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A múlt óra – J. S. Mill 
• A mennyiségi utilitarizmusra adott válasz: minőségi 

utilitarizmus. 

• A civilizáció magasabb pontja felé haladás kulcsa a 
szabadság. 

• Korlátlan véleményszabadság, csak a mások 
szabadságának védelme érdekében korlátozható 
cselekvési szabadság. 

• A korlátlan véleményszabadsággal a társadalom 
semmit sem veszíthet, a nézetek szabad vitája a 
helyes meggyőződések motiváló erejének 
fenntartását és a helytelen meggyőződések 
megváltoztathatóságát is segíti. 

• Utilitárius alapon kívánja igazolni liberalizmusát 
– kérdés mennyire sikeresen. 

 



A mai óra 
• Az órán tárgyalt témák:  

KANT ÉS HERDER VITÁJA – Kant és Herder élete, 

munkássága, a kozmopolita szempontú 

világtörténelem vs. a kultúrnemzet koncepciója. 

Kant: a teleológikus történelemfilozófia fogalma, az 

ember állat – a szabályok szükségessége, a 

társiatlan társiasság elve, a polgári jogállamiság 

fogalma, a nemzetközi jog, a „kozmopolita 

szempont” értelme. Herder: a modern, nemzet-

központú hazafiság fogalma, a kultúrnemzet 

koncepciója, a kultúrák közötti hierarchia elvetése, 

az alkotmányok nemzetspecifikussága. 



Kant (1724–1804) 
• 1724-ben született Königsbergben, egy szegény bőrműves fiaként. 

Anyjától és az iskolában erős pietista vallási nevelést kapott. 

• 1740-be kezdte meg egyetemi tanulmányait, teológiát, filozófiát, 

fizikát, matematikát tanult.  

• 1747-től nevelőként dolgozott különböző nemesi családoknál.  

• 1755-ben visszatért Königsbergbe; először magántanárként tanított az 

egyetemen. 1770-ben rendes tanárrá nevezték ki. Legendásan 

rendszeres életmód. Filozófiát, logikát, természettudományokat, 

földrajzot, etikát és fizikát tanított. 1780-ban az egyetem 

Szenátusának tagja lesz, 1786-ban rektornak nevezik ki. 1787-ben a 

berlini Tudományos Akadémia tagjává válik.  

• 1797-ben visszavonult, 1804-ben halt meg. 

• Sírkövére A gyakorlati ész kritikájából való idézetet vésték: „Két dolog 

tölti el lelkemet annál újabb és annál növekvőbb tisztelettel és 

csodálattal, minél többször és tartósabban foglalkozik vele 

gondolkodásom: a csillagos ég felettem és az erkölcsi törvény 

bennem.” 
 

Életéről – angolul: 

http://plato.stanford.edu/entries/kant/#LifWor   

http://www.rep.routledge.com/article/DB047 

Németül: 

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Kant,+Immanuel/Biographie 



Kant 
Legfőbb filozófiai munkái: 
• A tiszta ész kritikája – Kritik der reinen Vernunft 

(1781, 1787) 

• Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás - 
Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung 
(1784) 

• Az erkölcsök metafizikájának alapvetése – 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) 

• A gyakorlati ész kritikája – Kritik der praktischen 
Vernunft (1788) 

• Az ítélőerő kritikája – Kritik der Urteilskraft (1790) 

• Vallás a puszta ész határain belül – Die Religion 
innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793) 

• Az erkölcsök metafizikája – Die Metaphysik der 
Sitten (1795) 

• Az örök békéhez – Zum ewigen Frieden (1795) 

 
Kant filozófiai fejlődéséről érdemes elolvasni: 

http://plato.stanford.edu/entries/kant-development/  

 



