Platónnak ezúttal még komolyabb 

fenntartásai voltak, és a meghívást egy levélben vissza is utasította, idős korára 

hivatkozva. II. Dionüsziosz azonban ekkorra számos filozófust (köztük Platón 

püthagoreus barátját, Arkhütaszt is) maga köré gyűjtötte, ezzel demonstrálva 

érdeklődésének komolyságát a filozófia iránt, és mivel Dión is újfent kérlelte, 

valamint Arkhütasz és más barátai is, engedett a meghívásnak. Látogatása azonban 

még szerencsétlenebbül végződött, mint az előző.  

 
                                                
1 Platón szürakuszai látogatásairól azért tudunk többet, mert ő maga beszéli el a Hetedik levélben. A 
levél platóni szerzőségét egyesek vitatják; ha azonban nem Platón írta is, a levél olyannyira 
összhangban áll tanításaival és személyiségével, hogy csak egy hozzá közel álló tanítványa írhatta, így 
nincs okunk kételkedni a levélben említettekre vonatkozóan. 



Rövidesen kiderült, hogy II. Dionüsziosznak esze ágában sincs a platóni filozófiai élet 

rögös, kitartást és elszántságot igénylő útjára lépni, csupán a filozófiai műveltséggel 

elérhető hírnév motiválja; ráadásul ahelyett, hogy Platónnak tett igéretének 

megfelelően helyreállította volna viszonyát Diónnal, megtiltotta vagyonkezelőinek, 

hogy pénzt küldjenek Dión számára a 

Peloponnészoszra (ahol száműzetésben tartózkodott), 

majd később teljes vagyonát elkobozta. Noha Platón 

távozni akart, Dión addig hitegette, míg véget ért a 

hajózási időszak, és Platón az udvarban rekedt.  

 

Amikor II. Dionüsziosznak a zsoldos katonákkal való 

zsarnoki bánásmódja miatt felkelés tört ki, és Platón 

védelmébe vette a katonákat előtte, szakított vele és 

kilakoltatta a várból; amikor pedig Dión testőrei 

körében izgatás ütötte fel a fejét Platón ellen, és az életére törtek, végül csak 

Arkhütasz és taraszi barátai segítségével sikerült elmenekülnie. (Dión Platón tanácsa 

ellenére szövetségeseivel bevonult Szürakuszaiba bosszút állni, és elfoglalta a várost; 

később azonban árulásnak esett áldozatul, és életét vesztette.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platón életének utolsó évtizedét tanítványai és követői körében Athénban töltötte, az 

Akadémián tanítva és utolsó alkotói korszakának műveit, valamint befejezetlenül 

maradt utolsó művét, a Törvényeket írva. 347-ben halt meg, 10 évvel a kharóneiai 

csata előtt, mely Philipposz makedón király és fia, Nagy Sándor birodalma 

felemelkedésének és görög világ feletti uralmának kezdetét jelentette. 

 

 

	
„Platónt	nem	az	a	nevetséges	szándék	hajtotta	–	sokak	véleményével	szemben	–,	hogy	a	
legélvetegebb	görög	poliszban	hozza	létre	az	Állam	imaginárius	városának	hamis	és	torz	
mását,	 hanem	 az	 a	 gyakorlati	 és	 államférfiúi	 megfontolás,	 hogy	 az	 ifjú	 Dionüszioszt	
felkészítse	az	előtte	álló	nagy	feladatokra,	a	karthágói	terjeszkedés	megfékezésére,	akár	
a	Szicíliából	való	kiűzésükre,	hogy	Szürakuszait	egy	a	sziget	egész	nyugati	részét	magába	
foglaló,	 a	 görög	 városállamokat	 tömörítő	 alkotmányos	 monarchia	 központjává	 tegye”	
(Taylor,	A.	E.:	Platón.	23-24.	o.).	



További olvasmányok: 
 

Platón: Hetedik levél. In: Platón összes művei. III. kötet. Európa könyvkiadó, Budapest, 1984, 
1038-1083. o.  
Taylor, A. E.: Platón. Osiris kiadó, Budapest, 1997, 15-26. o. 

 
Ellenőrző kérdések: 

 
1. Mi az általánosan elterjedt értelmezés Platón Szürakuszai látogatásairól? 
2. Mi cáfolja ezt az értelmezést Platón saját beszámolója szempontjából (Hetedik levél)? 
3. Mikor és milyen célokkal alapította meg Platón az Akadémiát, és hogyan működött? 
4. Mi történt szürakuszai látogatásai során? 

 
 

Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1.  Mi motiválhatta az ifjú II. Dionüszioszt Platón meghívásában, és vajon miért értek 
véget mégis szerencsétlen módon ezek a meghívások? 
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Platón filozófiáját egy sajátos műfaj, a filozófiai dialógus keretében közvetíti (a 

levelek kivételével Platón minden műve dialógus). A dialógusokban túlnyomórészt 

történeti személyeket szerepeltet, amint beszélgetést folytatnak 

egymással. Ennek megvannak a platóni filozófia értelmezését 

megnehezítő következményei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

	

 

3. Lecke 
Platón művei 
 

 

	

	
„A	 szépirodalom	 szerelmeseinek	 minden	 okuk	 megvan	 rá,	 hogy	 hálatelt	 szívvel	
mondjanak	 köszönetet:	 a	 világtörténelem	 során	 egyszer	 az	 is	 előfordult,	 hogy	 egy	
elsőrangú	filozófiai	gondolkodó	kiváló	drámaírónak	bizonyult.	De	ami	számukra	tiszta	
nyereség,	 az	 a	 metafizikát	 tanulmányozó	 átlagtudós	 szempontjából	 veszteség	 és	
áldozat;	 számos	 oka	 van,	 hogy	 lehetetlen	 a	 «platóni	 filozófia»	 rendszeres	 és	
áttekinthető	 kézikönyvét	 megalkotni.	 Először	 is	 kétséges,	 hogy	 létezett-e	 valaha	 is	
határozott	 tantételekben	megfogalmazott	 «platóni	 filozófia»,	 amely	 az	omne	 scibile-
re,	 minden	 tudható	 dologra	 vonatkozott.	 Platón	 ugyanis	 mindent	 megtett,	 hogy	
világossá	 tegye:	 nem	 kíván	 «rendszert	 teremteni».	 Számára	 a	 filozófia	 nem	 jól	
összefoglalható	 «eredmények»	 elsajátítandó	 halmazát	 jelentette,	 hanem	 a	 jó	 és	 az	
igazság	 szenvedélyes	 meggyőződésből	 fakadó	 aktív	 és	 személyes	 kutatását”	 (A.E.	
Taylor:	Platón,	44.o.)	

	

 



Platón a Hetedik levélben maga mutat rá, miért is nehéz a „platóni filozófiát” 

dialógusaiból rekonstruálni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez arra utal, hogy dialógusaiban nem is érinti „a legfőbb kérdéseket”, mivel azokat 

nem lehet szavakkal kifejezni. Ez azonban nem jelenti, hogy aki 

ezekre a kérdésekre keresi a választ, annak semmit sem segíthetnek 

a dialógusok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A platóni dialógus mint műfaj alkalmazásának célja, hogy az olvasót bevonja a 

párbeszédbe, és ezáltal személyessé tegye számára azokat a kérdéseket, amelyeket a 

szereplők tárgyalnak.  

 

 

„Nos	 hát,	 mindazokról,	 akik	 már	 megírták	 munkájukat,	 vagy	 valaha	 is	 írni	
szándékoznak,	és	azt	hiszik,	hogy	teljesen	tisztában	vannak	azzal,	amire	életem	
törekvése	irányul,	egy	dolgot	bizonnyal	elmondhatok:	akár	az	én	tanítványaim	
voltak,	 akár	 másoktól	 hallották	 tanításaimat,	 akár	 maguktól	 jöttek	 rá	 az	
igazságra,	 véleményem	 szerint	 semmit	 sem	 konyítanak	 a	 filozófiához.	Nekem	
legalábbis	semmiféle	munkám	nincs	a	legfőbb	kérdésekről,	és	nem	is	lesz	soha.	
Hiszen	 a	 végső	 belátást	 nem	 lehet	 szavakkal	 kifejezni,	 miként	 az	 oktatás	
szokásos	 tárgyait:	 az	 érte	 szakadatlanul	 végzett	 közös	 munka	 és	 az	 igazi	
életközösség	eredményeként	egyszerre	csak	felvillan	a	lélekben	–	akárcsak	egy	
kipattanó	 szikra	 által	 keltett	 világosság	 –	 s	 azután	 már	 önmagától	 fejlődik	
tovább”	(Hetedik	levél	341c-d.	Ford.	Faragó	László).	

	
„Platón	célja	nem	az,	hogy	okításunkra	valamiféle	erkölcstani	alapvetést	dolgozzon	ki,	
hanem	hogy	 felkeltse	 bennünk	 a	 személyes	 gondoskodást	 saját	 erkölcsi	 létünk	 iránt,	
meggyőzvén	 bennünket	 tudatlanságunkról,	 amelyet	 általában	 elrejtünk	magunk	 elől,	
felül	 nem	 vizsgált	 féligazságokba	 belenyugodván,	 és	 hogy	 figyelmünket	 felhívja	 e	
tudatlanság	gyakorlati	súlyára.	Az	élet	nagy	kérdéseire	akar	ráébreszteni	bennünket,	és	
nem	 helyettünk	 gondolkodik.	 Ebből	 a	 nézőpontból	 a	 jóról	 alkotott	 hamis	
elképzelésekbe	 való	 önelégült	 belenyugvásnál	 nincs	 végzetesebb	 betegség	 a	 lélek	
számára;	 ha	mindössze	 annyit	 képes	 elérni,	 hogy	 őszintén	 bevalljuk	 szokásos	 elnéző	
gondolkodásunk	korlátait,	akkor	célját	már	elérte”	(A.	E.	Taylor:	Platón,	52.o.).	
	
	

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A platóni életmű dialógusait hagyományosan három nagy alkotói korszakba sorolják:  

• korai  

• középső korszakbeli  

• kései dialógusok.  

Általánosan elfogadott értelmezési keret, hogy a korai dialógusokban még Szókratész 

hatása alatt áll (és ezekben közvetíti legautentikusabban a szókratészi tanításokat), a 

középső és kései korszakban viszont már saját tanításait adja Szókratész szájába; ezek 

közül a középső korszak nagy, centrális elmélete az idea elmélet (illetve a lélek 

halhatatlanságának tanítása), melyet azonban kései korszakában saját maga vet 

kritikai vizsgálat alá és módosít az ellenvetések fényében. A középső korszak 

korszakhatárát jelző dialógus a Phaidón, a késeié a Parmenidész. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platón dialógusai 

Korai korszak Középső korszak 
(kb. 387-367) 

Kései korszak 
(361 után) 

Kisebb Szókratikus 

dialógusok 
Szókratikus 
dialógusok 

Ión 
Kisebbik Hippiasz 

Nagyobbik 
Hippiasz 

Menexenosz 
Kharmidész 

Lakhész 
Lüszisz 

Kratülosz 

 
Apologia 

Kritón 
Euthüphrón  

Euthüdémosz  
Gorgiasz 
Menón 

Prótagorasz 
 
 

Phaidón 
A lakoma 
Phaidrosz 
Az állam 

 

Parmenidész 
Theaitétosz 
A szofista 

Az államférfi 
Philébosz 
Timaiosz 
Kritiasz 

Törvények 

	

„A	 szerző	 nem	 telepszik	 rá	 az	 olvasóra	 a	 tudás	 tekintélyének	 súlyával,	 nem	 foglal	
közvetlenül	 állást	 a	 vitatott	 kérdésekben,	 sőt	 sokszor	 a	 tételeknek	 és	 érveknek	 is	
csupán	 számos	 ponton	 kiegészítésre	 szoruló	 vázlatát	 adja	 meg.	 Ezek	 a	 szövegek	
valósággal	kikényszerítik	az	értelmezést	és	az	állásfoglalást,	így	bevonják	az	olvasót	
a	 filozófiai	 vitába.	 Ezzel	 Platón	 Szókratész	 beszélgetéseinek	 »ébresztő«	 hatását	
próbálja	újra	megteremteni	az	írott	mű	közegében,	amennyire	ez	lehetséges”	(Bene	
László	In:	A	filozófia,	szerk.	Boros	Gábor,	44.	o.).	

	



A dialógusok fenti besorolása azonban nem egyöntetűen elfogadott. Megemlítendőek 

például  

• a stílometriai kutatások: 

Platón stílusának mérhető elemeire alapozva és a változásokat 

követve az egyes dialógusokat a fenti (hagyományosnak 

tekinthető beosztástól) eltérő módon datálják. 

Létezik továbbá  

• az „unitárius” vagy „proléptikus” megközelítés is: 

e szerint amikor írni kezdett (ennek datálása is vitatott) Platón kezdettől fogva 

birtokában volt teljes filozófiai rendszerének, és egyes dialógusainak eltérő 

nézeteit, témáit és szemléletmódját didaktikai szempontok határozzák meg (pl. 

úgy, hogy a szókratikus dialógusok az olvasó számára előkészítésül szolgálnak az  

idea elmélet befogadásához), nem pedig az, hogy saját gondolkodásában fejlődés 

vagy változás következett be. 

 
Platón családfája  

(Nails, Debra: The People of Plato. Indianapolis/Cambridge 2002. 244. o.) 

 



További olvasmányok: 
 

Taylor, A. E.: Platón. Osiris kiadó, Budapest, 1997, 27-43. o. 
 

Ellenőrző kérdések: 
 
1. Milyen műfaj keretében közvetíti Platón a filozófiáját? Milyen, az értelmezésre nézve 
negatív, illetve pozitív következményei vannak ennek? 
2. Mik a fenntartásai Platónnak a filozófia írásban való rögzítésével szemben, és miért? 
3. Milyen szerepe van ebből a szempontból a dialógus formának? 
4. Milyen korszakokra osztható a platóni életmű, és milyen szempontok alapján 
különíthetőek el ezek a korszakok/művek? 
 

Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1.  Milyen egyéb, stilisztikai vagy koncepcionális szempontok alapján datálják még a 
dialógusok keletkezési idejét? 
 

Érdekesség: 
 

Platón hatása az európai filozófiára (a metafizika, matematika, ismeretelmélet, politika, etika, 
társadalomfilozófia, nyelvfilozófia, művészetfilozófia terén) felmérhetetlen. 
Természettudósként kevésbé tartják számon, noha a Timaioszban (egyetlen 
természetfilozófiai művében) a kozmosz felépítéséről és működéséről is egy átfogó elméletet 
ad elő. Itt többek között azt állítja, hogy a föld geometrikus elemekből, kockákból áll. Ez 
sokáig nevetségesen hatott, azonban a mai tudomány nemrég úgy találta, ez egyáltalán nem 
alaptalan! 
 

 
 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200720112214.htm?fbclid=IwAR

0aYMeg1c92D8n5oSQaen6U8mZ0GZHAA7FIg6vYIRLBCvb6US-19efmc8M 
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2. Téma 
 

Platón és kora 
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A klasszikus kor (490-323) 
                                  

 

 

A klasszikus kor a legelterjedtebb datálás szerint a perzsák felett aratott első görög 

győzelemtől (490 Marathón) Nagy Sándor haláláig tart. Athén vezető szerepe a 

térségben, a klasszikus görög kultúra, irodalom, művészet, a demokrácia kialakulása, 

a legnagyobb hatású görög filozófusok, orvosok, történészek, tudósok munkássága 

mind erre a korszakra esik. 

  

	
FŐBB	KORSZAKOK	
	
I.	A	„palotakultúrák”	kora	(bronzkor)		

(kb.	3000-1150)	
II.	A	mükénéi	kultúra	bukása	és	a		„sötét	kor”	

	(kb.	1200/1150-850)	
III.	A	geometrikus	kor	(a	gyarmatosítás	kora)	

	(875	–	750	v.	700)	
IV.	Orientalizáló	kor	(korai	archaikus	kor)		

(kb.	750/700	-	630)	
V.	Archaikus	kor		(kb.	630-490)	
VI.	Klasszikus	kor	(490-323)	
VII.	Hellenisztikus	kor		

(323-Kr.e.	146/Kr.u.31/Kr.u.330)	
	
 

 
 

	

1. Lecke 
A klasszikus kor és 

a szofisták 
 

 
							



 

Fontos események 
• 490 Marathóni csata 
• 480 Szalamiszi csata 
• 478 Déloszi Szövetség 
• 461-451 1. peloponnészoszi 

                       háború 
• 449 Kalliaszi béke (Athén és 

Perzsia között) 
• 445 30 éves béke (Athén és 

Spárta között) 
• 431-404 2. peloponnészoszi  

                    háború 

 

 
• 404-403 Harminc zsarnok 
• 403 A demokrácia restaurálása 
• 359-336 II. Philipposz 
• 336-323 Nagy Sándor 

 

Kiemelkedő alakok 
 

• Periklész (495-429) – államférfi, 
hadvezér, a közvetlen demokrácia 
bevezetője Athénban (461) 

 

 
 

 
 

 

 
Tragédia szerzők 
     

 
                

Aiszkhülosz         Szophoklész         Euripidész 
(525-456)            (497/95-406)        (480-406) 

  
 



      
Hérodotosz        Thuküdidész        Xenophón 

Történetírók 
• Hérodotosz (484-425): A görög 

perzsa háború 
• Thuküdidész (460/55-400): A 

peloponnészoszi háború 
• Xenophón (431-354): Hellénika 

 
 
Filozófusok 

• Szókratész (470/69-399) Athén 
• Platón (428/27-347) Athén 

(Szókratész tanítványa 
• Arisztotelész (384-322) 

Sztageira (Platón tanítványa) 
 

 

         
   Szókratész               Platón             Arisztotelész 

 

Szofisták (legjelentősebbek) 
• Prótagorasz (490-421) Abdéra 
• Gorgiasz (485/80-380?) 

Leontinoi (Szicília) 
• Antiphón (470-411) sz. 

Rhamnus → Athén 
• Prodikosz (465-395) Keósz 
• Hippiasz (sz. 460) Élisz 

(Peloponnészosz) 
 

 

A szofisták oktatói, szónoki, beszédírói tevékenységére a klasszikus korban támadt 

igény. Okai: 

1.) politikai intézményrendszer: radikális (közvetlen) demokrácia (461 után); 

2.) bírósági gyakorlat → megnő a retorika („szónoklás”) jelentősége; 

3.) felsőbbfokú műveltség és iskolázottság iránti igények (matematika,  

asztronómia, meteorológia, teológia, zene, irodalom, törvénykezés, jog,  

politika, művészetek). 

Eszmetörténeti, kultúrtörténeti jelentőségük: 

• 1.) a természet tanulmányozása helyett az emberi élet (társadalom) és a 

gyakorlati élet felé fordulás (fő képzési terület: a szónoklás, érveléstechnika; 

politika és etika) 

• 2.) „kommunikációs forradalom” (Boros Gábor (szerk.): A filozófia, 65.o.):  

o elterjednek a vita és a meggyőzés retorikai technikái 

o az írásbeliség használatának megváltozása 

o a nyelv jelentőségének (grammatika) felfedezése és alakzatainak 

elemzése.   



       A preszókratikus filozófusok sem „szobatudósok” voltak; amellett, hogy lefektették az európai 
tudomány és filozófiai spekuláció alapjait (csillagászat, matematika, meteorológia, fizika, biológia) 
közülük sokan gyakorlati férfiak is voltak (mérnöki, politikai, katonai, üzleti tevékenységeket 
folytattak). 
 

• Thalész nevéhez számos mérnöki tevékenység kapcsolódik (a piramisok magasságának 
megmérése, a Halüsz folyó eltérítése) (KRS 79, 66); politikai tanácsot adott az ión városoknak 
(KRS 65); létrehozta az első monopóliumot olajsajtolók felvásárlásával (KRS 73). 

• Anaximandrosz rajzolta meg az első térképet, szerkesztett egy éggömböt és egy napforduló 
mérőt (gnómón) (KRS 94, 98). 

• Hérakleitosz fivére javára lemondott a királyságról (KRS 191). 
• Püthagorasz vallási közösséget alapított szigorú életvezetési szabályokkal (KRS 269-271, 

275-276); összetűzésbe került Külónnal, a türannosszal, és tanítványaival menekülni 
kényszerült (KRS 267, 268); a nőket egyenrangúaknak tekintette a férfiakkal (KRS 269-270, 
278). 

• Parmenidész a püthagoreus Ameinasz követője volt életmódjában, és törvényeket hozott Elea 
számára (KRS 287). 

• Zénón, Parmenidész tanítványa meg akarta dönteni Nearkhosz (vagy Démülosz) türanniszát, 
és amikor elkapták, és kínzással rá akarták venni, hogy árulja el társai nevét, leharapta a saját 
nyelvét, és a türannosz arcába köpte (DK 29 A 1-2, A 7). 

• Melisszosz, Parmenidész tanítványa hadvezér volt Szamosz Athén ellen folytatott 
háborújában (440), és legyőzte a Periklész vezette athéni flottát. 

 
A szofisták azonban elsősorban a demokrácia korában fontos politikai, gazdasági, retorikai 
kompetenciákat tanítottak: 
• Prótagorasz szerkesztette Thurioi alkotmányát (SZF, 9 = DK 80 A 1); érvelőversenyeket 

tartott (SZF, 11 = DK 80 A 1), és elsőként tanított fizetségért, mondván, hogy amiért fizetünk, 
többre tartjuk annál, amit ingyen kapunk (SZF, 12 = DK 80 A 2); nem szakismereteket 
oktatott, hanem járatossá tette tanítványait gazdasági ügyekben és politikai ambíciókban (SZF, 
12 = DK 80 A 5). 

• Gorgiasz a görögök összefogására buzdított a barbárok (médek, perzsák) ellen egy olümpiai 
szónoklatában (SZF, 23 = DK 82 A 1); a retorika (szónoki beszéd) megalapítója volt, 
tankönyvet is írt (SZF, 24-25 = DK 82 A 1-4); Leontinoi követeként rábeszélte az athéniakat, 
hogy kössenek szövetséget városállamával a szürakuszaiak ellen (SZF, 25 = DK 80 A 4); 
tanítványa, Iszokratész tudósítása szerint a retorika oktatásával nagyobb vagyonra tett szert, 
„mint emberemlékezet óta bárki más” (DK 82 A 18). 

 
 

További olvasmányok: 
 

G.B. Kerferd: A szofista mozgalom. Osiris, Budapest, 2003, 7-34. 
 

Ellenőrző kérdések: 
 
1. Melyek a klasszikus kor fontos történelmi eseményei és kiemelkedő alakjai? 
2. Mivel foglalkoztak a szofisták, és miért volt rájuk szükség a demokrácia korában? 
 

Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1.  Milyen gyakorlati tevékenységeket folytattak a szofisták? Mi a különbség e 
tekintetben köztük és a preszókratikus filozófusok között? 
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A szofisták társadalmi megítélése 
 
 
A szofisták megítélése az V. 

századi Athénban ambivalens volt; 

hasonló ehhez ma: 

    a) „értelmiségi” (pozitív 

     konnotáció) 

    b) „entellektüel” (negatív): 

olyan valaki, aki okosabbnak véli 

magát, mint amilyen, vagy aki tudását 

kétes célok szolgálatába állítja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

      

 
 

	

2. Lecke 
A szofisták 

társadalmi és 

filozófiatörténeti 

megítélése 
 

 

							

 
szofisztész (gör.) 
„szakértő, 
hozzáértő, 
tudó(s), bölcs” – a 
szophosz (gör.) 
„tudó(s), bölcs” 
szinonímája 
 



 

• Platón, Xenophón és 

Arisztotelész szerint a 

hamis látszatkeltés 

mesterei; 

• azt sem nézték jó szemmel, 

hogy pénzért tanítottak. 
 

 

 
Van olyan nézet (és már az ókorban is megjelent), miszerint a szofisták rossz híréért 

Platón felelős, aki az általa művelt filozófia konkurrenseinek tekintette őket. Platón 

ugyanis számos dialógusában (Gorgiasz, Prótagorasz, Az állam I.-II. könyv, 

Euthüdémosz) szofistákkal vitatkozva ábrázolja Szókratészt, ahol a vitában általában 

alul maradnak. A szofista című dialógusában pedig élesen szembeállítja a valódi 

filozófiával. 

 

 
 
 
 
 
 
 
• A „szofista” illetve a „szofisztika” kifejezések azonban már az V. 

században (Platón működését megelőzőleg) is hordoztak negatív 
konnotációkat: 
 

                             
                   Gustave Moreau  

                             (1826-1898):    Prométheusz 

 

„A	szofisták	félrevezetés	céljából	beszélnek	és	
fizetségért	írnak,	még	véletlenül	sem	azért,	
hogy	másokon	segítsenek.	Általuk	ugyanis	
eddig	még	senki	sem	lett	bölcs,	de	ezután	sem	
lesz,	hanem	ők	már	azzal	is	beérik,	hogy	
szofistának	hívják	őket,	ami	azonban	
szégyennek	számít	a	derék	ember	szemében.	
Azt	tanácsolom	tehát,	hogy	őrizkedjünk	a	
szofisták	tanításaitól,	ellenben	a	filozófusok	
gondolatait	tiszteljük”	(Xenophón:	Kürosz	
nevelkedése.	Ford.	Steiger	Kornél,	SZF,	8.o.)	

 

	
„Úgy	vélem,	hogy	a	szofista	elnevezés	valamiképpen	mindig	becsmérlő	
értelmű,	és	véleményem	szerint	Platón	volt	az,	aki	leginkább	föllépett	azok	
ellen,	akiket	ezzel	a	névvel	illetett.	Ennek	oka,	hogy	a	tömeget	és	kortársait	
megvetette.	De	látni	való,	hogy	használta	ő	ezt	az	elnevezést	a	legnagyobb	
dicséretként	is.	Hiszen	az	istent,	akit	a	legbölcsebbnek	tart	és	akinek	a	
körében	minden	igaz,	valahol	így	nevezi:	»tökéletes	szofista«”	(Ariszteidész	
46.	Ford.	Kövendi	Dénes,	SZF,	7.o.).	

 

 
Aiszkhülosz:	Leláncolt	
Prométheusz	944:	(Hermész	
Prométheuszhoz:)	
„te,	a	szofisztész,	aki	vétkeztél	az	
istenek	ellen.”	

 



 
 

Arisztophanész: Felhők (illusztráció) 

 
A negatív (bár ambivalensen az) társadalmi megítélés oka valószínűleg politikai 

jellegű: 

o a demokratikus Athénban (az általános iskolai szint felett) nem voltak 

oktatási intézmények, a felsőbb szintű nevelés vagy művelődés közös 

társadalmi ügy és érdek volt; pénzt kérni ezért egyfajta elitista 

magatartásnak minősült; 

o a szofisták többsége nem rendelkezett athéni polgárjoggal (a görög 

gyarmatokról származtak); viszont komoly befolyásra tehettek szert 

tanítványaik révén az athéni politikai életben; ezért tevékenységükhöz 

a szabad athéni polgárok a saját szemszögükből nézve joggal 

viszonyultak fenntartásokkal. 

 
A szofisztika mint filozófiai irányzat 
 

Általános kultúraformáló szerepük (hivatásos nevelők), tevékenységük szerteágazó 

volta, az általuk közvetített ismeretek széles köre, valamint a filozófusok (Platón, 

Arisztotelész) negatív megítélése miatt a modern recepció történetében kérdésessé 

vált, mennyiben tekinthetőek a szofisták filozófusoknak. 

Ugyanakkor kétségtelen, hogy: 

o 1.) vitapartnerekként fontos szerepet játszanak a filozófia önmeghatározásának 

folyamatában; 

o 2.) a kérdés-felelet formában zajló („dialektikus”) diskurzus révén alapvetően 

változtatták meg a filozófia módszerét; 

o 3.) a két, legnagyobb szofistának (Prótagorasz, Gorgiasz) vannak filozófiai 

(ismeretleméleti, metafizikai, etikai) szempontból érdemleges és releváns 

tanításai; Platón ezért is vitázik velük, ti. Szókratész alakján keresztül (nem 

csak azért, mert saját konkurrenseinek tekintette őket). 

 
Arisztophanész:	Felhők	1111:	
„Szókratész:	
Ügyes	szofistát	faragok	belőled!	
Pheidippidész:	
Úgy	érted,	egy	szegény,	sápadtarcú	
ördögöt?” 



 
További olvasmányok: 
 
G.B. Kerferd: A szofista mozgalom. Osiris, Budapest, 2003, 35-56. 
 
Ellenőrző kérdések: 
 
1. Milyen volt a szofisták társadalmi megítélése az V. században és miért? 
2. Miért nem tekintette őket filozófusoknak Platón és Arisztotelész? 
3. Mennyiben járultak mégis hozzá a filozófia fejlődéséhez? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1.  Miért félrevezető a szofistákat „vádortanítókként” megjelölni? 
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Prótagorasz a leghíresebb szofista volt, aki elsőként jelent meg Athénban, elsőként 

nevezte magát ennek, és kért (borsos) fizetséget a tanításaiért. Jó ismeretségben 

lehetett Periklésszel, mert ő bízhatta meg az új görög gyarmat, Thurioi (Dél-Itália) 

alkotmányának létrehozásával. 

Számtalan művének címei sokoldalú érdeklődésről tesznek tanúbizonyságot (pl. A 

vita mestersége, A küzdelemről, A tudományokról, A kormányzatról, Ellenvetések, 

Igazság, Az istenekről, stb.), ám ezek egyike sem maradt fenn; tanításairól a 

preszókratikus filozófusokhoz hasonlóan csak töredékek maradtak fenn, 

összefüggéseiket is csak ezekből tudjuk rekonstruálni. 

Érvelőversenyeket tartott, bevezette a kérdés-felelet formájában zajló filozófiai 

párbeszédet, kitűzött témákkal kapcsolatban bizonyítási módszereket alkalmazott, és 

megkülönböztette a mondatok fajtáit illetve a főnevek nemeit. 

Egyes források szerint Az istenekről című művének felolvasása miatt Athénban 

„istentelenségért” beperelték; ez azonban nem bizonyos, amint a per kimenetele sem. 

Hasonlóképp kétséges, hogy ez után (vagy bármikor máskor) hajótörést szenvedett 

volna. 

 
 

	

3. Lecke 
Prótagorasz 

(Abdéra) 

(kb. 490-421) 
  

							
 



 

• Legfontosabb, fennmaradt tanításai: 

o homo mensura tétel („az ember a mérték”) (DK 80 A1, A14, A21a, B1) 

o mindennel kapcsolatban két, egymással ellentétes állítás 

lehetséges/egyformán erős érvek és ellenérvek állíthatóak (DK 80 B6a, 

A20) 

o „a gyengébb érvet erősebbé tenni” (DK 80 A21, B6b) 

o hamis beszéd/ellentmondás nem lehetséges (DK 80 A19) 

o „az istenekről nem tudhatom sem azt, hogy vannak sem azt, hogy 

nincsenek” (DK 80 A1, A2, A23, B4) (Az istenekről) 

o „a tanítás rátermettséget és gyakorlatot igényel” (DK 80 B3); sem a 

mesterség tanulás nélkül, sem a tanulás mesterség nélkül nem létezik. 

Homo mensura tétel 
 

 

 

 

 

Más fordításban: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Értelmezései: 

1.) „objektivista” (G.B. Kerferd: A szofista mozgalom, 111.o.), vagy „extrém realista”: 

 
„Minden	dolognak	mértéke	az	
ember;	a	létezőknek	hogy	léteznek,	a	
nemlétezőknek,	hogy	nem	léteznek”		
(DK	80	B	1;	SZF,	18.o.). 

 
„Minden	dolognak	mértéke	az	ember;	a	
létezőknek	hogy	hogyan	léteznek,	a	
nemlétezőknek,	hogy	hogyan	nem	léteznek”		
(G.B.	Kerferd:	A	szofista	mozgalom,	109.o.). 

 
A fordítások különbsége 
a görög létige eltérő 
jelentésein 
(egzisztenciális illetve 
predikatív) alapul.  
1. egzisztenciális: „van, 
létezik” 
2. „ilyen vagy olyan 
(van)” 
Vö. Kerferd: I.m. 111, 
119-120. 
 
 



 

E szerint például ha valaki egy adott 

pillanatban ugyanazt a mézet édesnek 

érzékeli, valaki más pedig keserűnek, 

akkor ennek magyarázata az, hogy a 

méz egyszerre édes és keserű. 

 

Ontológiai következménye: 

- A valóság (itt: anyag) ellentmondásos minőségekkel rendelkezik. 

Ismeretelméleti következménye: 

- Nem szerezhető róla racionális (ellentmondásmentes) ismeret; nem lehet róla 

racionális módon vitatkozni (az ellentmondó nézetek közül választani). 

Cáfolat: 

 

Az ún. peritropé 

(„visszafordítás”) érv: 

 

A tézis tehát evidensen önmagát 

cáfoló. (Ha a tézist önmagára 

alkalmazzuk, akkor az következik, 

hogy hamis.) 

 
2.) „szubjektivista” (G.B. Kerferd: A szofista mozgalom, 110-111.o.), vagy relativista, 

vagy fenomenalista: 

 
Ennek értelmében vagy nem is 

beszélhetünk arról, hogy a szél 

önmagában (az érzékelőtől 

 
„Azt	mondja,	hogy	az	összes	jelenség	
rendezőelvei	(logosz)	az	anyagban	
vannak	meg,	és	így	az	anyag	
önmagában	képes	arra,	hogy	
mindazzá	váljon,	ami	ki-ki	számára	
látszik.”	(Sextus	Empiricus	DK	A	80	A	
14	SZF,	13.o.) 

 
„Minden	képzetet	nem	lehet	igaznak	tartani,	
minthogy	vissza	lehet	fordítani	a	dolgot,	
miként	ezt	Démokritosz	és	Platón,	
Prótagorasznak	ellentmondva,	megmutatták.	
Mert	ha	minden	képzet	igaz,	akkor	az	is	igaz	–	
ha	képzetünkben	felbukkan	–	,	hogy	nem	
minden	képzet	igaz,	s	így	hamisnak	bizonyul	
az	állítás,	hogy	minden	képzet	igaz.”	(Sextus	
Empiricus	DK	A	80	A	14,	in	Kerferd:	A	szofista	
mozgalom,	135.o.	vö.	SZF,	14.o.) 

 
„Tehát	nem	azt	mondja-e	ezzel,	hogy	amilyennek	
megjelenik	nekem	minden	egyes	dolog,	olyanként	
létezik	is	a	számomra,	amilyennek	pedig	neked	
jelenik	meg,	számodra	olyanként	is	létezik?	Ember	
vagy	te	is,	meg	én	is	…	Tehát,	amikor	ugyanaz	a	szél	
fúj,	ugye	egyikünk	fázik,	másikunk	meg	nem?	…	
Mármost,	vajon	magát	a	szelet	önmagánál	fogva	
mondjuk	hidegnek	vagy	melegnek,	vagy	elfogadjuk	
Prótagorasz	állítását,	amely	szerint	aki	fázik,	annak	
hideg,	aki	pedig	nem,	annak	meg	nem?”	(Platón:	
Theaitétosz	151e,	152b	=	SZF	18.o.,	DK	80	B	1)	

 



függetlenül) bármilyen volna, vagy érzéki minősége soha nem független az 

érzékelőktől.  

Ontológiai következménye: 

- A valóság nem független az érzékelőtől. → Csak jelenségek (számunkra való 

valóság) léteznek (fenomenalizmus). 

- → Nincs objektív („transz-szubjektív”) valóság (vagy legalábbis ilyenként 

nem hozzáférhető számunkra). 

Ismeretelméleti következménye: 

- Az érzékelés (v. ítélet) tévedhetetlen („infallibilis”); 

ismeretelméleti relativizmus vagy szubjektivizmus. 

Cáfolat: 

• A peritropé érv a tézis ilyen értelmezése mellett nem alkalmazható vele 

szemben: ugyanis ebben az értelmezésben a tézis nem tart számot univerzális 

igazságtartalomra, vagyis nem fordítható önmagával szembe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ebből azonban (cáfolat ide vagy oda) az következne, hogy racionálisan nem 

dönthetünk egymásnak ellentmondó észlelések/ítéletek/vélemények között: az 

egyik épp olyan igaz valaki számára, mint egy másik valaki más számára. Ez 

esetben tehát minden ítéletet/véleményt egyformán igaznak kellene 

elfogadnunk. 

• Ám Prótagorasz (mint elit tanító) nem fogadhatja el ezt a következményt; 

milyen alapja marad rá akkor, hogy magát bölcsebbnek tekintse bárki másnál 

(és pénzt kérjen a tanításaiért)? 

	
„Nyilvánvalóan	nem	mond	ellent	egymásnak	az	a	két	állítás,	hogy	valami	ilyennek	
tűnik	egyvalakinek,	de	nem	tűnik	ilyennek	másvalakinek.	[…]	Ha	Prótagorasz	azon	az	
állásponton	volt,	hogy	a	szél	önmagában,	észlelésemtől	függetlenül	létezik,	
hidegsége	azonban	csak	számomra,	aki	éppen	hidegnek	érzi,	akkor	tételében	semmi	
ellentmondás	nincs,	következésképpen	a	peritropé-érv	nem	érvényes	rá”		(G.B.	
Kerferd:	A	szofista	mozgalom,	134-135.o.).	

	



 
A valóságra vonatkozó 
vélemények kritériuma 
az igazság helyett itt 
pragmatikus (a 
hasznosság): 
→ a retorika szerepe; 
„kommunikációs 
forradalom”. 

