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A mai óra 
• Az órán tárgyalt témák  

• HOBBES: LEVIATÁN – Hobbes élete, 

munkássága, a természeti állapot, az 

emberi természet elemzése (egyenlőség, 

egoizmus, vágyak), a társadalmi 

szerződés és a szuverenitás fogalma, a 

hatalommegosztás elvetése, állam és 

egyház viszonyának erasztiánus 

megoldása 



Thomas Hobbes (1588–1679) 
• 1588-ban született, amikor a spanyol 

Armada közeledett Angliához.  
„A félelem és én ikertestvérekként 
születtünk.”  

• Tanulmányok Oxfordban, majd 
befolyásos arisztokrata családoknál 
magántitkár, nevelő. 

• 1640-től 1652-ig száműzetésbe 
kényszerül, Franciaországban él. 
– 1640: Rövid Parlament 

– 1640–1653: Hosszú Parlament 

– 1649-ben I. Károlyt lefejezik 

• 1651-ben jelenik meg a Leviatán, 
nagy vitákat vált ki. 

• 1653-ban Cromwell protektorátusa 
idején visszatért Angliába 
Zaklatások, nemigen tud publikálni. 

• 1679-ben hal meg.  



Thomas Hobbes 

• Legfontosabb munkái:  
– The Elements of Law (1640) 

– De Cive (1642) 

– Leviathan (1651) 
 

 

 

• Munkásságának legfőbb célja:  
– Az erkölcs és politikai filozófia szilárd, tudományos alapokra való 

helyezése. 

– Hozzájárulni az emberiség jólétéhez, a békéhez, stabilitáshoz. 
 

Online elérhető munkái: 

http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=1738&Itemid=27  

http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=1738&Itemid=27 

 

Hobbes életéről bővebben: 
Magyarul: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes 

Angolul tudóknak: 
http://www.iep.utm.edu/hobmoral/#H2  

 

Történelmi háttér: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_polg%C3%A1ri_ 

forradalom  



Probléma 
• Mikor kell engedelmeskednünk a törvényeknek? 

• Milyen alapon várhatja el a kormányzat az 

engedelmességünket?  

 

• HOBBES NÉZETE: Kötelezettségeink forrása önnön 

beleegyezésünk, a kalkulatív racionalitás diktálta 

szerződés, nem isteni vagy történeti jog. 

• A fennálló hatalomnak való engedelmesség 

kötelezettsége feltétlen (pontosabban: a védelem,  

a béke fenntartásának feltételéhez kötött a lojalitás). 



Filozófiai antropológia 
• „Az etika és a politikai filozófia fő kérdéseinek 

megválaszolása elképzelhetetlen az emberi természetre 
vonatkozó előfeltevések tisztázása nélkül. Nem lehet 
megfogalmazni az emberi magatartást szabályozó 
normákat annak előzetes tisztázása nélkül, hogy minek 
végrehajtására képesek egyáltalán az emberek és 
milyen ösztönzők hatására hajlandók megváltoztatni 
viselkedésüket. Teljesen önzetlen és jóindulatú emberek 
számára nem lenne szükség erkölcsi és jogi 
szabályozásra, a megátalkodottan rosszindulatú és 
megtörhetetlenül gonosz emberek esetében nem lenne 
értelme erkölcsi vagy politikai szabályozással 
kísérletezni.” (Orthmayr Imre)  



Kitekintés – A természeti állapot 

• Milyen az ember a természeti állapotban? 
Egyenlőek-e az emberek? 

– ARISZTOTELÉSZ: Nem, egyesek úrnak, 
mások szolgának valók, a racionalitásra való 
képességük szerint. 

– KERESZTÉNY FILOZÓFIA: igen, az 
emberek egyenlőek, mert mindegyikünknek 
van egy halhatatlan lelke. 

– HOBBES: igen, az emberek alapvetően 
egyenlőek, mind szellemi, mind test 
értelemben. 



Egyenlőség 
• Mindenki elég erős ahhoz, hogy megölje akár a 

legerősebbet is.  