Kulcsszavak Kant filozófiájához 

• A dogmatikus szendergés 

• A kopernikuszi fordulat 

• A kritikai filozófia 

• A kanti antinómák 

• A transzcendentális idealizmus 

• Ding an sich 

• Szintetikus / analitikus,  
a priori / a posteriori distinkciók 

• A kategorikus imperatívusz 

• Legalitás és moralitás 
megkülönböztetése 

• Autonómia és heteronómia 

• Az ember eszközként való 
használatának tilalma 

• Deontikus etika 

Kelemen János cikke a 

kopernikuszi fordulatról:  
http://www.vilagossag.hu/pdf/20050

213202731.pdf  

Kant filozófiájáról: 
http://plato.stanford.edu/entries/kant/  
Kant társadalom- és politikai 
filozófiájáról: 
http://plato.stanford.edu/entries/kant-
social-political/  
Kant morálfilozófiájáról: 
http://plato.stanford.edu/entries/kant-
moral/   



Audio – Ruzsa Ferenc bevezető előadása Kantról: 

http://eper.elte.hu/mp3/ea/ruzsa-kant.mp3 
 

Video – Geoffrey Warnock on Kant:  

http://www.youtube.com/watch?v=kN5XzaWumV0  
 

Online olvasható munkái németül és angolul: 

http://www.gutenberg.org/browse/authors/k#a1426 

http://www.e-text.org/text/ 

http://gutenberg.spiegel.de/?id=19&autor=Kant,%20%20Immanuel&autor_vor

name=%20Immanuel&autor_nachname=Kant 
 

Hangoskönyvek: 

http://librivox.org/newcatalog/search.php?title=&author=Immanuel 

+Kant&action=Search 
 

Kant egyetemi előadásairól: 

http://www.manchester.edu/kant/Lectures/lecturesIntro.htm 



Herder (1744–1803) 
• 1744-ben Poroszországban született szerény 

körülmények között elő családba. Erős vallási 
nevelés.  

• 1762-ben beiratkozott a Königsbergi 
Egyetemre, ahol Kant tanítványává vált. 

• Ebben az időben vált az irracionalista filozófus,  
• Johann Georg Hamann pártfogoltjává – 

barátjává is.  

• 1764-ben Rigába költözött, tanári állást vállalt. 
Ebben az időben publikálja első műveit.   

• 1770-ben Strassburgban megismerkedett a 
fiatal Goethé-vel. A Sturm und Drang mozgalom 
kezdete. 

• 1776-ban Weimarban kap állást. A 
klasszicizmus felé fordul. A francia forradalom 
lelkes támogatója. Szembefordulás Goethe-vel. 
Nemesi címet kap. 

• 1803-ban, Weimarban halt meg. 
 

Életéről – angolul: 
http://plato.stanford.edu/entries/herder/#LifWor 

Németül: 

http://www.zeno.org/Literatur/M/Herder,+Johann+Gottfried/Biog
raphie 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Herder_by_K%C3%BCgelgen.jpg


Herder 
Főbb filozófiai munkái: 

• Értekezés a nyelv eredetéről – Abhandlung 

über den Ursprung der Sprache (1772)  

• Auch eine Philosophie der Geschichte zur 

Bildung der Menschheit (1774)  

• Eszmék az emberiség történetének 

ideájáról – Ideen zur Philosophie der 

Geschichte der Menschheit (1784/91) 

 

Online elérhető művei németül: 

http://www.zeno.org/Literatur/M/Herder,+Johann 

+Gottfried/Theoretische+Schriften 

http://gutenberg.spiegel.de/?id=19&autor=Herder,%20%20Johann%

20Gottfried&autor_vorname=%20 

Johann%20Gottfried&autor_nachname=Herder  
 

Egy kortárs magyar cikk Herder gondolkodásáról: 

http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2009&honap=10&cikk=11063 

Magyar vonatkozás – A Herder-jóslat: 

 

 „A magyarok, mint az ország lakosainak 

legcsekélyebb része, most szlávok, 

németek, románok és más népek közé 

vannak beékelve, s századok multán 

talán nyelvüket is alig lehet felfedezni.”  