     

 
 

• Ennek megfelelően azonban a cáfolat sem logikai, hanem pragmatikus: 
 
         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 
 
 
 
 
 
 

 
„PRÓTAGORASZ:	Mert	hogy	én	azt	állítom,	hogy	az	igazság	
úgy	van,	ahogy	írtam:	ki-ki	közülünk	mértéke	annak,	ami	van	
és	ami	nincs;	s	épp	abban	különböznek	az	emberek	
ezerszeresen,	hogy	más-más	dolgok	látszanak	és	vannak	az	
egyik	és	a	másik	ember	számára.	S	távol	álljon	tőlem,	hogy	azt	
mondjam:	bölcs	ember	és	bölcsesség	nem	létezik,	dehogy:	én	
bölcsnek	nevezem	azt	az	embert,	aki	képes	megváltoztatni	
azt,	ami	valakinek	rossznak	látszik,	és	valóban	rossz,	és	eléri,	
hogy	az	jónak	látsszék,	és	jó	legyen	az	illető	számára.	[…]	
Olyan	még	nem	volt,	hogy	hamisan	vélekedő	embertársát	
bárki	más	igaz	véleményekre	vezette	volna,	mert	egyszerűen	
lehetetlen,	hogy	az	ember	olyasmit	véljen,	ami	nincs	[…]	Az	
viszont	szerintem	előfordul,	hogy	valakinek	káros	
lelkiállapotai	miatt	a	véleményei	is	károsak,	és	egy	jótét	lélek	
eléri,	hogy	ő	is	hasznosan	vélekedjék.	Ezeket	a	véleményeket	
egyesek	…	igaznak	nevezik,	én	pedig	azt	állítom,	hogy	némely	
vélemények	ugyan	jobbak	másoknál,	ám	semmiképp	sem	
igazabbak”	(Platón:	Theaitétosz	166	d	–	167	b,	ford.	Bárány	
István). 

„a	beszéd	nem	leírja	a	
valóságot	…,	hanem	
alakítja”		
(Boros	Gábor	(szerk.):	A	
filozófia,	[Bene	László]	
60.o.)	

 

 
„SZÓKRATÉSZ:	Úgy	általában	igen	megragadott,	hogy	minden	egyes	
ember	számára	valóban	úgy	van,	ahogyan	az	neki	tűnik;	csak	a	legelején	
csodálkoztam,	hogy	–	teszem	azt	–	miért	nem	azzal	kezdte	Igazságát,	
hogy	«minden	dolog	mértéke	a	disznó»	vagy	a	«pávián»	vagy	még	egy	
ennél	is	képtelenebb,	érzékelésre	képes	lény.	Ezáltal	gúnyosan	és	
megvetőleg	már	az	elején	a	tudomásunkra	hozta	volna,	hogy	hiába	
csodáljuk	isteni	bölcsességét,	ő	okosság	dolgában	történetesen	még	az	
ebihalnál	sem	jobb,	nemhogy	bárki	emberfiánál.	[…]	Mert	ha	minden	
egyes	ember	számára	igazak	érzéki	ítéletei,	ha	az	egyik	ember	
benyomásait	a	másik	nem	ítélheti	meg	jobban,	s	arra	sem	lesz	jogosult,	
hogy	más	véleményét	megvizsgálja,	hogy	az	igaz-e	vagy	hamis,	[…]	
hogyan	van	hát	akkor,	barátom,	hogy	Prótagorasz	nagy	bölcsességében	
méltányosnak	tarthatta,	hogy	másokat	csinos	fizetség	fejében	tanítson,	
minekünk	meg	tudatlanságunkban	hozzá	kellett	fordulnunk,	pedig	hát	ki-
ki	saját	bölcsességének	a	mértéke?	”	(Platón:	Theaitétosz	161	c	-e,	ford.	
Bárány	István.) 

„Hogy is ne 
mondanánk, hogy ez 
biz’ merő demagógia 
Prótagorasz 
részéről?” (u.o.) 



További olvasmányok: 
 
A szofista filozófia. Szöveggyűjtemény. Összeállította és az utószót írta: Steiger Kornél. 
Atlantisz, Budapest, 1993, 9-21. 
G.B. Kerferd: A szofista mozgalom. Osiris, Budapest, 2003, 57-59, 106-138. 
 
Ellenőrző kérdések: 
 
1. Mit tudunk Prótagorasz életéről, tevékenységeiről és tanításairól? 
2. Mit mond ki a homo mensura tétel, és milyen értelmezései léteznek? 
3. Hogyan cáfolható a két, alapvető értelmezés? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1.  Hogyan kapcsolódhat a homo mensura tételhez az a tanítás, hogy nem lehetséges hamis 
állítás/ellentmondás? 
2. Hogyan kapcsolódhat hozzá, hogy „mindennel kapcsolatban két, egymással ellentétes 
állítás lehetséges”?  
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Gorgiasz a szicíliai Leontinoi polgára volt, akit az 

ókori hagyomány a retorika („szónoklás”) ősatyjának 

tekint, minthogy ő alkalmazta először tudatosan a 

beszéd olyan stilisztikai alakzatait, mint például a 

metafora, allegória, a mondatok különféle fajtái, a 

rím, stb.), vagyis fejlesztette mesterséggé (tekhné) a 

beszéd használatát.  

 

• A görögök különféle ünnepi játékain (pl. Püthóban, Olümpiában) és egyéb 

eseményeken nagyhatású,  nyilvános beszédeket adott elő, s nem csak 

ékesszólásáról, hanem rögtönzőképességéről is elhíresült. Tanítványaitól (akik 

között számon tartják például Póloszt, Periklészt, Iszokratészt) hatalmas 

fizetséget kapott kurzusaiért (vagy egy-egy bemutató előadásáért).  

 

 

 
 

	

4. Lecke 
Gorgiasz (Leontinoi, 

Szicília) 

(kb. 485/80-380) 
  

							

 
A görög tekhné kifejezés 
„mesterséget” és 
„művészetet” is jelent, 
ami arra utal, hogy a 
görögök nem tettek 
különbséget a művészet 
vagy művészeti technika 
„magasabb” és 
„populárisabb” formái 
között. 
 



• Gorgiasz híres volt róla, hogy képes 

védhetetlen ügyek, vagy abszurd nézetek 

mellett meggyőzően érvelni. Ennek egy-egy 

példája a Helené dicsérete és A nemlétezőről, 

avagy a természetről című művei. Az 

előbbiben a görög világ leghíresebb, egyben 

leghírhedtebb asszonyáról, Helenéről 

bizonyítja be, hogy nem hibáztatható a trójai 

háború kitöréséért, mert vagy fizikai kényszer, vagy szerelmi szenvedély, 

vagy isteni sors miatt szökött meg Parisszal.  

 

A retorika hatalma 

Gorgiasz tudatosan és szisztematikusan aknázta ki a beszéd retorikai elemeinek 

hatását: 

 

 

 

	

	

Platón Gorgiasz című dialógusában Gorgiasz a retorikát egyfajta 

„szupertudományként” állítja be, és azt állítja, semmi máshoz nem is kell értenünk, 

mert ez a legnagyobb jó. 

 

                   
  

 
Helené és Parisz, Louvre festő, 
vörös alakos peliké (420/400 k.) 

—	„GORGIASZ:	Testvérem	és	más	
orvosok	kíséretében	nemegyszer	
mentem	el	olyan	beteghez,	aki	sem	
orvosságot	nem	akart	bevenni,	sem	vágni	
vagy	égetni	nem	engedte	sebét.	Ilyenkor	
aztán	beszélhetett	az	orvos!	Nekem	
viszont	sikerült	rábeszélnem	a	beteget,	
és	nem	más	művészettel,	hanem	a	
puszta	szónoklással	(Platón:	Gorgiasz	
456b,	ford.	Horváth	Judit).”	

—	„SZÓKRATÉSZ:	Vedd	úgy,	kedves	
Gorgiasz,	hogy	ezt	kérdezzük	tőled	...,	és	
mondd	meg,	mi	az,	ami	szerinted	az	
emberek	számára	a	legnagyobb	jó,	és	
aminek	éppen	te	volnál	a	mestere?”	
(Platón:	Gorgiasz	452d,	ford.	Horváth	
Judit).”	



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A párbeszédből kiderül, hogy a szónoklás célja nem az ékes beszéden keresztül elért 

gyönyörködtetés vagy szórakoztatás (mint a költészeté), hanem a meggyőzés (lásd 

különösen a beteg példáját). 

• Meggyőzés azonban kétféle van: 

o véleményen (doxa) alapuló 

o tudáson (episztémé) alapuló: 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

—	„GORGIASZ:	Az,	Szókratész,	ami	
tényleg	a	legfőbb	jó,	mert	annak	a	
számára,	aki	birtokolja,	szabadságot	is	
nyújt,	ugyanakkor	hatalmat	is	mások	
fölött	a	nyilvános	életben.	...	Az	a	
képesség,	hogy	szavainkkal	meggyőzzük	
a	bírákat	a	törvényszéken,	a	
tanácsnokokat	a	tanácson,	a	polgárokat	
a	népgyűlésen	vagy	bármilyen	más	
összejövetelen,	lényeg,	hogy	nyilvános	
legyen.	A	beszéd	hatalmával	szolgáddá	
teszed	az	orvost,	szolgáddá	a	
tornamestert,	az	üzeletemberről	pedig	
ki	fog	derülni,	hogy	nem	magának	szerzi	
a	vagyont,	hanem	neked,	aki	értesz	
hozzá,	hogyan	kell	szónokolni	s	a	
tömeget	meggyőzni	(Platón:	Gorgiasz	
452d-e,	ford.	Horváth	Judit).”	

 
„SZÓKRATÉSZ:	Tehát	te	is	úgy	gondolod,	két	fajtáját	különböztethetjük	meg	a	
meggyőzésnek:	az	egyik	véleményt	eredményez	tudás	nélkül,	a	másik	tudást.	
GORGIASZ:	Így	van.	
SZÓKRATÉSZ:	Vajon	melyik	meggyőzést	gyakorolja	a	szónoklás	a	törvényszéken	
s	egyéb	nyilvános	helyeken	a	jogos	és	jogtalan	tárgyában?	Azt-e,	amelyik	
véleményt	eredményez,	de	tudást	nem,	vagy	azt,	amelyik	tudást?	
GORGIASZ:	Világos,	Szókratész:	azt,	amelyik	véleményt.	
SZÓKRATÉSZ:	A	szónoklás	tehát,	úgy	látszik,	az	elhitető,	nem	pedig	a	tanító	
meggyőzés	művészete	a	jogos	és	jogtalan	tárgyában.	
GORGIASZ:	Úgy	van.	
SZÓKRATÉSZ:		A	szónok	tehát	nem	tanítja	meg	a	törvényszéket	és	a	tömeget	
arra,	mi	jogos,	mi	jogtalan,	hanem	ezt	is,	azt	is	csak	elhiteti	velük.	Annyi	népet	
ily	rövi	idő	alatt	olyan	nagy	dologra	meg	sem	taníthatna!	
GORGIASZ:	Nem	bizony.	(Platón:	Gorgiasz	454e-455a,	ford.	Horváth	Judit).”	



	

• A tudás és a vélemény úgy viszonyul egymáshoz, mint a valóság a látszathoz 

(pl. az eredeti tárgy a képmásához vagy másolatához): 

 

 

     tudás 

 

valóság 

 

 
 

 
 

    vélemény 

 

 
 
látszat 

Amikor Gorgiasz felfedezi a beszéd hatalmát, azt fedezi fel, hogy az emberi 

gondolkodás befolyásolásán, különféle vélemények kialakításán keresztül a nyelv 

képes a valóságot alakítani. 

 

 
 

 
Platón törekvései közé tartozik, hogy 

ezt a gyakorlatot leleplezze, és  

felhívja a figyelmet társadalmi 

és politikai veszélyeire. 

  

 
“[…]	a	szavakhoz	társuló	meggyőzés	úgy	képes	a	lelket	formálni,	ahogyan	
csak	kedve	tartja,	[…]	egyetlen,	mesterien	(tekhnéi)	megírt	beszéd	képes	
egy	hatalmas	tömeg	kedvében	járva	meggyőzni	őket,	anélkül,	hogy	bármi	
igazságot	 tartalmazna.	 […]	A	beszéd	ereje	ugyanolyan	mértékben	képes	
hatni	 a	 lélek	 állapotára,	 mint	 az	 orvosság	 (pharmakon)	 adagolása	 a	
testére.	 Ahogyan	 különféle	 orvosságok	 különféle	 testnedvek	 távozását	
idézik	elő	a	testből,	s	hol	a	betegségnek,	hol	magának	az	életnek	vetnek	
véget,	úgy	a	 szavak	 is	hol	fájdalmat	okoznak,	hol	gyönyört,	hol	 félelmet	
idéznek	 elő,	 máskor	 bátorságot	 öntenek	 a	 hallgatóságba,	 hol	 pedig	
valamiféle	 rosszindulatú	 meggyőzés	 erejével	 elkábítják	
(epharmakeuszan)	 és	 megigézik	 (exegoéteuszan)	 a	 lelket	 (Helené	
dicsérete	DK	82	B	11.	Ford.	Mogyoródi	Emese).		

	
„a	beszéd	nem	leírja	a	
valóságot	…,	hanem	
alakítja”		
(Boros	Gábor	(szerk.):	A	
filozófia,	[Bene	László]	
60.o.)	

 



A nemlétezőről avagy a természetről 
 
Későbbi szerzők (Sextus Empiricus és 

Pszeudo-Arisztotelész) megőrizték Gorgiasz 

egy zavarba ejtő művét, melynek már a címe 

is paradox, illetve provokatív (A 

nemlétezőről avagy a természetről). A 

Gorgiaszt megelőző filozófiai hagyomány (a 

preszókratikus filozófia) jellemzően 

természetfilozófiával (kozmogóniával, 

kozmológiával, az égitestek kialakulásával és működésével, zoogóniával 

foglalkozott).  

A preszókratikus filozófusok evidensnek tekintették, hogy  

• a valóság ( = „a létező”) van,  

• megismerhető, és 

• elméleteik értelmesen közlik annak felépítését és működését. 

Gorgiasz művének tehát már a címe is paradox: hogyan lehetne az, „ami nincs” ( = „a 

nemlétező”) azonos a természeti világgal? (Azaz: hogyan lehetne a természeti világ 

nem létező?)  

 

Az azonban még inkább zavarba ejtő, hogy Gorgiasz ebben a művében egy csupa 

paradox hármas tézis mellett (amit nihilizmusként értelmezhetünk) logikailag 

látszólag koherensen, mesteri módon érvel. A tézisek: 

• 1. semmi sem létezik, 

• 2. ha létezik is, megismerhetetlen,  

• 3. ha megismerhető is, a rá vonatkozó tudás nem közölhető. 

 

Kérdés, hogy mindez komolyan vehető-e, vagy csupán játékos provokáció, Gorgiasz 

retorikai, illetve logikai készségeinek fitogtatása végett. Értelmezhető úgy, mint 

amely az alábbi célok valamelyikét szolgálja: 

• a hagyományos filozófia paródiája (legalább olyan koherensen lehet érvelni 

értelmes, mint abszurd tézisek mellett) 



• a hagyományos filozófia kritikája (annak alapvető célja, az igazság 

felfedezése lehetetlen) 

• a valóság és a gondolkodás, vagy a nyelv közötti szakadék felmutatása 

(következmény: nem a spekulációval, hanem a gyakorlattal, a valóság 

alakításával kell foglalkoznunk). 

 

Mindenesetre a hármas tézis szisztematikusan 

• destruálja az objektivitás eszméjére épülő tudomány tárgyát („valóság”) 

• a valóság szubjektumtól független megismerhetőségét 

• a racionális vita, illetve az értelmes kommunikáció lehetőségét. 

 

Mindazonáltal Platón számára Gorgiasz tanításainak inkább gyakorlati (etikai, 

politikai) vonatkozásai jelentenek kihívást, mintsem a metafizikaiak. 

 

 

További olvasmányok: 
 
A szofista filozófia. Szöveggyűjtemény. Összeállította és az utószót írta: Steiger Kornél. 
Atlantisz, Budapest, 1993, 23-35. 
Mogyoródi Emese: A platóni „Gorgiasz védelmében. Válasz Rosta Kosztasznak. Magyar 
Filozófiai Szemle 2014/3, 99-112. 
https://www.academia.edu/12056303/A_platóni_Gorgiasz_védelmében_In_Defense_of_Plato
s_Gorgias_--_A_Response_to_Rosta_Kosztasz_ 
 
Ellenőrző kérdések: 
 
1. Mit tudunk Gorgiasz életéről, tevékenységeiről és tanításairól? 
2. Milyen státuszt és szerepet tulajdonít Gorgiasz a retorikának, és miért? 
3. Milyen meggyőzés fajták léteznek, és mi alapján tehetünk különbséget közöttük? 
4. Milyen tézisek mellett érvel Gorgiasz A nemlétezőről avagy az igazságról c. művében? 
5. Hogyan értelmezhető ennek a műnek a célja? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1.  Milyen társadalmi és politikai veszélyei lehetnek az igazság nélküli retorika 
alkalmazásának? 
2. Miért paradox A nemlétezőről avagy az igazságról c. értekezés címe? Miért paradoxak a 
tézisei? 
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3. Téma 
 

Platón és a szofisták 
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Míg Szókratész filozófiája, élete és halála pozitív módon hatott Platónra, a 

szofistákban legnagyobb filozófiai ellenfeleit látta. Számos fontos dialógusában (pl. 

Prótagorasz, Gorgiasz, Euthüdémosz, Az állam I-II. könyv) ábrázolja őket 

Szókratésszel vitázva, megadva nekik a tiszteletet, de korántsem egyetértve velük.  

 

Metafizikai, illetve ismeretelméleti szempontból is kritikával illeti őket (pl. a 

Theaitétoszban a prótagoraszi homo mensura tételt), ám talán még fontosabb 

kihívások elé állítják gyakorlati (etikai, politikai, társadalomelméleti, vallási, 

valláserkölcsi) nézeteik. 

 
A szofista etika 

Platón számára az egyik legfontosabb kihívást az erkölcsiség terén az 

• erkölcsi relativizmus jelenti (ld. Prótagorasz):  

 

Következményei: 

• a) kérdésessé válik ebben a tárgykörben a 

(racionális eszközökkel végzett) tanulás illetve a tanítás lehetősége; 

• b) megkérdőjeleződik a morális előírások univerzális kötelező ereje; 

• c) megkérdőjeleződik a büntetés javító funkciója. 

„bizony	tarka	és	sokszínű	
valami	a	jó”	
(Prótagorasz	334b) 

 
 

	

1. Lecke 
A szofisták 

társadalomelméleti  

kihívásai 
  

							



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Politika és társadalomfilozófia 

Az erkölcsi relativizmusból következik, hogy  

• a) az erkölcsöket szokás vagy szoktatás révén tanuljuk meg, ezért nem 

rendelkezünk olyan (racionális) hivatkozási alappal, melynek fényében adott 

esetben felülbírálhatnánk őket; 

• b) ebből az következik, hogy egy társadalom törvényei, szokásai, erkölcsei 

eleve legitimek attól/annál fogva, hogy elfogadták őket: egyedül a társadalmi 

szerződés vagy konszenzus legitimálja a törvényeket; mindaddig kötelező 

erővel bírnak, míg fennállnak (akár jók, akár 

rosszak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
„Ha	az	erény	tudás,	akkor	érthető,	hogy	egy	kínaitól	is	tanulhatunk	valami	fontosat,	bár	
fogalma	sincs	a	brit	szigetek	hagyományairól;	azonban	ez	az	állítás	értelmetlenné	válik,	
ha	az	erény	semmi	mást	nem	jelentene	számunkra,	mint	következetes	alkalmazkodást	a	
brit	szigetek	erkölcsi	szokásaihoz.	Ha	valaki	azt	kívánja	magáról	állítani,	hogy	ő	az	erény	
tanára,	 ez	 csakis	 abból	 a	 szókratészi	 alapelvből	 kiindulva	 igazolható,	 hogy	 az	 erény	
valami	 örök	 és	 állandó.	 Az	 állítás	 teljes	mértékig	 összeegyeztethetetlen	 a	 Prótagorasz	
által	vallott	relativizmussal”	(A.	E.	Taylor:	Platón,	347.o.).	

	

 

	
„A	 Szókratészben	 felmerült	 kételyekre	 adott	 válasz	 hihetően	 hangzik,	 és	 látszólag	 az	
összes	 lehetséges	 ellenvetésre	 megfelelt.	 Azonban	 a	 beszéd	 mégis	 csak	 látszólag	
hihető.	 Ha	 közelebbről	 megvizsgáljuk	 a	 választ,	 láthatjuk,	 hogy	 azon	 az	 egy	
alapfeltevésen	alapul	az	egész	érvelés,	hogy	az	erény	egyszerűen	azonosítható	a	létező	
civilizált	 állapot	 valós	 hagyományaival.	 […]	 Más	 szavakkal,	 Prótagorasz	 szemében	 az	
erény,	 …	 nem	más,	mint	 a	 kritikátlanul	 átvett	 hagyományok	 egyvelege,	 pontosan	 az,	
amit	 Szókratész	 a	 Phaidónban	 „köznapi,	 polgári”	 erényeknek	 nevezett,	 és	 amivel	 a	
„filozófiai”	 erényeket	 állította	 szembe,	 mint	 valóságot	 a	 képmással”	 (A.	 E.	 Taylor:	
Platón,	346.o.).	
	

Itt Prótagorasz ún. 
„nagy beszédéről” 
van szó (Prótagorasz 
320a-328d). 



Platón szemében ezzel az állásponttal az a gond, hogy legitimál egy rossz értelemben 

felfogott konzervativizmust:  

• racionálisan senkinek sincs joga felülbírálni a fennálló szokásokat, 

törvényeket stb., még akkor sem, ha netán senkinek sem jók; 

• aláás minden elméleti alapot arra, hogy ha egyszer egy társadalom törvényei, 

szokásai, stb. rosszak, akkor azok racionálisan (diszkusszióval megvitatással, 

érveléssel, stb.) megváltoztathatóak volnának. 

Ellenvetés (Taylor értelmezésével szemben): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ezzel az értelmezéssel azonban több probléma is adódik: 

• 1.) a „hasznos” vagy „előnyös” nem különbözik a „jobbtól” abból a 

szempontból, hogy mindegyiket valamiféle transzszubjektív mércével kellene 

mérnünk, ha megbízhatóan akarunk dönteni több lehetséges hasznos, előnyös, 

jobb között (vagyis ha valami olyasféle „hasznosat” szeretnénk megállapítani, 

ami valóban az); 

• Prótagorasz azonban a homo mensura tétel értelmében tagadja egy efféle 

mérce létét; Platónnak éppen ez az alapproblémája vele. 

• 2.) attól, hogy valami valakinek hasznosabbnak, jobbnak stb. látszik, még nem 

lesz valóban az: 

	
„Szerintem	 viszont	 ez	 az	 interpretáció	 tarthatatlan.	 Az	 említett	 tanítást	 ugyanis	 …	
módosítanunk	 kell:	 míg	 minden,	 ami	 jogosnak	 tűnik	 egy	 polisznak,	 az	 jogos	 is	
számára,	 addig	 az	 ártalmas	 szokások	 helyett	 a	 bölcs	 (a	 szofista)	 képes	 hasznosakat	
bevezetni:		

»távol	álljon	tőlem,	hogy	azt	mondjam:	bölcs	ember	és	bölcsesség	nem	létezik,	dehogy:	én	
bölcsnek	nevezem	azt	 az	 embert,	 aki	 képest	megváltoztatni	 azt,	 ami	 valakinek	 rossznak	
látszik,	 és	 valóban	 rossz,	 és	 eléri,	 hogy	 az	 jónak	 lássék,	 és	 jó	 legyen	 az	 illető	 számára«	
(Theaitétosz	166	d).	

A	 homo	 mensura	 tétel	 nem	 érvényes	 az	 olyan	 kifejezésekre,	 mint	 »hasznos«,	
»előnyös«	 vagy	 »egészséges«.	 Ezért	 aztán	 szó	 sincs	 róla,	 hogy	 Prótagorasz	 végső	
erkölcsi	alapnak	fogadta	volna	el	bármelyik	társadalom	etikai	kódexét,	de	arról	sem,	
hogy	helyette	tradíciók	minden	elméleti	alapot	nélkülöző	egyvelegével	állt	volna	elő.	
Szókratészhoz	 és	 Platónhoz	 hasonlóan	 ő	 is	 azon	 volt,	 hogy	 az	 alkalmatlannak	
bizonyult	 közönséges	 igazságosságfelfogástól	 valami	 magasabb	 rendűhöz	 és	
előnyösebbhez	jusson	el	(G.B.	Kerferd:	A	szofista	mozgalom,	162.o.).”	
	

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platón ezzel arra mutat rá, hogy lehetséges, hogy a homo mensura tétel „pragmatista 

változatával” Prótagorasz nem akarja végső erkölcsi alapnak elfogadni bármelyik 

társadalom etikai kódexét, csakhogy álláspontja nem képes elkerülni ezt a 

következményt: amennyiben tagadja, hogy a „hasznosabbnak” volnának 

transzszubjektív kritériumai, az „itt és most” fennállót legitimálja egyetlen referencia-

pontként. 

• 3.) felmerül végül, hogy ki és milyen alapon dönti vagy döntheti el, hogy mi 

lehet „hasznosabb” a másik számára (vagy akár mindenki, vagy akár a legtöbb 

ember számára)? 

Egy biztos: Prótagorasz álláspontjának értelmében ez racionális diszkusszióval vagy 

mérlegeléssel nem lehetséges: nem vitatkozhatunk értelmesen (racionálisan) azon, 

hogy mi lehet „hasznosabb” valakinek/valakiknek (akár például az egész 

társadalomnak), mert a hasznosságnak nincsenek objektív (az egyéntől vagy egy adott 

társadalomtól) független kritériumai a homo mensura tétel értelmében. Platón ezzel 

szemben úgy gondolja, hogy csak a (szókratészi) erkölcsi objektivizmus alapozhatja 

meg az értékekre (erkölcsökre) vonatkozó racionális diszkussziót. 

 

 

 

 

 

 

 

	
„Azt	hiszem,	valahol	ott	tartottunk,	hogy	akik	a	létezésről	mint	áramlásról	
beszélnek,	és	azt	állítják,	hogy	minden	egyes	ember	számára	valóban	úgy	van,	
ahogyan	az	neki	éppen	tűnik,	mindenképp	kitartanának	amellett,	hogy	
bizonyos	dolgok,	nem	utolsósorban	a	jogszerű	esetében,	ahogyan	éppen	
jónak	tűnik	azt	szabályozni	egyik	vagy	másik	városnak	a	saját	maga	számára,	
annak	a	városnak	valóban	az	jogszerű,	persze	csak	addig,	amíg	ezek	a	
szokások	és	törvények	fennállnak.	Viszont	a	jó	esetében	már	senki	sem	venné	
magának	a	bátorságot,	és	senki	sem	merészelne	amellett	hadakozni,	hogy	
amit	az	egyik	vagy	a	másik	város	hasznosnak	gondolván	a	maga	számára	így	
szabályoz,	az	mindaddig	valóban	hasznos,	amíg	ez	a	bevett	és	fennálló	rend,	
feltéve	persze,	hogy	nem	csak	úgy	rámondja,	hogy	hasznos.	Merthogy	azzal	
aztán	tényleg	csúfot	űzne	szavainkból”	(Theaitétosz	177d,	ford.	Bárány	
István).	
	



További olvasmányok: 

 
G. B. Kerferd: A szofista mozgalom. Osiris, Budapest, 2003, 163-201. 
 
Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen kihívással szembesíti Platónt a szofista erkölcsi relativizmus és miért? 
2. Mennyiben jelentettek kihívást Platón számára a szofisták tanításai a politika terén? 

Kiválósági kérdések, feladatok: 

1. Milyen alapokon veszi védelmébe Kerferd Prótagorasz homo mensura tételének 
„pragmatista változatát”? Ezzel szemben hogyan értelmezhető Platón Prótagorasznak adott 
válasza? 
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				FILOZÓFIATÖRTÉNET ÉS KORTÁRS FILOZÓFIA: PLATÓN 

    3. TÉMA: Platón és a szofisták              Dr. habil. Mogyoródi Emese	

	

	

	

	

	

	

	

	

A görög vallás évezredeken át kifejlődött, organikus kulturális alakulat volt, mely 

minden időben rendelkezett a primitív, vagy természeti 

vallások azon jellegzetességével, hogy a társadalom 

minden tagja természetes módon sajátította el a vallásos 

hitvilágot, akárcsak a nyelvet, vagy a kultúra bármely 

szegmensét.  

 

A vallásos hitvilág tehát áthatotta a hétköznapokat éppúgy, 

mint az ünnepnapokat, a politikát, a művészetet 

(építészetet, szobrászatot, kézművességet), és az írásos 

műveket (költészetet, prózát), melyet a mítoszok (az istenekről mesélt történetek) 

és a rítusok (vallásos cselekmények, pl. áldozatbemutatás) közvetítettek. 

 

A filozófia és a tudomány kialakulásával, valamint a társadalom fejlődésével 

párhuzamosan természetesen a vallás is változott a klasszikus korban. Bizonyos 

értelmezésekben ezt a változást a következőképp jellemzik: 

 

 

 

 

 
 

	

 

2. Lecke 
Vallás 

 
 

							
 



 

 

 

 

 

 

 

Kerferd szerint a helyes értelmezés: 

• az istenekre vonatkozó elképzelések kritikája 

elfogadott része volt a görög vallásosságnak 

Homérosztól Xenophanészen át Hérakleitoszig; 

• a filozófusok isten-felfogása gyakran 

összeegyeztethetetlen a hagyományos isten-

képpel; 

• a szofisták csupán ezt a  hagyományt folytatják; 

ezért nem vallásellenesek vagy ateisták. 

 

Kommentár: 

Noha részben igaz, ez a beállítás az ellenkező végletet képviseli a szofista mozgalom 

valláshoz való viszonyának értelmezésére vonatkozóan: 

• az igaz, hogy a görög vallás hagyományosan nem „dogmatikus”, így teret ad 

bizonyos racionalizációnak, kritikának vagy vallásreformnak;   

• a kritika és a racionalizáció azonban nem érinti a vallási tapasztalat bizonyos 

alapvető vonásait, pl. nem vonja magával az istenek létének 

megkérdőjelezését (ld. pl. Xenophanész), illetve nem érinti a vallás mint olyan 

legitimitását; 

• akár voltak „istentelenségi” (aszebeia) perek (Diagorasz, Prótagorasz, 

Prodikosz, Kritiasz és Euripidész ellen), akár nem voltak, a görög társadalom 

joggal tekinthette az istenekre és a vallásra vonatkozó nézeteiket 

tolerálhatatlannak.  

 A kérdés az, pontosan mennyiben? 

 

Két szempont merül fel: 

	
„Időről	 időre	 találkozunk	 olyan	 szerzőkkel,	 akik	 szerint	 az	 egész	 szofista	mozgalmat	 a	 vallás	
elleni	 lázadás	 jellemezte,	 az	 emberi	 szellem	 radikális	 elfordulása	 az	 istenhittől	 egyfajta	
racionalista	 és	 humanista	 világlátás	 felé.	 […]	 a	 valóság	 azonban	 teljesen	 más	 volt.	 A	 görög	
vallás	 ugyanis	 soha,	 semmilyen	értelemben	nem	 volt	egységes.	 […]	 A	 görögöknek	 soha	 nem	
volt	 a	 Bibliához	 vagy	 a	 Koránhoz	 hasonló	 vallási	 tekintéllyel	 rendelkező	 írásuk,	 és	 nem	 volt	
egyetemes	vagy	felekezeti	hitvallásuk	sem”	(G.	B.	Kerferd:	A	szofista	mozgalom,	202.	o.).	
	

	

 
Xenophanész (570/65-
470) (Kolophón) 
erkölcstelenségeik és 
antropomorfizmusuk 
miatt kritizálta a 
homéroszi-hésziodoszi 
isteneket, és egyetlen 
isten létezését vallotta 
(monoteizmus) 
 



1.) Szkepticizmus vagy agnoszticizmus az istenekkel kapcsolatban: 

 

 

 

 

 

 
	
	

Kerferd fordítása:	 

 

 

 

 

 

 

 

Kerferd szerint tehát Prótagorasz ezzel nem tagadja az istenek 

létezését, csupán a megismerhetőségét, tehát nem ateista, 

csupán szkeptikus vagy agnosztikus. 

 

Kommentár:	 

• lehetséges, hogy nem az istenek létezéséről van szó, 

azonban fontosabb, hogy Prótagorasz egy olyan összefüggésbe helyezi a 

problémát, mely idegen a hagyományos (vallásos) megközelítéstől: egyfajta 

„immanentista” metafizika („az emberi élet rövidsége”) szemszögébe helyezi 

az istenek létének (kinézetének) a problémáját: vö. „minden dolgok mértéke 

az ember”; 

• ezzel megfordítja a hagyományos prioritásokat: nem úgy tekint a világra, mint 

amelyben az istenek határozzák meg a világ (beleértve az embert) rendjét, 

hanem fordítva, úgy tekint az istenek világára, mint amelyet emberi mércével 

kell mérnünk vagy értelmeznünk;  

• Platón teológiája ezzel szemben: „az ember mértéke az isten” (Theaitétosz). 

 

	
„Az	 istenekről	 nem	 tudhatom	 sem	 azt,	 hogy	 vannak,	 sem	 azt,	 hogy	
nincsenek,	de	még	azt	sem,	hogy	milyen	alakjuk	van.	Mert	sok	minden	
gátolja	 a	 róluk	 való	 tudást;	 láthatatlanságuk	 és	 az	 emberi	 élet	
rövidsége”	 (Prótagorasz	 DK	 80	 B	 4,	 A	 szofista	 filozófia.	
Szöveggyűjtemény,	20.o.	Ford.	Steiger	Kornél).	
	
	

 

	

„Az	istenekről	nem	tudhatom	sem	azt,	hogy	mi	módon	vannak,	
vagy	 mi	 módon	 nincsenek,	 sem	 pedig	 azt,	 hogy	 milyenek	
látható	alakjukban.	[…]”	

	
	

 
szkepticizmus: 
valaminek a 
megismerhetőségét 
(vagy az emberi 
megismerés 
lehetőségét) tagadó 
álláspont 
agnoszticimus: az 
istenre (vagy 
istenekre) vonatkozó 
szkepticizmus 
 

 



2.) A vallás eredetére vonatkozó korabeli elméletek azt feltételezik, hogy a vallás 

illetve az istenhit eredete valamilyen pragmatikus emberi szükséglet, például: 

• a) a békés társadalmi együttélés fenntartásának szükséglete,  

• b) az élet fenntartásához szükséges javak fetisizálása,  

• c) a haláltól való félelem enyhítése. 

 

a) Kritiasz: Sziszüphosz c. drámája: 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

• egy bölcs ember találta ki az isteneket, abból a célból, hogy az emberek a 

büntetéstől való félelemből betartsák a törvényeket. 

b) Prodikosz szociologizáló valláselmélete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• az emberek azokat a dolgokat tekintették isteneknek, amelyek hasznukra 

voltak az életük során (ez számos görög istenre nézve nem igaz, pl. Zeusz, 

Athéné, Hermész, Hádész, stb.). 

 

	
„...	úgy	vélem,	egy	bölcs,	nagytudású	férfiú	
akkor	találta	ki	azt,	hogy	vannak	istenek	
az	emberek	számára	–	hátha	félnek	így		
titokban	vétket	elkövetni,	sőt:	gonosz	
beszéddel	is,	vagy	gondolattal	ártani.	
Tehát	így	vette	kezdetét	az	ősi	hit,	
hogy	van	egy	daimón,	halhatatlan	életű,	
ki	hall	és	lát,	gondolkodik	s	mindenre	néz,	
természetére	nézve	szintén	isteni,	
mindent	meghall,	mi	emberek	közt	mondatik,	
s	mi	csak	történik,	ő	meg	tudja	látni	mind.”	
(Kritiasz:	 Sziszüphosz.	 A	 szofista	 filozófia.	
Szöveggyűjtemény.	86.o.	Ford.	Kerényi	Grácia.)	
	
	

 

	
„A	keószi	Prodikosz	azt	állítja,	hogy	az	ősidőkben	az	emberek	a	Napot	
és	 a	 Holdat,	 a	 folyókat	 és	 a	 forrásokat,	 és	 általában	 mindazt,	 ami	
életünk	számára	hasznos,	 ...	 istennek	tartották,	mint	ahogy	például	 az	
egyiptomiak	a	Nílust,	és	ezért	tartották	a	kenyeret	Démétérnek,	a	bort	
Dionüszosznak,	 a	 vizet	 Poszeidónnak,	 a	 tüzet	 Héphaisztosznak,	 és	
ehhez	 hasonlóan	 mindazokat	 a	 dolgokat,	 amelyek	 hasznosak	 voltak”	
(Prodikosz	DK	84	B	5,	A	szofista	filozófia.	Szöveggyűjtemény,	45.o.	Ford.	
Sarkady	János).	
	

 



c) Démokritosz pszichologizáló valláselmélete: 

 

 

 

 

 

Kommentár: 

• 1.) Ezek az elméletek egyfajta funkcionális redukciót hajtanak végre a vallás 

eredetének magyarázatában:  

• a) a vallás eredetét egyetlen (emberi szükségletet ellátó) funkcióra 

redukálják, 

• b) és olyan összefüggésekbe helyezik, amelyek a szekuláris 

megközelítés (szociológiai, pszichológiai, történelmi) számára 

érthetőek. 