• Mindenki azt gondolja, hogy okosabb az 

átlagnál & a dolgok egyenlő elosztásának 

általában nincs biztosabb jele annál, mint az, 

hogy mindenki elégedett az osztályrészével.  

• Tehát az ember és ember közti különbség nem 

annyira jelentős, hogy ilyen alapon bárki olyan 

előnyöket követelhetne magának, amire 

a másik éppoly joggal igényt ne tarthatna.  



Egyenlőség (folyt.) 

• Az emberek alapvető egyenlőségét 
állítván Hobbes nem kívánja tagadni 
(intellektuális és fizikai) képességbeli 
különbségeink létezését! 

• Hobbes egy politikai megállapítást tesz: 
senki sem annyival jobb másoknál, hogy 
felsőbbrendűsége okán jogosan 
uralkodhassék a többiek felett. 



Az emberi természet 

• Alapvető tulajdonságunk az egoizmus. 

• Az egoista preferenciarendszerét az jellemzi, 

hogy nem befolyásolják más preferenciái. 

– Az altruistáét igen: preferálja azokat a helyzeteket, ahol 

mások jól járnak. 

– Az irigy/gonosz emberét szintén: preferálja azokat a 

helyzeteket, ahol mások rosszul járnak. 
 

Hobbes egoimusával kapcsolatos problémákról: 
Magyarul:  

http://art.pte.hu/oktatasi_anyagok/hamcherif/etika-zeneszeknek/Orthmayr-Imre-Az-emberi-termeszet-

problemaja-a-filozofiaban.pdf  

Angolul: 

http://www.iep.utm.edu/hobmoral/#SH4c 



Az emberi természet 
• Legmeghatározóbb vágyaink – a viszálykodás fő okai: 

– nyereségvágy, 

– dicsvágy, 

– biztonság iránti vágy. 

• Viszálykodás oka még: eltérő értékítéletek. 
 

• Szűkösség – az emberi vágyaknak nincs naturális korlátja. 

• A boldogság nem állapot, hanem állandó küzdelem a 
boldogulásért. 

• Az ember dinamikus, sokféle – összeegyeztethetetlen vele 
egy statikus legfőbb jó, de van legfőbb rossz: a halál. 



Kitekintés – A természetes vágyak 

• Mi a legfontosabb természetes vágyunk? 

– ARISZTOTELÉSZ: a jó életre irányuló vágy. 

– HOBBES: az erőszakos halál elkerülésére irányuló 

vágy. 

• Mihez vezetnek a természetes vágyaink? 

– ARISZTOTELÉSZ: a vágyaink arra vezetnek minket, 

hogy előbb kisebb, majd nagyobb közösségeket 

hozzunk létre. Szükségünk van és igényeljük mások 

társaságát. 

– HOBBES: a legfontosabb természetes vágyaink 

társadalmi széttagolódáshoz vezetnek. 



A természeti állapot – fogolydilemma 

Kooperál 

 

Támad 

Kooperál Mindketten jól járunk: 

fejlődik a tudomány, 

művészetek stb.  

A kooperáló 

meghal, a 

másik viszi 

annak 

tulajdonát 

Támad A kooperáló meghal, 

a másik viszi annak 

tulajdonát 

Egyikünk, vagy 

akár 

mindkettőnk 

meghal 

A többfordulós fogolydilemma – magyar nyelvű összefoglaló Jean Hampton 

Hobbes értelmezéséről:  

http://www.szazadveg.hu/files/kiadoarchivum/49varga.pdf 

 

  
Fogolydilemma: 
Magyarul: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/

Fogolydilemma 

Angolul: 
http://plato.stanford.edu/ent

ries/prisoner-dilemma/ 



A természeti állapot 
• Individuálisan nem racionális az 

együttműködést választanunk, hiszen nem 
biztosítja semmi, hogy a másik is együtt 
fog működni. 

• Nem hagyhatjuk abba a másik leigázására 
tett kísérleteket, hiszen ha ő megerősödik, 
azonnal megölhet (úgy érzékelheti, hogy 
veszélyt jelenték számára). 

