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TÁRSADALOMFILOZÓFIA 

4. hét 

 

Hume 

Ludassy Mária, Reich Orsolya 

A múlt óra – Mandeville 

 Az erény csak egy szegény, aszketikus társadalomhoz vezethet, míg a bűnök 
szükséges mozgatórugói egy gazdag és hatalmas nemzetnek.  

 Az emberi társadalom, a történeti fejlődés NEM az ember nemes tulajdonságainak 
terméke. 

 Ellenkezőleg: visszataszító tulajdonságaink tettek minket társiassá, azok mozgatják 
a kultúra, a tudomány, a gazdaság fejlődését. 

 Mindenki bűnözik, versengenek, kizsákmányolják egymást  nagy fogyasztás  
növekvő gazdaság  munkalehetőség, valaha volt luxusjavak leszivárgása 
alacsonyabb társadalmi rétegekhez.   

 A közhaszon forrásai a magánvétkek (vice), nem a közbűntények (crime)! 

A mai óra 

 Az órán tárgyalt témák:  

HUME. AZ EMBERI TERMÉSZETRŐL 

– Hume élete, munkássága, az emotív etika és a szokás szerepe, természeti 

adottságok és a társadalom megalakítása, a kormányzat szükségessége és 

legitimitása, a tulajdon és a kormányzat konvencionalista felfogása, a tulajdon 

és a hatalom eredetének jusznaturalista és historicista felfogásának kritikája 
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David Hume (1711–1776) 

 1711-ben született Edinburghban, egy skót ügyvéd  
fiaként.  

 Tanulmányok Edinburghban: történelem, irodalom,  
filozófia. 

 Pszichológiai problémák az elvonult életmód  
következtében  egy időre tisztviselőnek áll be  
egy cukorkereskedőhöz.  

 Franciaországba utazik, 1734 és 1737 között Le  
Flecheben megírja az Értekezés az emberi  
természetről című művét. 

 Sikertelen pályázat a glasgow-i egyetemi katedrára  
(később további próbálkozások, mindig sikertelenül). 

 Diplomáciai állás Bécsben és Torinóban.  

 1752-től az edinburghi ügyvédi könyvtár őre. Itt megírja az Anglia története című 
munkáját – óriási siker  igen jó anyagi helyzet.  

 1763-tól a párizsi brit követségen dolgozik, a párizsi szalonok gyakori látogatója 
(Diderot, D’Alembert és d’Holbach ismeretsége). 

 1766-ban tár vissza Angliába Jean-Jacques Rousseau társaságában (barátság 
vége: Rousseau paranoiája).  

 Utolsó éveit Edinburgh-ban tölti. 

Életéről (angolul): 
Hume önéletrajza: 
http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Texts/humelife.html 
Enciklopédia cikkek:  
http://plato.stanford.edu/entries/hume/#LifWor 
http://www.iep.utm.edu/humelife/#H1 

Nagyon sokrétű filozófus – kulcsszavak:  

 Empirizmus  

 Az indukció problémája 

 Okság 

 Van/kell 

 Szabad akarat – kompatibilizmus 

Filozófiájáról bővebben: 
Magyarul – Ruzsa Ferenc előadása: 
http://eper.elte.hu/mp3/ea/ruzsa-hume.mp3 
Angolul – Enciklopédia cikk: 
http://plato.stanford.edu/entries/hume/ 
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Angolul – John Passmore előadása:  
http://www.youtube.com/watch?v=M6v3ZYt08fY  
Humoros rövid összefoglaló: 
http://www.youtube.com/watch?v=r3QZ2Ko-FOg  

Főbb munkái: 

 Értekezés az emberi természetről – A Treatise of Human Nature (1739–1740)  

 Tanulmány az emberi értelemről – Enquiries concerning Human Understanding 
(1748)  

 Tanulmány az erkölcsök alapelveiről – Enquiries concerning the Principles of Morals 
(1751)  

 Tanulmány az emberi értelemről – Dialogues concerning Natural Religion (1779)  

Egy kis hatástörténet:  

 Letagadhatatlan hatást gyakorol Adam Smith (Hume közeli jóbarátja) 
morálfilozófiájára és gazdasági írásaira 

 Immanuel Kantot felébreszti „dogmatikus szendergéséből”  

 Charles Darwin Hume-ot meghatározó szerzői közé sorolta   

 XX. századi társadalomfilozófusok közül pl. Hayek és Berlin nyúlt vissza Hume-hoz 

Értelem és érzelem 

 Cselekvéseink célját csak szenvedélyeink határozhatják meg, csak 

szenvedélyeink rendelkeznek cselekvésre késztető erővel. 

 Értelmünk annak eldöntésében segít, hogy miképpen érhetjük el 

legeredményesebben céljainkat.  

 Az ész sohasem képes harcba szállni a szenvedéllyel az akarat fölötti 

uralomért.  

 Nem beszélhetünk ész és szenvedély harcáról.  