Erősen kérdéses azonban, hogy pusztán ezekben az összefüggésekben megragadható-

e adekvát módon a vallásos tapasztalat lényege? 

• 2.)  Ezzel az istenhitet egyúttal relativizálják is, éppen úgy, ahogyan maguk a 

szofisták relativizálják a törvényeket általában, annak feltételezése révén, 

hogy (puszta) emberi megegyezés/pragmatikus szükséglet eredményei. 

 

Ezeket az elméleteket a görög társadalom érthető módon a vallás relativizálásának 

vagy diszkreditálásának, ennélfogva vallási szemszögből nézve veszélyesnek 

tekintette. 

• Platón fontos feladatának tartotta, hogy restaurálja a vallás és az istenhit 

hagyományos jellegét és társadalmi szerepét egy olyan, megváltozott 

társadalmi közegben, amelyben elméleti kihívásokat intéztek vele szemben, és 

amelyben a hagyományos istenfelfogás bizonyos korrekciókra szorult: 

• A vallás moralizálása: a teológiának a teodícea (az istenség erkölcsi 

felmentése) formáját kellett öltenie: 

„Márpedig az isten lényegileg jó, tehát így is kell róla beszélni” (Állam 379a). 

(Vö. Euripidész: „ha az istenek valami rosszat követnek el, nem istenek”.) 

 

 

	

„Egyes	emberek,	mit	sem	tudván	a	halandó	természet	
felbomlásáról,	 de	 lelkük	 mélyén	 belátván	 életük	
gonoszságát,	 egész	életüket	 szorongások	és	 félelmek	
közepette	 tengetik,	 és	 hazug	 meséket	 találnak	 ki	 a	
halál	utáni	időről”	(B	297,	Görög	gondolkodók	I.	63.o.)	

 



További olvasmányok: 

 
G. B. Kerferd: A szofista mozgalom. Osiris, Budapest, 2003, 202-213. 
 
Ellenőrző kérdések: 

 

1. Mi jellemző a görög vallásra kulturális szempontból? 
2. Milyen ellenérvek hozhatóak fel azzal a nézettel szemben, miszerint a szofistákat a vallás 
elleni lázadás jellemezte? 
3. Mennyiben elfogadhatóak ezek az ellenérvek, mennyiben nem? 
4. Miért jelenhetett problémát Prótagorasz agnoszticizmusa a görög vallás szemszögéből 
nézve? 
5. Miért jelenthettek problémát a redukcionista vallás-elméletek? 

 

Kiválósági kérdések, feladatok: 

 

1. Milyen, lényeges jellemzőiben különbözik a görög vallás a keresztény vallástól (kulturális, 
társadalmi, intézményi, tartalmi szempontból)? 
2. Keressen olyan, modern vallás-elméleteket, amelyek a szofisták elméleteihez hasonlóak! 
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4. Téma 
 

Gorgiasz 
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Gorgiasz (kb. 485/80-380) a szicíliai Leontinoi (görög gyarmat) polgára volt, a 

szónoklás ősatyja és nagymestere. Tanítványai közé tartozik számos, kiemelkedő 

filozófus és szónok (Empedoklész, Iszokratész, Pólosz) (lásd: 2.Téma, 4. Lecke). 

 
Mivel életére és műveire vonatkozóan csak későbbi tudósításokból, illetve 

töredékekből szerezhetünk tudomást, Platón tanúságtétele rá vonatkozóan fontos 

forrásunk, elsősorban a Gorgiasz című dialógusa. 

 

 
 

	

      1. Lecke 
        Bevezetés 

 
 

							
 



Platón célja azonban nem az, hogy hitelesen tudósítson a történeti Gorgiasz 

tanításairól, vagy személyiségéről, hanem hogy dramatizálva bemutassa tanításainak 

gyakorlati következményeit, és az olvasóban felélessze az ezekkel kapcsolatos kritikai 

gondolkodást. 

 

Ez világosan megmutatkozik abban, hogy Szókratész 

három beszélgetőpartnerének (Gorgiasz, Pólosz, 

Kalliklész) álláspontja hasonlóságokat mutat, 

ugyanakkor egyre radikálisabb változatban jelenik 

meg, amelyek attól függetlenül érdemesek a 

megfontolásra és a kritikai értékelésre, hogy 

történetileg mennyire hitelesek. 

 

A beszélgetésnek van egy látszólagos és egy valódi tárgya. A látszólagos tárgy (az 

első beszélgetés Gorgiasszal) a retorika mibenléte és értéke:  

• vajon mesterség-e, vagy sem, 

• miben áll a lényege vagy természete (definíció), és 

• miben áll az értéke vagy jelentősége az emberi boldogulás szempontjából. 

A beszélgetés során azonban kiderül, hogy ennél egy általánosabb, vagy közérdekűbb 

kérdés tisztázására megy ki a játék: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pólosz létező személy 
volt, a tudósítások szerint 
Gorgiasz tanítványa, azaz 
ő maga is rhétór (szónok) 
volt. Kalliklészre a 
Gorgiaszon kívül az egész, 
fennmaradt görög 
irodalomban nem találunk 
utalást, ami azonban nem 
feltétlenül jelenti, hogy 
fiktív alak volna. 
 

	
„Az	első	beszélgetés	során	Szókratész	és	Gorgiasz	között	a	beszélgetés	tárgya	
valóban	a	rétorika	jellege	és	értéke;	a	második	beszélgetés	folyamán	Szókratész	és	
Pólosz	között,	kiderül,	hogy	a	rétorikáról	alkotott	eltérő	vélemények	csakis	az	
emberi	boldogságot	és	boldogulást	érintő	élesen	ellenpontozott	etikai	
meggyőződések	függvényében	válnak	értelmezhetővé.	A	harmadik	és	egyben	záró,	
Kalliklésszel	lefolytatott	emelkedett	hangvételű	beszélgetés	során	minden	
másodlagos	kérdés	a	háttérbe	szorul,	és	pőrén	áll	előttünk	a	két	rivális	életviteli	
elmélet,	s	mindkettőt	egy	nagy	formátumú	személyiség	képviseli	és	jeleníti	meg.	Az	
egész	mű	célja	itt	válik	nyilvánvalóvá:	szembeállítani	a	személy	fölötti	jónak	
szentelt	áhítatos	életet	és	a	«hatalom	akarásának»	tipikus	elméletét	és	gyakorlatát	
a	legjobb	formában”		(A.	E.	Taylor:	Platón,	154.o.).	

	

 



A Gorgiasz életműben elfoglalt helye vitatott, azonban feltehetőleg Platón korai, 

„szókratikus” korszakához tartozik (lásd: 1. Téma, 3. Lecke), az idea-elmélet 

kifejtését megelőző alkotói korszakba. Ez azonban nem jelenti, hogy ne volna 

kiemelkedően fontos szerepe Platón életművében. 

 

A Gorgiasz témái ugyanis megegyeznek Az állam centrális témáival: 

• az igazságosság (erkölcsiség) mibenléte és az emberi életben, illetve az 

boldogságban betöltött státusza (vajon az erölcsös élet jobb-e, vagy az 

erkölcstelen), 

• a filozófia mibenléte és szerepe az emberi boldogság és szabadság elérésében, 

• a politika státusza és szerepe az egyén és a társadalom életében, valamint 

• az „utolsó ítélet”, illetve a halál utáni élet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dialógus a nomosz-phüszisz vita 

kontextusában értelmezendő. A szofisták a 

természetre (phüszisz) hivatkozva 

megkérdőjelezték az emberi törvények 

(nomosz) univerzális érvényességét, illetve 

kötelező erejét, és felvetették, vajon annak 

okán, hogy puszta emberi megállapodás 

(konvenció) eredményei, nem kell-e teljes egészében elvetnünk őket, illetve olyan 

törvényekkel felváltanunk, amelyeket a „természet” diktál.  

 

Ez eszmetörténeti szempontból jelentős újdonságot hoz a görögség kultúrájában, 

minthogy a hagyományaik által szentesített törvényeket (szokásokat, erkölcsöket) 

isteni eredetűeknek, és ennyiben megfellebbezhetetleneknek tekintették. A 

	
„Élet	és	életmód	a	dialógus	valódi	tétje,	nem	a	retorika	és	értéke,	
pontosan	úgy,	ahogy	az	Államnak	a	tétje	nem	a	különböző	és	egymással	
vetélkedő	politikai-gazdasági	rendszerek	értéke	és	érdeme,	hanem	az	
igazságosság,	a	mértéktartás	és	az	utolsó	ítélet”	(A.E.	Taylor:	Platón,	
155.o.).	

	



„természetre” való hivatkozás a (mesterséges) emberi megállapodással szemben 

igazolhatónak látszó jogalappal szolgál az utóbbiak megkérdőjelezésére.  

 

A „természet” azonban valójában egyfajta 

ideológiai szlogenként funkcionál az extrém 

phüszisz-pártiak (lásd Kalliklészt) szótárában az 

önzés és a hatalomvágy jogosságának igazolására, 

és az az álláspont áll mögötte, hogy a 

hatalmasabbnak vagy erősebbnek természet adta 

joga a gyengébb feletti uralkodás (ld. Kalliklész beszédét, Gorgiasz 482c-486d).  

 

Emögött az a Szókratészével gyökeresen ellentétes morális (helyesebben immoralista) 

meggyőződés áll, hogy jobb jogtalanságot/igazságtalanságot elkövetni, mint 

elszenvedni. Mind a Gorgiasz, mind Az állam felfogható úgy, mint 

amelyekben Szókratészen keresztül Platón az erkölcsösség (ld. 

Szókratész álláspontját: jobb jogtalanságot/igazságtalanságot 

elszenvedni, mint elkövetni) racionalitását kívánja 

igazolni, azaz az extrém phüszisz-párti szofistákkal 

szemben amellett érvel, hogy az erkölcsös (= 

igazságos) élet jobb, mint az erkölcstelen, mégpedig nem egyszerűen a másiknak 

(vagy általában a többségnek) jobb (amit a szofisták sem tagadnak), hanem magának 

a cselekvőnek.  

 

A történeti Szókratész számára ezt a meggyőződést az a tanítása alapozta meg, hogy 

„az erény tudás” (=„erkölcsi intellektualizmus” vagy „racionalista etika” lásd: 10. 

Téma, 2. Lecke), melyet Platón szintén magáénak vall. E szerint a tudás (konkrétan a 

jóra vonatkozó tudás vagy ismeret) az erkölcsös cselekvés szükséges feltétele. 

Ugyanis „mindenki a jóra törekszik”, ezért ha valaki nem a jót teszi, az csupán azzal 

magyarázható, hogy nem tudja, mi a jó vagy a helyes.  

 

Noha Gorgiasz maga – a dialógus tanúság alapján – nem osztja az extrém phüszisz 

iskola álláspontját, azáltal, hogy a dialógus címadójának választja, Platón azt sugallja, 

hogy Gorgiasz, mint „véleményformáló értelmiségi” valamilyen értelemben felelős a 

Kallkilész-félék immoralitsta ideológiájáért. 

„jogtalanságot 
elkövetni – ez a 
legnagyobb 
rossz” (469b) 



 
További olvasmányok: 
 
Platón: Gorgiasz. Ford. Péterfy Jenő fordításának felhasználásával Horváth Judit. Budapest, 
Atlantisz 1998.  
A. E. Taylor: Platón. Ford. Bárány István, Betegh Gábor. Osiris kiadó, Budapest 1997, 150-
185. 
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 
1. Ki volt Gorgiasz, és mi a jelentősége? 
2. Hogyan értékelhető a történeti Gorgiasz és a Platón által ábrázolt Gorgiasz viszonya? 
3. Mi a Gorgiasz c. dialógus látszólagos és valódi tárgya, mi a tétje, és milyen eszmetörténeti 
kontextusban értelmezendő? 
4. Milyen kérdésben képviselnek ellentétes álláspontot Szókratész és a phüszisz-pártiak? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1. Vajon miért nehezebb Szókratész számára amellett érvelnie, hogy az erkölcsös élet az 
egyes ember számára (is) jobb, mint ha amellett kellene érvelnie, hogy a társadalom számára 
jobb? 
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Bevezetés (447a-449c) 

A beszélgetésre az ad alkalmat, hogy Gorgiasz Athénba érkezett, ahol nyilvános 

előadást tartott. Szókratész és Khairephón (Szókratész barátja) azonban lemaradtak 

róla, de Kalliklész felajánlja nekik, hogy jöjjenek el hozzá, ahol Gorgiasz megszállt, 

és ahol majd tart nekik egy privát előadást. Szókratész azonban nem bemutató 

előadásra kíváncsi, hanem kérdezni szeretne tőle, mégpedig a mestersége (a szónoklás 

vagy retorika) mibenléte felől, így azt javasolja Khairephónnak, kérdezze majd meg 

tőle, „hogy mi is ő tulajdonképpen?” (447d). A kérdés megválaszolására Gorgiasz 

magabízó tanítványa, Pólosz vállalkozik, azonban kudarcot vall, ezért Gorgiasz veszi 

át a válaszadó szerepét. 

 

I. Szókratész és Gorgiasz beszélgetése (449c-461b) 

1. A szónoklás meghatározása 

A kérdésre Gorgiasz azt válaszolja, hogy ő szónok, a mestersége pedig a szónoklás. 

De mi a szónoklás? Nyilván a mesterségek vagy művészetek (tekhné) egyike. De 

vajon mi különbözeti meg a többi mesterségtől? Ez részben az eszköze, részben 

specifikus tárgya lehet. Eszköze a nyelv vagy a beszéd, állítja Gorgiasz – ez azonban 

más mesterségekre is igaz, így a kérdés az, vajon mi a specifikus tárgya? 

 

 
 

	

      2. Lecke 
        Gorgiasz és 

        Szókratész 
 

 

							



 

 

 

 

Ez meglehetősen homályos, ráadásul nincs egyetértés benne, hogy mik 

is ezek: 

 

 

 

 

2. A szónoklás erkölcsi vonatkozásai 

Gorgiasz válasza a fenti kérdésre: 

 

 

 

  

 

Taylor rámutat a gondolat jelentőségére a dialógus egésze szempontjából: 

 

 

 

 

 

 

 

 

„az	emberi	élet	legnagyobb	
és	legszebb	dolgai”	(451c)	

„mi	az,	ami	szerinted	az	emberek	
számára	a	legnagyobb	jó,	és	
aminek	éppen	te	volnál	a	
mestere?”	(452d)	

—	„GORGIASZ:	Az,	Szókratész,	ami	tényleg	a	legfőbb	
jó,	mert	annak	a	számára,	aki	birtokolja,	szabadságot	
is	nyújt,	ugyanakkor	hatalmat	is	mások	fölött	a	
nyilvános	életben.	...	Az	a	képesség,	hogy	szavainkkal	
meggyőzzük	a	bírákat	a	törvényszéken,	a	
tanácsnokokat	a	tanácson,	a	polgárokat	a	
népgyűlésen	vagy	bármilyen	más	összejövetelen,	
lényeg,	hogy	nyilvános	legyen.	A	beszéd	hatalmával	
szolgáddá	teszed	az	orvost,	szolgáddá	a	tornamestert,	
az	üzeletemberről	pedig	ki	fog	derülni,	hogy	nem	
magának	szerzi	a	vagyont,	hanem	neked,	aki	értesz	
hozzá,	hogyan	kell	szónokolni	s	a	tömeget	meggyőzni	
(Platón:	Gorgiasz	452d-e).”	

	
„Figyelemre	méltó,	hogy	már	a	dialógus	bevezető	soraiban	felmerül,	bár	csak	
célzásként,	hogy	a	vita	valójában	azon	etikai	jellegű	kérdés	körül	forog,	amit	persze	
formálisan	senki	sem	mond	ki	mindaddig,	amíg	Kalliklész	be	nem	kapcsolódik	a	
beszélgetésbe,	hogy	vajon	a	hatalom,	a	korlátlan	szabadság,	a	tetszés	szerint	való	
cselekvés	és	mások	akaratunknak	való	kiszolgáltatottsága	lenne-e	a	legfőbb	jó”	
(Taylor:	Platón,	156.o.).	

	



Szókratész persze nem hozza nyíltan felszínre ezeket az implikációkat, hanem 

rámutat, hogy a definíció ismét túl tág: minden mesterség, amelyik tanít valamire, 

meggyőzést alkalmaz; a kérdés tehát, hogy mi a szónoklás alkalmazta meggyőzés 

specifikus tárgya? 

• a jogos és jogtalan (helyes és helytelen, erkölcsös és erkölcstelen), állítja 

Gorgiasz 

• meggyőzés azonban két fajta van: tudáson és véleményen alapuló („tanító”,  

illetve „elhitető”) – hova tartozik a szónoklás? (lásd: 2. Téma, 4. Lecke) 

• az utóbbiba: az elhitető, nem pedig a tanító meggyőzés mesterségei közé 

(453a-455a). 

Szókratész kibontja a definíció rejtett implikációját: ezek szerint a szónoknak nincs 

kompetenciája szakmai tudást igénylő kérdésekben, mégis bárkit bármiről meg tud 

győzni? (455a-d) 

Gorgiasz: nincs, és nem is kell, hogy legyen – éppen ebben áll a szónoklás csodálatos 

hatalma, olyannyira, hogy ha tömeget kell meggyőzni valamiről, a szónok a 

szakértővel (például az orvossal) szemben is meggyőzőbb tud lenni a beszéd hatalma 

révén; mellesleg megjegyzi, hogy 

• éppen ezért óvatosan kell eljárnunk, és nem szabad visszaélnünk ezzel a 

hatalommal 

• de ha valaki a szónoklás tanítójától egyszer már elsajátította ezt a mesterséget, 

a tanító nem tehető felelőssé érte, ha a tanítvány esetleg visszaél vele, és 

rosszra használja (455d-457c). 
 

Gorgiasz mesterségének dicsőítése közben ezzel leleplezi tevékenysége rejtett, ám 

Szókratész számára annál fontosabb jellemzőit:  

• a retorika ezek szerint értéksemleges eszköze a hatalom megszerzésének — 

ezért háríthatja el magától Gorgiasz az erkölcsi felelősséget;  

• további implikáció, hogy a retorikán keresztül történő hatalomra való 

törekvést el lehet (sőt, el is kell) választani az erkölcsi kérdésektől. 

 

Mielőtt azonban Szókratész Gorgiasz koncepcióját és a felelősségvállalás 

elhárításának alapját megcáfolná, beszélgetésük céljával kapcsolatban tisztáznia kell 

valamit. 



Közjáték: a dialektikus és az erisztikus párbeszéd különbsége (457c-458e) 

Szókratész figyelmezteti Gorgiaszt a dialektikus beszélgetés és az „erisztika” 

(„veszekedő vitatkozás”) között:  

• a dialektikus beszélgetésben nem a győzelem és a másik lejáratása a fontos, 

hanem a beszélgetés tárgyával kapcsolatos igazság kiderítése;  

• vagyis ha ellenvetéseket tesz valaki, akkor nem az a célja, hogy ezzel a 

beszélgetőpartnert zavarba hozza vagy lejárassa.  

Majd megkérdi Gorgiaszt, hajlandó-e ebben a szellemben folytatni a beszélgetést. 

Gorgiasz készségesen igent mond, ám felhívja Szókratész figyelmét, hogy a 

hallgatóság esetleg elveszti az efféle beszélgetés iránti türelmét. A hallgatóság 

azonban  lelkesen a beszélgetés folytatása mellett áll ki, így Gorgiasz megengedi, 

hogy Szókratész tovább kérdezgesse. 

3. Szókratész ellenvetése, Gorgiasz téziseinek cáfolata 

Szókratészt Gorgiasz válasza erősen elgondolkodtatja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ezek szerint a szónoknak mégis csak tudással kell rendelkeznie a jogos és a 

jogtalan tárgyában. 

2. Ha azonban tudással rendelkezik erre vonatkozóan, akkor nem követhet el 

jogtalanságot, vagyis nem élhet vissza a művészetével (lásd: szókratészi erkölcsi 

intellektualizmus: 5. Téma, 2. Lecke). 

3. Gorgiasz tehát nem háríthatja el magától az erkölcsi felelősséget, amikor a 

szónoklást tanítja (460a-461b). 

 

 

 

 

 
„SZÓKRATÉSZ:	 Vajon	 a	 jogossal,	 a	 jogtalannal,	 a	 csúnyával,	 a	 széppel,	 a	 jóval	 és	 a	
rosszal	kapcsolatban	is	olyan	helyzetben	van	a	szónok,	mint	az	egészséggel	és	a	többi	
mesterség	tárgyával?	Maga	ugyan	nem	tudja,	mi	voltaképpen	a	jó	és	a	rossz,	a	szép	
és	 a	 csúnya,	 a	 jogos	 és	 a	 jogtalan,	 de	 olyan	 fortélyos	 meggyőzést	 művel,	 hogy	 a	
tudatlanok	előtt,	bár	ő	sem	ért	a	dologhoz,	olyannak	tűnik	fel,	mint	aki	jobban	érti	a	
hozzáértőknél?	Vagy	mindezt	már	tudnia	kell?	...	
GORGIASZ:	Ha	a	tanítványom	történetesen	nem	tudná	mindezt,	én	ezekre	is	
megtanítom	(Gorgiasz	459d-460a).”	



További olvasmányok: 
 
Platón: Gorgiasz. Ford. Péterfy Jenő fordításának felhasználásával Horváth Judit. Budapest, 
Atlantisz 1998.  
A. E. Taylor: Platón. Ford. Bárány István, Betegh Gábor. Osiris kiadó, Budapest 1997, 150-
185. 
 
Ellenőrző kérdések: 
 
1. Mi a dialógusban ábrázolt drámai helyzet (hol és mikor játszódik)? 
2. Miért elégtelen Gorgiasznak a szónoklásról adott kezdeti meghatározása? 
3. Miért tartja Gorgiasz a szónoklást a legnagyobb jónak, és mi a jelentősége erre vonatkozó 
véleményének a dialógus egésze szempontjából? 
4. Miben áll Gorgiasz újabb definíciója a szónoklásra vonatkozóan tárgya és az általa 
alkalmazott meggyőzés módja tekintetében? 
5. Mivel indokolja, hogy a szónoknak nem kell felelősséget vállalnia azért, ha a tanítványai 
netán rosszra használják a művészetét, és hogyan cáfolja ezt Szókratész? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1. Mi a jelentősége Szókratész érvelésében az erkölcsi intellektualizmus tézisének? Ez a tézis 
nem volt általánosan elfogadott. Vajon akkor Gorgiasz miért ért vele egyet? 
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II.  Szókratész és Pólosz beszélgetése (461b-481b) 

 

 

 

 

 

 

1. Pólosz megvédi Gorgiaszt 

Gorgiasz vereségét látva Pólosz felháborodottan rámutat, hogy az ellentmondást, 

melyet Szókratész Gorgiasz nézeteiben kimutatott, tisztességtelen eszközökkel érte el: 

 

 
 

 

 

 
 

	

      3. Lecke 
        Pólosz és  

        Szókratész 
 

 

							

	
„Ekkor	Gorgiasz	visszavonul	a	porondról,	és	helyét	fiatalabb	tanítványa	
és	egyben	csodálója,	Pólosz	veszi	át,	aki	késznek	mutatkozik	a	
hagyományos	erkölcsi	elvekkel	való	szakításra,	amire	a	tiszteletreméltó	
Gorgiasz	nem	volt	hajlandó”	(A.	E.	Taylor:	Platón,	159.	o.).	

	

—	„PÓLOSZ:	...	mert	hát	mit	gondolsz,	ki	
az,	aki	azt	merészelné	állítani,	hogy	ő	
bizony	nem	tudja,	mi	az	igazságos,	és	
másokat	sem	képes	megtanítani	rá?	Nem	
valami	finom	viselkedés	így	sarokba	
szorítani	a	másikat!	(Gorgiasz	461c).”	



Pólosz itt arra mutat rá, hogy olyasmivel ellentmondásba 

keverni valakit, amit nyilvánosan nem mer 

tagadni (ti. hogy nem tudja, mi az 

igazságosság), illegitim érvelés.	 

 

Szókratész erre nem reagál, ehelyett figyelmezteti Póloszt, hogy ő is tartsa be a 

dialektikus beszélgetés szabályait, és ne eressze hosszú lére a mondandóját, hanem 

maradjon meg a kérdés-felelet formájában zajló diszkussziónál, majd felajánlja neki, 

válasszon a kérdező vagy a felelő pozíciója között. Pólosz a kérdezőjét választja, és 

felszólítja Szókratészt, hogy akkor most határozza meg ő, mi a szónoklás. 

 

2. Szókratész meghatározása a szónoklásról 

Szókratész először egy nem túlságosan tetszetős, általános jellemzést ad a 

szónoklásról: 

• egyáltalán nem (tudáson alapuló) mesterség, hanem valamiféle ösztönös 

készség, egyfajta hízelgés (463a-c) 

Majd egy egészen pontos meghatározását adja, mely szerint 

• a lélek gondozására irányuló mesterségek (azaz a politika) egyik ágának (az 

igazságszolgáltatásnak) az árnyképe, mely a pillanatnyi jó érzés látszatával 

traktálja azokat, akiket manipulálni akar („hízelgés”), és valójában egyáltalán 

nem tudja, hogy kinek, mi a jó (ezért nem mesterség) (464b-465b); 

• a lélek gondozására irányuló mesterségek közül úgy aránylik a lélek valódi 

javát szolgáló igazságszolgáltatáshoz, mint a test gondozására irányuló 

mesterségek közül a piperészkedés aránylik a tornához, és a szakácskodás az 

orvosláshoz (464a-466a): 
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lélekre 
irányuló: 
politika 

szabályzó: 
törvényhozás 
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árnyképei 
(„hízelgő” 
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szónoklás 

kiigazító: 
igazságszolgáltatás 

 
szónoklás 

 
testre 
irányuló: 
(névtelen) 

szabályzó: 
torna 

 
piperészkedés 

kiigazító: 
orvostudomány 

 
szakácskodás 

ad hominem 
érvelés (vö. 5. 
Téma, 4. Lecke) 



A továbbiakban Szókratész Pólosz ellenkező állításaival szemben az alábbi tézisek 

mellett érvel: 

• a szónokoknak egyáltalán nincs hatalmuk, ugyanis nem azt teszik, amit 

(valóban) akarnak, hanem csak amit jónak vélnek; 

• jobb igazságtalanságot elszenvedni, mint elkövetni; 

• aki igazságtalanságot követ el, az mindenképpen nyomorult, boldogtalan 

ember; ha meglakol érte, akkor kevésbé, ha nem, akkor pedig a 

legnyomorultabb. 

 

 

 

Pólosznak nem sikerül megcáfolnia Szókratész érveit, ezért Szókratész felveti, hogy 

mindebből következően a szónoklásnak nem abban áll a haszna (ahogy Pólosz állítja), 

hogy ha valami igazságtalanságot követtünk el, akkor a szónoklás révén 

megmenekülhetünk a büntetéstől, ellenkezőleg:  

 

 

 

 

 

 

 

Pólosz elképed ezen a következtetésen, de besimeri, hogy nincsenek ellenérvei: 
	

	
	

	
	
Sőt, ez még nem elég, de az is következik, hogy ha ellenben rosszat akarunk 

valakinek, aki nem velünk, hanem mással szemben követett el igazságtalanságot, 

akkor arra kell törekednünk, hogy minden áron megakadályozzuk, hogy elnyerje 

büntetését! – Hiszen, mint megállapítottuk, ez rosszabb neki, mint ha büntetést kap: 

—	„SZÓKRATÉSZ:	És	mindenki	önmaga	
legyen	a	maga	és	a	rokonai	első	vádlója,	s	
arra	használja	a	szónoklást,	hogy	a	rossz	
tetteket	napfényre	derítve	a	legnagyobb	
rossztól,	a	jogtalanságtól	
megszabadítson.	Nos,	Pólosz,	mit	szólsz	
hozzá?	(Gorgiasz	480c).”	

—	„PÓLOSZ:	Nekem	
képtelenségnek	tűnik,	
Szókratész,	de	az	előzmények	
után	valószínűleg	ezt	kellett	
mondanod.	(Gorgiasz	480c).”	



 

	
	
	
 

 

Ekkor Pólosz elhallgat, és nem szólal meg többé a dialógus során.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—	„SZÓKRATÉSZ:	Ha	sok	a	rablott	aranya,	vissza	ne	
adja,	hanem	pazarolja	csak	magára	és	az	övéire	
jogtalanul	és	istentelenül;	ha	halálos	vétket	követett	el,	
csak	kerülje	el	a	halált,	ha	lehet,	örökre;	legyen	gonosz	
ember	létére	halhatatlan,	vagy	legalábbis	hurcolja	jó	
hosszan	gonosz	életét.	Íme,	Pólosz,	ilyesmire	jó	
szerintem	a	szónoklás.	Aki	nem	akar	jogtalanságot	
elkövetni,	az	sok	hasznát	nem	fogja	látni,	ha	egyáltalán	
bármiben	is	tud	jót	tenni	a	szónoklás.	Az	előbbiekben	
mindenesetre	az	derült	ki,	hogy	semmire	sem	jó	
(Gorgiasz	481a-b).”	

	
„Póloszt	azért	sikerül	megcáfolni,	mert	nem	képes	összeegyeztetni	
csodálatát	a	bármi	áron	megszerzett	hatalom	és	vagyon	iránt	azon	
felismerésével,	hogy	az	igazságtalan	bűntetteket	széles	körben	
gyalázatosnak	és	»szégyenletesnek«	tartják.	A	gyönyör	és	a	hasznossági	
elv	alapján	nem	képes	megmagyarázni	ezt	az	erkölcsi	elítélést,	ugyanis	
nincs	fogalma	az	erkölcsiség	társadalmi	funkciójáról.”	(Charles	H.	Kahn:	
Plato	and	the	Socratic	Dialogue.	Cambridge	UP,	1996,	135.o.).	

	

 

	
„Pólosz	az	a	fajta	ember,	aki	képmutatóan	dicsőíti	a	törvényességet	és	
elítéli	a	zsarnokot,	ugyanakkor	azonban	lelke	mélyén	irigyli,	és	semmire	
sem	vágyik	jobban,	mint	hogy	a	helyében	legyen.	A	romlott	társadalmak	
azon	embertípusának	széles	körét	reprezentálja,	akik	a	rend	
fenntartására	irányuló	minden	erőfeszítést	aláásnak	azáltal,	hogy	a	
zsarnok	felemelkedésének	cinkos	tömegbázisává	válnak.	[…]	
Szókratésszel	szembeni	gúnyos	megjegyzése	(468e)	arra	utal,	hogy	saját	
erkölcsi	romlottságát	tekinti	az	emberiség	mércéjének.	Az	a	legmélyebb	
meggyőződése,	hogy	ha	megengedhetné	magának,	minden	ember	kéjjel	
követné	el	a	rosszat.”	(Eric	Voegelin:	Order	and	History.	Vol.	III.	Plato	and	
Aristotle.	Louisiana	State	UP,	1957,	27.o.).	

	



 
További olvasmányok: 
 
Platón: Gorgiasz. Ford. Péterfy Jenő fordításának felhasználásával Horváth Judit. Budapest, 
Atlantisz 1998.  
A. E. Taylor: Platón. Ford. Bárány István, Betegh Gábor. Osiris kiadó, Budapest 1997, 150-
185. 
 
Ellenőrző kérdések: 
 
1. Miért háborodik fel Pólosz Szókratész Gorgiasszal szemben előadott érvelésén? 
2. Hogyan határozza meg Szókratész a szónoklást, és miért lehet ez zavarba ejtő mind 
Gorgiaszra, mind Póloszra nézve? Miért nevezi „hízelgésnek” a szónoklást? (Milyen egyéb 
szakmákat nevez „hízelgésnek”, és mi bennük a közös?) 
3. Milyen alapokon állítja Szókratész, hogy ha valaki rosszat követ el, akkor minden áron 
meg kell akadályoznunk, hogy büntetést kapjon? A józan ész szerint vajon mennyire 
elfogadható ez az állítás? 
4. Milyen karakterjegyek körvonalazódnak Pólosz személyiségére vonatkozóan a 
dialógusban? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1. Milyen tézisekkel támasztja alá Szókratész Pólosszal szemben érvelve azt a tézist, hogy a 
szónoklásnak valójában semmi haszna? Keressük meg a Gorgiaszban a tézisek 
alátámasztására felhozott érveket! 
2. Voegelin azt állítja, hogy a Pólosz félék a zsarnokok cinkos tömegbázisát képviselik. Mit 
ért ez alatt, és milyen meggondolások vagy tapasztalat állhat emögött? 
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III.  Szókratész és Kalliklész beszélgetése (481b-522b) 

Miután Szókratész kifejtette konklúzióját, és Pólosz elhallgat, Kalliklész, a házigazda 

csattan fel: 

 

Pólosszal szemben (akinek álláspontja szerint jobb igazságtalanságot elkövetni, mint 

elszenvedni, mindazonáltal az igazságtalanság erkölcsileg elítélendő), Kalliklész nem 

kertel, és nyíltan felvállalja, amit gondol: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

	

      4. Lecke 
        Kalliklész és  

        Szókratész 
 

 

							

—	„KALLIKLÉSZ:	Mondd	csak,	Szókratész,	
tréfára	vegyük	vagy	komolyan	értsük	a	
szavaidat?	Mert	ha	komolyan	kell	értenünk,	s	
az	igazat	mondod,	akkor	mi,	emberek,	
alighanem	fordított	életet	élünk,	s	mindenben	
az	ellenkezőjét	tesszük	annak,	amit	kell”	
(481c).	

 
„KALLIKLÉSZ:	 Nos,	 Szókratész,	 te	 azt	 állítod,	 hogy	 mindig	 az	 igazságot	
kergeted,	halljad	hát,	mi	az	igazság!	Bujaság,	féktelenség,	szabadosság,	ha	
van	mód	 kiélni	 őket	 –	 ebben	 áll	 az	 erény,	 ebben	 a	 boldogság.	 A	 többi	
mind	 csak	 szépelgés,	 természetellenes	 nézetek,	 értéktelen	 locsogás”	
(Gorgiasz	492c).	



Itt bontakozik ki a dialógus valódi tétje, annak vizsgálata, hogy  

• miben áll az ember számára a boldog élet (vajon az erkölcsös, vagy az 

erkölcstelen életvitelben-e), 

 

és itt ütközik össze leplezetlenül és teljes 

fegyverzetben 

• a lélek ápolását, az önvizsgálatot és önkritikát, 

valamint az igazságosságot hirdető szókratészi és 

• az önérdek gátlástalan érvényesítésére, a korlátlan szabadságra és 

hatalomvágyra törekvő kalliklészi életstratégia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platón számára ez nem csupán egyéni erkölcsi, illetve egzisztenciális problémakör, 

hanem súlyos társadalmi következményekkel is járó kérdés, ugyanis az összecsapás 

eredménye beolyásolhatja, hogy kinek az életstratégiáját teszik magukévá Athén 

majdani vezetői, akik jellemzően Gorgiasz tanítványaiból, illetve a Kalliklész féle, 

ambíciózus, karrierista férfiakból kerülnek ki. 

 

1. Kalliklész beszéde: a phüszisz ideológiája (482c-486d) 

Kalliklész ugyanazt veti Szókratész szemére, amit Pólosz, ti. hogy illegitim 

eszközökkel érte el Pólosz álláspontjának cáfolatát, mivel Gorgiaszhoz hasonlóan 

nem merte nyíltan tagadni, hogy „jogtalanságot elkövetni csúnyább dolog, mint 

	
„Pólosz	[...]	nem	vállalta	fel	a	hagyományos	morális	konvenciók	visszautasítását	szívvel-
lélekkel	...	Lelkesültségéből	többre	nem	futotta	a	türannosz	dicshimnuszának	védelmében,	
mint	annak	hangoztatására,	hogy	kellemes	dolog	minden	szenvedélyünket	és	vágyunkat	
kielégíteni	anélkül,	hogy	a	következményeket	vállalnánk.	Nyilvánvaló,	hogy	a	bevett	
moralitást	az	ilyen	szószátyár	alakok	vagdalkozása	nemigen	fenyegeti,	[...]	Kalliklésszel	
egészen	másképp	áll	a	helyzet.	Az	általa	felvállalt	moralitás,	Nietzschééhez	hasonlóan,	egy	
kifordított	moralitás,	de	ezt	a	legmesszemenőbb	őszinteséggel	vállalja	fel.	[...]	Képzeletét	
egy	olyan	Természet	víziója	nyűgözi	le,	amelyben	a	törvény	undorral	fordul	el	a	
gyöngeségtől,	és	az	emberi	társadalmak	létét	is	ennek	a	víziónak	a	fényében	látja.	[...]	
őszinte	abbéli	hitében,	hogy	bármely	magasabb	rendű	képesség	morálisan	is	jogot	ad	arra,	
hogy	ezt	a	képességet	legjobb	belátásunk	szerint,	kishitűségből	fakadó	ellenérzésünket	
félretéve	használjuk	fel”	(A.	E.	Taylor:	Platón,	167-168.	o.).	

	



elszenvedni” (482d). Ő azonban keményebb ellenfél, mert nemcsak felvállalja a 

konvencionális erkölcsiség értékének nyílt tagadását, hanem azt is megmagyarázza, 

hogy ez miért helyes. 

Ebből a célból különböztet meg egymástól és állít be ellentétesekként 

• törvény (konvenció, vagy norma) (gör. nomosz) szerint helyeset vagy jót, és 

• természet (gör. phüszisz) szerint helyeset vagy jót. 