•   Mindenki harca mindenki ellen. 
(Bellum omnium contra omnes) 



A természeti állapot 
• „Ilyen körülmények közt nincs helye a 

szorgalomnak, mert a gyümölcse bizonytalan, 

(...) s ami a legrosszabb: örökös félelem uralkodik, 

az erőszakos halál veszélye fenyeget, s az emberi 

élet magányos, szegényes, csúnya, állatias és 

rövid.” (Leviatán, XIII. fejezet)  



Igazságosság 

• A természeti állapotban mindenki saját 

belátása szerint védheti tulajdonát, életét. 

• Mindenkinek ugyanolyan joga van 

mindenre.  

• A természeti állapotban nincs 

igazságos/igazságtalan, helyes/helytelen 

 ezeket a pozitív törvény határozhatja 

csak meg. 



Természetjog és természeti törvény 

• Természetjog (ius naturale): „mindenki számára azt 
a szabadságot jelenti, hogy önnön erejét saját 
akarata szerint lényének, vagyis saját életének a 
megoltalmazására használja, következésképpen 
mindent megtehet, amit a cél érdekében saját 
értelme és megítélése szerint a legelőnyösebbnek 
tart.” 

• A természeti törvény (lex naturalis): „az értelem 
által felhasznált olyan előírás vagy általános 
érvényű szabály, amely megtiltja nekünk (…),  
hogy elmulasszunk valamit, amellyel véleményünk 
szerint életünket a legbiztosabban 
megoltalmazhatnánk.” 



Természeti törvények 
• Az első természeti törvény: Mindenki törekedjen a békére, 

ameddig annak elérésére remény van. Ha nincs erre 

remény, akkor a háború minden eszközét bevetheti. 

• A második természeti törvény: mindenki mondjon le 

önkéntesen minden jogáról, feltéve, hogy a többiek is így 

tesznek. Másokkal szemben elégedjen meg az egyén annyi 

szabadsággal, mint amennyit ő másoknak magával 

szemben engedélyez.  

• A harmadik természeti törvény: a megkötött 

megállapodásokat teljesíteni kell.  
 

• (... összesen tizenkilenc van) 
 

A természeti törvények státuszával kapcsolatos problémákról (angolul): 

http://plato.stanford.edu/entries/hobbes-moral/#LawNat 



Hogyan szabadulhatunk 

a természeti állapotból? 

• Hobbes megoldása: mindenki önként lemond 

valamennyi jogáról (kivéve az önvédelemhez 

való jogáról) és átruházza azokat egy adott 

személyre vagy gyülekezetre. 

• Ennek az embernek vagy gyülekezetnek a jog 

átruházása által joga lesz arra, hogy a békét 

fenntartsa (minden belátása szerinti eszköz 

segítségével) közöttünk. 



A társadalmi szerződés 

A szerződést egymással kötjük – megígérjük 

egymásnak, hogy engedelmeskedni fogunk a 

szuverénnek. 

A szuverén nem része a 

szerződésnek, ezért az őt nem 

köti. Ha az emberek és az 

uralkodó szerződéses 

viszonyban állnának, vita 

támadhatna, hogy az uralkodó 

betartja-e a szerződést  

polgárháború, TÁ, csúnya, 

állatias és rövid élet. 

A szuverén 

A szerződő felek 
Lemondunk minden 

jogunkról, kivéve: 

önvédelem közvetlen 

fenyegetettség 

esetén. 



A Leviatán 

• Az állam olyan 
mesterséges személy 
amelyre minden egyén 
átruházza jogait, 
amennyiben az a 
védelmüket szavatolja. 

Leviatán:  

• megtestesítője az uralkodó,  

• tagjai: az alattvalók. 



A szuverén 

Miért megoldás ez?  

• Ha van egy szuverén, akinek elég 

ereje van ahhoz, hogy ki tudja 

kényszeríteni a békét (és tényleg 

bünteti is a szabályszegőket), 

akkor racionális lesz az a 

várakozásunk, hogy mások nem 

fognak megtámadni minket  

béke, prosperitás, van értelme 

termelni, stb. 