 Nagy hatással volt a magyar szellemi 

és politikai életre, irodalomra.  

Egy érdekes XX. század eleji 

feldolgozása a Herder-jóslat hatásának 

az irodalomra:  

mek.oszk.hu/08300/08397/08397.pdf     



KANT 



Szabadság 

• Kant a szabadság problémájával viaskodik 

a Tiszta ész kritikájának (TÉK) megírása 

után. 

• A szabadság a Ding an sich-be tartozik – 

a cselekvő emberek hogyan kerülhetnek 

kapcsolatba a Ding an sich-hel? 

• A TÉK nem válaszolta meg a Ding an 

Sich-be tartozó szabadság és az emberek 

viszonyát. 



Szabadság 
• Kant az akaratszabadságot vizsgálta 

történelemfilozófiai műveiben. 

• A történelem az akaratszabadság 

jelenségeinek elbeszélése. 

• A jelenségvilág per definitionem alá van 

vetve a kauzalitásnak. 

• Hogyan jelenhet meg itt a szabadság? 



Történelem és filozófia 
• ?: Miben különbözik a történelemfilozófia az 

empirikus történetírástól? 

• Kant szerint az előbbi a priori vezérfonalat ad 

kezünkbe, nem akarja kiszorítani az utóbbit. 

• Ez a vezérfonal az észből magából kiolvasható 

szempont - az empirikus történetírásból nem 

olvasható ki. 

• A történelem szabályszerű menetét egy cél 

feltételezésével magyarázhatjuk. 

• Kant azt mondja, hogy nézzük meg, mi lenne, ha 

lenne a történelemnek célja. 



Az emberiség egyetemes történetének 

eszméje világpolgári szemszögből 

• Az emberi cselekedeteket pont ugyanúgy 

természettörvények határozzák meg, mint minden más 

természeti eseményt. 

• Feltételezünk egy tervszerűséget (amit nem tudnánk 

kiolvasni az események puszta leírásából).  

• A teremtmények minden természetes adottságának 

rendeltetése, hogy egyszer tökéletesen és célszerűen 

kifejlődjék. 

• Az emberben az észhasználatot célzó természetes 

adottság az egyénben nem, csak a nemben fejlődhetett ki. 

– Nemzedékek hosszú sorára van szükség ahhoz,  

hogy az észhasználat csírái kifejlődhessenek. 



Az emberiség egyetemes történetének 

eszméje világpolgári szemszögből 

• A természet  azáltal, hogy az embert ésszel látta el, 

jelezte, hogy mindent a saját erejéből kell elérjen.  

(A ruházattól a boldogságig.) 

• Minden generáció azon dolgozik, hogy magasabbra 

emelhessék a természet által szándékolt építményt, 

de csak a legkésőbbi nemzedékek lakhatnak majd 

abban.  

• Ez amennyire rejtélyes, olyannyira szükségszerű is 

 az embernek nemében halhatatlanként 

tökéletesen ki kell fejlődnie. 



Az emberiség egyetemes történetének 

eszméje világpolgári szemszögből 

• Az emberi adottságok kifejlesztése – 

társdalomban való antagonizmus.  

• Társiatlan társiasság:  

• társadalomba lépésre való hajlandóságunk 

• társadalomból való kilépésre való hajlandóságunk  

– a kettő egyszerre jellemez minket. 

• A történelmi folyamat akarattól függetlenül halad 

a célja felé – miközben saját céljainkat követjük, 

akaratlanul, egymással konfliktusba keveredve 

hozzájárulunk a történelem céljához. 



Az emberiség egyetemes történetének 

eszméje világpolgári szemszögből 

• A társiatlan társiasság arra késztet minket, 

hogy rangot szerezzük társaink közt, akiket 

nem tudunk elviselni, de elhagyni sem  

kultúra, művészet, tehetség, ízlés. 

• Az ember „rossz” tulajdonságai 

(összeférhetetlenség, hiúság, hatalomvágy, 

stb.) nélkül az ember rendkívüli természeti 

adottságai nem fejlődhetnének ki. 