 

 

 

 

A természet tehát épp az ellenkezőjét írja elő, mint amit Szókratész papol: nem a 

jogtalanság/igazságtalanság elkövetése rossz (= erkölcsileg helytelen), hanem az 

elszenvedése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „kimódolt törvény” ugyanis puszta társadalmi konstrukció, annak köszönhető, hogy 

a „gyengék” és „hitványak” – mivel egyedül képtelenek az erősekkel versenyre kelni 

—	„KALLIKLÉSZ:	...	mert	a	természetes	
felfogás	szerint	mindig	az	a	csúfosabb,	ami	a	
kellemetlenebb,	például	a	jogtalan	
szenvedés,	a	törvény	szerint	azonban	a	
jogtalan	cselekvés	a	csúnyább.	Egy	férfihoz	
nem	is	illik	a	más	jogtalan	cselekedeteit	
eltűrni,	ez	csak	a	rabszolgának	való,	akinek	
jobb	meghalni,	mint	élni,	mert	ha	
igazságtalanul	megtámadják	s	lábbal	tiporják,	
nem	tud	segíteni	sem	magán,	sem	máson,	aki	
a	szívéhez	közel	áll”	(483b).	

 
„KALLIKLÉSZ:	A	természet	...	véleményem	szerint	éppen	azt	mutatja,	hogy	
úgy	 jogos,	 a	 a	 derekabbnak	 többje	 legyen,	 mint	 a	 hitványnak,	 a	
hatalmasabbnak	 többje,	 mint	 a	 gyöngének.	 És	 ezt	 látjuk	mindenütt:	 az	
állatoknál	 is,	 és	 az	 emberek	 összes	 államában	 és	 nemzetségében	 azt	
ismerik	el	 igazságosnak,	hogy	a	hatalmasabb	uralkodjék	a	gyöngébben,	s	
hogy	 övé	 legyen	 mindenből	 a	 nagyobb	 rész.	 Ugyan	 milyen	 jogon	
támadott	Xernxész	Görögországra	vagy	atyja	a	szküthák	ellen?	S	ezer	más	
ilyen	 példát	 idézhetnék!	 Az	 ilyenek,	 az	 a	 véleményem,	 mind	 a	
természetes	 jog	 szerint	 járnak	 el,	 sőt,	 Zeuszra,	 valami	 törvény,	 a	
természet	 törvénye,	 csak	 éppen	nem	 a	mi	 kimódolt	 törvényünk	 szerint,	
mert	 mi	 a	 legerőssebbeket	 s	 legkiválóbbakat	 már	 gyermekkoruktól	
nevelés	 alá	 fogjuk,	 mint	 az	 oroszlánkölyköket,	 és	 ráolvasásokkal	 és	
varázslatokkal	 szolgává	 tesszük	 őket,	 untalan	 azt	 hirdetve	 nekik,	 hogy	
egyenlő	részt	kell	birtokolni	mindenkinek,	mert	 így	szép	és	igazságos.	De	
aztán,	ha	előlép	egy	nagyra	termett	férfiú,	lerázza	magáról	ezt	a	nyűgöt,	
összetöri	láncait,	s	rabszolgánkból,	aki	volt,	urunkká	lázad	fel.	Íme,	ez	már	
napnál	vilgosabban	a	természet	joga”	(Gorgiasz	483c-484a).	



– összefognak az erősek ellen, és gyermekkoruktól beléjük nevelik, hogy nem szabad 

a gyengébbet bántani: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédének második részében Kalliklész végül (barátilag) kioktatja Szókratészt arról, 

hogy ő is jobban tenné, ha belátná ezt az igazságot, és nem a filozófiára fecsérelné 

drága idejét, hanem komoly férfihoz illő dolgokra, közügyekre, hírnév, vagyon és 

hasonló javak megszerzésére, mert ha netán valaki hamis vádakkal bevádolná, 

képtelen volna megvédeni magát, mivel minden energiáját ilyen gyerekes 

ostobaságokra fordítja, mint a filozófia, ahelyett, hogy megtanulna a népgyűlésen 

megfelelően beszélni és a saját érdekeit megvédeni. 

 

Kalliklész beszédének kiemelendő aspektusai, amelyek arra utalnak, hogy Kalliklész 

koncepciója valóban mély kihívással szembesítik Szókratészt, és az erkölcsiség 

racionalitásának minden védelmezőjét, az alábbiak: 

• Pólosszal szemben, aki Kalliklészhez hasonlóan az állítja, hogy az 

igazságtalanság elkövetése jó, de legalább elismeri, hogy erkölcsileg 

elítélendő, Kalliklész azt állítja, hogy épp ellenkezőleg, ebben áll az erény; 

vagyis épp azt tekinti erkölcsileg jónak, amit mindenki más („a tömeg”) 

erkölcsi rossznak (ebben áll „kifordított moralitása”); 

• Pólosszal szemben nem „tanúkat” állít igaza mellé (ad hominem érvelés), 

hanem racionális érvekkel támogatja meg az álláspontját („a természet 

törvényére” hivatkozva); 

• végül aláássa az erkölcsiség tekintélyét azzal, hogy  

o a.) rámutat, az puszta társadalmi konstrukció (azaz nincs 

valóságalapja), ráadásul  

 
„KALLIKLÉSZ:	 Szerintem	 a	 gyönge	 emberek	 és	 a	 tömeg	 hozza	 a	
törvényeket,	és	ők	a	maguk	szempontjából	és	a	saját	hasznukra	állapítják	
meg	 és	 döntik	 el,	 hogy	 mit	 kell	 dicsérni,	 mit	 kifogásolni.	 El	 akarják	
ijeszteni	 az	 erősebb	 és	 tehetősebb	 embereket,	 hogy	 ne	 törjenek	 náluk	
többre,	és	ezért	hangoztatják,	hogy	a	nagyravágyás	csúnya	és	jogtalan,	és	
hogy	 a	 jogtalanság	 éppen	 abban	 áll,	 ha	 valaki	 hatalomból,	 vagyonból	 a	
többieknél	 nagyobb	 részre	 tart	 igényt.	 Ők	 maguk	 nyilván	 boldogan	
elfogadnák	 az	 egyenlőséget,	 tekintve,	 hogy	 ők	 vannak	 lejjebb	 (Gorgiasz	
483b-c).	



o b.) ugyanúgy egyfajta önérdek érvényesítés (ti. a „gyengéké”), mint 

ahogy az erősek és hatalmasok érvényesítik érdekeiket a tömeggel 

szemben – így semmi alapjuk nem marad rá, hogy ezt a törekvésüket a 

vélt erkölcsi fölény pozíciójából az erősek szemére vessék (magyarán: 

ők sem különbek). 

2. Kalliklész nézeteinek cáfolata (486d-523a) 

Szókratész kifejezi örömét afölött, hogy ilyen „próbakőre” lelt Kalliklészben, akivel 

együtt megvizsgálhatja saját nézeteinek helyességét. Benne ugyanis megvan mind a 

három tulajdonság, ami ehhez kell: tudás, jóindulat és őszinte, nyílt beszéd (ez utóbbi 

Gorgiaszból és Póloszból hiányzott), így nagy reménye van rá, hogy nézetei 

helyességének Kalliklészével való összevetése során kiderítheti, helyes úton jár-e 

vagy sem. Ha nem, kész felülvizsgálni saját nézeteit, és követni Kalliklész 

életstratégiáját: 

 

 

 

 

 

 

a.) 1. elenkhosz 

• ha a „természet” szerint az az igazságos, hogy a „hatalmasabb” vagy 

„erősebb” érvényesíti az érdekeit a gyengébbel szemben (amit a 

„hatalmasabb” annak tart), ugyanakkor 

• a „gyengébbek” (a „tömeg”) mégis képes ráerőltetni saját felfogását rájuk, 

akkor 

• a tömeg az erősebb vagy hatalmasabb, tehát az az igazságos, amit ő annak tart: 

az egyenlőség. 

b.) 2. elenkhosz 

Kalliklész módosítja álláspontját: „kiválóak” alatt nem az „erősebbeket” vagy 

„hatalmasabbakat” érti, hanem az „okosabbakat”. 

• az „okosság” azonban szakértelmet feltételez 

• a szakértő viszont tudja, hogy kinek mennyire van szüksége (beleértve magát 

is), így nem vesz el másoktól többet, mint amire neki szüksége van. 

—	„SZÓKRATÉSZ:	Ha	tehát	mi	ketten,	te	és	én	
egyetértünk,	az	azt	jelenti,	hogy	eljutottunk	az	
igazsághoz.	Szebbről	pedig	nem	is	
vitatkozhatnánk,	Kalliklészem,	mint	arról,	ami	
miatt	engem	megróttál:	milyen	legyen	az	
ember,	mivel	foglalkozzék	s	meddig	a	határig,	
ha	fiatalabb,	ha	öregebb?”	(487e-488a).	



c.) 3. elenkhosz 

Kalliklész újra módosítja álláspontját: a kiválóbbak a közügyek szakértői, akik elég 

bátrak is hozzá, hogy véghezvigyék akaratukat. 

• a bátorsághoz azonban önuralom is kell, a szenvedélyek (gyönyörök és 

vágyak) fékentartása – veti ellene Szókratész 

Kalliklész felháborodottan kifejti, hogy épp ellenkezőleg: 

 

 

 

Így térnek rá a centrális kérdésre, hogy vajon a jó ( = erény) egyenlő-e a gyönyörrel? 

d.) 4. elenkhosz 

Ezt a tézist Szókratész az alábbi tézisek melletti érvekkel cáfolja: 

• vannak jó és rossz gyönyörök, tehát annak kritériuma, hogy mi minősül 

jónak, nem lehet a gyönyör vagy a kellemes (a pillanatnyi jó) (ezt 

Kalliklész nagy nehezen elismeri); 

• annak eldöntéséhez tehát, hogy mi a jó, szakértelem és tudás szükséges: 

ehhez be kell vonnunk az értelmet és az észt (szemben a pillanatnyi 

gyönyörrel) különben azt kockáztatjuk, hogy tévedünk; 

• a szakértelemre épülő foglalkozások azonban éppen abban különböznek a 

„készségektől” (mint a szónoklás), hogy a valódi jót tartják szem előtt és 

ajánlják, nem pedig a gyönyört, a látszat jót (a pillanatnyi jót); 

• a valódi jó pedig minden esetben valami rendezettséget, összehangoltságot 

feltételez, testben és lélekben egyaránt, ehhez pedig fegyelem és mérték, 

nem pedig zabolátlanság és mértéktelenség szükséges. 

 

 

 

 

—	„SZÓKRATÉSZ:	Dehát	hogyan	lehetne	az	
ember	boldog,	ha	szolgája	valakinek?	Nem,	
nem,	a	természet	rendje	szerint	nem	ez	a	
szép	és	jogos.	Aki	jól	akar	élni	–	most	kertelés	
nélkül	fogok	beszélni	–,	az	a	vágyait	nem	
fékezi,	hanem	hagyja	nagyra	nőni;	elég	bátor	
és	okos	ahhoz,	hogy	ki	is	tudja	őket	elégíteni,	
akármilyen	nagyok	és	előteremtse	nekik,	amit	
csak	kívánnak.	Mndez	a	tömeg	számára	nem	
lehetséges”	(491e-492a).	

—	„SZÓKRATÉSZ:	Így	hát	a	megzabolázás	jobb	
a	léleknek,	mint	a	zabolátlanság,	ahogy	pedig	
te	gondoltad?	
—	KALLIKLÉSZ:	Nem	értem,	miről	beszélsz,	
Szókratész,	kérdezz	valaki	mást!”	(505b-c).	



Ezen a ponton Kalliklész kilép a beszélgetésből, és Szókratésznek egyedül kell 

befejeznie gondolatmenetét, melynek során az alábbiak mellett érvel: 

• minden jó és kiválóság egyfajta rendezettség és szabályosság, ami 

mértéktartást implikál 

• csak az a lélek/ember boldog, akiben ez megvan 

• innen tekintve igazolható a paradox tézis hogy jobb, ha az ember 

megbünhődik igazságtalan tetteiért, az ugyanis helyreállítja benne a 

rendezettséget 

• innen tekintve igazolható az is, hogy az igazságtalanság elkövetése a 

legnagyobb rossz, minthogy felborítja a lélek rendezettségét 

• ha valaki ehhez tartja magát, akkor az igazságtalanság látszólagos 

elszenvedése sem árthat neki, tehát igazolható az a tézis is, hogy jobb az 

igazságtalanság elszenvedése, mint elkövetése. 

 

 

 
 

 

 

 

Epilógus: eszkatológikus 

mítosz (523a-527e) 

Miután az argumentumok elhangzottak, Szókratész elbeszél egy mítoszt a túlvilágról. 

E szerint Kronosz uralkodása idején az volt az emberi és isteni törvény, hogy aki 

igazságosan és istenfélő módon élt, az halála után a Boldogok Szigetére került, és 

örök boldogságban volt része, míg az igazságtalanok és istentelenek büntetést kaptak 

a Tartaroszban.  

—	„SZÓKRATÉSZ:	Csak	meglegyen	bennünk	az,	Kalliklész,	
aminek	szükségét	többször	is	elismerted;	csak	meglegyen	
bennünk	segítségül	az	a	tudat,	hogy	sem	ember,	sem	isten	
ellen	sem	szóval,	sem	tettel	semmi	igazságtalanságot	el	
nem	követtünk.	Hiszen	már	többször	is	megállapodtunk	
abban,	hogy	ennél	hathatósabb	segítség	nem	létezik.	Ha	
valaki	mégis	rámbizonyítaná,	hogy	ezt	a	segítséget	én	nem	
tudom	biztosítani	magamnak,	nagyon	szégyellném	
magam,	...	és	nagyon	fájna,	ha	ez	a	tehetetlenségem	
okozná	halálomat.	De	ha	azért	kellene	meghalnom,	mert	
nem	értek	a	hízelgő	szónokláshoz,	biztos	vagyok	benne,	és	
magad	is	tapasztalhatád,	hogy	könnyedén	elviselném	a	
halálbüntetést.	Mert	pusztán	a	haláltól	nem	retteg	senki,	
legföljebb	a	tudatlanok	és	gyávák.	Félni	attól	félünk,	hátha	
elkövettünk	valami	igazságtalanságot,	mert	a	legfőbb	
rossz	az,	ha	a	lélek	igazságtalan	cselekedetek	alatt	
görnyedve	száll	az	Alvilágba.	Ha	akarod,	elmesélek	erre	
egy	történetet”	(522c-e).	



Az ítéletek azonban nem voltak igazságosak, mivel aznap, amikor meg kellett 

halniuk, ruhástul ítéltettek meg az emberek, így ha valaki gonosz lelkét „nemes 

származással, gazdagsággal födte el”, az megzavarta a bírákat (523c-d). 

Zeusz azonban véget vetett ennek, és úgy határozott, hogy ne tudják az emberek előre 

haláluk óráját, és csak haláluk után, ruha nélkül ítéltessenek meg. Csak így lehet 

igazságos az ítélet. Azóta ez a gyakorlat. 

 

 

 

 

 

 

Szókratész kifejezi Kalliklésznek, hogy hisz benne, hogy ez a történet igaz, azaz nem 

mesének (müthosz), hanem igaz történetnek (logosz) tartja. Ezért törekszik az erényes 

életre, és nem törődik vele, ki mit tart felőle, hanem egyedül az igazságot szolgálja és 

a többi embert is erre buzdítja – ahogy most Kalliklészt is. 

 

Persze lehetséges, hogy Kalliklész mindezt csak „afféle vénasszonyos locsogásnak” 

(527a) tartja, és semmibe veszi. Érdemes azonban elgondolkodnia a következőn: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

—	„SZÓKRATÉSZ:	És	meg	is	tehetnénk	minden	további	nélkül,	hogy	
félvállról	vesszük,	ha	sok	kutatás	után	bár,	de	tudnánk	valami	
jobbat	és	igazabbat	találni	helyette.	De	íme,	itt	vagytok	ti	hárman,	
a	mostani	görögök	közt	a	legbölcsebbek,	te,	Pólosz	és	Gorgiasz,	és	
ti	sem	tudjátok	bebizonyítani,	hogy	más	életet	kellene	élnünk,	mint	
azt,	amely	odalent	is	hasznunkra	lesz.	Sőt,	a	sok	megcáfolt	
gondolat	közül	egyedül	csak	egy	maradt	megdöntetlenül,	az,	hogy	
jobban	kell	óvakodnunk	megtenni	az	igazságtalanságot,	mint	
elszenvedni,	és	hogy	mindenekelőtt	arra	kell	törekednünk,	
magánemberként	is	és	a	közéletben	is,	hogy	jó	emberek	legyünk,	
arra	kevésbé,	hogy	annak	látsszunk.	Ha	pedig	valami	rosszat	követ	
el	valaki,	meg	kell	büntetni,	mert	a	legfőbb	jó	az,	ha	az	ember	
igazságos,	a	második	jó	pedig,	ha	az	ember	megbűnhődik	az	
elkövetett	igazságtalanságért	és	igazságos	lesz.	És	ne	hízelegjünk	se	
magunknak,	se	másoknak,	se	keveseknek,	se	a	tömegnek.	S	hogy	a	
szónoklásban	is	és	minden	másban	mindig	az	igazságosságot	
tartsuk	szem	előtt”	(527a-c).	



 
További olvasmányok: 
 
Platón: Gorgiasz. Ford. Péterfy Jenő fordításának felhasználásával Horváth Judit. Budapest, 
Atlantisz 1998.  
A. E. Taylor: Platón. Ford. Bárány István, Betegh Gábor. Osiris kiadó, Budapest 1997, 150-
185. 
Mogyoródi Emese: Gorgiasz, a hatalom és a retorika. Platón az értelmiségiek árulásáról. 
MFSZ 2011/2, 32-55. 
http://real.mtak.hu/34036/1/Mogyorodi_Emese_Gorgiasz_a_hatalom_es_a_retorika_Platon_a
z_irastudok_arulasarol_u.pdf 
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 
1. Miért állíthatja Kalliklész, hogy ha Szókratésznek igaza van, akkor mi emberek „fordított 
életet élünk”? 
2. Melyek azok a problémakörök, amelyekben tettenérhető a dialógus valódi tétje Szókratész 
és Kalliklész beszélgetésében? 
3. Miért nehezebb ellenfél Szókratész számára Kalliklész Pólosznál? 
4. Miben áll a phüszisz-párti ideológia?  
5. Milyen szempontokból és miért szembesíti mély kihívásokkal a phüszisz-párti ideológia 
Szókratészt (illetve Platónt)? 
6. Hogyan cáfolja Szókratész, hogy az az igazságos, ha az erősebb többet kap a gyengénél és 
uralkodik rajta? 
7. Hogyan cáfolja Szókratész, hogy a jó egyenlő a gyönyörrel? 
8. Milyen szerepet játszhat (játszik-e egyáltalán) a dialógus végén található eszkatológikus 
mítosz Szókratész érvelésében? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1. Miért tekinthető ideológiának a phüszisz-iskola álláspontja az erkölcsiségre vonatkozóan? 
2. Milyen érvek alapján állítja Kalliklész, hogy Szókratésznek nem kellene filozófiával 
foglalkoznia? Hogyan fordítja ezt vissza a dialógus végén Szókratész? 
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Szókratész a tanításait írásban nem rögzítette; 

• az életére és tanításaira vonatkozó elsődleges (kortárs) információink igen 

eltérő  tudósítóktól származnak: 

 

 

 
1) Arisztophanész (kb. 
450 – kb. 385)  
 
komédiairó, Szókratész 
kortársa, a rá vonatkozó 
tudósítók közül a 
legkorábbi 
 

 

 

 
2) Platón (428/27 - 
347) 
 
filozófus, Szókratész 
tanítványa 

 

 

 
3) Xenophón (430/25 – 
kb. 355) 
 
katona, politikus, 
gazdasági szakember,  
Szókratész tanítványa 

 

 

 

 
4) Arisztotelész (384-
322) 
filozófus, Platón 
tanítványa 
 
(Arisztotelész nem volt 
Szókratész tanítványa, 
Platóntól azonban 
elsődleges forrásból 
lehettek információi rá 
vonatkozóan.) 
 

 
A forrásokat nem kezelhetjük fenntartások nélkül: 
 

 
 

	

	

1. Lecke 
A „Szókratész 

kérdés” 
 

 

							
 



 
1.) Arisztophanész (Felhők Kr.e. 423) 
 

• a természetfilozófusokról („égi 
jelenségeket és föld alatti titkokat 
vizsgál”) és szofistákról („a 
gyengébb érvet erősebbé teszi”) 
elterjedt közhelyeket aggatja 
Szókratészre; 

• Platón és Xenophón alapján ez 
valószínűtlen: Szókratész nem 
foglalkozott természetfilozófiával, és 
határozottan nem volt szofista. 

 

                   

    

 
 
 
3.) Xenophón 
 

• Szókratész elítélésekor Xenophón 
nem tartózkodott Athénban 

              (Platónnal ellentétben: Szókratész  
              védőbeszéde 38b); 

• Szókratészra vonatkozó írásait jóval 
később, Platón művének 
ismeretében írta meg; 

• nem filozófus, hanem 
katona, politikus és 
gazdasági szakember 

                    
         Emlékeim Szókratészról, Szókratész     
         védőbeszéde bírái előtt 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
„Egyes	vélemények	 szerint	Xenophón	beszámolóját	kell	hitelesebbnek	 tekinteni,	mert	
szerzője	nem	volt	elég	intelligens	ahhoz,	hogy	hazudjon;	ez	azonban	téves	érvelésmód.	
Egy	 ostoba	 ember	 tudósítása	 egy	 okos	 emberről	 sohasem	 lehet	 pontos,	mert	 a	 tőle	
hallottakat	 önkéntelenül	 is	 olyasmire	 fordítja	 le,	 amit	 maga	 is	 megért.	 Én,	 személy	
szerint	 szívesebben	 olvasnám,	 amit	 legelkeseredetteb	 filozófus-ellenfelem	 írt	 rólam,	
mint	 valami	 együgyű	 barátom	 méltatását.	 Emiatt	 nem	 fogadhatjuk	 el	 fenntartások	
nélkül	 Xenophón	 szavait	 sem	 akkor,	 amikor	 valamilyen	 bonyolult	 filozófiai	 kérdésről	
van	szó,	sem	akkor,	 amikor	azt	bizonygatja,	hogy	Szókratészt	ártatlanul	 ítélték	el”	 (B.	
Russell:	A	nyugati	filozófia	története.	Göncöl	kiadó,	1996,	89-90.	o.).	
	
	



Emellett Russell arra is rámutat, hogy Xenophón túlságosan konvencionális 

erkölcsfelfogása rányomja bélyegét Szókratész ábrázolására a perben: 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 
4.) Arisztotelész 
    (Metafizika I.6. – Szókratészról) 
 

• néhány ponton Platóntól független 
információkra is támaszkodhatott, de 
Szókratész értelmezését 
nagymértékben Platón határozza meg 

 
 

 
2.) Platón 

• nem Szókratész tanításai és alakja 
puszta megörökítésének szándékával 
ír róla; 

• saját tanításait (is) a 
szájába adja. 

 
 
 
 
    

(a platóni dialógusokban ábrázolt) 
„Szókratész” Platón tanításainak puszta 

szócsöve volna? 
 

 

 

 

	
„(Xenophón)	 meglehetősen	 konvencionális	 szemléletű.	 Sajnálkozik	 azon,	 hogy	
Szókratészt	 istentelenséggel	és	 az	 ifjak	megrontásával	 vádolják,	holott	 szerinte	 éppen	
ellenkezőleg,	 nagyon	 is	 istenfélő	 és	messzemenően	 jó	 hatást	 tett	 környezetére.	 Írása	
alapján	 Szókratész	 eszméi	 nemhogy	 felforgatónak	 nem	 tűnnek,	 hanem	 lapos	 és	
unalmas	közhelyek.	Védőbeszéde	kissé	túllő	a	célon,	mert	még	azt	sem	tudhatjuk	meg	
belőle,	miért	támadt	Szókratész	iránt	ilyen	ellenséges	hangulat.	Ahogy	Burnet	fogalmaz	
(From	Thales	to	Plato,	149.o.),	»Xenophón	Szókratész-apológiája	túl	sikeres:	ha	valóban	
olyan	lett	volna	Szókratész,	amilyennek	ő	leírja,	aligha	végezték	volna	ki«	(u.o.).”	

 

„Platón	értelmezése	ily	módon	
jelentős	mértékben	elfedi	
Szókratészt.”		
(Boros	(szerk.),	A	Filozófia,	68.o.	
(Bene	László))	

„It	is	a	bold	–	some	will	say,	overbold	–	
procedure	to	try	to	separate	Socrates	
from	Plato.”		
(W.K.C.	Guthrie:	History	of	Greek	
Philosophy,	III.	CUP,	1971,	5.o.) 



Mégis vannak azonban lényeges különbségek Szókratész és Platón tanításai között. 

Kérdés, hogyan különíthetőek el? 

o 1) filozófiai tevékenységük centrális motivációi alapján; 

o 2) a Szókratész védőbeszéde mint a (feltehetőleg) legautentikusabb 

Szókratész-kép alapján: 

 

Szókratész minden tevékenysége a 

szofistákkal való konfrontációra irányult; 

Platón azonban mintegy két generációval 

később él és alkot, s noha (többnyire) 

ugyanazok a problémák foglalkoztatják, úgy gondolja, hogy a 

szofisták kihívásával szemben nem elégséges a szókratészi módszer; 

nem kevesebb kell hozzá, mint a valóság egy új, átfogó elmélete.  

 

Ez az átfogó, holisztikus filozófia a következő tárgykörökre terjed ki: 

• Metafizika 
o episztemológia: 

a tudás/megismerés lehetőségei, tárgyai és formái; 
o ontológia: 

   a létezés különféle formái (ideák, érzéki létezők) és összefüggésük; 
• Morálpszichológia, etika, politika 

o a lélek és a moralitás összefüggése;  
o a  racionalitás és a cselekvés összefüggése;  
o a különböző erények természete és összefüggésük; 
o társadalomelmélet; 

• Kozmológia 
o a természeti világ felépítése és működése; 

• Művészetfilozófia 
o a művészet funkciója, hatása, a műalkotások episztemológiai és 

ontológiai státusza.  
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platón korai korszakának dialógusai és különösen a Szókratész védőbeszéde alapján 

történetileg hitelesnek tekinthetőek a következő szókratészi módszerek és tanítások: 

o 1) filozófiai dialógus; 

o 2) erkölcsi intellektualizmus – szókratészi „ikerparadoxon”; 

o 3) docta ignorantia („tudós tudatlanság”); irónia; 

o 4) a lélek „gondozásának” (therapeia) szükségessége: 

o 5) „szókratészi evangélium”: jobb igazságtalanságot elszenvedni, mint 

elkövetni. 

  

Platón dialógusai 

Korai korszak Középső korszak 
(kb. 387-367) 

Kései korszak 
(361 után) 

kisebb szókratikus 

dialógusok 
szókratikus 
dialógusok 

Ión 
Kisebbik Hippiasz 

Nagyobbik 
Hippiasz 

Menexenosz 
Kharmidész 

Lakhész 
Lüszisz 

Kratülosz 

 
Szókratész 

védőbeszéde 
Kritón 

Euthüphrón  
Euthüdémosz  

Gorgiasz 
Menón 

Prótagorasz 

Phaidón 
Lakoma 

Phaidrosz 
Az állam 

 

Theaitétosz 
Parmenidész 

A szofista 
Az államférfi 

Philébosz 
Timaiosz 
Kritiasz 

Törvények 



További olvasmányok: 

Mogyoródi Emese: A Sókratés kérdés: Xenophón és a történeti Sókratés. Antik tanulmányok 
LXII (2018), 1-29. 
https://www.academia.edu/36718799/A_SÓKRATÉS_KÉRDÉS_XENOPHÓN_ÉS_A_TÖR
TÉNETI_SÓKRATÉS_The_Socratic_Problem_Xenophon_and_the_Historical_Socrates_ 
A. E. Taylor: Platón. Osiris könyvtár. Budapest, 1997, 223-238. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Melyek a Szókratész életére és tevékenységére vonatkozó elsődleges (kortárs) forrásaink? 
2. Milyen forrás illetve elvek (meggondolások) alapján rekonstruálhatóak Szókratész 
tanításai, és melyek ezek? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1.  Keressen Szókratész ábrázolásokat a modern képzőművészetben, irodalomban, zenében, 
filmművészetben! 
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1. Filozófiai dialógus (a szókratészi „dialektika”) 
 
A platóni „szókratikus dialógusokban” Szókratész 
beszélgetőpartnereivel az erények definíciójára 
törekszik, az ún. elenkhosz („vizsgálat, cáfolat”) 
keretében.  
 
Nem tanít semmiféle ismeretet vagy nézetet, csupán 
kérdéseket tesz fel 
(melynek jellegzetes 
formája: “mi az X?” 
– pl. “mi a 
bátorság?”); ráveszi 
partnerét, hogy adjon 
róla meghatározást, 
majd bizonyos, egyéb elfogadott nézete alapján 
kimutatja, hogy ellentmond az eredeti 
meghatározásnak, tehát valamelyiket el kell vetni. 
Miután elvetették az eredeti meghatározást, újabbat 
fogadnak el; majd amikor ezek sorra megdőlnek, a 
partner aporiába kerül.  
 
 

 

 
 

	

2. Lecke 
Szókratész filozófiája 

és módszerei: 

dialógus, erkölcsi 

intellektualizmus 
 

 

							

 
elenkhosz (gör.) „vizsgálat, 
ellenőrzés, cáfolat” 
Szókratész jellegzetes 
dialogikus módszere, melynek 
révén kimutatja 
beszélgetőpartnerei nézeteinek 
ellentmondásosságát. A 
„szókratikus” dialógusokat 
ezért „elenkhtikus” 
dialógusoknak is nevezik. 
 

 
aporia (gör.) „(gondolati) 
kiúttalanság, zsákutca”; a 
„szókratikus” dialógusokat 
„aporetikus” dialógusoknak is 
nevezik.  
 



• Szókratész ezt az eljárást úgy tekinti, mint amelynek egzisztenciális 

jelentősége van („adjon számot életéről”, Lakhész 187e); 

• célja azonban nem az ellenfél lejáratása (ellentétben a szofistákkal) vagy saját, 

intellektuális felsőbbrendűségének demonstrálása; 

• az erények meghatározására gyakorlati (etikai) szempontból van szükség, mert 

o a) egy és ugyanazon forma (eidosz) valósul meg minden erényes 

cselekedetben; 

o b) ez a forma racionálisan megismerhető; 

o c) ismerete szükséges az erényes cselekvéshez. 

 

Implikációk (a szofistákkal szemben) 

• az erények/értékek nem relatívak 

vagy szubjektívak; 

• racionálisan megismerhetőek és 

megvitathatóak (pl. a bátorság 

ideájának/fogalmának ismerete 

alapján eldönthető, hogy egy adott 

cselekedet bátor-e);  

• az adott erény ideájának/fogalmának 

ismeretében képesek vagyunk 

erényesen cselekedni, enélkül 

azonban nem. 

 

 
 

 
 

 

2. Erkölcsi intellektualizmus/racionalizmus – szókratészi „ikerparadoxon” 

A szókratészi „dialektika” (vagyis a dialogikus, az erények definíciójára törekvő 

párbeszéd) mögött két, egymással összefüggő, paradox tézis áll, amelyek szintén a 

történeti Szókratésznek tulajdoníthatóak: 

 

 

 

 

 
A szókratészi fogalmi 
meghatározás valószínűleg 
inspirálta Platón idea elméletét. 
Azt feltételezi, hogy az  egyes 
erényeknek létezik lényegük, 
mely gondolatilag megragadható 
és racionálisan meghatározható. 
 



 

• 1. „az erény tudás” 
 

 
A(z erényekre vagy a Jóra vonatkozó) 
tudás  
1) szükséges feltétele az erényes 
cselekvésnek,  
(ha pl. nem tudom, mi a bátorság, nem 
lehetek valódi értelmben bátor) 
 

 
• 2. „senki sem vétkezik 

készakarva/tudva”  
 
   (a „fegyelmezetlenség”, 
   „akaratgyengeség” vagy az  
  „önuralom hiánya” [akrasia]  
   tagadása). 

 

 
2) és egyúttal elégséges feltétele is. 
 
(ha tehát tudom, mi a bátorság, akkor 
képtelen vagyok gyáván viselkedni) 

Innen érthető meg a szókratészi dialógus erkölcsi jelentősége: ahhoz, hogy erényesek 

lehessünk, meg kell ismernünk az erényeket, racionális (adekvát és 

ellentmondásmentes) meghatározásukon keresztül. Ha nem ismerjük az erényeket, 

valódi értelemben véve nem lehetünk erényesek. Ha pedig megismertük őket, akkor 

már képtelenek vagyunk nem erényesen viselkedni. 

• Ez azonban felveti a kérdést, vajon akkor elégséges-e az aporetikus 

(elenkhtikus) módszer? 

 

 

 

 

A szókratészi dialektika pozitív oldala: „maiéutikus” 

(„bábáskodó”) módszer: 

• a szókratészi beszélgetés végső célja az 

elenkhoszon keresztül a helytelen vélekedésektől való megszabadítás, az 

erények ismerete iránti vágy felkeltése, és végül a helyes ismeretek 

megszerzése. 

 

 

 

 

 
maia, maié (gör.) „bába” –  
Szókratész a Theaitétoszban 
(149a) azt állítja, hogy anyja 
bába volt, és maga is ezt a 
mesterséget űzi, csak nem 
gyermekeket, hanem 
ismereteket segít világra 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
• a tanulás tehát nem egyéb, mint 

viszaemlékezés (anamnészisz); 
• a cáfolat (elenkhosz) a 

visszaemlékezést készíti elő a 
hamis vélekedésektől való 
megszabadítás révén  

 
• ⟹  a lélekben rejlő helyes 

ismeretek felszínre hozása. 
 

 

 

További olvasmányok: 

Mogyoródi Emese: „Szókratész, a »visszhangkamra« és a demokrácia”. In Laczkó Sándor 
(szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 17: A polisz. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, 
Magyar Filozófiai Társaság, Státus kiadó, Szeged 2019, 11-33. 
https://www.academia.edu/40244660/Szókratész_a_visszhangkamra_és_a_demokrácia_Socra
tes_the_Echo_Chamber_and_Democracy_ 
Boros Gábor (szerk.): Filozófia. Akadémiai kézikönyvek. Akadémiai kiadó, Budapest 2007. 
(A Szókratészre vonatkozó fejezet Bene Lászlótól.) 
 
Ellenőrző kérdések: 

1. Mit jelent illetve mit foglal magában a szókratészi „dialektika”, és milyen lépésekből áll az 
elenkhtikus módszer? 
2. Mi az erkölcsi jelentősége ennek a módszernek? 
3. Milyen tételeket foglal magában a szókratészi „ikerparadoxon”?  
4. Milyen módszer egészíti ki a szókratészi aporetikus módszert, és mi a jelentősége? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1.  Miért kérdőjelezhető meg az értelmezés, miszerint Szókratész számára a filozófia az 
igazság folytonos kutatása, anélkül, hogy reményünk volna megszerzésére? 
 

	
„Azt	gondolhatnánk,	hogy	Szókratész	szerint	a	jó,	az	erényes	élet	az	igazság	folytonos	kutatásában	
áll,	mely	lényegénél	fogva	lezárhatatlan	folyamat,	és	cáfolataival	e	vizsgálódó	életforma	irányába	
próbálja	terelgetni	vitapartnereit.	Ám	ennek	ellentmond	az	erény	rendszerszerű	tudásként	való	
felfogása,	és	az,	hogy	az	élet	vezetését	az	erényre	kellene	alapoznunk.	Szókratésznek	eszerint	egy	
további,	ambíciózusabb	célja	is	lehetett	eljárásával.	Feltételezhette,	hogy	a	helyes	vélemények	
eleve	benne	rejlenek	a	lélekben,	csak	éppen	hamis	vélemények	is	keverednek	közéjük,	és	hogy	a	
cáfolat	módszeres	alkalmazásával	megszabadulhatunk	a	hamis	vélekedésektől.	Ezen	a	módon	
tudásra	tehetünk	szert,	ami	már	kiállja	a	keresztkérdések	próbáját.”	(Boros	G.	(szerk.),	Filozófia,	
72.o.	(Bene	László)) 
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3. Docta ignorantia, irónia 

A szókratészi „dialektikus” módszer, a filozófiai párbeszéd fontossága mögött az a 

meggyőződés áll, hogy: 

• lényeges tudnunk, mi az, amit (biztosan) tudunk, és mi az, amit nem (csupán 

azt hisszük, hogy tudjuk). 

Ezt az elmeállapotot nevezzük 

„tudó(s) tudatlanságnak” (lat. docta ignorantia). 

 

 
 
Természetét a delphoi jóslat híres 
története világítja meg a Szókratész 
védőbeszédében (19d-22e): 
 

 

 
 

3. Lecke 
Szókratész filozófiája és 

módszerei: docta 

ignorantia, 

lélekgondozás, 

„szókratészi evangélium” 

  
							

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „tudó tudatlanság” (azaz a tudatlanság tudata) nem annak tudatában áll, hogy nem 

tudunk semmit; hanem abban, hogy ha valamit nem tudunk, akkor nem is hisszük azt, 

hogy tudjuk. 