Legitimitás 

• Az állam attól legitim, hogy jobb 

állapotot hoz létre, mintha nem lenne. 
 

• A hatalom bármilyen törvényt alkothat és 

bármilyen szabály betartását elvárhatja, 

csak az életem feláldozását nem kérheti.  

• Soha nem legitim az uralkodó ellen lázadni 

– mindaddig, amíg meg tud védeni!  

• Jogpozitivizmus! 



Az állam és az egyház viszonyának 

erasztiánus megoldása 

• A szuverén alkotja a törvényeket és hatalmát nem 
korlátozhatja semmi.  Nem lehet az államhatalomtól 
független egyházi hatalom. 

• A szuverén határozhatja meg a hivatalos imádságok formáit 
is, és az alattvalók erkölcsi kötelessége ezeket betartani. (in 
foro externo engedelmesség) 

• (A vallásosság terjesztése fontos  autoritás és a törvények 
tisztelete)  

• Miután a cél a béke megőrzése, az állam számára az nem 
fontos, hogy ki mit gondol önmagában Istenről. Mindenki 
gondolhat azt, amit akar, mindaddig, amíg nézeteit megtartja 
magának, nem veszélyezteti a békés együttélést (in foro 
interno szabadság) 



Az állam és az egyház viszonyának 

erasztiánus megoldása 

• Hobbes szerint a pszichés kétlelkűséghez hasonlatos, ha 
valaki a politikai parancsolatok egyházi szentesítését 
szeretné.   

• Az az alattvaló, aki két úr szolgája akar lenni, 
szükségképpen meghasonlik magával a kétféle lojalitás 
miatt: „a politikai szervezetben, ha az egyházi hatalom az 
állampolgárokat a túlvilági büntetéstől való félelem vagy 
jutalom reménye által, vagyis az állam idegei által a polgári 
hatalomnak, tehát az állam lelkének szándékától eltérő 
irányba hajtja, és különös, nehezen érthető szavakkal 
elfojtja bennük a józan észt, ezzel szükségszerűen őrületbe 
kergeti őket, úgyhogy követeléseikkel vagy elárasztják az 
államot, vagy a polgárháború tűzvészébe taszítják.”  



A hatalommegosztás elvetése 

• Szuverenitás hatalmi ágakra való 

tagozódása  biztos bukás. 

 

• „Isten országában létezhet három, 

egymástól független személy anélkül, 

hogy ezzel Isten uralmának egysége 

megbomlana, de ahol az emberek 

uralkodnak, akik különféle nézeteket 

vallanak, ott ez lehetetlen.”  



Kitekintés – Szuverenitás és államforma 

• HOBBES számára a legfontosabb kérdés, 

hogy legyen egy szuverén, az, hogy 

milyen formában, az kevésbé fontos  

(a monarchiát tartja a legideálisabb 

megoldásnak). 

• ARISZTOTELÉSZ számára a 

legfontosabb kérdés a kormányforma. 



Kitekintés – A politika célja 

• ARISZTOTELÉSZ szerint a politika célja, 

hogy a legfőbb jót megvalósítsa. 

– Az a rezsim a legjobb, amelyik leginkább képes 

megvalósítani a legfőbb jót, de más rezsimek is 

meg tudják azt valósítani, csak kisebb mértékig. 
 

• HOBBES szerint a politika célja, hogy a 

legfőbb rosszat elkerüljük. 

– Bármilyen stabil rezsim képes ezt megvalósítani. 



Összefoglalás – Hobbes 

• A természet állapotban mindenkinek korlátlan joga 
van arra, hogy megvédje életét, tulajdonát stb.  
– akár mások lemészárlása árán is.    

• Mindenki harca mindenki ellen.   

• Az emberi élet magányos, szegényes, csúnya, 
állatias és rövid.   

• Társadalmi szerződés a béke érdekében.  

• Erős közhatalom kell, hogy kikényszerítse a békét. 

• Mindaddig, amíg a szuverén képes a békét 
fenntartani, kötelességünk engedelmeskedni. Csak 
akkor van jogunk ellenállni, ha életünket 
veszélyezteti. 
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