Az emberiség egyetemes történetének 

eszméje világpolgári szemszögből 

• Az emberiség legnagyobb megoldandó 

problémája: egy általános és jogszerű polgári 

társadalom elérése. 

– Az ember minden képességének kifejlődését 

csak olyan társadalomban tudja biztosítani, 

amely a lehető legnagyobb szabadságot nyújtja. 

– A szabadság határainak kijelölése: 

összeférhessen mások hasonló szabadságával. 



Az emberiség egyetemes történetének 

eszméje világpolgári szemszögből 

• Probléma: az ember állat – ha közösségben él, úrra van 

szüksége, aki kikényszeríti, hogy engedelmeskedjen egy 

általános érvényű akaratnak, ami lehetővé teszi 

mindenki szabadságát.  

• Ha nincs úr – bár értelmes lényként törvényre vágyik, 

állatként kivonná magát alóla.  

• De ez az úr is egy állat! – hogyan fog jól működni a 

társadalom? Ehhez szükséges: 

– az alkotmány helyes fogalma, 

– tapasztalat, 

– jó akarat.  
 



Az emberiség egyetemes történetének 

eszméje világpolgári szemszögből 

• A tökéletes polgári alkotmány elérésének problémája az 

államok külső viszonyainak törvényességének megoldása 

nélkül nem oldható meg. 

– Háborúk sok anyagi és egyéb áldozattal járnak. 

– Cél: Népszövetség kialakítása a béke és biztonság érdekében. 

• Már ma is számos előremutató tendencia figyelhető meg, 

hamarosan létrejöhet a világpolgári állapot (kevesebb 

háború, az uralkodók egyre kevésbé állnak a polgári 

szabadságok útjába). 
 

 Kozmopolita jogok Kant értelmezésében: a kereskedés lehetőségének felajánlására 

való jog, az utazás joga (de nem a letelepedésé!). Vannak, akik jóval radikálisabb 

kozmopolita elméletet képviseltek Kantnál. Bővebben: 

http://plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism/ 



Az örök békéről 
• Nem azáltal biztosítható, hogy az uralkodók 

egyszer csak jobb belátásra térnek, hiszen a 

történelem épp a konfliktusokon alapul, 

• hanem a háború rossz üzlet volt illetve az 

egymástól, háborúval járó áldozatoktól való 

félelem hozza el.  

• Antropológia: sötét kép – de ebben 

alapozódik meg a történelem és a haladás. 



Válasz a kérdésre:  

mi a felvilágosodás? 

• A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta 

kiskorúságából.  

• Kiskorúság az arra való képtelenség, hogy valaki mások 

vezetése nélkül gondolkodjék.  

• Magunk okozta ez a kiskorúság, ha oka nem értelmünk 

fogyatékosságában, hanem az abbeli elhatározás és 

bátorság hiányában van, hogy mások vezetése nélkül 

éljünk vele.  

• Nem papok vagy despoták fosztottak meg eddig a 

felvilágosodástól, hanem kényelmesek voltunk, nem 

akartunk felnőni. 



HERDER 



Herder politikai ideáljai 
• Herder nemzeti szinten liberális, republikánus, 

demokrata és egalitárius. 

Liberalizmusa: 

• A korlátozás nélküli gondolat- és lelkiismereti 

szabadságot hirdette: 

– Az az állam, amely nem nyújtja eme szabadságot, az nem 

tiszteli az emberi méltóságot. 

– A gondolat- és lelkiismereti szabadság szükséges az 

egyén önmegvalósításához. 

– Csak az eszmék harca segíthet az igazság minél jobb 

megközelítésében. 



Herder politikai ideáljai 
Republikanizmusa és demokrata volta: 

– Intrinzikusan helyesebb, ha a tömegek 

részesülnek a kormányzatban ahelyett, hogy az 

rájuk lenne erőltetve. 