 

 

Szókratészi „irónia” 

• részben azt jelenti, amit ma: a beszélő az ellenkezőjét mondja annak, mint 

amit valójában gondol (a partneréről), és ezzel kigúnyolja; 

• részben azonban speciális jelentése van: „színlelt tudatlanság”: 

• a beszélgetőpartnerek gyakori vádja Szókratésszel szemben: hogy megőrizze 

fölényét, csak színleli önnön tudatlanságát, nem őszinte beszélgetőpartner; 

„irányított kérdésekkel” manipulál. 

A vád azonban alaptalan: 
„Mármost, athéni férfiak, ezek miatt a vizsgálódások miatt sok ellenséges 
indulat keletkezett ellenem, méghozzá igen súlyosak és sötétek, olyannyira, 
hogy számtalan rágalom származott belőlük, míg végül rámragasztották ezt az 
elnevezést, hogy bölcs vagyok. Ugyanis a jelenlévők minden esetben azt 
hiszik, jómagam bölcs vagyok mindabban, amiben valaki mást megcáfolok. 
Csakhogy alighanem úgy áll ez a dolog, férfiak, hogy valójában egyedül az 
isten bölcs, és ezzel a jóslattal azt mondja, hogy az emberi bölcsesség igen keveset avagy 
semmit nem ér. És […] felhasználja a nevemet, és engem állít mintául, mintha csak ezt 
mondaná:»Emberek! Az közöttetek a legbölcsebb, aki Szókratészhez hasonlóan fölismerte, 
hogy bölcsesség tekintetében igazság szerint semmit sem ér«” (Szókratész védőbeszéde 23 a-
b. Ford. Mogyoródi Emese). 
 

 

	
„Miután	 eltávoztam,	 úgy	 okoskodtam	 magamban,	 hogy	 ennél	 az	 embernél	 legalábbis	
bölcsebb	vagyok;	mert	ugyan	alighanem	egyikünk	sem	tud	semmi	szépet	és	jót,	csakhogy	
ez	azt	hiszi,	tud	valamit,	miközben	nem,	én	viszont,	aminthogy	éppenséggel	nem	tudok,	
nem	is	hiszem	azt,	hogy	tudok.	Úgy	tűnik	 tehát,	valam	apróság	tekintetében	mégiscsak	
bölcsebb	 vagyok	 nála,	 éspedig	 épp	 ebben,	 hogy	 amit	 nem	 tudok,	 arról	 nem	 is	 hiszem	
hogy	tudom.”	(Platón:	Szókratész	védőbeszéde	21	d.	Ford.	Mogyoródi	Emese)		
	
„Nos	 hát,	 ezt	 vizsgálom	 én	 és	 kutatom	 még	 most	 is	 mindenhol,	 az	 isteni	 útmutatás	
szerint,	ha	valakit	akár	a	városbeliek,	akár	az	idegenek	közül	bölcsnek	gondolok.	S	ha	úgy	
találom,	nem	az,	az	 isten	segítségére	sietek,	és	kimutatom,	hogy	nem	bölcs.	És	emiatt	a	
foglalatosság	 miatt	 nem	 jutott	 időm	 sem	 a	 város	 hivatali	 ügyeivel,	 sem	 a	 magam	
dolgaival	említésre	méltó	módon	törődni,	hanem	ezerszeres	szegénységben	élek	az	isten	
szolgálata	miatt.”	(Platón:	Szókratész	védőbeszéde	23b.	Ford.	Mogyoródi	Emese) 	

 



A Gorgiaszban pedig ezt mondja: 

 

4. a lélek „gondozásának” (therapeia) szükségessége 

• A szókratészi filozófia alapvető célja a lélek „gondozása”; a filozófia 

ennélfogva kitüntetett módon etika. 

• A test és a lélek szembeállítását feltételezi (orphikus és püthagoreus 

hagyomány), és a léleknek az erényes életen keresztül történő „ápolását”.  

• Ez magában foglalja a hagyományos, kompetitív, arisztokratikus/heroikus 

erényfelfogás kritkáját: 

 

 

 

                      

	
„Szerintem	 mindnyájunknak	 azon	 kell	 lennünk,	 hogy	 kiderítsük,	 mi	 az	 igazság	
abban,	amiről	beszélünk,	és	mi	nem	az.	Ha	kiderül,	az	mindenkinek	egyformán	jó.	
Most	tehát	kifejtem	saját	álláspontomat,	és	ha	valamelyikőtök	úgy	látja,	hogy	az,	
amire	saját	magammal	 jutottam,	nem	úgy	van,	 legyen	szíves,	 szakítson	félbe	és	
cáfoljon	meg.	Mert	én	egyáltalán	nem	úgy	beszélek,	mintha	a	birtokomban	volna	
az	 igazság.	 Veletek	 együtt	 én	 is	 csak	 keresem,	 és	 ha	 kiderül,	 hogy	 van	 valami	
elfogadható	az	ellenvetésben,	én	leszek	az	első,	aki	elfogadom”	(Gorgiasz	505e-
506a.	Ford.	Horváth	Judit.)	

	
 

	
„Mert	 nem	 másban	 fáradozom,	 amikor	
köztetek	 járok,	 mint	 hogy	 meggyőzzelek	
benneteket,	ifjat,	időset	egyaránt,	hogy	se	
teste,	 se	vagyona	ne	 legyen	 előbbre	való,	
és	 senki	 ne	 törődjék	 velük	 odaadóbban,	
mint	 azzal,	 hogy	 a	 lelke	 miként	 válhat	 a	
lehető	 legjobbá.	 Azt	 mondom:	 »Nem	 a	
vagyonból	 lesz	 az	 erény,	 hanem	 erényből	
a	 vagyon	 és	 minden	 egyéb	 jó	 az	 ember	
számára,	 akár	 a	 magánéletben,	 akár	 a	
közéletben«”	 (Szókratész	 védőbeszéde	 30	
a-b.	Ford.	Mogyoródi	Emese).	

 

 
A hagyományos, arisztokratikus erény-
felfogást Hésziodosz egy sora 
illusztrálja: 
„vagyonnal jár az erény és dicsőség”  
(Munkák és napok 313) 
 



5. A „szókratészi evangélium” 

A heroikus értékideálokkal szemben Szókratész egy olyan erkölcsi elvet hangsúlyoz, 

mely a keresztény erkölcsiséget előlegezi meg (ezért nevezték ezt a tanítását 

„szókratészi evangéliumnak”): 

 

„jobb igazságtalanságot elszenvedni, mint 

elkövetni” (pl. Gorgiasz 474c skk.) 

 

Ha ugyanis az ember számára fontosabb a lelke egészsége vagy jóléte, mint a testéé, 

akkor fontosabb, hogy minden 

erkölcstelenségtől mentes legyen, mint hogy 

(testileg) mit szenved el. 

 

 

 

 

Ez a talio elv tagadása: 

 

 

„Tehát nem szabad az igazságtalanságot viszonozni, sem rosszat tennünk egyetlen 

emberfiával sem, akármit szenvedünk is el tőle. De vigyázz, Kritón, amikor beleegyezésedet 

adod ezekhez az elvekhez, nehogy meggyőződésed ellenére fogadd el őket! Mert tudom, hogy 

kevesen gondolkodnak így, ahogyan ezután is kevesen fognak. … Vizsgáld meg hát alaposan, 

vajon velem tartasz-e, egyetértesz-e, s választhatjuk-e vitán kiindulópontjául azt, hogy 

sohasem helyes igazságtalanságot elkövetni, de még vissza sem szabad azt fizetni, sőt, ha 

valakinek rosszat is kell elszenvednie, akkor sem helyes, hogy védekezésképpen viszonozza 

azt – vagy pedig elpártolsz, és már ebben az alapelvben sem tartasz velem?”  

 

(Platón: Kritón 49 c-d. Ford. Geleczey-Miháltz Alirán) 

 

 

 

 

 
talio elv (lat. lex talionis): a 
bosszúállás elve vagy törvénye 
(„szemet szemért, fogat fogért”); 
az archaikusabb erkölcsiségre 
jellemző elv (amilyen a görög 
heroikus/arisztokratikus moralitás 
is volt) 
 

Lásd: 4. 
Téma, 3-4. 

Lecke 



Ez a belátás áll amögött is, hogy Szókratész, noha megtehetné, nem szökik el a 

börtönből: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szókratész döntése 

• a) egyfelől a demokratikus jogállamiság legfontosabb követelménye vagy 

feltétele, a törvényesség (the rule of law) mindenek feletti tiszteletén alapul, 

• b) másfelől az igazságosság/erkölcsiség szókratészi felfogásán: sohasem 

szabad igazságtalanságot elkövetnünk, még akkor sem, ha igazságtalanságot 

szenvedtünk el. 

A kettő ez esetben egy felé mutat: 

• → a törvényeknek erkölcsi alapokon kell állniuk; másfelől erkölcsiség nem 

lehetséges a törvényesség tisztelete nélkül. 

 
Drakón törvénykönyve  

	
„Akik	Szókratész	oldalán	álltak	az	ellene	folytatott	eljárás	során,	és	hozzá	hasonlóan	azt	
frivolnak	érezték,	mivel	egy	hozzá	nem	értő	bíróság	olyan	bűnökért	ítélte	őt	el,	amelyeket	el	
sem	követett,	joggal	lehettek	meglepődve,	és	kérdezhették,	hogy	miért	is	tartotta	
kötelességének	a	szökés	lehetőségének	visszautasítását.	A	Kritón	ennek	a	tisztázására	
vállalkozik.	A	magyarázat	pedig	egy	olyan	különbségtételből	következik,	amely	a	közönséges	
személyeknek	mindig	is	nehezére	esett.	Az	ítélet,	és	ezt	Szókratész	sem	tagadja,	
méltánytalan	és	igazságtalan	volt.	Nevetséges,	hoy	éppen	ő	volna	elmarasztalható	
istentelenség	vádjában.	Az	ítélet	azonban	szigorúan	törvényes	és	jogszerű	volt,	mivel	az	
ítéletet	egy	törvényes	alapon	álló	bíróság	hozta,	egy	a	törvények	követelményeivel	
összhangban	álló	bírósági	tárgyalás	lefolytatása	után.	A	jó	polgár	kötelessége,	hogy	alávesse	
magát	a	törvényes	alapon	álló	ítéletnek,	még	akkor	is,	ha	annak	tartalma	történetesen	
hamis.	…	a	törvényes	rend	végét	jelentené,	ha	bármely	magánszemély	feljogosítva	érezné	
magát	arra,	hogy	eltekintsen	a	bíróság	döntésétől,	ha	az	neki	a	tényekkel	ellentétesnek	
tűnik”	(A.	E.	Taylor:	Platón,	239.o.).	

	



 
További olvasmányok: 

A. E. Taylor: Platón. Osiris könyvtár. Budapest, 1997, 239-247. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Miben áll a szókratészi docta ignorantia, és hogyan függ össze az ióniával? 
2. Miben áll a „lélek gondozása”, és mi az erkölcsi jelentősége? 
3. Mi a „szókratészi evangélium”, és mennyiben jelenti a hagyományos erkölcsi elvek 
tagadását? 

Kiválósági kérdések, feladatok: 
 

1. Miért nem szökik el a börtönből Szókratész, noha tisztában van vele, hogy az ítélet 
igazságtalan volt? 
2. Széles körben elterjedt félreértelmezés, miszerint Szókratész azt állította, tudja hogy nem 
tud semmit. A fenti szövegek alapján (lásd: „tudós tudatlanság”) ezzel szemben mit állított? 
Logikai szempontból mi a különbség a két állítás között? 
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Szókratész meghatározó módon hatott Platónra mind filozófiai tanításaival, mind 

személyiségével, mind pedig különösen halálával, és a per során, valamint a 

börtönben, majd kivégzésekor tanúsított magatartásával. Ez a hatás az alábbiakkal 

foglalható össze. 

Szókratész filozófiája, élete és halála 
 
1. érdeklődése az etika és a társadalom iránt 
(a preszókratikus filozófiával szemben, mely alapvetően 
természetfilozófiai irányultságú volt): 

 
    

 

 
 

	

4. Lecke 
Szókratész hatása 

Platónra 
 

 

							

	
„Nekem	 bizony	 egyáltalán	 nincs	 időm	 ilyesmire	 [ti.	 a	 természet	
tanulmányozására],	s	ennek	oka,	barátom,	a	következő:	még	nem	sikerült	
–	 a	 delphoi	 felirat	 értelmében	 –	 »megismerni	 önmagamat«.	 S	 bizony	
nevetségesnek	 találom,	 hogy	 az	 ember	 idegen	 dolgokkal	 foglalkozzon,	
miközben	 még	 önmagát	 sem	 ismeri.	 Ezért	 aztán	 hagyom	 a	 csudába	 az	
ilyesmit,	 és	 elhiszem,	 amit	 a	 hagyomány	 tart	 róluk,	 s	 amint	 említettem,	
nem	 ezeket,	 hanem	 önmagamat	 vizsgálom:	 hogy	 valami	 szörnyeteg	
vagyok-e,	 aki	 Tüphónnál	 is	 bonyolultabb	 és	 jobban	 okádja	 a	 tüzet,	 vagy	
pedig	szelídebb	és	egyszerűbb	lény,	aki	természeténél	fogva	valami	isteni	
és	mértékletes	osztályrészhez	jutott”	(Phaidrosz	230a	Ford.	Simon	Attila).	

 



 
2.) filozófiai, erkölcsi elköteleződései (a szofistákkal 
szembeállítva) 

• Delphoi valláserkölcsi üzenete: „ismerd meg 
tenmagadat”, „semmit se túlságosan”;  

• az erényre vonatkozó felfogása: „jobb 
igazságtalanságot elszenvedni, mint elkövetni”, 
„kooperatív értékek”; 

• a racionális erkölcsi diszkusszió melletti 
elkötelezettsége, az igazság keresése – („az erény 
tudás”, „senki sem vétkezik készakarva”) 

 
 

 
3.) filozófiai módszerei (dialógus, elenkhosz, bábáskodás, stb.) 
 

• a szofista retorikával („demagógia”) 
szemben: 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

	
„Hanem	 én,	 egymagamban	 nem	 tágítok;	 mert	 nem	
győzöl	 meg,	 hanem	 csupán	 sok	 hamis	 tanúval	
szeretnél	 vagyonomból	 és	 igazamból	 kitúrni.	 Én	
viszont	 addig,	 míg	 téged	 magad	 tanúnak	 nem	
állíthatlak	 arra,	 amit	mondok,	 éppen	 nem	 gondolom,	
hogy	 valami	 fontosat	 tettem	kérdésünk	 tisztázására.”	
(Gorgiasz	472b.	Ford.	Horváth	Judit.)	
	

ad hominem 
érvelés 

	
„Mert	 persze	 ha	 ugyanerről	 a	 dologról	 valamelyik	
népszónokkal	 (démagógosz)	beszélgettünk	volna,	Periklésszel	
vagy	akárki	mással,	 aki	 csak	ért	a	 szónokláshoz,	 tőlük	 is	 csak	
ugyanezt	 hallhattuk	 volna.	 Csak	 épp	 ha	 kérdezni	 akarnánk	
tőlük	még	valamit,	szónokaink	–	akár	a	könyvek	–	képtelenek	
lennének	 válaszolgatni,	 vagy	 a	 maguk	 kérdéseit	 feltenni.	
Olyanok	ők,	mint	a	réztányér,	melyet	ha	megkongatunk,	addig	
zúg,	míg	meg	nem	 fogja	valaki	–	hiába	kérdeznénk	 rá	valami	
apróságra	az	elhangzottak	közül,	a	szónokok	a	legegyszerűbb	
kérdésre	 is	 hosszas	 szónoklatot	 tartanak”	 (Prótagorasz	329a.	
Ford.	Bárány	István).	
	

monológ, 
előadás 

	
„Egész	 kis	 csapat	 követte	 őket	 és	 hallgatta	
beszélgetésüket,	 többségüket	 nem	 ismertem	 –	
ilyeneket	 minden	 városban,	 ahol	 csak	 megfordul,	
felszed	 Prótagorasz,	 Orpheuszként	 megbűvöli	 őket	 a	
hangjával,	ők	pedig	elvarázsolva	többé	nem	tágítanak	e	
hang	mellől”	(Prótagorasz	315a-b.	Ford.	Bárány	István).	
	
	

érzelmi 
manipuláció 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A szókratészi filozófiai dialógus, illetve elenkhosz (a szofisták filozófálási 

módszereivel szemben) 

• 1.) az igazság felfedezésére törekszik, nem a beszélgetőpartner feletti 

győzelemre; 

• 2.) nem elsősorban konceptuális ellentmondások kimutatására törekszik, 

hanem személyek intellektuális és morális integritásának feltárására; 

• 3.) nem elégszik meg a hamis elméletek cáfolatával, hanem konstruktív 

állítások megfogalmazására és pozitív tudásra törekszik. 

4.) Szókratész pere és halála  
 
Platón következtetései: 

• a politika korruptsága miatt a politikai pálya és 
a közvetlen politizálás lehetetlen Athénban; 

• a demokrácia kritikus szemlélete (Szókratészt 
egy demokratikus rezsim ítélte el). 

  
Jacques Louis David: Szókratész halála 

(1787) 
 
„Mert tudjátok meg, athéni férfiak, hogy ha én valaha is megkíséreltem volna 
közéleti pályára lépni, már régen halál fia volnék, és nem használhattam volna 
semmit sem nektek, sem magamnak. Ne nehezteljetek rám, ha kimondom az 
igazat: lehetetlen, hogy bárki ember fia életben maradjon, aki akár veletek, 
akár bármelyik más néphatósággal szembeszegülve, törvényes keretek között 
próbálkozik megakadályozni azt a sok igazságtalanságot és törvénytelenséget, 
ami a városban zajlik. Úgyhogy annak, aki valóban az igazságosságért akar 
küzdeni, ha csak egy kis ideig is életben kíván maradni, szükségképpen 
magánemberi minőségben kell tevékenykednie, és nem szabad a közélet 
porondjára lépnie” (Szókratész védőbeszéde 31e-32a. Ford. Mogyoródi 
Emese).  
 

	
„És	 nem	 az-e	 az	 egyik	 fontos	 óvatossági	 rendszabály,	 hogy	 ne	 fiatalon	
kóstoljanak	 ebbe	 [a	 dialektikába]	 bele?	 Hiszen	 …	 a	 sihederek,	 amikor	
először	 ízlelik	 meg,	 játékszerként	 élnek	 vele,	 folyton	 ellenvetések	
(antilogia)	 megfogalmazására	 használják,	 a	 cáfolatot	 kidolgozó	
dialektikust	 majmolva	 cáfolnak	 meg	 másokat,	 kölyökkutyák	 módjára	
élvezve,	hogy	állandóan	ráncigálhatják	és	érveikkel	zaklathatják,	akit	csak	
érnek.	 …	 Amikor	 aztán	 sok	 embert	 megcáfoltak,	 és	 őket	 is	 sokan	
megcáfolták,	 viharsebesen	 eljutnak	 odáig,	 hogy	 már	 nem	 adnak	 hitelt	
semminek,	amiben	korábban	hittek.	Ennek	következtében	aztán	nemcsak	
ők	 maguk,	 hanem	 a	 filozófia	 egésze	 is	 hitelét	 veszti	 az	 emberek	
szemében”	(Az	állam	539a-c.	Ford.	Steiger	Kornél).	
	
	

erisztika, 
antilogia: 
versengő 
vitatkozás 

 



Platón így reflektál Szókratész történetére: 

 
Platón életműve sokak szerint nem is más, mint tisztelgés Szókratész élete és műve 

előtt, mely mindvégig inspirálta Platón gondolatait és törekvéseit. 

 

 
  

	
„A	sors	különös	játéka	volt	azonban	ekkor,	hogy	barátunkat,	az	említett	Szókratészt	[akiről	nem	restellem	
hangoztatni,	 hogy	 a	 legigazságosabb	 ember	 volt	 a	 kortársai	 között,	 az	 uralmon	 lévők	 közül	 egyesek	 a	
törvény	elé	hurcolták.	A	leggyalázatosabb	vádat	emelték	ellene,	ami,	ha	valakire,	akkor	Szókratészre	illik	a	
legkevésbé:	 istentelenséggel	 vádolva	 állították	 törvény	 elé,	 és	 a	 bírák	 el	 is	 ítélték,	 majd	 pedig	 ki	 is	
végeztették	azt	a	 férfiút,	aki	annak	 idején,	amikor	maguk	a	vádlók	a	száműzetés	keserű	kenyerét	ették,	
nem	 volt	 hajlandó	 a	 száműzöttek	 egyik	 barátja	 elleni	 gyalázatos	 eljárásban	 részt	 venni.	 Ilyen	
tapasztalatokat	 kellett	 tehát	 a	 közállapotokról	 és	 az	 államügyeket	 intéző	 férfiakról	 szereznem.	 S	 amint	
egyre	érettebb	korba	jutva	mind	jobban	bepillantottam	a	törvények	és	az	erkölcsök	természetébe,	egyre	
kétségesebbnek	 látszott	 előttem,	 vajon	 valóban	 helyes-e	 az	 a	 szándékom,	 hogy	 a	 politikai	 ügyek	
vezetésébe	belekapcsolódjam?	Egyrészt	ugyanis	–	gondoltam	magamban	–	az	 ilyen	tervet	 jó	barátok	és	
megbízható	munkatársak	 nélkül	meg	 sem	 lehet	 valósítani.	Márpedig	 ilyeneket	még	 ismerőseim	 között	
sem	lett	volna	könnyű	találni,	hiszen	államunk	élete	már	nem	atyáink	erkölcseinek	és	szokásainak	formái	
között	 folyt;	 […]	Másrészt	 az	 írott	 törvények	és	az	 erkölcsök	romlása	 is	oly	hihetetlen	méreteket	öltött,	
hogy	 én,	 akit	 minden	 vágyam	 a	 közügyekben	 való	 részvétel	 felé	 hajtott,	 mindezt	 végigélve	 végül	 is	
beleszédültem	 a	 céltalan	 kavargás	 látványába.	 S	 noha	 sohasem	 mondtam	 le	 annak	 vizsgálatáról,	 mi	
módon	fordulhatnak	egyszer	mindezek	a	dolgok	–	elsősorban	természetesen	az	állam	ügye	–	helyesebb	
irányba,	tevékeny	közreműködésemre	nézve	mindig	csak	a	kedvező	pillanatra	vártam.	Végül	is	be	kellett	
látnom,	 hogy	 a	 mostani	 államokat,	 méghozzá	 valamennyit,	 gyalázatosan	 kormányozzák.	 […]	 Így	 nem	
maradt	más	hátra,	mint	 hogy	 az	 igazi	 filozófiát	dicsőítve	kijelentsem,	hogy	 csakis	belőle	 kiindulva	 lehet	
felismerni,	mi	is	hát	az	 igazságosság	mind	a	magán-,	mind	pedig	az	államélet	szempontjából.	Az	emberi	
nem	–	vontam	le	következtetésemet	–	mindaddig	nem	fog	kikerülni	nyomorúságából,	amíg	a	helyesen	és	
igazán	filozófálók	nemzetsége	nem	kerül	uralomra,	vagy	amíg	az	államok	vezetői	valaminő	isteni	rendelés	
kegyelméből	 rá	nem	 szánják	magukat	 az	 igazi	 filozófiával	 való	 foglalkozásra”	 (Hetedik	 levél	 325b-326b.	
Ford.	Faragó	László.).	
	



További olvasmányok: 

A. E. Taylor: Platón. Osiris könyvtár. Budapest, 1997, 9-43. 

Ellenőrző kérdések: 
 
1. Szókratész filozófiájának, életének és halálának milyen aspektusai, illetve tényei határozták 
meg Platón filozófiáját, és hogyan? 
2. Szókratész filozófálási módszereinek mely aspektusait állítja szembe Platón a szofisták 
módszereivel? 
3. Milyen fontos következtetést von le Platón Szókratész elítéléséből és a korabeli erkölcsök 
romlásából? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1.  Vajon milyen szerepet játszhatott Szókratész halála abban, hogy Platón megalapította az 
Akadémiát? 
 
Érdekesség: 
 
Szókratész életéből és peréből számos opera, dráma, film készült. Közülük két figyelemre 
méltó alkotás: 
 

Roberto Rossellini filmalkotása (1971) (magyarul): 
https://www.youtube.com/watch?v=qx_E4k54oH4 
 

Jerzy Zawieyski zenés drámája (angolul, angol felirattal): 
https://www.youtube.com/watch?v=lr9ETZnPZJk 
 
 



Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az 
Európai Unió támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-
16-2016-00014 
	

																 	
	

	

        FILOZÓFIATÖRTÉNET ÉS KORTÁRS FILOZÓFIA: PLATÓN 

       6. TÉMA                    Dr. habil. Mogyoródi Emese 

	
	

												
	

	 	

6. Téma 
 

Szókratész védőbeszéde 
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A Szókratész védőbeszéde (gör. Apologia) a platóni leveleken kívül az egyetlen 

platóni mű, mely nem dialógus, hanem monológ (bár tartalmaz egy rövidebb 

dialogikus részt is, Szókratész és vádlója, Melétosz között), ugyanis Szókratésznek 

egy tárgyaláson elmondott védőbeszédét tartalmazza. 

 

Szókratészt ugyanis Kr.e. 399-ben istentelenség 

(aszebeia), illetve az ifjak megrontásának vádjával 

beperelték, bűnösnek találták, és az athéni esküdtbíróság 

döntése értelmében halálra ítélték.	 

 

Platón ezzel a művel szándékozott a legközvetlenebb 

módon emlékművet állítani Szókratésznek és védelmébe 

venni az ellene felhozott vádakkal szemben. 

 

A kérdés, hogy vajon valóban pontosan ezt a szöveget 

mondta-e el Szókratész a bírák előtt, igen vitatott a kutatók körében; valószínű 

azonban, hogy a szöveg autentikusan közvetíti a Szókratész által elmondott beszédet 

(pl. a beszéd hangvételét, stílusát, érvelését, stb.), viselkedését a bírák előtt és 

Szókratész erkölcsi, politikai, filozófiai meggyőződéseit és módszereit. 

 

 
 

	

      1. Lecke 
        Bevezetés 

 
 

							
 

 
Az athéni esküdtbíróság 
(Héliaia) 6000, felnőtt 
korú, teljes jogú, szabad 
athéni polgárból állt, 
akik közül kisebb 
testületeket (1500, v. 
500, 501 tagot) 
sorshúzással választottak 
ki bíráskodásra az egyes 
pereknél. A vádlók és a 
vádlott beszédeinek, 
illetve a tanúk 
meghallgatása után 
szavazással döntöttek a 
bűnösségről, illeetve a 
büntetés mértékéről. 
 



Platón Védőbeszéde nem az egyetlen fennmaradt szókratészi védőbeszéd:  

 

a Platón kortárs történész, katona és gazdálkodó Xenophón (kb. 

430-354) szintén írt egy Védőbeszédet, mely azonban Platóntól 

sok tekintetben eltérően mutatja be Szókratész viselkedését és 

az általa elmondottakat a tárgyaláson. 

 

 
Xenophón 

 

 

 

A legalapvetőbb különbség, hogy  

• Xenophón tudósítása szerint Szókratész beszédével szándékosan provokálta az 

athéni esküdtbírákat, mert idős kora miatt nem akarta megvárni, míg terhessé 

válik számára az élet, ezért meg akart halni; 

• Platónnál ezzel szemben átgondoltan és szisztematikusan védekezik, 

vádlójával beszélgetve kimutatja, hogy a vád ellentmondásos és maga a vádló 

előtt sem világos, tanúkat is felsorakoztat; vagyis minden erejével azon van, 

hogy meggyőzze a bírákat az ártatlanságáról. 

 

Ez azonban nem jelenti, hogy Platón verziójában 

• 1.) Szókratész minden áron el akarná érni a felmentését (például retorikai 

manipulációval, esdekléssel vagy hízelgéssel, vagy azon az áron, hogy felhagy 

a filozofálással); 

• 2.) ne lenne tudatában, hogy nem lesz könnyű meggyőzni a bírákat, mivel 

tudatában van annak, hogy erős előítéletek élnek róla bennük; 

• 3.) olyan büntetést javasolna saját maga számára, mellyel a vádlók minden 

bizonnyal megelégedtek volna (pl. száműzetést), miután a bírák bűnösnek 

találták. 

 

A per végkimenetelével (a halálbüntetéssel) kapcsolatban elterjedt, de téves 

értelmezés, hogy Szókratész tulajdonképpen öngyilkos lett. Ez részben 

 
 



• Xenophón beszámolóján alapul, aki kifejezetten ezt állítja, 

• részben a korabeli kivégzési mód (a bürökpohár kiitatása az elítélttel) 

félreértelmezésén. 

 

 
Jacques-Louis David: Szókratész halála (1787) 

 

Xenophón beszámolójával kapcsolatban azonban e tekintetben kétségek vethetőek fel 

(hiszen Platón verziója határozottan ellentmond neki, és Xenophónét nincs okunk 

hitelesebbnek tekinteni). 

Másrészt a korabeli kivégzési mód minden elítélt számára kötelezővé tette a halálos 

ítélet saját kezű végrehajtását, a bürökpohár kiivását, ami azonnali halált okozott. 

 

Platón világossá teszi, hogy elítéléséért és haláláért a felelősség semmilyen 

értelemben nem hárítható Szókratészre: egyedül Athén felelős érte (mivel az 

esküdtbírákat az athéni polgárok közül, sorshúzással választották ki). 

 
 

  



 
További olvasmányok: 
 
Platón: Szókratész védőbeszéde In: Platón összes művei kommentárokkal. Euthüphrón, 
Szókratész védőbeszéde, Kritón. Ford. Mogyoródi Emese (Euthüphrón, Szókratész 
védőbeszéde) és Gelenczey-Miháltz Alirán (Kritón). Atlantisz, Budapest, 2005, 51-112. o.  
 
Ellenőrző kérdések: 
 
1. Mi a műfaja a platóni Védőbeszédnek, és mi magyarázza az eltérést a dialógusaitól? 
2. Platónén kívül milyen védőbeszéd maradt még ránk, és milyen eltéréseket mutat az ő 
védőbeszédéhez képest? 
3. Melyik védőbeszéd tekinthető hitelesebbnek? 
4. Milyen, széles körben elterjedt, de téves elgondolás létezik Szókratész halálának 
magyarázatával kapcsolatban, és mennyiben téves? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1. Mi az alapvető különbség Platón és Xenophón védőbeszéde között Szókratész halálra 
ítélésének magyarázata tekintetében? 
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A szöveg három fő beszédrészből áll: 

• 1.) a védőbeszéd (17a-35d9); 

• 2.) az ítéletet követő beszéd: az alternatív büntetési 

javaslat kérdése (35e-38b); 

• 3.) a halálos ítélet kimondása utáni beszéd: végső 

reflexiók, búcsúzás (38c-42a). 

 

1. Védőbeszéd 

Szókratész már az elején leszögezi, hogy nem fog 

vádlóihoz hasonlóan retorikai fogásokkal élni, hanem 

pontosan úgy fog beszélni, „ahogy a piacon szokott” (17a-18a); ez előrevetíti, amit 

később mond, ti. hogy nem fog olyasmit tenni, amit sokan mások megtesznek a 

törvényszéken: nem fog esedezni vagy másképp próbálni hatni a bírák érzelmeire 

(34d-35d, vö. 38d-e), mert ezt sem magához méltónak, sem törvényesnek nem találja: 

 

 

 

 

 
 

	

   2. Lecke 
    A mű szerkezete 

 
 

							

 
Platón műveire nem egy 
adott, modern 
szövegkiadás 
oldalszámaival utalunk, 
hanem az ún. 
„Stephanus számokkal” 
(a modern kiadásokban 
az oldalak margóján 
található számok és 
betűk), megadva a mű 
címét is (pl. Szókratész 
védőbeszéde 28a-b). 
 
 



 

 

 

Szókratész ellen a vád  

• istentelenség (nem tiszteli a város isteneit, hanem új 

daimóni jelenségeket vezet be),  

• és az ifjak megrontása volt (24b-c).  

 

Szókratész azonban nem közvetlenül ezek ellen a vádak ellen 

kezd védekezni, hanem először megpróbál eloszlatni bizonyos rágalmakat („a régi 

vádak”), amelyek régóta éltek róla az athéniakban: 

• 1.) természetfilozófus (aki „égi jelenségeket és föld 

alatti titkokat kutat”), és 

• 2.) szofista (aki „a silány ügyet jónak tünteti fel”). 

 

Szókratész világossá teszi, hogy soha nem foglalkozott 

természetfilozófiával, sem nem vállalkozik az emberek 

nevelésére, mint a szofisták (pláne nem kér pénzt érte). 

 

 

 

 

 

 

 

Felmerülhet azonban, hogy ha valóban teljességgel alaptalan a rágalom, mégis 

hogyan keletkeztek felőle; ezt a delphoi jóslat történetével magyarázza (20c-24b). 

 

	
	
„Mert	nem	azért	ül	székében	a	bíró,	hogy	az	igazságot	kegyelemből	

osztogassa,	hanem	hogy	igazságosan	ítélkezzen:	nem	arra	esküdött,	

hogy	kedvez,	akinek	jónak	látja,	hanem	hogy	ítéletét	a	törvények	

szerint	fogja	meghozni”	(35c). 

 

 
Arisztophanész A felhők 
című komédiáját Kr.e. 
424/23-ban mutatta be 
Athénban. Ebben 
Szókratészt egy, a 
hagyományos istenek 
létezését tagadó 
természetfilozófus és a 
retorika mestere 
mulatságos 
amalgámjaként 
ábrázolja, aki pénzért 
bárkit megtanít a 
retorika fogásaira (aki 
azután mesterségét 
erkölcsileg kétes ügyek 
szolgálatába is 
állíthatja). 
  

 
daimón (gör.): 
„isten”, „istenség”, 
„természetfölötti 
lény” – nincsenek 
negatív konnotációi 
(mint később a 
„démon” főnévnek)  
 



A delphoi jóslat (20d-24b) 

A történet kitérőként hathat, azonban nemcsak a 

rágalmak keletkezésnek magyarázatát adja, hanem 

egyúttal megvilágítja azt a tevékenységet is, amit 

Szókratész folytat (a filozofáló életet), ti. hogy abban 

– szemben a rágalmakkal és a vádlók állításával – 

semmi istentelen, vagy az ifjakra káros dolog nincs. 

 

A történet:  

Szókratész egy barátja megkérdezte a delphoi 

jósnőt, a Püthiát, van-e Szókratésznél bölcsebb 

ember; a Püthia azt felelte, hogy nincs; 

Szókratészt mélyen zavarba ejtette ez a 

kijelentés, ugyanis egyáltalán nem tartotta magát 

bölcsnek; ugyanakkor azt is tudta, hogy a Püthia 

nem hazudik, hanem az igazat mondja. 

 

aporia („gondolati kiúttalanság”) 

 

Hosszas gondolkodás után azt a kiutat találta, hogy a jóslat értelmét megvizsgálja, 

hogy elmegy egy bölcshöz, hogy ott megcáfolja a kijelentést (mivel talál egy magánál 

bölcsebb embert); miután elbeszélgetett vele („megvizsgálta”), arra jutott, hogy az 

embert (aki államférfi volt) ugyan sokan bölcsnek vélik, leginkább pedig saját maga, 

de valójában nem az. 

Mivel Szókratész ezt megpróbálta bebizonyítani neki, meggyűlölte ő is, és sokan a 

jelenlévők között is. 

Ekkor arra jutott, hogy legalábbis ennél az embernél ő maga bölcsebb, mivel ha 

valamit nem tud, legalább nem hiszi azt, hogy tudja. 

Ezután hasonlóképpen vizsgálta meg a költőket és a kézműveseket is, és 

mindannyiaszor ugyanazt tapasztalta: bölcsnek vélték magukat, de valójában nem 

voltak azok; így aztán további ellenséges indulatok keletkeztek felőle, és 

ráragasztották az elnevezést, hogy „bölcs”. 

 
A delphoi Apollón templom 

romjai 

 
Aigeusz a Püthia előtt, Attikai külix 

(440/430 k.)  
 



Végül rájött a jóslat valódi értelmére is: az istenség nem azt állítja, hogy Szókratész a 

szó szoros értelmében bölcs (= mindentudó) volna, példáján keresztül csupán azt 

akarja üzenni, hogy az emberek között az „a legbölcsebb, aki Szókratészhez 

hasonlóan fölismerte, hogy bölcsesség tekintetében igazság szerint semmit sem ér” 

(23b). 

 

A formális vádak elleni védekezés 

(24b-28b) 

Csak ez után tér rá a benyújtott formális 

vádak elleni védekezésre.  

 

A fő vádló egy bizonyos Melétosz volt, 

aki azonban valószínűleg csupán a 

mellékvádló, Anütosz (a 404-es 

demokratikus restauráció prominens politikusa) bábja volt (a harmadik vádló egy 

szónok, Lükón volt, akiről ennél többet nem tudunk). 

 

Szókratész tehát előhívja Melétoszt, hogy elbeszélgessen vele a vádpontokról, és 

sorra megcáfolja őket az esküdtbírák és a hallgatóság előtt. 

Egy vele folytatott dialógus keretében kimutatja, hogy 

• 1.) abszurd a vád, hogy egyedül ő volna az, aki Athénban „megrontja” az 

ifjakat, mivel Melétosz állítása szerint mindenki más (a bírák, a hallgatóság, a 

Tanács és a Népgyűlés tagjai is) mind jobbá teszi őket; 

• 2.) mivel senki sem akar hitvány polgártársak között élni, vagy nem rontja 

meg az ifjakat, vagy ha igen, akkor nem szándékosan teszi; ha pedig így van, 

akkor nem a bíróság elé kellene citálnia, hanem magánemberként 

felvilágosítania; 

• 3.) a vád ellentmondásos: ha hisz valamiféle daimónban, ahogy a vádló állítja, 

akkor nem istentagadó. 