 „Az ész csak rabszolgája a szenvedélynek, s meg kell maradjon ennél, nem 

igényelhet magának más feladatot, mint szolgálni és engedelmeskedni nekik." 

Értelem és erkölcs 

  Hume kizárja az értelem motivációelméleti elsődlegességét. Helyette: 

szenvedélyek.  

 Az emberi ész, avagy értelem nem lehet erkölcsi cselekedeteink irányítója, azért, 

mert az értelem semmiféle cselekvést nem képes irányítani.  

 De nem csak a cselekedeteinket nem képes irányítani – Hume felfogása szerint 

az ész a jó és rossz megkülönböztetésére sem képes. Felfogása szerint az 
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erkölcsi jót és rosszat nem értelmünkkel, hanem érzületeinkkel különböztetjük 

meg egymástól. 

 Az ész csak a hamis és igaz dolgok megkülönböztetésére képes. A 

szenvedélyek, akarások, cselekedetek viszont sem nem igazak, sem nem 

hamisak  az ész nem vonatkozik rájuk. 

Bővebben a morális megismerés különböző elméleteiről: 

http://plato.stanford.edu/entries/moral-epistemology/#OntMorFacMorNat  

Az emotív etika és a szokás szerepe 

 Hume emotivista. Emotivizmus: az erkölcsi ítéleteink nem tényállításokat 

fogalmaznak meg, hanem lényegében az azokat kimondó ember erkölcsi 

emócióit fejezik ki. Amikor erkölcsi ítéletet fogalmazunk meg, azt azért tesszük, 

hogy másokban is hasonló érzéseket ébresszünk, s ezáltal ösztönözzük őket 

bizonyos cselekedetek végrehajtására, vagy éppen eltántorítsuk őket bizonyos 

cselekedetek végrehajtásától.  

 Hume szerint vannak természetes és mesterséges erényeink. 

– Természetes erények azok, melyekre eredendő ösztön vezet minket: például 

a szülők szeretete gyermekeik iránt. 

– Mesterséges erények azok, melyek nincsenek eredendően bennünk, emberi 

találmányok, gondolkodás és megfontolás után jelennek meg dícséretesként: 

például igazságosság. 

 Érzelmi reakcióinkat tapasztalataink, a társadalmi szokások alakítják, megtanulunk 

pl. felháborodással reagálni az igazságtalanságra, és azt tekintjük igazságtalannak, 

amit társadalmunk annak tekint. 

Bővebben a kortárs emotivizmusról és egyéb metaetikai elméletekről: 
http://plato.stanford.edu/entries/moral-cognitivism/#Emo  

Természeti adottságok  társadalom 

 A „természeti állapot” Hume szerint a filozófusok találmánya. A kormányzás eredete 

után nyomozva azonban megengedhető, hogy feltételezzük az ember „vad és 

magányos állapotát”. 

 Azt találjuk, hogy a földet benépesítő élőlények közül a természet az emberekkel 

bánt legrosszabbul.  
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 Megszámlálhatatlan szükségletek, szerény eszköztár azok kielégítésére. (Pl. 

elmenekül a táplálék előlünk, ruházatra és lakhelyre van szükségünk.)  

 Az ember csupán társadalom révén képes pótolni ezen hiányokat. Ezáltal válik 

egyenlővé a többi teremtménnyel. A társadalom kárpótolja gyengeségeiért.  

 Az összefogás növeli erőnket, a foglalkozások megosztása gyarapítja 

képességeinket.  

 A kölcsönös segítség révén kevésbé vagyunk kitéve a sorscsapásoknak.  

 Így válik előnyünkre a társadalom: fokozza erőnket, képességeinket és 

biztonságunkat.  

 A természeti ember azonban nem képes kiszámítani, hogy előnyére fog válni 

(biztonságvágyát, materiális szükségleteit jobban kielégítheti), ha társadalomban él, 

ha összefog másokkal. 

 A társadalom eredete egy sokkal nyilvánvalóbb szükségletnek tudható be: a 

szexuális vágyra vezethető vissza  férfi és nő együtt  család: már egy kis 

társadalom. 

 A család az amelyben az emberek megtapasztalják a társadalom előnyeit és egyben 

felkészülnek a társadalmi életre. 