– Az emberek általi kormányzat hajlamos 

emberekért cselekedni. 

– Csökkenti a háborúk kitörésének esélyét: a 

háborúk elsősorban az uralkodó elit érdekeit 

szolgálják, a tömegek számára nagy 

áldozatokkal jár. 
 



Herder politikai ideáljai 
Egalitárianizmusa: 

– Nem ellenzi önmagukban az 

osztálykülönbségeket, illetve a tulajdoni 

egyenlőtlenséget. Ellenzi viszont ha a társadalmi 

hierarchia  az emberek önmegvalósítási 

képességének útjába áll. Mindenki esélyt kell 

kapjon arra, hogy megvalósíthassa önmagát. 

A kormányzatnak ezért garantálni kell az 

oktatáshoz való hozzáférést mindenki számára, 

valamint egy minimum életszínvonalat. 



Herder politikai ideáljai 
• A nemzetközi politikát illetőleg Herdert 

gyakorta nacionalistának, vagy német 

nacionalistának bélyegzik.  

• Ez azonban meglehetősen félrevezető.  

• Herder elkötelezett minden ember  jóléte iránt 

(azok nemzetiségre való tekintet nélkül).  

Nem tartja egyik nemzet érdekét sem előbbre 

valónak a másiknál, egyik nemzeti kultúrát 

sem értékesebbnek a másiknál. 
 



Herder politikai ideáljai 
• Herder szorgalmazza a nemzeti közösségek tiszteletét, 

megőrzését, virágzását. DE: 

– Ez minden nemzeti közösségre igaz (nincs német nemzetnek kiemelt 

elméleti szerepe vagy felsőbbrendűsége gondolkodásában). A 

nemzetek között nincs hierarchia! 

– A nemzeti közösség nem faji, hanem nyelvi és kulturális (Herder a faj 

fogalmát is elutasítja). 

– Nem kívánja elzárni az egyes nemzeteket egymástól és változatlan 

formába merevíteni, üdvözli a kultúrák közötti eszmecserét. 

– Nem következik gondolataiból semmiféle militarista vagy centralizált 

berendezkedés. 

– A nemzeti közösségek tiszteletéből számára a háborúzás és a 

kolonialista kizsákmányolás elutasítása, a békés kooperáció 

kötelezettsége, a kereskedelem es a kölcsönös segítségre való 

kötelezettség következik. 



Herder politikai ideáljai 
• A nemzet közösségeket azért kell támogatni, 

mert az erőszakos homogenizáció egyrészt 

kevéssé hatékony, másrészt tolerálhatatlan 

elnyomással jár. A sokféleség egyrészt 

önmagában is értékes, másrészt amiatt is, 

hogy az egyénnek hovatartozás érzést nyújt. 

 

• Herder pluralisztikus kozmopolitanizmusa 

sokak szerint vonzó alternatívája a 

homogenizáló kozmopolita ideáloknak. 



KANT ÉS HERDER VITÁJA 



Univerzalizmus és partikularizmus 

• Kant univerzalista, míg Herder 

partikularista. 

• Herder a narodnicizmus ( lengyel és 

orosz követők), a populizmus és a 

nacionalizmus „alapítója”. 

– Populizmus: az egyén egy népi közösség 

tagjaként és nem az emberi nem tagjaként 

képes megvalósítani magát! 



Természet és történelem 

• Kant a történelmet is az embertől függetlennek 

tartja – a történelem a természettől különböző 

autonóm szféra, nincs szükség a 

természettörvény fogalmára 

• Herder naturalizmusa: a történelemnek 

természettörvényei vannak – kauzális 

összefüggések jellemzik. 

• Herder szerint a történelemfilozófia az empirikus 

adatok generalizációjával írható meg, nem pedig 

a priori vezérfonallal értelmezzük, ahogy Kant. 



Teleológia 
• Mindkét szerzőre jellemző a teleologikus 

felfogás. 