A Melétosszal folytatott dialógus ironikus hangvételű, nem ez Szókratész 

védekezésének érdemi része. Arra szolgál, hogy nyilvánvalóvá tegye, a vádló maga 

sincs tisztában vele, hogy mivel is vádolja, és fogalma sincs róla, mi szolgálja az 

athéni ifjak üdvét. 



Szókratész életmódjának igazolása (28b-34b) 

Szókratész két, lehetséges ellenvetés keretében mutatja be a bíráknak életmódja (a 

bölcsek vizsgálata) pontos mibenlétét és célját, a legfontosabb értékekre vonatkozó 

felfogását, s hogy befolyása az ifjakra nem káros, ellenkezőleg. Ezek a következők: 

• az igazságosság, az erényes cselekvés, és a kötelesség előbbre való, mint az 

élet  (azaz, a halálfélelem soha tarthatja vissza attól, hogy az erényt tartsa a 

legtöbbre); 

• mivel a jóslat révén maga a delphoi isten (Apollón) 

parancsolja neki, hogy mások bölcsességét vizsgálva 

éljen, akkor követne el istentelenséget, ha ennek a 

parancsnak nem engedelmeskedne; 

• mások bölcsességének vizsgálata azt a célt szolgálja, hogy ezen keresztül arra 

buzdítsa a polgárokat, hogy a lelkük kiválóvá tételével és az erénnyel 

törődjenek a vagyon, hírnév és közmegbecsülés helyett; 

• mivel az igazságosságból soha, senkivel szemben nem engedett, többször 

került életveszélybe (egyszer a demokratikus rezsim, egyszer a harminc 

zsarnok alatt); 

• ez az oka, hogy nem vállalt politikai szerepet, ehelyett az egyes emberekkel 

beszélget, és úgy próbálja őket az erényre buzdítani; 

• ezek a beszélgetések nyilvánosak, bárki ingyen meghallgathatja őket, így bárki 

tudhatja az athéniak közül, hogy soha senkinek nem adott át semmiféle „titkos 

tanokat”; továbbá soha nem kért pénzt érte, hogy bárki meghallgathassa a 

beszélgetéseit; 

• azt, hogy egyetlen ifjúra sem volt káros hatással, bizonyíthatják a rokonaik, 

testvéreik, akik soha nem emeltek vádat ellene. 

Az ítélethozatal előtt végül Szókratész leszögezi, hogy – sokakkal 

szemben – nem fog könyörögni az életéért, vagy más módon a 

bírák érzelmeire hatni, mivel ezt 

• nem tartja méltónak sem a saját 

hírnevéhez, sem az athéniakéhoz; 

• nem tartja jogszerűnek (mivel a törvény az elfogulatlan ítélkezést írja elő), 

sem igazságosnak; 

• nem tartja istenfélőnek (mivel a bírák a fentiekre megesküdtek az istenekre). 

 

„Úgyhogy	rátok	és	az	istenre	bízom	
az	ítéletet:	legyen,	amint	a	legjobb	
nekem	is,	nektek	is”	(35d). 

 



2. Az ítéletet követő beszéd 

A korabeli athéni bírósági gyakorlat értelmében a bírák először a vádlott bűnössége 

felől szavaztak. Amennyiben bűnösnek találták, még meg kellett állapítani a büntetés 

mértékét. A vádló által indítványozott büntetési formából indultak ki, azonban a 

vádlottnak lehetősége volt alternatív büntetést javasolni, és a bírák ennek – illetve a 

védőbeszédnek – a figyelembe vételével mérlegeltek a büntetés mértékéről. 

 

Szókratész tudatában van, hogy Melétosz halálbüntetést kért a fejére, 

s hogy magának is büntetési javaslatot kell tennie; minthogy azonban 

ártatlansága mellett érvelt, sőt, rámutatott, hogy Athén legnagyobb 

jótevője, nem tudja, mitévő legyen. Ha érdeme szerint kellene 

javaslatot tennie, akkor állami ellátást javasol a Prütaneionban. De ha 

ez nem elfogadható, akkor is nehéz alternatív büntetési javaslatot 

tennie: 

• az életfogytig tartó börtönbüntetés nem elfogadható, mert semmi értelme nem 

lenne az életének; 

• száműzetést nem javasolhat, mert ha saját polgártársai elűzték, nem várhat 

mást idegenektől sem; 

• megfelelő pénzbírságot nem ajánlhat fel, mert vagyontalan. 

Végül felajánl egy kisebb bírságot, amit ki tud fizetni, amit azonban jelenlévő barátai 

(köztük Platón) felemelnek egy méltányos összegre, amit Szókratész fel is ajánl. 

 

3. Búcsúbeszéd 

A bírák többsége ennek ellenére a halálbüntetés mellett döntött. Szókratész külön 

beszédet intéz az elítélőihez és a fementésére szavazókhoz. Az előbbieknek elmondja, 

hogy idős kora miatt nem sok időt nyertek az elítélésével, hiszen hamarosan úgyis 

meghalt volna. Ellenben nagy szégyent hoztak a saját fejükre amiatt, hogy egy 

ártatlan embert elítéltek. De ne higgyék, hogy ezzel megmenekültek a 

számonkéréstől, mert lesznek követői, akik helytelen életükért továbbra is korholni 

fogják őket. Megerősíti, hogy nem bánta meg, hogy nem esdekelt előttük, és nem 

könyörgött az életéért, mert az szégyenletes lett volna: 

 

 



 

 

 

 

 

 

A felmentésére szavazóknak – akik szerinte valóban kiérdemelték a „tisztelt bírák” 

megszólítást – elmeséli, hogy egyfajta csoda történt vele. Ugyanis a „daimóni hang”, 

mely már sokszor megmentette, amikor veszélybe került az élete, egyszer sem 

nyilvánult meg számára a tárgyalás során. Ebből pedig arra következtet, hogy nem 

lehet rossz, hogy halálra ítélték, és meg kell halnia. De egyéb meggondolásokat is 

felsorakoztat, amelyek arra utalnak, hogy a halál nem lehet olyan rossz dolog, mint 

amilyennek általában tartják, s hogy tehát a bírák is jó reménységgel lehetnek a  

halállal szemben, de főként akkor, ha észben tartják  

 

 

 

 

Szókratész meggyőződése tehát, hogy vele sem véletlenül történt, ami történt, és az 

isteni végzés szerint jobb lesz neki eltávoznia. 

Utolsó szavai a bíróságon a következők: 

 

 

 

 

 

„Csakhogy	nem	az	a	nehéz,	férfiak,	hogy	az	ember	megmeneküljön	
a	haláltól	–	sokkal	nehezebb	megmenekülni	a	becstelenségtől:	
hiszen	ez	fürgébben	fut	a	halálnál.	[...]	Én	most	tőletek	úgy	
távozom,	mint	aki	veletek	szemben	veszített,	s	halállal	lakol.	Ők	
viszont	úgy,	mint	akik	az	igazsággal	szemben	maradtak	alul,	s	
gyalázatossággal	és	igazságtalansággal	fizetnek.	Én	is	kitartok	a	
büntetésem	mellett,	ők	is.	Mindezeknek,	gondolom,	bizonyára	így	
is	kellett	történnie,	s	úgy	hiszem,	rendjén	is	van	így”	(39b). 

 

„azt	az	egyetlen	igazságot,	hogy	jó	emberrel	nem	
történhet	semmi	rossz,	sem	életében,	sem	
halálában,	és	nem	is	feledkeznek	meg	az	istenek	az	
ilyen	ember	dolgairól”	(41c-d). 

„De	itt	az	idő:	mennünk	kell.	Én	halni	indulok,	ti	
élni.	De	hogy	melyikünk	megy	jobb	sors	elé,	azt	
más	nem	tudja,	egyedül	csak	az	isten.”	(4a). 



További olvasmányok: 
 
Platón: Szókratész védőbeszéde In: Platón összes művei kommentárokkal. Euthüphrón, 
Szókratész védőbeszéde, Kritón. Ford. Mogyoródi Emese (Euthüphrón, Szókratész 
védőbeszéde) és Gelenczey-Miháltz Alirán (Kritón). Atlantisz, Budapest, 2005, 51-112. o.  
 
Ellenőrző kérdések: 
 
1. Milyen fő szerkezeti részekből áll a Védőbeszéd? 
2. Melyek a formális  vádak („új vádak”), és melyek az előítéletek („régi vádak”) 
Szókratésszel szemben? 
3. Mi a delphoi jóslat története, és milyen szerepet játszik Szókratész védekezésében? 
4. Hogyan védekezik a formális vádak ellen a Melétosszal folytatott dialógusban? 
5. Miért kerül dilemmába Szókratész az alternatív büntetési javaslat kötelezettségével 
kapcsolatban? 
6. Miért nyugszik bele a halálos ítéletbe? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1. Miért a „régi vádak” elleni védekezéssel kezd Szókratész? 
2. Miért nem tekinthető a Melétosszal folytatott dialógus a védekezés érdemi részének? 
 
Érdekesség: 
 

Szókratész védőbeszéde (Haumann Péter előadásában, hangoskönyv): 
https://www.youtube.com/watch?v=XF9KIz0pHS4 
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7. Téma 
 

Platón és a preszókratikus filozófiák 
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					A	preszókratikus	filozófusok	
												

																						

		 	

	

A „preszókratikus” kifejezés a „Szókratészt megelőző” görög filozófusokra utal, 

Hermann Diels (1848-1922) német filológus Die Fragmente der Vorsokratiker 

(Berlin, 1906) című, háromkötetes, görög-német nyelvű szövegkiadása alapján.  

 

Ezektől a filozófusoktól ugyanis nem maradtak ránk teljes művek, szövegeiket csak 

későbbi szerzők idézetei és parafrázisai alapján ismerjük, ezért egy adott szerző 

 
 

 
 

	

      1. Lecke        

„Hérakleitianizmus” 
 

 
							

 

	
FŐBB	KORSZAKOK	
	
I.	A	„palotakultúrák”	kora	(bronzkor)		

(kb.	3000-1150)	
II.	A	mükénéi	kultúra	bukása	és	a		„sötét	kor”	

	(kb.	1200/1150-850)	
III.	A	geometrikus	kor	(a	gyarmatosítás	kora)	

	(875	–	750	v.	700)	
IV.	Orientalizáló	kor	(korai	archaikus	kor)		

(kb.	750/700	-	630)	
V.	Archaikus	kor		(kb.	630-490)	
VI.	Klasszikus	kor	(490-323)	
VII.	Hellenisztikus	kor		

(323-Kr.e.	146/Kr.u.31/Kr.u.330)	
	
 



szövegeit számos forrásból kell alapos szövegkritikai-filológiai módszerekkel 

összeállítani. 

 

A legfontosabb preszókratikus filozófusok 
 
Ión gondolkodók 
 
Thalész (flor. 582/81) Milétosz 
Anaximandrosz (610-546)  Milétosz 
Anaximenész (flor. 546/45) Milétosz 
 
Püthagorasz (Szamoszról Krotónba) 
Xenophanész (Kolophónból Eleába) 
Hérakleitosz (flor. 501/500) Epheszosz 
 

 
    márvány relief, „Anaximandrosz”  
   felirattal, római másolat 

 

 

 
 

 

 
görög nyelvjárások 
 

 

 

 

 
A preszókratikus 
filozófusoknak nem 
ismerjük pontos 
születési és halálozási 
évszámát, az elfogadott 
évszámok minden 
esetben csak 
valószínűsíthetőek. A 
források sok esetben 
nem ezeket, hanem a 
„virágkorukat” adják 
meg, mégpedig az 
Olümpiaszok 
valamelyik évéhez 
kötve. Ennek rövidítése 
a flor. (lat. floruit: 
„virágzott”) (40 éves 
kor). Noha elvétve 
(többnyire jóval 
halálukat követően) 
ábrázolják őket, nem 
ismert róluk egyetlen 
hitelesnek tekinthető 
portré sem. 
 



Dél-Itáliai gondolkodók 
 
Püthagorasz (kb. 580-500)  

Szamosz ⟹ Krotón 
Xenophanész (kb. 575/70-470)  

Kolophón ⟹ Elea  
Parmenidész (flor. 501/500) Elea 
Zénón (flor. 450) Elea 
Melisszosz (flor. 430) (Szamosz) 
Empedoklész (kb. 495-435)  

Akragasz (Szicília) 
 

 
    dór templom, V. sz. Segesta, Szicília  

 

 
Parmenidész ? 

 
Püthagorasz tétel 
 

 
Akhilleusz és a  
teknősbéka    

 

 
 

 
A preszókratikus 
filozófusok területi 
felosztása egyúttal 
nagyjából filozófiáik 
jellegét is 
meghatározta. Az ión 
filozófia inkább 
természetfilozófia 
központú és erősen 
támaszkodik az 
empíriára 
(„tapasztalat”); ezzel 
szemben a Dél-Itáliai 
filozófia matematikai-
logikai, nyelvelméleti 
orientálódású, és 
jellemzően a priori („a 
tapasztalattól 
független”) érvekre 
támaszkodott. 
 



Athéni 
Anaxagorasz (kb. 500-428) 

 

 

 
 

Atomisták                     Szofisták 
 
Démokritosz  
(kb. 460/57-430) Abdéra 
Leukipposz (flor. 440/35)  
         Milétosz? 

 

 

 
Prótagorasz (kb. 490-421) Abdéra 
Gorgiasz (kb. 485/80-380?) Leontinoi (Szicília) 
Antiphón (kb. 470-411) Athén 
Prodikosz (kb. 460-399) Keósz 
Hippiasz (V. sz. második fele) Élisz 
 

  

Platón és a preszókratikusok 

Platón nem filozófiatörténész volt, nem azzal a céllal utalt (ha utalt) az őt, illetve 

Szókratészt megelőző filozófusokra, hogy az utókor számára történetileg hiteles 

módon megőrizze tanításaikat, hanem alkotó módon viszonyult filozófiai 

tanításaikhoz.  

 

Általában név szerint igen kevés utalást is találunk életművében a preszókratikus 

filozófusokra, illetve filozófiai irányzatokra, azonban három 

filozófus mégis mély hatást tett rá, és inspirálta filozófiáját: 

     Epheszoszi Hérakleitosz (flor. 501/500) 

Eleai Parmenidész (flor. 501/500) 

                   
 

Püthagorasz (Szamosz, Krotón) (kb. 580-500) 



Hérakleitosz 
Az ión gondolkodó alapvetően természetfilozófiával foglalkozott (az égistestekkel, az 

elemekkel és azok változásaival, stb.), azonban a milétoszi természetfilozófusokhoz 

képest jobban izgatták a világ változásai mögötti metafizikai elvek és 

törvényszerűségek. 

Ide tartozó legfontosabb tanításai: 

 

• a világ egységének gondolata 

 

 

 

• az ellentétek egységének 

(összetartozásának és egymásra 

utaltságának) gondolata 

 

 

• a folytonos változás gondolata 

 

 

 

 

 

 

 

A folyóhasonlatban kifejezett gondolat éppen Platón tolmácsolásában híresült el: 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nem	tőlem,	hanem	a	
logosztól	hallván	bölcs	
dolog	elismerni,	hogy	
minden	egy”	(fr.	50)	(ford.	
Kerényi	Károly).	

„Az	út	fel	és	le	ugyanaz”	(fr.	60).”	
	
„Betegség	teszi	az	egészséget	édessé	és	
jóvá,	éhség	az	elteltséget,	fáradság	a	
megpihenést”	(fr.	111)	(ford.	Kerényi	
Károly). 

„Ugyanazon	folyamokba	lépőkre	más	és	
más	víz	árad”	(fr.	12).”	
	
„Ugyanazokba	a	folyamokba	lépünk,	és	
mégsem	ugyanazokba	lépünk,	vagyunk	
is,	meg	nem	is	vagyunk”	(fr.	12a)	(ford.	
Kerényi	Károly).	

„Hérakleitosz	azt	mondja	valahol,	hogy	minden	
mozgásban	van,	és	semmi	sem	marad	változatlan,	és	
a	létezőket	a	folyó	áramlásához	hasonlítva	azt	
mondja,	hogy	nem	léphetsz	kétszer	ugyanabba	a	
folyóba”	(Platón:	Kratülosz	402a)	(ford.	Steiger	Kornél	
és	Cziszter	Kálmán,	kisebb	módosítással).	



Habár Hérakleitosz éppenséggel a folytonos változásban 

meglévő állandóságot hangsúlyozta, követői (mint például 

Kratülosz) – ezek voltak a „hérakleitiánusok” – 

radikalizálták ezt a gondolatot: 

 

 

 

 

 

 

 

Arisztotelész szerint ifjú korában Platón elsajátította ezt a gondolatot, azonban 

Szókratész hatására felismerte, hogy lenniük kell olyan létezőknek, amelyek örökek 

és állandóak, és nem érzékiek (ezek az ideák): 
	
„Mivel	 ugyanis	 Platón	 fiatal	 korában	 legelőször	 Kratülosszal	 és	 a	 hérakleitiánus	 tanításokkal	
ismerkedett	meg	–	miszerint	minden	érzéki	létező	állandó	változásban	van,	s	nem	vonatkozhat	rájuk	
tudás	–,	később	is	hű	maradt	ezekhez	a	nézetekhez.	De	mert	Szókratész	erkölcsi	
kérdésekkel	 foglalkozott,	 nem	 pedig	 a	 természet	 egészével,	 s	 ezekben	 a	
kérdésekben	kereste	az	 általánost,	 elsőként	 irányítva	 figyelmét	a	definíciókra,	
ezért	 Platón	 magáévá	 tette	 ezt	 a	 felfogást,	 s	 ennek	 értelmében	 azt	 vallotta,	
hogy	a	definíció	nem	az	érzéki	dolgokra,	hanem	valami	másfélékre	vonatkozik.	
Lehetetlen	 ugyanis,	 hogy	 egy	 közös	 definíció	 érzéki	 dolgokra	 vonatkozzék,	
hiszen	 ezek	 állandóan	 változnak.	Ő	 tehát	 ezeket	 a	másféle	 dolgokat	 ideáknak	
nevezte,	 s	 azt	 tanította,	 hogy	 az	 érzéki	 létezők	 ezektől	 különállóak,	 s	 róluk	
kapják	az	elnevezéseiket;	mert	az	ideákhoz	hasonló	elnevezésű	sokféle	érzéki	dolog	az	ideákból	való	
részesedés	révén	létezik”	(Arisztotelész:	Metafizika	I.	987a32-b10.	Ford.	Halasy-Nagy	József.).	

 
Vagyis Hérakleitosz (pontosabban a „hérakleitiánusok”) negatív módon inspirálták 

Platón idea-elméletét. 

 

 
 

 
A folytonos változás a 
folyó önazonosságát adja, 
ti. azt, hogy folyó. Tehát 
van önazonosság, noha 
paradox módon a folytonos 
változásban 
manifesztálódik. 
 
 Kratülosz	azt	tanította,	hogy		

	
„egyszer	sem	léphetsz	ugyanabba	a	
folyamba”		
	
(Arisztotelész:	Metafizika	IV.	1010a13).	



További olvasmányok: 
 
G. S. Kirk – J. E. Raven – M. Schofield: A preszókratikus filozófusok. Ford. Steiger Kornél és 
Cziszter Kálmán. Atlantisz, Budapest 1998, 289-294. 
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 
1. Mit jelent a „preszókratikus” filozófia elnevezés? 
2. Milyen területeken és időintervallumban működtek a preszókratikus filozófusok? 
3. Mely preszókratikus filozófusok hatottak Platónra? 
4. Hogyan inspirálta Platón filozófiáját Hérakleitosz (illetve a „hérakleitiánusok”)? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1. Mennyiben állítható, hogy Platón félreértelmezi Hérakleitoszt? 
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Parmenidész a Dél-Itáliai Elea (mai Velia) városában élt és működött. Szókratész és 

Püthagorasz mellett ő hatott a legmélyebben Platón metafizikai tanításaira. 

 
 

 
 

 
 

	

      2. Lecke      

Parmenidész 

(flor. 405/1 v. sz. 415) 
 

 

							
 



Parmenidész filozófiája igen vitatott, minthogy nem prózában írt, hanem 

versmértékben (hexameterben), ezért gondolatai sokszor homályosak és nehezen 

érthetőek. 

 

Annyi világos, hogy radikálisan szakított az ión 

kozmológiai elméletekkel, amennyiben nem közvetlenül a 

természettel foglalkozik, hanem reflektál a tudományos 

elméletalkotás alapjaira. 

 

Fő kérdése ismeretelméleti jellegű: 

• 1.) Milyennek kell lennie annak a tárgynak, amelyre episztemikus bizonyosság 

(= tudás) vonatkozhat? 

• 2.) Megismerhető-e az érzéki világ tudományos módon (szerezhető-e róla 

episztemikus bizonyosság)? 

Újdonság:  

1.) ezeket a kérdéseket matematikai/logikai/deduktív (a priori) módszerekkel 

vizsgálja (↔ induktív, a posteriori, empirikus); 

2.) kifejtett érveléssel, bizonyítással alapozza meg téziseit. 

 

A tankölteménye részei 

1.) előhang (prooimion): mitikus utazás egy istennőhöz 

2.) „az Igazság (alétheia) útja”: fr. 1 - fr. 8.49 

• tárgya: a „létező” (eon) 

• monista metafizika 

3.) „a halandók vélekedései (doxa), amelyekben nincs igaz bizonyosság”: fr. 8.50 – fr. 

20 

• tárgya: a fizikai világ 

• dualista (a Fény és Éj ellentétpárjára épülő) kozmogónia, kozmológia. 

 

Az „Igazság útjának” centrális metafizikai premisszái 

Parmenidész bizonyos, általa logikai szempontból evidensnek tekintett belátásokból 

indul ki, amelyekből a valóságra (nem feltétlenül a fizikai valóságra) vonatkozóan 

von le következtetéseket. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezekből az evidensnek (azaz cáfolhatatlannak) tekintett belátásokból az alábbi 

következtetések adódnak: 

 

→ csak (a) létező ismerhető (episztémé) meg, gondolható el (noein), és csak erről 

lehet értelmesen beszélni (legein → logosz: racionális beszéd). 

 

Ezekből a metafizikai belátásokból pedig Parmenidész levezeti, hogy a valóság ( a 

létező) szükségképpen 

1.) keletkezetlen és nem pusztul el (fr. 8.6-21) 

2.) „egy” (homogén: folytonos, oszthatatlan) (fr. 8.22-25) 

3.) változatlan/mozdulatlan (fr. 8.26-31) 

4.) tökéletes (befejezett/határolt) (fr. 8.42-49). 

 

Egyértelműnek tűnik, hogy ha a valóság ilyen, akkor az radikálisan különbözik a 

tapasztalati (fizikai) világ tárgyaitól, hiszen azok keletkeznek és pusztulnak, nem 

egyek, nem változatlanok, stb.  

“mert	 meg	 sem	 ismerheted	 a	 nemlétezőt	
(mivel	nem	lehetséges),		
és	ki	sem	mondhatod”	(fr.	2.7-8)		
(ford.	Steiger	Kornél)	

“Mert	 ugyanaz	 a	 gondolkodás	 (noein)	 és	 a	

létezés	(einai)	(fr.	3).”		

(ford.	Steiger	Kornél)	

	

“Ami	 kimondható	 (legein)	 és	 elgondolható	

(noein),	 annak	 léteznie	 (einai)	 kell	 (fr.	 6.1).”	

(ford.	Steiger	Kornél)	

	



Vitatott kérdés, vajon Parmenidész ezt gondolta-e, vagy másként kell értelmezni a 

következtetéseit. Mindenesetre filozófiájából az alábbiak látszanak következni: 

 

1.) valóság és látszat radikálisan különböznek (nem lehet közöttük semmiféle 

közösség, ezt az ész nem engedi meg), 

2.) csak olyasmi lehet tudás (episztemikus bizonyosság) tárgya, ami örök és állandó, 

mozdulatlan, egy és oszthatatlan és tökéletes. 

 

Míg Platón elfogadja a 2. következményt, és ideáit a parmenidészi „létező” 

tulajdonságaival ruházza fel, az 1. következményt nem tudja elfogadni – ez ugyanis 

azt jelentené, hogy  

• a fizikai valóság puszta illúzió, nincs semmiféle ontológiai realitása (ami 

nagyon zavarba ejtő gondolat, és ellentmond a tapasztalatnak), 

• egyetlen valódi létező létezik (ami ellentmond a tapasztalatnak), és 

• az Igazság és a (teljességgel hamis) „vélekedés” (doxa) között nincs harmadik 

lehetőség (azaz: ha valaki tud valamit, akkor a teljes igazságot tudja, ha pedig 

nem, akkor semmit nem tud). 

 

Platónt különösen az utóbbi aggasztja, ugyanis Prótagorasz homo mensura tézise 

voltaképpen ugyanezt állítja: nem lehetséges tévedés (lásd: 2. Téma, 3. Lecke). 

Amiből az következne, hogy nincs értelme arról vitáznunk, hogy kinek a véleménye 

helyesebb a másikénál, mert mindenkinek igaza van. Ez azonban abszurd gondolat, és 

ellentmond a tapasztalatnak. 

 

De ellentmond a tapasztalatnak a fenti másik két következtetés is, és bár Platón nem 

tekinti a tapasztalatot az ismeretek végső forrásának, elfogadhatatlannak találja, hogy 

a valóságot egy olyan elmélettel magyarázzuk, amelyik teljességgel aláássa realitását. 

 

Platón idea-elméletét tehát Parmenidész metafizikájának módosításaként is 

értelmezhetjük. 

 

  



További olvasmányok: 
 
G. S. Kirk – J. E. Raven – M. Schofield: A preszókratikus filozófusok. Ford. Steiger Kornél és 
Cziszter Kálmán. Atlantisz, Budapest 1998, 360-373. 
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 
1. Mennyiben szakított Parmenidész az ión kozmológiával? 
2. Milyen újdonságokat hoz a filozófiája? 
3. Milyen részekből áll tankölteménye, és mi a tárgyuk? 
4. Milyen következtetéseket von le Parmenidész a valóságra vonatkozóan, és miért 
problematikus ez? 
5. Mennyiben fogható fel Platón filozófiája a parmenidészi metafizika módosításaként? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1. Parmenidész mely következtetéseit fogadja el Platón, melyeket nem, és miért? 
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Platón filozófiájára pozitív módon Parmenidész és Szókratész mellett a 

püthagoreizmus hatott meghatározóan. Püthagorasz (kb. 580-500) Szókratészhez 

hasonlóan nem írt le semmit, szóban tanított, és Szamoszról átvándorolva egy vallásos 

közösséget alapított Dél-Itáliában (Krotón). Követői hittek a lélekvándorlásban, a 

lélek halhatatlanságában, és szigorú életvezetési szabályokat követve, valamint 

erkölcsös életet élve törekedtek elérni a halhatatlanságot (a „Boldogok szigetén”).  

 
 
Vitatott, hogy a püthagoreusok valójában mennyiben is foglalkoztak matematikával, 

illetve geometriával (lásd a Püthagoraszról elnevezett tételt), s vajon nem inkább 

„számmisztikával-e”, azonban mind Platón, mind Arisztotelész igazolja, hogy a 

számok valamilyen értelemben középponti szerepet játszottak világképükben. 

 

 
 

 
 

	

      3. Lecke      

Püthagoreizmus 
 

 
							

 

	
„Platón	 csak	az	 elnevezést	 változtatta	meg,	 ti.	 a	 részesedést.	Ugyanis	már	a	
püthagoreusok	 azt	 tanították,	 hogy	 a	 dolgok	 a	 számok	 utánzása	 révén	
léteznek,	 Platón	pedig	 csupán	 az	 elnevezést	 változtatta	meg,	és	 részesedést	
mond.	De	hogy	miben	is	áll	ez	a	részesedés	vagy	utánzás,	azt	nyitva	hagyták”	
(Arisztotelész:	Metafizika	I.	987b10-14.	Ford.	Halasy-Nagy	József).	
	
	

 



Platónra főként az alábbi püthagoreus tanítások hatottak: 

• 1.) a matematikai (aritmetikai és geometriai) entitásokra mint az érzéki létezők 

mögötti változatlan valóságra vonatkozó tanítások; matematika, asztronómia, 

harmóniatan összefüggése; a matematika metafizikai felfogása: 

 
 
 
 

 

A láthatatlan, csupán ésszel felfogható entitások létezésének feltevése szintén 

inspirálta a platóni idea elméletet, és a matematikai tanulmányokat nélkülözhetetlen 

propedeutikának (bevezetőnek) tekintette a filozófiához (Az állam VII. könyv).                                                      

 

• 2.) a philoszophosz és a philoszophia püthagoreus felfogása: 

 

 
A hagyomány 
Püthagorasznak 
tulajdonítja a kvint, a 
kvart és az oktáv zenei 
harmóniái mögötti 
matematikai 
összefüggések 
felfedezését (kvint: 
3:2, kvart: 4:3, oktáv: 
1:2). 
 

	
„SZÓKRATÉSZ:	És	most,	hogy	a	számtan	tanulmányozását	jellemeztük	–	
folytattam	 –,	 most	 értem	 meg	 igazán,	 milyen	 nagyszerű	 és	 milyen	
sokféleképpen	 haszonítható	 a	 mi	 célunk	 érdekében,	 ha	 az	 ember	 a	
megismerés,	nem	pedig	a	szatócskodás	végett	foglalkozik	vele.		
GLAUKÓN:	Miképpen	hasznosítható?		
SZÓKRATÉSZ:	 Olyanképpen,	 mint	 az	 imént	 már	 mondtuk	 is,	 hogy	 a	
lelket	erőteljesen	felfelé	 irányítja,	és	arra	kényszeríti,	hogy	magukról	a	
számokról	beszélgessen,	és	nem	tűri	el,	hogy	valaki	beszélgetés	közben	
látható	és	tapintható	testtel	bíró	számokkal	hozakodjon	elő	[…]	Látod,	
kedves	 barátom	 –	 mondtam	 –,	 hogy	 valóban	 szükségünk	 van	 ennek	
tanulmányozására,	mivel	a	lelket	láthatólag	arra	szorítja,	hogy	magával	
a	 gondolkodással	 közeledjék	 a	 tiszta	 igazsághoz”	 (Az	 állam	 525d	 –	
526b.	Ford.	Steiger	Kornél).	
	
	

 

 
„aki nem ért a 
geometriához, ne lépjen 
be!” (a hagyomány szerint a 
platóni Akadémia 
bejáratának felirata) 
 
 

ἀγεωμέτρητος	
μηδεὶς	εἰσίτω	

 

	
„Püthagorasz	 használta	 először	 a	 »filozófus«	 (»a	
bölcsesség	 szeretője«)	 kifejezést	 és	 ő	 nevezte	
magát	 először	 »filozófusnak«,	 midőn	 Sziküónban	
Leónnal,	 Sziküón	 vagy	 Phleiusz	 türannoszával	
beszélgetett	 […],	 mondván,	 hogy	 egyetlen	 ember	
sem	 bölcs,	 egyedül	 az	 isten	 az”	 (Diogenész	
Laertiosz	I.12.	ford.	Mogyoródi	Emese).	
	



Szókratész hasonlóképp elvitatja magától a „bölcsességet” (vö. Szókratész 

védőbeszéde 21d; 6. Téma, 2. Lecke), mégpedig ugyanezen az alapon (ti. hogy a 

valódi értelemben vett bölcsesség isteni kiváltság): 

 

 

 

 

 

 

• 3.) a filozófia mint rituális megtisztulás és mint a lélek megváltásának útja 

(homoiószisz theó, „az istenhez való hasonulás”): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
philoszophosz 
(phileó: „szeret, 
vonzódik 
valamihez” + 
szophia: 
„bölcsesség, 
tudás”) 
 
 

	
„SZÓKRATÉSZ:	
De	 most	 már	 eleget	 játszadoztunk	 a	 beszédekkel.	 Menj	 tehát	 és	 mondd	 meg	
Lüsziasznak,	 hogy	 mi	 ketten,	 elsétálva	 a	 nimfák	 forrásához	 és	 szent	 helyéhez,	
beszédeket	 hallottunk,	 amelyek	 meghagyták	 nekünk,	 hogy	 mondjuk	 meg	
Lüsziasznak	és	mindenkinek,	aki	csak	beszédeket	alkot	[…]:	azt	az	embert,	aki	ilyen	
művek	 alkotása	 során	 tudta,	 hogy	 mi	 az	 igazság,	 és	 segítséget	 tudott	 nyújtani	
művének,	 olyan	 formán,	 hogy	 kiállta	a	 kérdezgető	 vizsgálat	 (elenkhosz)	próbáját	
azokban	a	témákban,	amelyekről	 írt,	s	végül	azáltal,	hogy	képes	volt	élőszóban	 is	
fejtegetni	őket,	meg	tudta	mutatni,	hogy	az	írott	szöveg	értéktelen	dolog	–	nos,	az	
ilyen	 embert	 nem	 az	 írásairól	 kell	 elnevezni,	 hanem	 arról,	 amelyekért	 komolyan	
fáradozott.	
PHAIDROSZ:	Milyen	elnevezéssel	illetnéd	tehát?	
A	 „bölcs”	 (szophosz)	 elnevezést	 túlzónak	 tartom,	 Phaidrosz,	 és	 olyannak,	 amely	
csupán	 istenhez	 illik.	 A	 „bölcsességszerető”	 (philoszophosz)	 vagy	 valami	 hasonló	
elnevezés	azonban	jobban	megfelelne	neki	és	összhangban	volna	vele”	(Phaidrosz	
278b-d.	Ford.	Simon	Attila).	
	

	
„Nektek	pedig	[…]	elő	akarom	már	adni	a	
beszédemet,	hogy	miért	tartom	helyénvalónak,	ha	
egy	férfiú,	aki	valóban	a	bölcsesség	szeretetében	
töltötte	életét,	bátran	készül	a	halálra,	és	bízvást	
reméli,	hogy	odaát	a	legnagyobb	jóban	lesz	része,	
miután	meghalt”	(Phaidón	63e-64a.	Ford.	Kerényi	
Grácia.).	
	

 

 

a	filozófia	a	„halálra	
való	készülés”	
(meleté	thanatu)	
(Phaidón	81a2)	

 



• 4.) a világ mint geometriai arányosságot mutató koszmosz; minden létező 

univerzális rokonságának gondolata (az emberi lélek rokon az isteni 

koszmosszal); a hasonló a hasonlót ismeri meg → a megismerés a bennünk 

lévő isteni elem kultiválása, és az istenihez való hasonulás: 

 „SZÓKRATÉSZ: A bölcsek is azt mondják, Kalliklész, hogy a közösség, a barátság, a rendezettség, a 

józan mérték és az igazságosság fűzik egybe az eget és a földet, az 

isteneket és az embereket. Ezért hívják a mindenséget is 

világrendnek (koszmosz), nem pedig világrendetlenségnek 

(akoszmia). Te ellenben bölcsességed ellenére sem igen látszol erre 

ügyelni, és elfelejted, hogy milyen nagy hatalom az arányos mértani 

egyenlőség az emberek és istenek között. Azt hiszed, a másiknál 

mindig többre kell vágyni és nem törődsz a mérték tanával” 

(Gorgiasz 508a. Ford. Horváth Judit). 

 

 
• 5.) reinkarnáció (lélekvándorlás) (Menón, Phaidón, Az állam); „a test börtön” 

(Kratülosz 400c), illetve „sírverem”: 

 

	
„SZÓKRATÉSZ:	Hiszen,	aki	a	gondolkodását	valóban	a	létezőkre	 irányítja,	Adeimantosz,	annak	nincs	
ideje	rá,	hogy	pillantását	lefelé	fordítsa	az	emberek	ügyes-bajos	dolgaira,	és	velük	marakodjon,	hogy	
aztán	 irigységgel	 és	 rosszindulattal	 teljen	 el.	 Ellenkezőleg,	 szemét	 az	 elrendezett	 és	 örökké	
változatlan	 dolgokra	 függeszti,	 és	 azokat	 szemléli,	 amik	 igazságtalanságot	 sem	 nem	 tesznek	
egymáson,	 sem	nem	 szenvednek	 el	 egymástól,	 hanem	 állandóan	 szép	 rendben	 és	 ésszerűségben	
állnak	 fenn.	 Ezek	mintáját	 igyekszik	 követni,	 és	 lehetőleg	 hozzájuk	hasonul.	Vagy	 elképzelhetőnek	
tartod,	hogy	valaki	ne	követné	annak	a	mintáját,	amivel	 állandóan	érintkezik,	és	amire	 csodálattal	
tekint?		
ADEIMANTOSZ:	Ez	lehetetlen	volna.	
SZÓKRATÉSZ:	Így	a	filozófus	az	isteni	és	rendezett	dolgokkal	való	állandó	érintkezés	folytán	maga	is	
rendezetté	és	istenivé	válik,	amennyire	ez	ember	számára	lehetséges”	(Az	állam	500c-d.	Ford.	
Steiger	Kornél.).	