A társadalom fenntartása 

 A társadalom fennmaradását azonban (nyilvánvaló előnyeivel együtt is), néhány 

tényező megnehezíti, elsősorban: 

– –az önzés és zsugoriság szenvedélye,–a külső javak ritkasága és 

bizonytalansága 

Jó dolgok és biztonság 
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Megállapodás 

 A gyógyír: „egy, a társadalom minden tagja által kötött megállapodás a külső javak 

birtoklásának védelmére, és hagyni mindenki számára annak békés élvezetét, amit 

szerencséje és szorgalma révén szerezhet”.Ez a természet első törvénye.Hume-

nál a megállapodás nem szerződéses jellegű! Inkább a közös érdeken alapuló 

józan ész törvénye, ami fokozatosan alakul ki és erősödik meg emberek között, a 

megszegéséből származó kellemetlen tapasztalatok révén 

 Ahol egyszer létrejön ez a törvény, ott kialakul az igazságosság és igazságtalanság 

eszméje, s a belőlük fakadó eszmék:a jog, a tulajdon, és a kötelezettség 

ideaájaA természet törvények 

 A társadalom fennmaradásához mindenképpen szükség van arra, 

hogy az emberek engedelmeskedjenek az igazságosság három 

alapvető törvénynek: 

1. birtoklás állandósága 

2. tulajdon beleegyezéssel történő átruházása 

3. ígéretek teljesítése 

Ezek (i) mesterségesek, (ii) korábbiak, mint a kormányzat!  

 A betartásukra vonatkozó természetes kötelezettség hosszútávon önérdek. Rövid 

távú érdekeink azonban gyakran megszegésükre sarkallnak minket. 

Hume szerint az igazságosság elvei csak bizonyos körülmények között 

születhetnek meg. Bővebben az „igazságosság körülményeiről”:  

http://markelikalderon.com/teaching/humes-ethics/justice-as-an-artificial-virtue/ 
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Társadalom  Kormányzat 

 Nem mindig van szükség kormányzatra. Kisebb, kevés tulajdonnal rendelkező 

társadalmakban a „törvények” betartását a közösségi nyomás megfelelően garantálni 

tudja. 

 Nagyobb, gazdagabb társadalmakban azonban már szükség van arra, pótlólagos 

ösztönzőre – arra, hogy egy kormányzat kényszerítse ki a hosszútávú érdekeinknek 

való engedelmeskedést. 

Kormányzat 

 Amikor először bevezetésre kerül a kormányzat az emberek úgy tekintik az ebből 

fakadó kötelezettségeket, mintha az említett törvények folyománya lenne, különösen 

3)-nak.  

 Azután azonban az engedelmesség önálló, mindenféle szerződéstől független erőre 

tett szert.  

– Belátjuk, hogy ez jó nekünk. 

– Megszokjuk, hogy engedelmeskedünk. A szokás az emberi élet nagy 

irányítója, a legtöbb ember sosem érez késztetést, hogy az általa megszokott 

kormányzat hatalmának eredetét kutassa. 

„Valami ősi volta mindig jogosságának meggyőződését szüli”.  

A hatalom legitimitása 

 Hume elveti mind a szerződéselméleti, mind a historicista felfogást. 

 A kormányzat eredetéről, történelmi vagy természeti legitimitásról szóló spekulációk 

irrelevánsak jelen politikai céljaink és választásaink tekintetében.Sőt mi több, nem 

csak irrelevánsak, hanem hamisak is.Hume úgy véli, hogy abszurd az a hit, hogy 

azért lennénk kötelesek engedelmeskedni a fennálló hatalomnak, mert egyszer 

régen mások (az őseink), szerződést kötöttek, ígéretet tettek. 
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 Hasonlóképpen abszurd történelmi tényekre alapozni a legitimitást: mindig több 

rivális történelmi érv van, illegitimitásban gyökerezik minden hatalom. 

 Nincs más legitimitás a történelemben, mint az erőszak, az erősebb joga, s nincs 

más konszolidációs elv, mint a megszokás. 

 Legitimitás: mert fennáll, prosperitást biztosít. 

A tulajdon konvencionalista felfogása 

 Hume elveti a locke-i tulajdon-koncepciót(lásd: 2. óra), Hume a konvencióra 

alapozzaa tulajdonjogot.  

A tulajdon nem elidegeníthetetlen jog, hanem mesterséges. 

 A tulajdont ezért az állam a társadalom érdekeinek megfelelően szabályozhatja, a 

tulajdon nem „szent”. 

A tulajdon „szentségét” a kortárs libertarianizmus képviseli.  Ennek leghíresebb 

képviselője Robert Nozick. Elméletéről bővebben: 

http://www.iep.utm.edu/nozick/#H2 

Legfontosabb pontok – Hume 

 Az emberek érdekeit az igazságosság törvényeinek, vagyis egymás tulajdonának 

kölcsönös tiszteletben tartása szolgálja a legjobban.  

 Mégsem képesek maguktól betartani őket, mivel a térben és időben közelebbi dolgok 

hevesebb érzelmeket váltanak ki bennük, s ezáltal erősebben motiválják őket, mint a 

távolabbi dolgok – az igazságosság szabályainak betartása pedig hosszútávú 

érdekeiket szolgálja.  

 Az igazságosság szabályainak betartásához pótlólagos ösztönzők kellenek. A 

kormányzat feladata, hogy az emberekre kényszerítse, legközelebbi érdekükké 

tegye e szabályok betartását.  

 Legitimitása abból ered, hogy ott van és biztosítja polgárai prosperálását, nem pedig 

egy feltételezett eredeti szerződésből, vagy történelmi jogcímből. 
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