• Kant állítása azonban, miszerint a 

történelemnek van célja, nem egy 

tényállítás, hanem regulatív eszme, amire 

szükségünk van. 

• Herder szerint a történelem célja 

ténylegesen kiolvasható a történelem 

empirikus menetéből. 



A történelem végcélja 
• Kant: csak a nemben valósul meg – a 

világpolgári társadalomban realizálódik.  

A történelem célja nem az egyes ember 

boldogsága, ha az lenne, nem lenne történelem. 

• Herder: az egyénben valósul meg immanensen. 

Az egyén boldogsága a végcél, az hogy egyre 

humánusabbak legyünk viszonyainkban.  Az 

állam ezt nem teszi lehetővé, mert az gépies, 

nem humánus – antietatizmus, anarchizmus 

jellemzi Herdert. 



Intézmények és erény 
• Kant szerint ha jó az állami 

berendezkedés, akkor mindegy, milyenek 

az egyének morális minőségei, jó emberek 

nélkül (akár okos ördögökkel is) 

fenntartható egy jó állam. 

• Herder szerint jó institúció nem hozható 

létre jó egyének nélkül. 



Történelemfilozófiai-felfogás 

• Kant: a priori filozófiai okoskodás. 

• Herder: a történelemfilozófia nem 

különbözik a történelemtől, nem teszi meg 

a Kant által alkalmazott a priori/empirikus 

történetírás distinkcióját.   



Herder individuuma 
• Herder szerint a történelemben az individuum a fontos, 

hiszen nincs olyan, hogy emberi nem (ez nem legitim 

absztrakció). 

• Az individuum alatt azonban nem egyéneket ért, inkább 

individualitásokról beszél: egy kor, egy nép, stb. 

• Ezek csak saját feltételei alapján ismerhetők meg, nem 

szabad összevetni egy kort egy másikkal, egy népet egy 

másikkal. 

• Minden nemzethez másféle alkotmány illik, a 

különbözőségükből nem az következik, hogy egyik jobb 

lenne, mint a másik.  
 

 Winckelmannal és a klasszicizmussal szemben Herder úgy véli, hogy a görög 

kultúra nem mércéje a többinek. Minden kor a saját mércéjével mérendő. 



A történeti megismerés 

módszertani elvei 

• Kant: logikai konstrukció, a konceptuális 

elemzés módszere. 

• Herder: beleérzés-elv – azáltal ismerem meg 

a másikat, hogy a képzeletem segítségével 

beleélem magam a helyzetébe. 

Pozitivizmus és historizmus ellentéte:  

• Pozitivizmus: a történelem magyarázó tudomány, általános 

összefüggések ismerhetők fel benne. 

• Historicizmus: csak individuumok vannak, nincsenek általános törvények. 



Tökéletesedés 
• Mégis van Herder szerint egyfajta 

tökéletesedés a történelemben, a 

humanizálódás Herdernél perfektuálódás. 

• A perfektuálódás kiváltja azt a gondolatot, 

hogy a fajok egymásból alakulnak ki 

– a darwinizmus már a levegőben van,  

a mechanizmus még hiányzik. 

• Kant ezért tudomány-módszertani alapon 

elveti az evolúció gondolatát. 

 



Összefoglalás – Kant és Herder 
• Mindkettőt teleologikus szemlélet jellemzi. 

• Kant módszere a priori, Herder a valóságos 
történelem leírásából kiolvashatónak érzi a történelem 
célját. 

• Kant szerint a cél (képességek kifejlődése, különösen 
észhasználat) csak a nemben valósul meg, Herder 
(boldogság) szerint az egyénben. 

• Herder szerint a nemzeti közösség a kultúrák 
sokfélesége önérték, Kant egy sterilebb kozmopolita 
nézetet képvisel. 

• Kant szerint Európa az egész világ tanítómestere,  
míg Herder szerint az emberiség alig 1/10-e nem  
lehet az egész tanítómestere - még az emberi jogok 
témájában sem. 
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