 

	
„SZÓKRATÉSZ:	 Éppen	 nem	csodálkoznék,	 ha	Euripidész	 igazat	mondana:	 »Ki	 tudja,	életünk	nem	
meghalás-e,	s	halálunk	élet?«	És	mi	valójában	halottak	vagyunk.	Hallottam	is	egyszer	egy	bölcstől,	
hogy	 a	 mostani	 életünk	 valójában	 halál,	 a	 testünk	 sírverem,	 és	 hogy	 lelkünknek	 az	 a	 része,	
amelyben	a	vágyak	 rejtőznek,	 könnyen	hajlik	minden	 szóra	és	 folyton	 ide-oda	dülöngél	és	hogy	
egy	 szellemes	mítoszmesélő,	 gondolom,	valami	 szicíliai	 vagy	 itáliai	 ember,	 a	szavak	hasonlósága	
miatt	 hordónak	 (pithosz)	 nevezte	 el	 ezt	 a	 rábeszélhető	 (pithanon)	 és	 hiszékeny	 (peisztikon)	
lélekrészt,	 az	 esztelen	 (anoétosz)	 embereket	 beavatatlanoknak	 (amüétosz),	 a	 féktelen	
emberekben	 pedig	 azt	 a	 lélekrészt,	 ahol	 a	 vágyak	 fészkelnek,	 mivelhogy	 egészen	 zabolátlan	 s	
mindenfelé	 nyitott,	 telhetetlensége	 miatt	 feneketlen	 hordóhoz	 hasonlította”	 (Gorgiasz	 493a.	
Ford.	Horváth	Judit). 



További olvasmányok: 
 
G. S. Kirk – J. E. Raven – M. Schofield: A preszókratikus filozófusok. Ford. Steiger Kornél és 
Cziszter Kálmán. Atlantisz, Budapest 1998, 339-352. 
 
 
Ellenőrző kérdések: 
 
1. Hogyan hatott Platón filozófiájára a püthagoreus számelmélet? 
2. Mennyiben határozta meg a „filozófiáról” alkotott felfogását? 
3. Hogyan hatott rá a kozmoszról alkotott felfogásuk? 
4. Milyen vallásos koncepciót vett át Platón a püthagoreusoktól? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1. Hogyan függ össze a kozmosz megismerése és az etika, illetve a vallásos hit a 
püthagoreizmusban? 
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Platón metafizikája 
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Platón leghíresebb és legnagyobb hatású tanítása az idea-elmélet. Az ideális vagy 

tökéletes, nem érzéki, anyagtalan létezők létének 

feltételezése, amelyek valóban létezőknek tekinthetőek 

(szemben a világ keletkező és pusztuló, változó, azaz 

szilárd önazonossággal nem rendelkező létezőivel) 

valamiképp minden olyan elmélet mögött ott áll, 

amelyik nem a fizikai létezőket tekinti az egyetlen fajtájú 

létezőknek, vagy elsődlegeseknek (ilyen például az 

újkorban Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, stb.). 

 

Mint láttuk, az idea-elméletet  

• negatív módon Hérakleitosz, illetve a „hérakleitiánusok” inspirálták. 

Az ideák léte élesen szemben áll a gondolattal, hogy minden folytonos változásban 

van, és semmi sem marad állandó (lásd: 7. Téma, 1. Lecke): az ideák legfontosabb 

tulajdonsága ugyanis, hogy változatlanok és időn kívüliek. 

Pozitív módon azonban inspirálták 

• Parmenidész (7. Téma, 2. lecke) 

• a püthagoreusok (7. Téma, 3. Lecke), és 

• Szókratész is (7. Téma, 1. lecke). 

 
 

 
 

	

      1. Lecke      

Az idea-elmélet 
 

 

							
 

 
Platón idea-elmélete a 
mintája az „idealizmus” 
irányzatának, mely 
szembeállítható a 
„materializmussal”. Az 
utóbbi azt feltételezi, hogy 
csak anyagi (fizikai) 
létezők vannak, vagy 
valamilyen értelemben 
elsődlegesek, az előbbi azt, 
hogy csak anyagtalanok, 
vagy ezek az elsődlegesek.  
 



Az idea-elmélet gyakorlati kontextusa 

Miként egyetlen tanítását sem, Platónnak az ideákra vonatkozó tanításait sem lehet 

egy teljesen kifejtett, koherens elméletté (doktrínává) átfogalmazni, és szisztematikus 

kijelentések halmazává redukálni (lásd: 1. Téma, 3. Lecke). 

 

Platón ugyanis nem (pusztán) ontológiai és episztemológiai problémák technikai 

megoldásának szánja, hanem gyakorlati ideálnak. 

Érdemes hangsúlyozni 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

• az ideák etikai, ontológiai és episztemológiai funkciója 

összefonódik: 

 

 

 

 

 

 

Innen tekintve helyesebb volna „idea hipotézisről” (feltevés) beszélni: 
 

 

	
„az	 elmélet	 gyakorlati	 és	 normatív	 aspektusát:	 egy	 olyan	morális	 ideált	 fogalmaz	meg,	
mely	 betekintést	 nyújt	 egy	 nemesebb	 valóságba,	 egy	 olyan	 valóságba,	 mely	 az	 életet	
érdemessé	 teszi	 arra,	 hogy	 éljük”	 (Charles	 H.	 Kahn:	 Plato	 and	 the	 Socratic	 Dialogue,	
C.U.P.	1997,	332.o.)	

 

	
„Platón	 feltételezi	 az	 erények	 ideájának	 létét,	 ezzel	 biztosítja	 a	 feltétlen,	 az	
egyén	 és	 a	 közösség	 kényétől-kedvétől	 egyaránt	 független	mércéket,	 amelyek	
kulcsfontosságúak	 etikai	 és	 politikai	 elmélete	 szempontjából”	 (Boros	G.	 szerk.:	
Filozófia,	74.o.	Bene	László).	

 

 

„Ezt	szépen	mondtad	–	szólt	Szimmiasz	–,	és	én	el	is	mondom	neked,	miben	kételkedem	
és	ő	is,	hogy	miért	nem	fogadja	el	a	mondottakat.	Mert	én	úgy	látom,	Szókratész,	
ahogyan	talán	te	is,	hogy	ezekről	a	dolgokról	jelenlegi	életünkben	bármit	is	világosan	
tudni	vagy	lehetetlen,	vagy	rettenetesen	nehéz;	de	mégis,	aki	nem	firtatja	a	róluk	
mondottakat	minden	lehetséges	módon,	hanem	abbahagyja,	mielőtt	mindenfelől	
megvizsgálva	teljesen	kimerül,	az	nagyon	is	gyarló	ember;	mert	ezekre	vonatkozólag	a	
következő	lehetőségek	valamelyikét	kell	megtenni:	vagy	megtanulni,	hogy	s	mint	van,	
vagy	rátalálni,	vagy	pedig,	ha	ez	lehetetlen,	el	kell	fogadni	az	emberek	elgondolásai	
közül	a	legjobbat,	azt,	amit	a	legnehezebb	megcáfolni,	és	ezen	suhanva	tovább,	akár	
egy	lélekvesztőn,	kell	annak	valahogy	átevickélnie	az	életen,	aki	nem	tud	
biztonságosabb	és	szilárdabb	hajón,	vagyis	valamilyen	isteni	szózatba	fogódzva	átevezni	
rajta”	(Phaidón	85b-d).	



 
Platón nem is törekszik az idea-hipotézis szigorú 

bizonyítására, inkább az ideákból dedukál (vezet le) 

bizonyos tanításokat, semmint induktíve következtet az 

ideák létezésére.  

 

A bizonyításhoz legközelebb álló fejtegetések: 

• Phaidón 74 b-c: 

ideális relációkról (pl. az egyenlőségről) nem lehetne 

fogalmunk a tapasztalati objektumok közötti 

egyenlőségből indukálva, ugyanis az utóbbiak sohasem 

tökéletesen egyenlőek → az egyenlőség ideája 

különbözik az egyenlő dolgoktól, róla előzetes fogalmunk van, amit valamely előző 

életünkben szereztünk; 

• Timaiosz 51 d-e: 

ha a racionális tudás és a helyes vélekedés különböznek, akkor lenniük kell ésszel 

felfogható ideáknak, különben az érzékelés és a tudás semmiben sem fog különbözni; 

• Kratülosz 439c skk. 

az univerzális áramlás elleni érv: ha tudásunk tárgyai folytonos változásnak volnának 

kitéve, nem volna lehetséges sem tudás, sem referenciális nyelv. 

 

Az ideák természete 
 

eidosz, idea (gör.) = 1) forma, alak, kinézet 2) faj, 
fajta (lat. species) 
 
Általános jellemzőik: 

• örök, változatlan, egyalakú, 
oszthatatlan, univerzális 
abszolútumok (osztályfogalmak 
ontológiai korrelátumai), vagy 
entitások (létezők), amelyek 
függetlenek az érzéki világ 
jelenségeitől, és csupán ésszel 
felfoghatóak (intelligibilisek); 

• az egyes, érzéki, fizikai, individuális 
ló ideája különbözik az egyes 
lovaktól, és csak ésszel felfogható: a 
tökéletes „ló”. 

 

 
dedukció (a priori 
módszer): a matematikai 
tudományokra jellemző 
következtetési eljárás, 
mely elméleti feltételekből 
kiindulva vezet le 
igazságokat; 
indukció (a posteriori 
módszer): a 
természettudományokra 
jellemző következtetési 
eljárás, mely a 
tapasztalatból kiindulva 
generál általános 
következtetéseket. 
 



Platón különböző dialógusaiban a következő entitásoknak (létezőknek) tulajdonít 

ideát: 
 
a) erkölcsi abszolútumok: pl. 
szép(ség), igazságosság, jó(ság), 
bátorság 
b) osztályfogalmak (nemek [lat. genus] 
és fajok [lat. species]): pl. ember, állat, 
ló 
c) viszonyfogalmak ill. még 
általánosabb fogalmak: pl. nagy, kicsi, 
egyenlő, egy, sok, azonos, különböző, 
mozgás, nyugalom, határ, határtalan, 
lét, nem-lét 
d) mesterséges tárgyak: vetélő, asztal, 
szék 
e) geometriai objektumok: pl. 
háromszög, kör, gömb 
f) érzetminőségek: pl. hideg, meleg, 
fekete, fehér 
g) elemek: tűz, víz, föld, levegő. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Az ideák általános és további jellemzői 

Az ideák megfelelnek annak, amit mi „általános 

fogalmaknak” nevezünk (osztályfogalmak), de fontos 

megértenünk, hogy nem „fogalmak”, vagy „fogalmi 

létezők”, hanem  

• konkrét, egyedi (individuális) létezők, akárcsak az 

egyes fizikai létezők, azonban  

• anyagtalanok és csak ésszel felfoghatóak,  

• ugyanakkor függetlenek az elmétől (pl. a Szép 

ideája akkor is létezik, ha senki nem gondolja el). 

Minden idea  

• tökéletes reprezentánsa annak (a tulajdonságnak, vagy fizikai létezőnek), 

aminek az ideája (pl. a Szép ideája a tökéletes szépség, aminél szebb nem 

lehetséges – az egyes szép dolgok viszont bizonyos tekintetben szépek, más 

tekintetben nem azok, csak relatíve szépek), az adott dolog lényegét adja; 

• nem lehet mássá (másmilyenné), mint ami, azaz változatlan; 

• nem keveredik az ellentétével (pl. a Szép ideájában semmi csúf nincs); 

 
a fogalmi létezők nem 
léteznek attól 
függetlenül, hogy valaki 
elgondolja őket (pl. a 
„háromszög”), azaz nem 
függetlenek egy elmétől; 
a platóni ideáknak 
azonban lényeges 
tulajdonsága, hogy 
függetlenek az elmétől  
 



• egy és ugyanaz minden egyes dologban, aminek révén azok, amik (pl. a 

Szépség minden egyes szép tárgyban ugyanaz). 

 

Az ideáknak továbbá oksági szerepük is van azoknak a tárgyaknak a vonatkozásában, 

amelyeknek az ideái: 

mivel az ideák ismerete logikailag elsődleges az individuum egyéb tulajdonságainak 

ismeretéhez képest (pl. nem tudhatom, vajon tanítható-e az erény, amíg nem tudom, 

mi az erény), ezért 

• az ideák megmagyarázzák instanciáikat, magyarázó okaik azoknak (pl. ha 

tudom, mi az erény, tudom, miért erény a bátorság): causa formalis; 

Továbbá 

• modellként illetve olyan ideálként (paradeigma) szolgálnak instanciáik 

számára, melynek megvalósítására „törekszenek” (homoiószisz = „utánzás”): 

causa finalis;  

• a Jó ideája (a legmagasabb rendű idea, lásd: 9. Téma, 1. Lecke) pedig teremtő, 

illetve fenntartó oka az ideáknak is, a fizikai világnak is (causa efficiens). 

 

Platón számára az ideák és a konkrét, egyedi, fizikai létezők közötti viszony 

magyarázata az egyik legnehezebb probléma. Arisztotelész később megrója érte, hogy 

ennek a viszonynak a jellemzésére csupán metaforákat alkalmaz: 

• az egyes, fizikai létezők részesednek (methexisz) az ideákból, 

• az egyes, fizikai létezők utánozzák, másolják (homoiószisz) az ideákat 

• az ideák pedig jelen vannak (paruszia) az egyes, fizikai létezőkben. 

 

Platón számára azonban kevésbé fontos ezeknek a 

„folyamatoknak” a tisztázása, mint az a leglényegesebb mondandó, 

hogy habár az „ideák világa” és a fizikai (változó) világ között éles 

különbséget kell tennünk, és nem szabad őket összekevernünk, a 

két világ között nincs szakadék, mert az ideák jelen vannak a 

fizikai világban/tárgyakban. Például a Szépség (a tökéletes 

Szépség) minden egyes szép tárgyban jelen van, habár nem a maga teljességében 

(vagyis azok nem tökéletesen szépek). 

 



További olvasmányok: 

 
Boros Gábor (szerk.): Filozófia. Akadémiai kézikönyvek. Akadémiai kiadó, Budapest 2007. 
(A Platónra vonatkozó fejezet Bene Lászlótól.) 
 
Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen hatástörténeti előzményei vannak a platóni idea elméletnek? 
2. Milyen gyakorlati vonatkozásai vannak a platóni idea elméletnek? 
3. Mik az ideák, milyen jellemzőik vannak, és milyen tárgyaknak tulajdonít Platón ideákat? 
4. Milyen oksági funkciót tulajdonít az ideáknak? 
5. Milyen metaforákkal jellemzi az ideák és a fizikai tárgyak viszonyát, és hogyan 
értelmezhető ez a viszony? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 

1. Bizonyítja-e Platón az ideák létezését? Milyen meggondolásai vannak létezésük 
feltevésére? 
2. Mennyiben implikál vitát Parmenidész metafizikájával az idea-elmélet? 
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Platón középső alkotói korszakának nagy dialógusai (Phaidón, 

A lakoma, Az állam, Phaidrosz) (lásd: 1. Téma, 3. Lecke) 

bemutatják az idea-elmélet alapvonalait és gyakorlati 

vonatkozásait, azonban számos kérdést nyitva hagynak (pl. 

van-e ideája a jelentéktelen dolgoknak, mi az, aminek esetleg 

nincs, milyen kérdéseket vet fel a „részesedés”, mi a viszony 

maguk között az ideák között). 

 

A kései korszak nagy dialógusaiban Platón maga problematizálja az elméletet, és vet 

fel bizonyos ellenvetéseket vele szemben, amelyeknek a tisztázása az elmélet 

koherenciájának megvédése szempontjából fontosnak tűnik. 

 

Két problémát érdemes kiemelni a Parmenidész című 

dialógusból, amelyek részesedés-elmélet és az ideák 

egységének problematikusságát vetik fel: 

• 1.) a „részesedés” értelmezhetetlen: hogyan lehet 

egy idea „jelen” különféle dolgokban úgy, hogy 

mégis egy marad? 

 
 

 
 

	

      2. Lecke      

Az idea-elmélet 

     problémái 
 

 

							
 



• 2.) az ideák mint magyarázó elvek végtelen regresszushoz vezetnek 

(„harmadik ember” argumentum): 

o ha egy predikátum igaz egy alanyról (pl. „nagy”), akkor ennek oka az, 

hogy részesedik a Nagy(ság) ideájából; de ha a Nagy(ság) ideája 

szintén nagy, lennie kell egy további ideának, melyben mindketten 

részesednek, ad infinitum. → a nagynak nem egy, hanem végtelen 

ideája lesz. 

 

 

• hogyan részesedhetnek az érzéki dolgok az ideákból anélkül, hogy az ideák 

egységét ne kelljen feladnunk? 

• ha viszont két, teljesen elkülönülő világról van szó, az teljes szkepticizmushoz 

vezet. 

Tehát: → az ideák vagy részekre oszlanak, vagy megsokszorozódnak; de akkor 

mennyiben őrizhetik meg egységüket (mivel definíció szerint egyszerű, atomi 

tárgyak), és mennyiben különbözhetnek az érzékelhető dolgokról, amelyek 

ellentéteket hordozhatnak (így ellentétes ideákból is részesedhetnek)? 

 

A dialógus antinomikus: azt mutatja be, hogy legalább olyan problematikus (ha nem 

problematikusabb) ha azt tesszük fel, hogy az érzéki világ tárgyai nem részesednek az 

ideákból, mint ha azt, hogy igen. 

 

A Parmenidészben ugyan nem kapunk választ a felvetett problémákra, azonban 

Platón kései korszakának egyéb műveiben (Theaitétosz, A szofista, Philébosz, Az 

államférfi) a részesedés és az ideák „keveredésének” problémája kerül előtérbe, és 

módosítják a középső korszak klasszikus idea-elméletét. 

	

  



További olvasmányok: 

 
Boros Gábor (szerk.): Filozófia. Akadémiai kézikönyvek. Akadémiai kiadó, Budapest 2007. 
(A Platónra vonatkozó fejezet Bene Lászlótól.) 
 
Ellenőrző kérdések: 

1. Platón mely dialógusai mutatják be a klasszikus idea-elmélete, és melyek problematizálják 
azt? 
2. Milyen főbb problémákat vet fel a Parmenidész? 
3. Miért problematikusak ezeka  felvetések a klasszikus idea-elméletre nézve? 
4. Mit jelent az, hogy a Parmenidész „antinómikus”? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 

1. Vajon miért antinómikus a Parmenidész? 
2. Miért mond ellent az ideák „keveredése” a klasszikus idea-elméletnek? 

 
 



Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az 
Európai Unió támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-
16-2016-00014 
	

																 	
	

	

       FILOZÓFIATÖRTÉNET ÉS KORTÁRS FILOZÓFIA: PLATÓN 

       9. TÉMA                                           Dr. habil. Mogyoródi Emese 

	
	
	
	

	
	

  

9. Téma 
 

Az idea-elmélet metafizikai  
és társadalomelméleti vonatkozásai 

 



Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az 
Európai Unió támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-
16-2016-00014 
	

																 	
				FILOZÓFIATÖRTÉNET ÉS KORTÁRS FILOZÓFIA: PLATÓN 

    9. TÉMA: Az idea-elmélet metafizikai....                      Dr. habil. Mogyoródi Emese	

	

	

	

	

	

	

	

	

Az idea-elmélet legteljesebb kifejtése Platón: Az állam című, nagyhatású művében 

található. Az állam alaptémája megegyezik a Gorgiaszéval (vö. 4. Téma, 1. Lecke): 

• az igazságosság (erkölcsiség) mibenléte és az emberi életben, illetve az 

boldogságban betöltött státusza (vajon az erkölcsös élet jobb-e, vagy az 

erkölcstelen), 

• a filozófia mibenléte és szerepe az emberi boldogság és szabadság elérésében, 

• a politika státusza és szerepe az egyén és a társadalom életében, valamint 

• az „utolsó ítélet”, illetve a halál utáni élet. 

 

Ezeket a kérdésköröket azonban Az állam 

• társadalomelméleti, illetve politika-filozófiai kontextusban tárgyalja, és 

• téziseit egy komplex, nagyszabású metafizikával (ontológiával) és 

episztemológiával (ismeretelmélet) támogatja meg. 

 

A centrális kérdés, melyet a Gorgiasz is 

felvet, ti. hogy „milyen életet éljen az 

ember?” (Gorgiasz 500c), tehát társadalmi 

összefüggéseiben kerül tárgyalásra, azaz a legjobb államforma, vagy államszervezet 

(„az ideális állam”) összefüggésében (lásd: 10. Téma, 2. lecke). 

 
 

 
 

	

      1. Lecke      

Nap-hasonlat, vonal-

hasonlat 
 

 

							
 

„Mert	nem	holmi	mellékes	dologról	
van	szó,	hanem	arról,	hogy	
miképpen	kell	élnünk”	(Az	állam	
352d.	ford.	Szabó	Miklós).	



 

Amikor a diszkusszió során megállapítják, 

hogy a legjobb (mert a legigazságosabb) 

államforma az volna, ahol a filozófusok 

uralkodnának, majd pedig Szókratész kijelenti, 

hogy a filozófusoknak ehhez a Jót (a jó ideáját) 

kellene megismerniük, mely a 

legmagasabbrendű tanulmányok tárgya, 

felmerül a kérdés, hogy mi is a Jó. 

 

Szókratész három hasonlatot hoz ennek megvilágítására: a nap-hasonlatot, a vonal-

hasonlatot és a barlang-hasonlatot (Az állam VI-VII. könyv). 

 

Nap-hasonlat (Az állam 506e-509d) 

A nap-hasonlat elsősorban episztemológiai jelentőségű, azaz a megismerés (tudás, 

tudomány) és a Jó viszonyát, illetve a Jó és az ideák viszonyát szándékozik 

megvilágítani. 

Az analógia a következő: 

• ami a nap a látható (fizikai) világban, az a Jó az ésszel felfogható 

(intelligibilis) világban: 

o ahogyan a nap (fénye) lehetővé teszi a látható világban 

§ a dolgok láthatóságát, és 

§ a látás képességét, 

o úgy a Jó lehetővé teszi az intelligibilis világban 

§ az ideák megismerhetőségét (az igazságot), és 

§ a megismerés képességét (a tudást). 

Valamint 

o ahogyan a nap a látható világban oka 

§ a dolgok keletkezésének és növekedésének 

o úgy a Jó az intelligibilis világban oka 

§ az ideák létezésének. 

Ám sem a fény és a látás nem azonos a nappal, csupán rokonságban állnak vele; sem 

az ideák, vagy a megismerés képessége nem azonos a Jóval, mert ez fölöttük áll: 

„SZÓKRATÉSZ:	Én	legalább	azt	hiszem,	hogy	
az	igazságos	és	a	szép	dolgok	annak	a	
tudása	nélkül,	hogy	mennyiben	jók,	nem	
sokat	nyernek	az	olyan	őrrel,	aki	ezt	maga	
sem	tudja;	sőt,	megjósolhatom,	hogy	
enélkül	még	az	igazságos	és	szép	dolgokat	
sem	fogja	senki	kielégítően	megismerni”	(Az	
állam	506a.	ford.	Szabó	Miklós).	ford.	Szabó	
Miklós).	



 
 

A hasonlat tehát alapvetően episztemológiai jelentőségű: azt hivatott megvilágítani, 

hogy miért a legfontosabb a Jó megismerése a filozófusok (az állam vezetői) számára: 

azért, mert  

• a Jó megismerése nélkül az ideák sem megismerhetőek (hiszen ő a 

megismerhetőségük és a létezésük forrása), és mert 

• a Jó a forrása magának a megismerő képességnek (azaz az észnek) is. 

 

Ugyanakkor a Jó és az ideák ontológiai viszonyát is 

megvilágítja: 

• a Jó a forrása az ideák létezésének, de 

• nem azonos velük, hanem magasabb (a 

legmagasabb) létszinten áll.  

 

Vonal-hasonlat (Az állam 506e-509d) 

A vonal-hasonlat („osztott vonal hasonlat”) ennél jóval komplexebb módon mutatja 

be a Jó és az ideák viszonyát, és a megismerés fokozatait összeköti a létezők 

differenciált szintjeivel. 

 

 

„GLAUKÓN:	Valami	csodálatos	
szépség	lehet	az,	amiről	beszélsz:	
tudást	és	igazságot	ad,	s	maga	
mégis	fölöttük	áll	szépségével.”	(Az	
állam	509a.	ford.	Szabó	Miklós).	
ford.	Szabó	Miklós).	



 
A hasonlat alapvetően két, fundamentálisan különböző létszinet különít el: 

• a látható világ (a keletkezés és pusztulás, a változó világ, a fizikai/anyagi 

létezés szintje) 

• az ésszel felfogható világ (a valódi létezők/létezés szintje, az immateriális 

ideák világa) 

Ezeknek a szinteknek két, alapvetően eltérő megismerési fokozat felel meg: 

• a látható világ tárgyaira csupán vélekedés (doxa) vonatkozik, mivel állandó 

változásban vannak, nem rendelkeznek stabil léttel; 

• az ésszel felfogható világ tárgyai (az ideák) ezzel szemben a (valódi) 

megismerés/tudás (noészisz) tárgyai, mivel változatlanok. 

 



Azonban a látható, illetve az ésszel felfogható világon belül is vannak létfokozatbeli 

különbségek: 

• a „képek” (árnyékok, tükörképek) (a vonal legalsó szintje) kevésbé szilárd 

létezéssel bírnak, mint a fizikai világ, 

• ugyanígy az alacsonyabb rendű ideák (pl. matematika – ezen belül a geometria 

– tárgyai) bizonyos értelemben „látható” (ábrázolható) alakok, ezért 

alacsonyabb létszintet képviselnek más ideákhoz képest, amelyek tisztán 

ésszel megragadhatóak. 

Ezeknek a létszinteknek tehát további, különböző megismerési fokozatok felelnek 

meg a vélekedésen (doxa), illetve a tudáson (noészisz) belül, annak megfelelően, hogy 

mennyire megbízható ismeret vonatkozik rájuk: 

• a képekre csupán találgatás (eikaszia) (a vélekedés legkevésbé megbízható 

fajtája) vonatkozhat, 

• a fizikai világ tárgyaira hit, vagy hiedelem (pisztisz), 

• a matematikai tárgyakra már valódi megismerés (tudás), de annak egy kevésbé 

megbízható szellemi képsséggel, az értelemmel (dianoia) megragadott 

változata, míg 

• egyedül az ideák legfelső szintjére vonatkozhat tudományos megismerés 

(episztémé), mely ésszel (nusz) ragadja meg tárgyait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A létszintek analógiában állnak egymással, tehát amint a vélekedés világa általában az 

ideák világának „másolata”, vagy „utánzata”, úgy minden más létszint is a felette 

lévőnek a „másolata”. 

A vonal csúcsán nyilvánvalóan a Jó ideája áll, mely az egész létezést „méltóságával 

és erejével messze túlszárnyalja (509b)” (ford. Szabó Miklós), azaz transzcendens. 

 

„SZÓKRATÉSZ:	Vedd	tehát	úgy	a	dolgot,	hogy	ama	négy	
szeletnek	a	lélekben	e	négy	szellemi	képesség	felel	meg:	
a	legfelső	fokon	van	az	ész,	a	másodikon	az	értelem,	a	
harmadikra	helyezd	a	hitet,	s	a	negyedikre	a	találgatást,	s	
aszerint	állítsd	őket	sorba,	hogy	amekkora	részük	van	az	
igazságban	azoknak	a	dolgoknak,	amelyekre	ezek	a	
képességek	vonatkoznak,	ugyanazon	mértékben	
részesülnek	ezek	is	a	világosságban”	(Az	állam	511d-e.	
ford.	Szabó	Miklós).		

vagyis: ugyanazon 
mértékben 
megismerhetőek 



Ebből következőleg a Jó ideája 

• a legmagasabb rendű idea („az ideák ideája”), mely 

• minden létező létének és megismerhetőségének forrása és feltétele, 

• amelyben végső soron minden létező részesedik (avagy utánozza/másolja azt), 

habár a vonalon lefelé haladva egyre csökkenő mértékben. 

 

A filozófusoknak, akik az ideális állam vezetői, 

egymásra épülő szigorú tanulmányaik végén (lásd: 

10. Téma, 2. Lecke) a dialektika segítségével a Jó 

ideáját kell megismerniük (Az állam 533a-535a), 

mert  

• csupán ennek ismerete révén válik bizonyossággá (valódi tudássá) minden 

ismeret, továbbá mert 

• a „hasonló a hasonlót ismeri meg” elve alapján csak ebben az esetben 

válhatnak valóban jóvá (erényessé), és mert 

• ez a tökéletes, vagy abszolút (vagy „a legfőbb”) Jó ismeretét jelenti, annak 

ismeretét, hogy mi az, ami mindenki számára a legjobb. 

 

 

További olvasmányok: 

 
A. E. Taylor: Platón. Osiris könyvtár, Budapest, 1997, 398-412.o. 
 
Ellenőrző kérdések: 

1. Melyek Az állam alaptémái, és milyen kontextusban értelmezendőek? 
2. Milyen kontextusban merül fel a Jó ideája, és mivel világítja meg természetét Platón? 
3. Mit világít meg a Jóról (megismerhetőségéről, az észhez és az ideákhoz való viszonyáról) a 
nap-hasonlat? 
4. Milyen lét- és megismerési szinteket különböztet meg a vonal-hasonlat, és milyen 
összefüggéseket állapít meg közöttük? Hogyan világítja meg a Jó természetét? 
5. Miért a Jó ideáját kell megismerniük a filozófusoknak (és miért kell egyáltalán 
megismerniük)? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 

1. A Jó ideájára vonatkozó fejtegetései alapján miért nem tartható az a Karl Poppertől eredő 
elgondolás, miszerint Platón filozófusai zsarnokként uralkodnak az általuk irányított 
néprétegek felett? 
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Barlang-hasonlat (Az állam VII. 514a-521b)  

 
A barlang-hasonlat Platón talán leghíresebb metaforája. A nap- és a vonal-

hasonlathoz hasonlóan a Jó ideájának természetét, illetve a létszintek közötti 

összefüggéseket (1: látható világ; 2: ésszel felfogható világ) kívánja megvilágítani. 

 

 

 
 

 
 

	

      2. Lecke      

Barlang-hasonlat 
 

 
							

 

1 

2 



Ezen kívül azonban a filozófus és az átlagember tudása közötti különbséget, valamint 

a megismerés és a valóság fokozatai közötti átmenetet, és az idea elmélet gyakorlati 

(etikai) és politikai vonatkozásait is megvilágítja. 

 

A hasonlat értelmében  

• mi emberek mindannyian barlangban leláncoltakhoz hasonlítunk, akik csak a 

barlang falára vetített képeket (képmásokat) képesek érzékelni, miközben meg 

vannak győződve felőle, hogy a valóságot látják; 

• a valóság azonban messze nem ez, ugyanis mögöttük egy fal húzódik, ahol 

mindenféle tárgyakat (embereket, növényeket, állatokat) hordoznak,  

• és mivel e mögött (a barlangból kifelé vezető út mellett) tűz lobog, a 

lekötözött emberek csupán ezeknek a tárgyaknak a barlang falára vetített képét 

látják; 

• ha valakit kivonszolnának a barlangból a napfényre, akkor felfedezné, hogy 

van egy, a barlangon kívüli világ, mely valóságosabb, mint a barlang tárgyai 

(nem beszélve képmásaikról), 

• ám a barlang sötétségéhez szokott szeme először elvakulna a nagy 

fényességtől, úgyhogy először csak a kinti világ tárgyainak tükröződéseit vagy 

árnyékait volna képes meglátni, 

• majd, ahogy a világossághoz hozzászokik a szeme, már magukat a kinti világ 

dolgait is képes volna szemlélni,  

• végül pedig magát a napot is meg tudná pillantani és szemlélni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SZÓKRATÉSZ:	És	ekkor	aztán	arra	a	következtetésre	jutna,	hogy	a	Nap	adja	az	
évszakokat	és	az	éveket,	ő	uralkodik	mindenen	a	látható	világban,	s	mindannak,	
amit	valaha	csak	láttak,	valamiképpen	ő	az	oka.	[…]	Ha	pedig	visszaemlékezik	
korábbi	lakóhelyére,	arra	a	bölcsességre,	ami	ott	járta,	valamint	ottani	rabtársaira,	
nem	gondolod-e,	hogy	e	változás	miatt	boldognak	fogja	tartani	magát,	amazokon	
pedig	szánakozni	fog?	[…]	És	ha	az	akkori	életükben	voltak	is	bizonyos	kitüntetések,	
dicséretek	és	ajándékok,	amelyeket	annak	adtak,	aki	az	előtte	elvonuló	
árnyképeket	a	legélesebben	föl	tudta	ismerni,	[…]	el	tudod	képzelni,	hogy	ő	
továbbra	is	vágyakozik	ezekre,	és	irigyeli	az	ottani	világ	kitüntetettjeit	és	
hatalmasait?	Nem	inkább	Homérosszal	érezne-e,	és	nem	szeretné-e	inkább	
«napszámban	[…]	túrni	másnak	a	földjét,	egy	nyomorultét»,	és	inkább	akármit	
elviselni,	mint	amazokkal	osztozni	vélekedéseikben,	és	úgy	élni,	ahogy	ők?”	(Az	
állam	516b-d.	ford.	Steiger	Kornél).		



Ennek a rendkívül szuggesszív hasonlatnak számos üzenete van, nemcsak a 

hétköznapi emberi létezés és vélekedés státuszára és értékére vonatkozóan, hanem a 

nevelésre, a filozófia végső céljára és értékére, a legboldogabb életre és az ideális 

társadalom lehetőségfeltételére vonatkozóan: 

o az igazi nevelés a lélek „megfordításának” művészete (nem információ 

átadás) (514c, 518c-d); 

o a filozófiával nem foglalkozók csupán a látszatot észlelik (a barlang 

falára vetülő képek); 

o a valódi filozófust, aki megismerte a valóságot, csak azok nevetik ki és 

vetik meg, akiknek a valóságról fogalmuk sincs (517d-518b); 

o a filozófus legnagyobb boldogsága az ideák szemlélete (theória): ez 

nem eszközjellegű tudás, hanem önmagában véve boldogság (516c-d); 

o noha a filozófus legnagyobb boldogsága az ideák (főként a Jó 

ideájának) szemlélete (517c-d), az ideális államban elvállalja a 

(politikai) irányítást, ha felkérik (teoretikus és gyakorlati tudás 

egysége) (519c-521a). 

 

A vonal-hasonlat és a barlang-hasonlat 

Minthogy Az államban tárgyalt három hasonlat közül az utóbbi kettő erős 

párhuzamokat mutat (erre a négyes felosztás utal), érdemes őket egymásra vetíteni.  

 

Ez nem egészen problémátlan, ugyanis az emberi és a természeti (azaz az anyagi) 

világ a vonal-hasonlatban az alulról számított második szinten áll, míg a barlang-

hasonlatban a leláncolt emberek és a világ, melyet érzékelnek, a legalsó szinten: 

 

                             



Ez a következők miatt problematikus: 

• 1.) ha a barlang-hasonlat leláncolt embereit a vonal-hasonlat legalsó szintjének 

feleltetjük meg, akkor ez azt sugallja, hogy az emberek világa (a barlang falán 

megjelenő tárgyak), velük együtt csupán „tükörképekből” áll, másfelől 

• vannak emberek és tárgyak a barlang második szintjén is (a fal mögött a 

bábokat mozgatók, a bábok és maga a fal) – mit kezdjünk ezzel az 

ellentmondással? 

• 2.) ha azonban (a problémákat feloldandó) a barlangban leláncolt embereket és 

a barlang falát (mint általunk lakott és érzékelt fizikai valóságot) a vonal-

hasonlat (alulról tekintett) második szintjére kellene helyeznünk,  

 

  
 

akkor elcsúszna az analógia, és az következne, hogy 

o a bábokat mozgatók szintje a vonal-hasonlat alsóbbrendű ideáinak 

felelnének meg, 

o a barlangon kívüli tükörképek szintje a magasabb rendű ideáknak,  

o a barlangon kívüli „eredeti” tárgyak (növények, állatok) a Jó ideája 

szintjének, és így 

§ a barlang-hasonlatban semmi sem felelne meg a vonal-

hasonlatban szereplő Jó ideája szintjének, 

§ és semmi sem felelne meg a vonal-hasonlatban a barlang-

hasonlatban szereplő legalsó szintnek, a leláncolt emberek 

szintjének. 

 

 



Mivel 2.) sokkal problematikusabb következményekkel jár, 1.)-et kell elfogadnunk, és 

természetes intuíciónkra hagyatkoznunk, ti. hogy pontos megfelelés van a két 

hasonlat szintjei között: 

 
De akkor mit kezdjünk 1.) következményeivel, illetve ellentmondásával? 

Észre kell vennünk, hogy a barlang-hasonlat a nap- és vonal-hasonlat ontológiáját és 

episztemológiáját politika-filozófiai, illetve társadalomelméleti mondandókkal 

egészíti ki: 

• a leláncolt emberek nem egyszerűen csupán a látszatot, hanem a manipulált 

látszatot érzékelik: a bábokat ugyanis valakik (szintén emberek) mozgatják, 

akik maguk nincsenek leláncolva; 

• ezek nem mások, mint akikről korábban Szókratész azt állította, hogy „selejtes 

elemként” elárasztják a filozófiát és romlottságukkal rossz hírét keltik, ti. a 

szofisták, a „látszat-filozófusok” (491b-496a); 

• ezek ugyan a valóság egy magasabb fokát érzékelik (a második szinten), de 

ugyanúgy a „barlang” (a vélekedés) világának foglyai, mint a leláncoltak; 

• csak az képes a barlangból kiszabadulni, aki nem vágyait és ösztönéletét 

követi, és nem ad hitelt a szofisták generálta „virtuális valóságnak”, hanem 

hajlandó vélekedéseit felülvizsgálni, „megfordulni” és elindulni a barlangból 

kivezető úton. 

 



 

További olvasmányok: 

 
A.E. Taylor: Platón. Osiris, Budapest 1997, 399-412. 

 barlang hasonlat 
Alex Gendler (a videóban): „a legtöbb ember nemcsak megelégszik tudatlanságával, hanem 
ellenséges mindenkivel szemben, aki rámutat tudatlanságukra”. 
 
Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen szinteket jelenít meg a barlang-hasonlat, és milyen kérdésköröket hivatott 
megvilágítani? 
2. Milyen üzenetei vannak ezekre a kérdéskörökre vonatkozóan? 
3. Miért problematikus a vonal-hasonlat és a barlang-hasonlat egymásra vetítése? 
4. Hogyan oldhatóak fel ezek a problémák? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 

1. Vajon helyesen ragadta-e meg a barlang-hasonlat (ismeretlen) ábrázolója (lásd fent az első 
ábrát) a hasonlat politikai üzenetét, ahol a bábok egyike egy király, aki ezt mondja: „az én 
politikám igazságos”?  

2. Platón barlang-hasonlatát sokan összfüggésbe hozták a Mátrix c. filmmel. 
Nézze meg a filmet, és gondolkozzon el rajta, hogy bizonyos, egyszerű 
párhuzamoknál többről is szó van-e? 

 
Érdekesség: 

Platón filozófiáját más, népszerű filmekkel is összefüggésbe hozták, pl. a Star Wars c. 
filmmel: http://sztelozofia.weebly.com/film-eacutes-filozoacutefia
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Platón lélekfelfogása nagymértékben támaszkodik Szókratész belátásaira: 

• 1.) a lélek az ember valódi énje (→ az erények gyakorlásának fontossága) 

• 2.) a lélekben benne rejlenek az élet helyes (erkölcsös) vezetéséhez szükséges 

ismeretek, csak felszínre kell őket hozni (visszaemlékezés). 

 

A Phaidón Szókratész felfogásának etikai és ismeretelméleti aspektusait metafizikai 

oldalról támogatja meg: 

• a) a test és a lélek dualizmusával, és 

• b) az idea elmélettel. 

 

A test és a lélek dualizmusa 

A testet és a lelket a hagyományos görög felfogás Homérosztól kezdve nem 

különítette el egymástól világosan. Az is jellegzetes sajátossága a klasszikus kort 

megelőző lélekfelfogásnak, hogy nem egységes: különböző főnevekkel utalnak a lelki 

funkciókra (pl. thümosz, phrén, noosz, pszükhé), amelyeknek jelentése különböző 

kontextusokban más és más, és jellemzően testrészekhez, szervekhez, vagy testi 

megnyilvánulásokhoz kapcsolódnak. 

 

 
 

	

1. Lecke 
Lélekelmélet 

 

 
							

 



A Platónt megelőző filozófiai és orvosi irodalomban az egyik lélekhez kapcsolódó 

főnév (a pszükhé) már különleges jelentőségre tesz szert, ugyanakkor egységfogalma 

és határozott szembeállítása a testtel csak Platónnál ragadható meg egyértelműen. 

 

Test és lélek dualizmusa: 

1.) ontológiai szembeállításuk: 

• a lélek természetét tekintve különbözik a testtől: 

érzékelhetetlen és nincsenek részei; 

2.) ismeretelméleti szembeállításuk: 

• a lélek a testbe költözés előtt létezett és szemlélte az 

ideákat (Phadón 72e-77b); 

• ez a tudás meghatározott eljárásokkal felszínre hozható; 

• az érzékelés csak kiindulópontul szolgál a 

visszaemlékezéshez, a puszta érzékelés nem vezet 

valódi tudáshoz: a tudás csak az ideákra vonatkozhat. 

• → a lélek az ideákkal rokon természetű, azaz felbomolhatatlan → halhatatlan 

(a test ellenben halandó); 

3.) etikai szembeállításuk: 

• a testtel kapcsolatos vágyak eltérítenek a lélek (valódi) céljától (az örök ideák 

megismerésétől és a halhatatlanságtól);  

• a filozófus függetleníteni igyekszik magát a testtől, és nem fél a haláltól, mert 

az a test és a lélek elválása egymástól, és így megszabadulás a megismerést 

akadályozó tehertől. 

 
Antonio Canova: Kritón lezárja Szókratész szemét (1790/92) 

 



A háromosztatú lélekfelfogás 

A Phaidónt követő korszakban Platón bevezet egy háromosztatú lélekfelfogást, ahol a 

szembeállítás nem a testé és a léleké, hanem a lelken belüli: 

lélekrészek  törekvéseik 

 

gondolkodó (ész) 

  

tudás, megismerés 

 

 

indulatos 

 

 

 

 

győzelem, elismerés 

 

vágyakozó 

 

 

élvezetek, nyereség 

 

Mivel különböző dolgokra törekszenek, a lélekrészek konfliktusban állnak egymással. 

A gondolkodó lélekrész, vagyis az ész feladata a lélek egészének irányítása, minden 

lélekrész törekvéseinek figyelembe vételével (nem azok elnyomásával, hanem helyes 

irányba fordításával). 

 

 

Ez csak a filozófia segítségével lehetséges. 

 

A magyarázatot többek között a Phaidrosz című dialógusban találjuk (253 d skk.): 

• a szárnyas fogat és a kocsis hasonlata 

• kocsis: az ész  

• derék (fehér) ló = racionális, a Szépre és a Jóra irányuló vágyakozás 

• hitvány (fekete) ló = ösztönös, irracionális, a lélek alantasabb hajlamait 

mozgósító vágy. 



Platón szerint nem az a baj, hogy a lelket az irracionális vágyak uralmuk alá képesek 

hajtani, hanem hogy vágyakozásunk valódi tárgyát nem sikerül (helyesen) 

beazonosítanunk, és ennek az egész lélek látja kárát. 

Ez nem intellektuális tévedés, hanem egyfajta egzisztenciális meghasonlottság, 

amikor az ember nem arra törekszik, és nem azt teszi, mint amit valójában elérni 

szeretne: 

 

 

 

 

 
	
	
	

 

 

Ez (ti. az egzisztenciális meghasonlottság lehetősége) annak köszönhető, hogy a 

mindenkiben meglévő „erkölcsi ösztön” félrevezethető: 

A szokás illetve gyakorlás útján elsajátított erényt Platón ezért tartja „démotikus” 

(„népszerű”, „szolgai”) erénynek (Phaidón 82 a-c): 

Az állam X. könyvében, a pamphüliai Ér túlvilágra vonatkozó beszámolójában a 

holtak lelkei sors-választás elé állnak, és azt az életet kell (utoljára) leélniük, amelyet 

választanak (majd azután következik az „utolsó ítélet”). A választást előző életük 

tapasztalatai határozzák meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A platóni erkölcsi intellektualizmus mögött az a belátás ill. tapasztalat áll, hogy az 

(ösztönös) erkölcsi érzék nem elég megbízható vezérfonal az egzisztenciális 

meghasonlottság elkerülésére. Ha nincs a kezünkben egy megfelelő tekhné 

	
„SZÓKRATÉSZ:	 Őt	 [ti.	 Szókratész	 „kedvesét”,	 a	 filozófiát]	 kell	 tehát	
megcáfolnod	abban,	amit	az	imént	én	mondtam,	és	be	kell	bizonyítanod,	hogy	
nem	az	a	legnagyobb	rossz,	ha	valaki	jogtalanságot	követ	el	és	nem	fizet	meg	
érte.	 Ha	 nem	 bizonyítod	 be,	 akkor,	 a	 kutyára,	 az	 egyiptomiak	 istenére	
mondom,	 Kalliklész	 soha	 sem	 kerül	 össszhangba	 Kalliklésszel,	 hanem	 egy	
életen	 át	 ellentmondásban	 lesz	 önmagával.	 Pedig,	 kedves	 barátom,	 még	
mindig	 jobb,	 ha	 lantom	 rosszul	 van	 felhangolva	 és	 húrjai	 nem	 hangzanak	
egybe,	 vagy	 a	 kar,	 amelynek	 vezetője	 vagyok,	 hamisan	 énekel,	 vagy	 ha	 az	
égvilágon	senki	sem	ért	velem	egyet	és	az	ellenkezőjét	mondja,	mint	én	–	csak	
én	magam	önmagammal	összhangban	legyek	és	saját	magamnak	ne	mondjak	
ellent”	(Gorgiasz	482	b-c.	Ford.	Horváth	Judit).	

	
„E	szavak	után	előlépett	...	az,	aki	az	első	sorszámot	húzta,	s	mindjárt	
kiválasztotta	magának	a	legteljesebb	zsarnoki	hatalmat;	ámde	ostobaságból	
és	mohóságból	nem	járt	el	eléggé	gondosan	a	választásnál,	mert	elkerülte	a	
figyelmét,	hogy	a	zsarnokságban	a	sors	végzése	szerint	benne	foglaltatott	
tulajdon	gyermekeinek	felfalása	és	egyéb	rossz	is;	...	Az	illető	azok	közül	való	
volt,	akik	az	égből	érkeztek,	s	aki	előző	életében	csak	szokásból,	nem	pedig	
bölcsességszeretetből	volt	részese	az	erénynek	(Az	állam	X.	619	b-d,	ford.	
Szabó	Miklós).”	

 



(„mesterség”), hogy (racionális) vágyakozásunk tárgyát beazonosíthassuk, akkor 

„Kalliklész sohasem fog egyetérteni Kalliklésszel, hanem egy életen át 

ellentmondásban lesz önmagával” (Gorgiasz 482b). 

 

→ Ez a techné a filozófus királyok erénye, mely csupán a Jó ideájának megismerése 

révén megszerezhető vagy biztosítható. 

            

                     
 

Az emberben meglévő irracionális törekvéseket ill. vágyakat nem elnyomni, hanem 

„szublimálni” és vezetni kell.  

	

 
További olvasmányok: 

 
Taylor, A. E.: Platón. Osiris kiadó, Budapest, 1997, 248-260. 

 
Ellenőrző kérdések: 

 
1. Hogyan fejleszti tovább Platón Szókratész lélek-felfogását? 
2. Mi a történeti jelentősége a test és a lélek dualizmusának, és miben áll? 
3. Milyen lélekrészeket különböztet meg Platón háromosztatú lélek-felfogása, és mi alapján? 
4. Mi a szerepe a filozófiának a lélek harmóniájában, és miért? 

 
Kiválósági kérdések, feladatok: 

 
1.  Vajon milyen nevelési stratégia következik a platóni felfogásból, hogy az irracionális 
vágyakat nem elnyomni, hanem vezetni kell? 
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A szofisták három fronton jelentenek kihívást Platón számára az erkölcsiség 

szempontjából: 

• 1.) erkölcsi relativizmus (Prótagorasz) 

• 2.) erkölcsi nihilizmus (Gorgiasz) 

• 3.) immoralizmus (Kalliklész a Gorgiaszban: „extrém phüszisz-iskola”, 

Thraszümakhosz Az államban). 

Platón válasza: 

1.) erkölcsi objektivizmus / (idealizmus / univerzalizmus) 

2.) erkölcsi racionalizmus. 

 

Társadalomfilozófiai következmények (Az állam): 

• az „ideális” (paradigmatikus) állam: hierarchikus 

társadalmi berendezkedés, mely a társadalom optimális 

működését és az igazságosságot hivatott biztosítani; 

• feltétele: a filozófusoknak kell uralkodniuk. 

 

 
 

	

2. Lecke 
Etika, politika, 

társadalomfilozófia 
 

 
							

 
erkölcsi objektivizmus: 
léteznek egyén- illetve 
kultúra-független erkölcsi 
értékek 
 
erkölcsi racionalizmus: 
az erkölcsi értékek 
racionálisan felfoghatóak 
illetve megvitathatóak 
 
 



Félreértelmezések: 

Platón állama  

• 1.) idealisztikus vagy utópisztikus 

• 2.) totalitárius, diktatórikus (türannisz). 

Ezzel szemben Platón hangsúlyosan leszögezi, hogy  

1.) pszichológiai és társadalmi szempontból az emberi realitásból indul ki; tehát nem 

idealisztikus vagy utópisztikus abban az értelemben, hogy puszta „álmodozás” volna; 

• másfelől, noha létrejöttét nem tartja lehetetlennek (vö. Az állam 472c), 

nem is feltétlenül a megvalósítás érdekében vázolja fel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) totalitárius/diktatórikus? 

o nem „kasztokról” van szó: a társadalmi mobilitás nemcsak lehetséges, hanem 

az egész nevelés- és állam-koncepció lényeges eleme; 

o az uralkodó/irányító réteg, a filozófusok nem a maguk érdekében 

kormányoznak, hanem az össztársadalmi jó megvalósulása érdekében; 

o az irányítás nem erőszakon, hanem társadalmi konszenzuson alapul:  

§ a mértékletesség/józan önmérséklet (szóphroszüné) mindhárom társadalmi 

réteg erénye: 

 

 

 

 

 

 

 

	
„Tehát	a	minta	(paradeigma)”	kedvéért	kerestük	magát	az	igazságosságot	és	a	
tökéletesen	 igazságos	embert:	van-e	 ilyen,	és	ha	van,	milyen.	És	ugyanígy	az	
igazságtalanságot	 és	 a	 legigazságtalanabb	 embert	 is	 azért	 kerestük,	 hogy	
pillantásunkat	 rájuk	 függesztve	 kénytelenek	 legyünk	 magunkra	 nézve	
elismerni,	 hogy	 amilyeneknek	 őket	 látjuk	 a	 boldogság	 és	 boldogtalanság	
tekintetében,	közülünk	is	aki	hozzájuk	a	leginkább	hasonló,	annak	a	sorsa	lesz	
a	 leghasonlóbb	az	övékéhez.	Evégett	kerestük	ezeket,	nem	pedig	azért,	hogy	
bizonyítsuk,	 hogy	 létrejöttük	 lehetséges	 (Az	 állam	 472c-d.	 Ford.	 Steiger	
Kornél).	
	

 

	
	„Teljes	 joggal	 értelmezhetjük	 tehát	 ezt	 az	 egyetértést	
mértéktartásnak,	ami	a	természet	szerint	rosszabb	és	jobb	
rész	 összehangolódás	 arra	 nézve,	 hogy	 melyik	 legyen	 a	
vezető	 elem	 államban	 és	 egyénben	 egyaránt”	 (Az	 állam	
472c-d.	Ford.	Steiger	Kornél).	
	



Az ideális (paradigmatikus) állam felépítése (Az állam IV. 427d-448e – VI. 502c) 

 
 

Az ideális állam struktúrája mögötti belátások: 

• 1.) különböző képességekkel rendelkezünk: optimális az, ha „mindenki a 

maga dolgát végzi”, a képességeinek legmegfelelőbb feladatokat látja el: 

igazságosság; 

o ez azt is jelenti, hogy egyik réteg sem avatkozik a másik dolgába: aki 

vezetésre alkalmas, az vezet, aki nem, az engedi magát vezetni → 

• 2.) a társadalom optimális működéséhez elengedhetetlen a társadalmi 

konszenzus: „a részek egyetértése abban, hogy ki legyen a vezető, és ki legyen 

a vezetett”: mértékletesség/józan önmérséklet; 

• 3.) az államvezetésnek hozzáértésen (tudáson) kell alapulnia, mégpedig 

elsősorban az állam életében megvalósítandó értékekre vonatkozó tudáson:  



o erre csak a filozófusok képesek, akik ismerik az ideákat (az erényeket a 

maguk objektivitásában); 

o ez a megismerés legmagasabb rendű tárgyának, a Jó ideájának az ismeretét 

feltételezi (vö. barlang hasonlat): bölcsesség; 

• 4.) a vezetők és a vezetettek között szükség van egy olyan rétegre, amelyik 

egyfelől megvédi az államot a külső ellenségtől, másfelől ügyel a rend (a 

társadalmi hierarchia) fenntartására („őrök”): bátorság. 

 

A három társadalmi réteg felosztása megfelel az egyes emberben lévő három 

lélekrésznek és azok törekvéseinek: 

• gondolkodó (tanulás- vagy bölcsességszerető) 

• indulatos (győzelemszerető, kitüntetésre törekvő) 

• vágyakozó (élvhajhász, nyereségvágyó) 

 

A három lélekrész/társadalmi réteg törekvéseit úgy kell koordinálni, hogy azok 

egymást segítsék, képességeiket kiegészítsék, és az egész jólétét/optimális működését 

szolgálják. Az állam nevelési programja ennek a hierarchikus struktúrának a 

kialakítását és fenntartását célozza meg: a struktúra kialakulása a (majdani) „őrök” és 

a belőlük kiválasztódó filozófusok nevelésétől függ. 

A nevelési program alapvonalai: 

• 1.) testnevelés 
• 2.) „múzsai nevelés” (költészet, zene) 

(→ költészet/művészetkritika) 
 
magasabb rendű tanulmányok (a Jó ideájának megismeréséhez vezetnek): 
 

• 3.) matematika (aritmetika, geometria) 
• 4.) csillagászat, szilárd testek tana 
• 5.) összhangzattan (harmóniatan) 

 
• 6.) dialektika (a hipotézisek igazságát is vizsgálja, eljut egy feltétel nélküli 

alaphoz → a Jó ideája) (a) 30-35 éves kor → államvezetői szolgálat (15 év) → 
b) 50 éves kortól a Jó ideája megismeréséhez vezető dialektika). 

 
  

  

 
 



További olvasmányok: 

 
A.E. Taylor: Platón. Osiris, Budapest 1997, 369-399, 412-416. 
 
Ellenőrző kérdések: 

1. A szofisták mely erkölcsi álláspontjai jelentenek kihívást Platón számára, és milyen 
álláspontokat védelmez velük szembe? 
2. Milyen alapvető félreértelmezései vannak a platóni ideális államnak, és mennyiben 
félrevezetőek ezek? 
3. Hogyan épül fel a platóni paradigmatikus állam (lélekrészek, jellemek, társadalmi rétegek 
és erények összefüggései)? 
4. Milyen alapvető belátások állnak a paradigmatikus állam felépítése mögött? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 

1. Miért a filozófusoknak a legkevésbé boldog az élete a paradigmatikus államban?  
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Platón művészetelmélete és művészetkritikája 
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Platón (főként Az államban kifejtett) művészetkritikájáról híresült el (lásd: 9. Téma, 2. 

Lecke), ezt azonban nem tekinthetjük a művészetekkel szembeni általános 

ellenszenvként: 

 

• Platón maga is a legnagyobb művészek egyike: a 

dialógusokban számtalanszor megcsillan drámaírói 

tehetsége (főként jellemábrázoló készsége), másrészt 

nyelvi zsenialitása, költői vénája; 

• metafizikai tanításai fényében sem állítható, hogy az 

esztétikainak ne tulajdonítana nagy jelentőséget: a Jó 

ideája fontossága mellett (Az államban) A lakoma című művében a Szép 

ideáját teszi meg a legmagasabb rendű megismerés tárgyának (A lakoma 

210e). 

 

Platón általános művészet felfogására vonatkozóan négy tényezőt 

kell kiemelni: 

• 1.) a művészeteket (az ókori görög hagyománynak 

megfelelően) alapvetően a szépséghez (kalon) köti; 

 

 

 
 

	

1. Lecke 
Művészetelmélet 

 
 

							

 

 



• 2.) a szépséget pedig egyrészt az észleléshez vagy 

érzékeléshez (aiszthészisz) (ebből származik „esztétika” 

szavunk), azon belül is a látáshoz (szín, alak, stb.);  

 

• 3.) másrészt a rendezettséghez, határhoz, illetve az arányossághoz, szemben a 

rendezetlenséggel, határtalansággal vagy aránytalansággal (ez részben 

püthagoerus hatás, részben általános görög nézet); 

 

 

 

 
 

     Akhilleusz pajzsa        A püthagoreus bolygók 

 

• 4.) a művészeteket (képzőművészet, költészet, zene) utánzásnak (mimészisz), a 

produktumait pedig utánzatoknak (másolatoknak) (eikaszia) tekinti; ennek 

megfelelően annál jobb egy műalkotás, minél közelebb áll ahhoz az eredeti 

valósághoz, amelyet utánoz/másol. 

 

Kalokagathia 

Platónt a szépséghez kapcsolódó művészetelméletében befolyásolja a hagyomány, 

melyet a kalokagathia fogalma határoz meg: 

 

• a „szépség” (esztétikai érték) és a „jóság” (erkölcsi érték) 

összekapcsolódik. 

• a kalokagathia heroikus kori 

fogalma azonban a szépség 

prioritását implikálta a jósággal 

szemben: 

 

Amikor az Íliasz III. énekében Hektór meglátja, hogy 

Parisz gyáván elmenekül Menelaosz elől, így szidalmazza testvérét: 

 

 

 
kalokagathia = a 
kalosz („szép”) és 
(kai gör.) az 
agathosz („jó”) 
melléknevekből 
összetett főnév 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• az akhájok Pariszt 

„jó harcosnak hitték” (ez az adott korban erkölcsi kiválóság), mert szép volt 

(esztétikai kiválóság); 

• Parisz (Hektór szidalmazásával szemben) maga is erkölcsi felmentésül 

hivatkozik a szépségére, amit az „istenek adtak”; 

• ez arra utal, hogy a kalokagathia ideálja azt impikálta, hogy aki szép, az jó is. 

Platón megfordítja a szépség és a jóság, az esztétikai és az erkölcsi érték 

hagyományos prioritási viszonyát: 

	
„Gyász-Parisz, arcra remek, csábító, nőkbe-bolondult, 
bár ne születtél, vagy pusztultál volna te nőtlen. 
Én bizony ezt kívánnám s több is volna a haszna, 
mint hogy ilyen szégyen légy most mindenki szemében. 
Hisz bizonyára nevetnek rajtad a fürtös akhájok, 
akik jó harcosnak hittek, mert annyira szép vagy 
arcra, de lelkedben nem akad sem erő, se merészség. 
[...] 
Lám, ugye nem várod be Arész-kedvelt Menelaoszt? 
Megtudnád, kinek őrzöd most viruló feleségét. 
S nem használna a lant s mindaz, mit adott Aphrodité, 
itt ez az arc s ez a haj se, midőn porral keverdsz el. 
Gyáva a trójai nép, másképen már bizonyára 
kőből volna köpeny rajtad, hiszen oly sok a vétked.” 
	
	

 

a fizikai erő és 
a bátorság a 
homéroszi kor 
legfontosabb 
erényei, a 
harcosok 
kiválóságát jelzik 

	
Isteni-képü Alexandrosz neki válaszul így szólt: 
„Hektór, ennyi igaz, joggal, nem jogtalanul szídsz 
[...] 
Mégse gyalázzad ajándékát arany Aphroditénak, 
nem vehetjük el azt, ami híres ajándék, 
istenek adták, ember nem szerzi magától. 
Most, ha kívánod, hogy viadalra, csatára kiálljak, 
ültesd csak le a trószokat és az akháj daliákat, 
és a középre eresszetek engem s hős Menelaoszt, 
hogy Helenéért s minden kincsért megverekedjünk: 
és amelyik majd győz s derekabb leszen ebben a 
harcban, 
fogja a kincseket és vigye el békében az asszonyt: 
s kössön a többi barátságot, s vágván igaz esküt, 
lakjátok ti rögös Tróját s ők térjenek újra 
lónevelő Argoszba s akháj szépasszonyu földre.” 

(Homérosz: Ílasz III. 38-75.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

      szilén 

 

• Szókratész nem felel meg a heroikus kori kiválóság ideálnak (lásd Pariszt), 

ugyanis testi megjelenését tekintve nem vonzó; 

• ugyanakkor azonban „belül” (lelkileg) csodálatosabb,  

• mint bárki más;  

• és ezt éppen az az Alkibiadész hangoztatja és ismeri el, 

aki szépségéről volt híres az V. századi Athéban;  

• Szókratész éppen ezért szerelmes belé, és teszi neki a 

szépet 

 
Jean-Baptiste Regnault: Szókratész kiragadja Alkibiadészt  

az érzéki gyönyör öleléséből (1791) 
 

	
„ALKIBIADÉSZ:	 Állítom	 ugyanis,	 hogy	 [Szókratész]	
leginkább	azokhoz	a	szilénekhez	hasonlatos,	akiket	a	
képfaragó	 műhelyekben	 látni,	 amint	 a	 mesterek	
készítik	 őket,	 guggolva,	 síppal	 vagy	 fuvolával	 a	
kezükben,	 s	 csak	mikor	 kettényílnak,	 derül	 ki,	 hogy	
belsejükben	istenképet	rejtegetnek.	[…]	
Azt	 látjátok,	 hogy	 Szókratész	 szerelmes	 a	 szép	
ifjakba,	mindig	a	közelükben	van	és	odavan	értük,	és	
azt	 is,	 hogy	 mindenben	 tudatlan	 és	 semmihez	 sem	
ért	–	ez	a	külszín.	Hát	nem	sziléni	dolog	ez?	Nagyon	
is;	 mert	 ezt	 csak	 kívülről	 öltötte	 magára,	 mint	 a	
faragott	 szilén,	 de	 ha	 felnyitják,	 el	 tudjátok-e	
képzelni,	 ivótársaim,	 hogy	 belül	 micsoda	
mértéktartással	 van	 színültig	 tele?	 (A	 lakoma	 215a-
b,	216d)	
	

„A szilének 
Dionüszosz pisze, 
pocakos, kopasz 
kísérői” (Platón: A 
lakoma. Ford. 
Horváth Judit, 
komm. Steiger 
Kornél. Atlantisz, 
Budapest, 1999. p. 
86. n. 118). 

 

 

 



• Alkibiadész Platón: A lakoma című művében nem fogja fel, mi Szókratész 

belső szépségének titka – tudniillik, hogy az erkölcsi kiválóságából 

(különösen józan önmérsékletéből) fakad – mivel osztozik a hagyományos 

kiválóság felfogásban, mely minden értéket a szépségben, gazdagságban, vagy 

a hírnévben talál meg. 

 

• Szókratész ezzel szemben így imádkozik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szókratészi-platóni koncepció, miszerint 

• a kiválóság („erény”) nem elsősorban esztétikai érték, hanem erkölcsi, nem 

külső (fizikai), hanem belső (lelki),  

• ennélfogva nem az egyéntől független adottság, hanem tanulható, elsajátítható 

és fejleszthető, 

a társadalom demokratizálódásának, és az egyéni erkölcsi felelősség kialakulásának 

következménye. A modern, demokratikus társadalmak is ennek a felfogásnak az 

örökösei. 

 
További olvasmányok: 
 
E. Grassi: A szépség ókori elmélete. Tanulmány kiadó, Pécs, 1997, 34-41. 
 
Ellenőrző kérdések: 
 
1. Miért nem tekinthetjük Platónt művészetellenesnek? 
2. Milyen alapvető jellemzői vannak Platón művészet-felfogásának? 
3. Mit jelent a kalokagathia fogalma? 
4. Hogyan változtatja meg Platón a kalokagathia hagyományos felfogását? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1.  Ma miért tartjuk elfogadhatatlannak, hogy bárki, aki szép, egyúttal erkölcsi szempontból is 
jó ember? 
 

	
„Kedves	Pan,	s	mind	a	többi	istenek,	akik	itt	lakoztok,	
adjátok	meg	nekem,	hogy	szép	legyek	belül,	s	ami	
külső	birtokom	van,	baráti	összhangban	legyen	a	
belsőkkel.	A	bölcset	tartsam	gazdagnak,	aranyam	
pedig	annyi	legyen,	amennyit	senki	más	nem	tud	
magával	vinni,	csak	a	józan	belátású	ember	(Phaidrosz	
279b-c,	ford.	Simon	Attila).”	
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Platón művészetelméletéből az erőteljes és szigorú művészetkritika híresült el, melyet 

főként Az állam című művében fejt ki. Itt azonban a művészeteket kizárólag a nevelés 

eszközeiként – tehát nem a szellemi élet autonóm területeként – kezeli: 

• mennyiben járulnak hozzá az ideális államban szükséges erények 

kialakításához? 

Ez a felfogás nem idegen a hagyományos görög értékfelfogástól sem, hiszen a 

költészetnek a görögök nem csak szórakoztató, hanem nevelő (viselkedési mintákat, 

emberi ideálokat közvetítő) funkciót is tulajdonítottak. 

 

Az erények elősegítése (azaz az erkölcsiség) mint 

legfontosabb szempont a nevelésben a hagyományos 

mítoszok, a költészet (különösen a tragédia-

költészet), valamint a zene szigorú kritikájához 

(egyfajta cenzúrájához) vezet. 

 

 

 

 
 

     
 

	

2. Lecke 
Művészetkritika 

 
 

							
 

 

 
A tragédia előadások az V. századi Athén fontos vallási 
(Dionüszosz isten tiszteletére rendezett), illetve 
kulturális eseményei voltak, ahol a tragédia költők 
versengtek egymással a közönség tetszéséért és a 
győzelemért. Az előadásokban fontos szerepet játszott a 
zene és a tánc is. 
 

 



A kritika mögött az alábbi gondolatok, illetve belátások állnak: 

• 1.) episztemológiai belátások: 

o a költészet forrása nem a tudás (szaktudás, tekhné), hanem az isteni 

ihletettség, vagy elragadtatottság (enthusziaszmosz) – ami irracionális 

állapot: 

 

 

 

 

 

 

 

• 2.) ontológiai belátások: 

o a költészet utánzás (mimészisz), a fizikai világ utánzása, mely azonban 

maga is csak utánzata a valódi létezőknek, az ideáknak: 

	

								vonal		
							hasonlat	

	
a műalkotás háromszoros távolságban van a valóságtól (azaz, az 
ideáktól: lásd vonal hasonlat) (Az állam 598e-599a, 602c). 

 

„SZÓKRATÉSZ:	Egyszóval,	rövid	időn	belül	a	költőkről	is	
kiderült	számomra,	hogy	nem	a	hozzáértő	bölcsességével	
alkotják	költeményeiket,	hanem	valamiféle	természeti	
adottság	folytán	és	elragadtatottságukban	
(enthusziaszmosz),	akárcsak	a	látnokok	és	jósok.	Mert	ezek	is	
sok	szépet	és	jót	mondanak,	de	egyáltalán	nem	tudják,	mit	
beszélnek”	(Szókratész	védőbeszéde	22b-c,	ford.	Mogyoródi	
Emese).	

 

„SZÓKRATÉSZ:	Tekintsd	tehát	a	dolgot	éppen	ebből	a	szempontból:	mire	
irányul	 a	 festészet	 minden	 egyes	 esetben?	 Vajon	 a	 létezőnek	 –	 úgy,	
ahogy	az	van	–	az	utánzása,	avagy	a	látszatnak	–	úgy,	ahogy	az	látszik	–	az	
utánzása?	 Vagyis	 a	 látszatnak	 avagy	 a	 valóságnak	 az	 utánzása-e	 a	
festészet?	
GLAUKÓN:	A	látszaté.	
SZÓKRATÉSZ:	 Az	 utánzó	 művészet	 tehát	 nyilván	 igen	 távol	 van	 az	
igazságtól,	 s	 minden	 valószínűség	 szerint	 éppen	 azáltal	 tud	 mindent	
ábrázolni,	hogy	minden	dolognak	csak	egy	kis	részét	ragadja	meg,	s	ez	a	
kis	 rész	 is	 csak	 egy	 árnyképé.	 A	 festő	 például	 –	 így	 fejezhetjük	 ki	
magunkat	 –	 le	 tudja	 nekünk	 festeni	 a	 vargát,	 az	 ácsot	 s	 a	 többi	
mesterembert	 is,	 anélkül,	 hogy	 e	mesterségekhez	 valamit	 is	 konyítana,	
de	 azért	 –	 ha	 jó	 festő	 –	 azáltal,	 hogy	 egy	 ácsot	 lefest,	 és	 azt	messziről	
mutatja,	a	gyermekeket	 és	az	oktalan	 embereket	könnyen	megtéveszti,	
mert	 a	 kép	 valóságos	 ácsnak	 látszik”	 (Az	 állam	 598b-c,	 ford.	 Szabó	
Miklós).	

 

 



• 3.) hatásesztétikai megfontolások: 

o a költészet (különösen a tragikus költészet, 

illetve bizonyos zenei műfajok) olyan 

érzelmeket kelt az őrökben, amelyek 

gyengítik specifikus erényüket, a bátorságot:  

 

o ezek az érzelmek: a szánalom (eleosz) és 

félelem (phobosz). 

A hatásesztétikai szempontú kritika azon a megfontoláson alapul, hogy bizonyos 

érzelmek művészi ábrázolása felerősíti vagy megerősíti a nézőben ezeket az 

érzelmeket, aki azután hétköznapi életben sem képes őket leküzdeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 4.) teológiai megfontolások: 

o a homéroszi eposzok és a tragédiák hamisan ábrázolják az isteneket: 

§ erkölcsteleneknek (egymás közötti gyűlölködés, istenharcok) és 

az emberrel szemben rosszindulatúaknak (a hübrisz megtorlása, 

becsapás); 

o az isteneket csak úgy szabad ábrázolni, amilyenek valójában:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arisztotelész 
tragikum-
elméletében a 
szánalom és a 
félelem 
érzelmeitől 
tisztul meg a 
néző 
(katharszisz). 
 
 

	
„SZÓKRATÉSZ:	Mert	azt	hiszem,	nagyon	kevés	ember	gondolja	
meg	 azt,	 hogy	 a	 mások	 érzéseiből	 szükségképpen	 a	 mi	
bensőnkbe	 is	 jut	 valami;	 mert	 ha	 a	 mások	 bajain	 nagyra	
növeljük	 siránkozási	 hajlamunkat,	 ezt	 a	 magunk	
szenvedéseiben	 már	 aztán	 nem	 egykönnyen	 tudjuk	 féken	
tartani”	(Az	állam	606b,	ford.	Szabó	Miklós). 

 

„az isten lényegileg jó, tehát így is kell róla 

beszélni” (Az állam 379a)  

→ theodicea 

	

 
theodícea: az 
isteni 
igazságosságot 
kimutató teológiai 
elmélet – a theosz 
(„isten”) és diké 
(„igazságosság”) 
főnevekből 
 
 



Következtetés: 

Az ideális államban csak az isteneket és hősöket 

dicsőítő himnuszok, és erkölcsösen (bátran, józan 

mértéktartással és igazságosan) viselkedő hősöket 

bemutató mítoszok ábrázolása engedhető meg (Az 

állam 607a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A zenei műfajokból ki kell zárni a tivornyákban, orgiasztikus rítusokban, gyászos 

műfajokban alkalmazott hangszereket, dallamokat, ritmusokat. 

 

Így az „őrök” (akiknek nevelésén az egész állam jóléte és 

egysége múlik) az ideális államban csak olyan művészi 

ábrázolásokkal találkoznak, amelyek rendezettségre, harmóniára, 

önfegyelemre, erényes viselkedésre és az istenek tiszteletére 

tanítják őket. 

 

 

 

	
„SZÓKRATÉSZ:	De	ha	nem	így	volna,	kedves	barátom,	akkor	–	valamint	azok,	
akik	egyszer	valakibe	beleszerettek,	de	úgy	vélik,	hogy	ez	a	szerelem	nincs	
javukra,	s	ezért,	ha	erőszakkal	is,	de	távol	tartják	magukat	tőle	–	mi	is	ezt	
fogjuk	tenni:	mivel	az	ilyen	költészet	iránti	szerelmet	belénk	oltotta	a	mi	
»pompás«	államformáink	nevelési	rendszere,	szívesen	vesszük	ugyan,	ha	a	
legjobbnak	és	legigazabbnak	bizonyul;	amíg	azonban	nem	tudja	magát	
igazolni,	addig	–	ha	meghallgatjuk	is	–	állandóan	a	tőlünk	vallott	felfogást	s	
ezt	a	varázsigét	fogjuk	alkalmazni	magunkkal	szemben,	s	óvakodni	fogunk	
tőle,	hogy	újra	visszaessünk	a	gyermekeknek	s	a	nagy	tömegnek	való	
szerelembe.	Azt	fogjuk	tehát	magunkra	olvasni,	hogy	nem	szabad	komolyan	
venni	az	ilyen	költészetet,	mintha	ennek	valami	köze	volna	az	igazsághoz,	s	
mintha	egyáltalában	komoly	volna;	hanem	óvakodni	kell	tőle	annak,	aki	
hallgatja	–	éppen	a	lelke	alkotmányáért	való	aggodalomból;	s	úgy	kell	felőle	
vélekedni,	mint	ahogy	mi	a	költészetről	nyiltakoztunk”	(Az	állam	607e-608b,	
ford.	Szabó	Miklós). 

 
az őrök erényei az 
ideális államban: 
bátorság, józan 
önmérséklet, 
igazságosság 
(lásd: 8. Téma, 2. 
Lecke) 
 
 



E. Grassi: A szépség ókori elmélete. 1997, 91.o.: 

 
 

 
További olvasmányok: 
 
E. Grassi: A szépség ókori elmélete. Tanulmány kiadó, Pécs, 1997, 34-41. 
 
Ellenőrző kérdések: 
 
1. Alapvetően milyen szempont határozza meg Platón művészetkritikáját? 
2. Milyen episztemológiai, ontológiai, hatásesztétikai és teológiai megfontolások állnak 
művészetkritikája mögött? 
3. Milyen műfajokat és ábrázolásokat enged meg az ideális államban, és miért? 
 
Kiválósági kérdések, feladatok: 
 
1. Mit jelent az, hogy Platón „minden formáját elutasítja az emberi magatartáslehetőségek 
esztétizáló vizsgálatának” (E. Grassi)? 
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